
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXVII. évfolyam 2. szám

2014. február

Szeretettel várunk mindenkit

a Művelődési ház megnyitásának 
50. évfordulója alkalmából 

rendezett bálra

2014. március 8-án
Program:

17 órakor: a Művelődési ház 50 éve – kiállításmegnyitó
20 órakor: svédasztalos állófogadás a Castellum Panzió és Étteremben,  

vacsora előtt egy üdvözlőitallal
Élőzenés, hajnalig tartó zenés mulatságban  

zenél a kecskeméti Tormási zenekar

Vacsorajegy: 2000 Ft/fő
Érdeklődni a könyvtárban és a 

06-30-984-0833-as telefonszámon lehet.

A kiállításhoz kapcsolódó fotót, kézimunkát és egyéb emléktárgyat  
szívesen fogadunk, melyet a bál után visszaadunk.

a szervezők

Kányádi Sándor: 

Elnémult a kis patak 

Elnémult a kis patak,
elakadt a hangja,
jég födte be s a jeget
öles hó takarja.

Azt se tudnád, hol lehet,
merre volt a medre,
partja közét a nagy hó
színültig befedte.

De a füzek, az öreg
girbe-gurba strázsák,
az elnémult patakot
télen is vigyázzák.

Ösvény is fut rajta friss,
naponta-vert ösvény,
hogyha volna korcsolyám,
magam is felkötném.

Beállnék a gyermekek
vidám seregébe,
s tavaszt-hozó verseket
karcolnék a jégre.



2. oldal XXVII. évfolyam 2. szám

Köszönetnyilvánítás

A gyászoló család megköszöni a 
segítséget mindazoknak a kedves 

rokonoknak, barátoknak, jó szomszé-
doknak, ismerősöknek, akik támogattak 
bennünket szeretett férjem, édesapánk, 

testvérünk

LÉVAI GYÖRGY
betegsége idején.

Ő tudta, érezte, hogy nagyon sokan 
aggódnak érte.

Megköszönjük az otthoni beszélgetése-
ket, érdeklődéseket, jókívánságokat, a 

kórházi látogatásokat. 
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
fájdalmát és tiszteletét kifejezve utolsó 

útjára kísérte őt és nyugvóhelyére  
virágot hozott.

Köszönetet mondunk Szentes Város 
Fúvószenekarának a temetés méltóság-

teljessé tételében nyújtott  
közreműködésükért. 

Köszönjük mindenkinek a részvétnyil-
vánítást és az együttérzést.
Emléke örökké szívünkben,  

lelkünkben él.

A gyászoló család

Meghívó

A Mozgáskorlátozottak 
vezetősége 

február 25-én 
15 órakor 

tartja az első összejövetelét, 
farsangi ünnepséggel 

egybekötve.

Szeretettel várjuk régi és leendő 
tagjainkat.

Arany Lajosné
csoportvezető

Világ- és emléknapok 
a következő  
időszakban

Február 10: A házasság világnapja
Február 11: Betegek világnapja
Február 13: Budapest ostroma végének 

emléknapja
Február 14: Az epilepszia világnapja
Február 22: Bűncselekmények áldoza-

tainak napja
Február 25: A kommunista diktatúrák 

áldozatainak emléknapja
Március 1: A polgári védelem világ-

napja
Március 2: Az ima világnapja
Március 3: A békéért küzdő írók 

világnapja
Március 6: Energiahatékonysági 

világnap
Március 14: A vese világnapja
Március 15: A magyar sajtó napja, Fo-

gyasztóvédelmi világnap, 
Az alvás világnapja

Családi események
2014. január
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Köteles Ferencnek és Kakuszi 
Ildikónak (József A. u. 38.) MILÁN, Nagyillés 
Jánosnak és Gila Renátának (Szentesi u. 3/a) 
ZALÁN, Pataki Attilának és Zsibók Edinának 
(Táncsics u. 12.) FLÓRA.

Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: Salánki Mátyásné Hajzler Ilona 
Szegvár, Kurca u. 9. (91 év), Gömöri Lászlóné 
Böszörményi Terézia Szegvár, Kórógy u. 55. 
(91 év), Domonkos Gáborné Bacsa Rozália Er-
zsébet Szegvár, Szabadságharcos u. 1/a (72 év), 
Remzső István Attila Szegvár, Bercsényi u. 17. 
(65 év), Katona Sándorné Vigh Anna Szegvár, 
Ék u. 5. (99 év), Papp János Szegvár, Szentesi 
u. 3. (65 év)

Bruno Ferrero:  
Emberszámba venni 

mindenkit!

Egy napon, amikor vége volt egy 
csomagoló szakmunkás munkaidejé-
nek, benézett az egyik hűtőkamrába, 
hogy valamit leellenőrizzen, magára 
zárta az ajtót véletlenül és ott ragadt 
fogságban a hűtőtérben. Erőteljesen 
verte az ajtót és elkezdett kiabálni, de 
senki sem hallotta. A munkások java 
már hazament és gyakorlatilag nem le-
hetett hallani az ajtó vastagsága miatt 
a segélykiáltásokat. Öt órát töltött el a 
hűtőtérben, már a halál küszöbére ke-
rült. Egyszerre csak kinyílt az ajtó. A 
biztonsági őr bejött és kimentette őt.

Ennek az esetnek a kapcsán megkér-
dezték az őrt, hogy jutott az eszébe, 
hogy kinyissa ezt az ajtót, amikor az 
nem tartozik a munkakörébe? Ő elma-
gyarázta ezt: Ebben a gyárban dolgo-
zom már 35 éve. Alkalmazottak százai 
jönnek a gyárba minden nap, de ő volt 
az egyetlen, aki köszönt nekem regge-
lenként és elköszönt tőlem esténként. 
A többi dolgozó úgy kezelt engem, 
mintha láthatatlan lennék. Ma, mint 
rendesen, mondta nekem, hogy „Jó 
reggelt!” de nem hallottam elköszönni, 
hogy „Viszontlátásra holnap!”

LAPZÁRTA 
2014. február 28. 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb 
beadni a szerkesztőség részére, hogy le-
gyen idő begépelni a számítógépbe. 

A fenti időpontig kérjük elektronikus 
eszközön, vagy e-mailen elküldeni a köz-
lésre szánt írásokat, hogy a szerkesztők 
időben összeállíthassák a következő szá-
mot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudó-
sításokat is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-5640
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Gémes László polgármester előterjesz-
tette a két ülés között történt fontosabb in-
tézkedésekről szóló írásos beszámolót (2. 
sz. melléklet). Kérte a képviselő-testületet, 
tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcso-
latban.

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület 
részéről nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete elfogadta a polgármes-
ter két ülés közötti időszak fontosabb ese-
ményeiről szóló beszámolót.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a képviselő-testület 2014. évi munka-
tervét (3. sz. melléklet). 

Bari Tiborné képviselő elmondta, ko-
rábban is kérte, hogy az ülések lehetőleg 
13.00 órakor kezdődjenek, ne pedig dél-
előtt 9 órakor.

Gémes László polgármester elmondta, 
nem tudja minden esetben biztosítani a 
kért időpontot. Lehetőség szerint próbálja 
összehangolni az ülés kezdő időpontját. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2014. évi munka-
tervét a jelen határozat melléklete szerinti 
elfogadta.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, 
hogy gondoskodjon az elfogadott munka-
terv SZMSZ-ben meghatározott módon 
történő kihirdetéséről, valamint az érintet-
teknek történő megküldéséről.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló írásos anyagot 
(4. sz. melléklet). Megkérdezte Gyömbér 
Ferencné jegyzőt, van-e kiegészítése az 
írásos anyaggal kapcsolatban?

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a 
beszámolót nem kívánja kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás az írásos anyaggal 
kapcsolatban nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és elfo-
gadta a Szegvári Közös Önkormányzati Hi-
vatal munkájáról szóló írásos beszámolót.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szociális és gyermekjóléti rendelet 
módosítására vonatkozó írásos anyagot 
(5. sz. melléklet). Átadta a szót Lukács 
Istvánné képviselőnek.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
szociális és gyermekjóléti rendelet módosí-
tására vonatkozó anyagot. 

A képviselő-testület részéről kérdés, hoz-
zászólás az anyaggal kapcsolatban nem volt.

A képviselő-testület megalkotta 25/2013. 
(XII.13.) Önkormányzati rendeletét a szo-
ciális rászorultságtól függő pénzbeli, ter-
mészetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról.

Gémes László polgármester kérte, aki a 
gyermekjóléti alapellátásokról, a gyerme-
kek pénzbeli és természetbeni juttatásairól 
szóló önkormányzati rendeletet az írásos 
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltar-
tással jelezze.

A képviselő-testület megalkotta 26/2013. 
(XII.13.) Önkormányzati rendeletét a gyer-
mekjóléti alapellátásokról, a gyermekek 
pénzbeli és természetbeni juttatásairól.

Gyömbér Ferencné jegyző előterjesz-
tette a 1274/20 hrsz-ú telek megközelítésé-
nek biztosítására vonatkozó írásos anyagot 
(6. sz. melléklet). 

Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcso-
latban nem hangzott el.

Gémes László polgármester kérte, aki 
a közút kialakításával a határozati javaslat 
alapján egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Rozmis 
Gábor szentesi lakos 1274/20. hrsz-ú telké-
nek megközelítésére vonatkozó kérelmét 
és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület elvi állásfoglalását 
adja ahhoz, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévő 1274/21. hrszú ingatlanon, a 
Kórógyszentgyörgy utca elején, annak foly-
tatásaként közutat alakítson ki, melyről a 
1274/20 hrsz-ú ingatlan megközelíthető lesz. 

Minderre akkor kerülhet sor, ha az eljá-
rás teljes költségét a 1274/20 hrsz-ú ingat-
lan építtetője fedezi.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges eljárás lefolytatá-
sára.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szegvár és Vidéke Takarékszövetke-
zet szennyvízbekötésére vonatkozó írásos 
anyagot (7. sz. melléklet). 

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület 
részéről nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezet szenny-
víz-bekötésével kapcsolatos kérelmét és az 
alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület elvi állásfoglalását 
adja a Szegvár és Vidéke Takarékszövetke-
zet Művelődési Ház felöli oldalon történő 
szennyvízbekötéséhez, valamint hozzájá-
rul az erre vonatkozó szolgalmi jogot ala-
pító szerződés megkötéséhez. 

A szennyvízbekötés fenti módon történő 
megvalósulása esetén a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
eljárás lefolytatására, a szolgalmi jog alapí-
tására vonatkozó szerződés aláírására. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
a képviselő-testület november 28-i ülé-
sén nem fogadta el a Pa-Szent Kft. szol-
gáltatási szerződését. Kérte a testületet 
az előterjesztés újratárgyalására, mivel a 
gyermekétkeztetés biztosítása önkormány-
zati feladat. A szolgáltató bruttó 80 Ft-os 
emelést kért. Emelésre tett javaslatában fi-
gyelembe vette a felhasznált alapanyagok 
beszerzési árának növekedését, illetve az 
előző időszakhoz viszonyított bevételki-
esést.

Tóth Péter képviselő elmondta, a vál-
lalkozónak korában is számolnia kellett az 
árak emelkedésével. A vállalkozóval kötött 
szerződésben benne van, hogy vállalja az 
almérők kiépítését. Ezt sem teljesítette. 
Megjegyezte, használja a konyhát és az 
eszközöket is. A vállalkozó rossz üzleti 
tervet készített.

Gémes László polgármester elmondta, a 
vállalkozó bérleti díjat fizet a konyha hasz-
nálatáért. Megjegyezte, a konyhát üzemel-
tetni kell.  

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  

2013. december 12-én tartott nyílt üléséről

Folytatás a 7. oldalon
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugod-
tan kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Men-
tőállomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található 
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy se-
gítséget kérni az ügyeletes orvostól, illetve 
a 104-es segélyhívószám is használható to-
vábbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 
vagy 06-62/474-374 vagy csak a 104-es te-
lefonszámon hívható a mentős ügyelet. A te-
lefonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes 
orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, 
orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen 
is felkereshető a mentőállomáson (Szentes, 
Sima F. u. 29-33. sz. alatt) található ügyeleti 
rendelő (itt csak felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 
óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi 
ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez 
a Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet 
segítséget kérni. Személyesen szintén a Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg 
gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van 
szükség, közvetlenül hívható a 62/474-374 
vagy a 63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844

Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 
8.30-9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdá-
ján 12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. 
Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyer-
mekeket hozzanak. Beteg gyermeket a házi-
orvoshoz kell vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
feb. 1-2. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
feb. 8-9. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
feb. 15-16. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
feb. 22-23. dr. Lehoczky János (30/945-3764)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő 8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda  –
Csütörtök  8-12, 13-16 óráig
Péntek  8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8-14 óráig Önkormányzat, Polgármes-
teri Hivatal, EESZI
Csütörtök 8-14 óráig Iskola, Óvoda

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-
15.30 óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő 
Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő 8-16 óráig
kedd 8-16 óráig
szerda 7-16 óráig
csütörtök 8-16 óráig
péntek 8-15 óráig

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Falugazdász Iroda ügyfélfogadása
kedd 8-12, 12.30-15.30-ig
péntek 8-12
Bányainé Tihanyi Mónika

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök te-
lefonszámai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó 
száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálat-
vezető

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, 
polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre

Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-
5399

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141, 06-80/820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája min-
den hónap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása a mű-
velődési ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő  9-12 13-17
kedd 9-12 13-17
szerda  13-17
csütörtök  13-17
péntek  13-17
szombat 8-12

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető 
meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 tele-
fonszámán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyit-
va tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-
223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap 5.30-13.00 óráig

Hasznos tudnivalók!
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Liechtensteinben jártunk
Már korábban is utaztak szegvári gyerekek e program keretében Liechtensteinbe. Most Vassné Agócs Ilona tanárnő 
kíséretével 3 szegvári fiú vett részt egy felejthetetlen kiránduláson az európai mini államba. 

Folytatás a 6. oldalon

Hogyan lehet bekerülni az utazó csa-
patba?

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
kapcsolatban van a liechtensteini Vö-
röskereszttel, amelynek vezetője, anya-
gi támogatója Mária hercegnő. Mária 
hercegnő II. János Ádám uralkodó-
herceg felesége. Minden turnusban 16 

gyereket várnak és 3 hétig látják ven-
dégül őket és a kísérő pedagógusokat.

A mi esetünkben a Dél-Alföldi Ré-
gió kecskeméti központja szervezte az 
utazást. Kijelölte, melyik településről 
várnak gyerekeket. Esetünkben Ke-
rekegyházáról, Kiskunfélegyházáról, 
Kiskunmajsáról, Szegvárról érkeztek 

a csoportot alkotó 
gyerekek.

Hogyan választot-
tátok ki, hogy kiket 
visztek magatokkal?

Anyagilag hátrá-
nyos helyzetű, nehe-
zebb sorsú, viszony-
lag jó tanulók közül 
kell választani, 10 év 
körüli gyerekeket. A 
választás nem egy-
szerű. A kiválasztott 
gyerekek átgondol-
ják, hogy vállalják-e 
a hosszú utazást, a 
családtól való távol-
létet. A szülők pedig 
azt, hogy elenge-
dik-e a messzeségbe 
gyermeküket. Szeg-
várról 3 fiú utazott 
a távoli országba: 
Szabó Amadeusz, 
Valkai Ferenc és Vá-
sári Róbert.

Hogyan indultatok 
útnak?

A gyerekeknek a 
legszükségesebb ru-
hákat kellett hozni-
uk, nem kellett nagy 
csomaggal útra kel-
ni. Szegvárról Kecs-
kemétig az önkor-
mányzat vállalta a 
fuvarozást. Onnan a 
MMSZ kisbuszával 
utaztunk a budapesti 
Keleti-pályaudvarig. 
Innen átszállás nél-

kül jutottunk el a svájci Buchs város-
kába. 

Hova érkeztetek és kik vártak?
Hosszú, izgalmas, fárasztó út után 

megérkeztünk Buchs-ba, ahol házigaz-
dánk Bani várt minket az állomáson. 
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Az 5. oldal folytatása

A csoport szálláshelye 6 km-re innen, 
a hercegség legnépesebb településén, 
Schaan községben volt, amely közvet-
len szomszédja az ország fővárosának, 
Vaduznak. A Kinderheim Gamander 
nevű gyermekotthonban 2 és 3 ágyas 
kényelmes, komfortos szobákban lak-
tak a gyerekek. A házban állandó sze-
mélyzet van, akik gondoskodtak arról, 
hogy soha ne unatkozzunk. Ez a gyer-
mekotthon egy átalakított, kibővített 
családi ház, amely erdővel volt körbe-
véve. Örömmel foglaltuk el szállásun-
kat. A három szegvári fiú egy szobában 
helyezkedett el.

A házban rengeteg féle játék várta a 
gyerekeket. TV nem volt és számító-
gép sem állt a rendelkezésükre. 

Rendszeres napirend szerint éltetek? 
Mik voltak ennek érdekességei?

Az érkezésünk napján megismerked-
tünk a napirenddel, amit az étkezések 
fogtak közre. Minden nap reggeli tor-
nával kezdődött a szabadban, a friss 
levegőn, mely után mindenkinek jól 
esett a reggeli. Délelőtt tanultunk is, 
hogy nehogy bármit is elfelejtsünk, 
amit eddig tanultunk. Ebédig játékra 
is jutott idő. Utána általában kirándul-
tunk, túráztunk. Az egész ország ak-
kora területű, mint Csongrád megye. 
Gyalogosan is sok helyre eljutottunk, 
de autóbusszal is rövid idő alatt elértük 
uticélunkat.

Hová kirándultatok? Miket láttatok?
Első nap egy kis túrát tettünk a közeli 

erdőben. Máskor gyalog, az erdőn ke-
resztül mentünk Vaduzba, ami Liech-
tenstein fővárosa. Az út egy órás volt. 
Az uzsonnánkat már a várra néző pa-
don fogyasztottuk el. Az erdő lakóiról, 
a várról és a hercegi családról kaptunk 
sok információt utunk során. Vaduz 
belvárosában is tettünk egy sétát. Lát-
tuk onnan a havas svájci hegyeket is. 
Hazafelé busszal jöttünk, elfáradtunk. 

Voltunk emeletes busszal Balzersba. 
Ez a kis falu 800 éves váráról híres. A 
kilátás csodálatos, volt.

Izgalmas kirándulást tettünk 
Mauren-be, ahol afrikai, ausztrál és 
dél-amerikai madarakat néztünk meg. 

Legérdekesebb a beszélő papagáj volt 
a gyermekek számára. Láthattunk né-
hány kőből faragott óriás madarat és a 
hercegemet is megtaláltam, igaz újra 
béka formában. A rezervátum melletti 
játszótérről egy rövid séta után Eschen-
be érkeztünk, ahol csodák csodája egy 
újabb játszótérbe botlottunk. Utunk so-
rán elhaladtunk egy olyan emlékhely 
mellett is, ahol 1985-ben II. János Pál 
pápa misét celebrált. Egy óriás kereszt 
jelzi ennek emlékét.

Busszal Svájcba, Buchs Óvárosát 
mentünk megcsodálni. Ide érkezett a 
vonatunk is, a gyerekek ügyesen fel-
ismerték az ismerős környéket, mikor 
buszunk arra haladt. A vár lábánál 
gyönyörű tó áll, ahol kacsákat, haty-
tyúkat etettünk. Ez a vár Werdenberg 
család tulajdona volt, majd a Hilti csa-
lád vásárolta meg a XVIII. században. 
1956-ban adományozta Svájcnak a 
család múzeum céljára.

Busszal mentünk megnézni Liech-
tenstein legmagasabb pontját. Malbun 
gyönyörű hegyei teljesen elkápráztat-
tak minket, a friss levegőt szinte ha-
rapni lehetett. Az alpesi patak partján 
jól elszórakoztak a gyerekek. Megnéz-
tük a duzzasztót is.

Egyik nap Liechtenstein legkisebb 
településére, Plankenbe mentünk, 
mely 977 m magasan van, és mind-
össze négyszázan élnek itt. A kilátás 
lélegzetelállító volt, sok fotót készítet-
tünk. Visszafelé gyalog mentünk, egy 
darabig az út mellett, majd az erdőn 
keresztül. Kalandos kis túra volt, kel-
lemesen elfáradtunk.

Gondolom a legnagyobb élmény a 
hercegnővel való találkozás volt?

Egyik reggel mindenki izgatottan 
ébredt. Tudtuk, hogy a mai nap olyan, 
ami nem minden gyermekkel történik 
meg. Az a megtiszteltetés ért bennün-
ket, hogy maga a hercegnő fogadott 
minket otthonában. Reggeli után lázas 
készülődésbe kezdtünk, hogy min-
denki kicsinosítsa magát, elkészülje-
nek a szép frizurák. Mindenki az al-
kalomhoz illően öltözött. A hercegnő 
barátságosan fogadott minket. Abban 
a kivételes kiváltságban volt részünk, 
hogy megtekinthettük a vár néhány 

termét és a kápolnát. A hercegnő maga 
vezetett körbe minket és mesélt a csa-
lád és a vár történetéről. A gyerekek 
nagy figyelemmel hallgatták. Ezt kö-
vetően megvendégeltek bennünket a 
hercegi konyhán készült süteménnyel 
és lehetőségük nyílt a gyerekeknek 
kérdéseket feltenni a hercegnőhöz. Na-
gyon közvetlenül és készségesen vála-
szolt mindenre. A bálterembe vezetett 
át bennünket, ahol a gyerekek előad-
ták műsorukat: tánc, furulya, ének. A 
hercegnőnek nagyon tetszett a műsor, 
megköszönte a gyerekeknek és elbú-
csúztunk.

A rengeteg program mellett voltak 
szabad órák is. Mivel tudtátok a gyere-
keket lekötni, lefoglalni?

A kedves pedagógustársaimmal már 
itthon készültünk különféle foglalko-
zásokkal.

A házban lévő millió játékkal a gye-
rekek önfeledten játszottak. A közeli 
játszótérre is sokszor kimentünk, ahol 
különleges játékok, mászókák, csúsz-
dák és a friss levegő kellőképpen ki-
szívta az erőnket. Esti elfoglaltságunk 
volt a naplóírás, a meseolvasás.

A helyi hagyományoknak eleget téve 
töklámpást faragtunk. A kreatív ötle-
teket jól meg tudták valósítani a gye-
rekek 

November 1-én az ünnepre való te-
kintettel gyertyagyújtással és imádko-
zással emlékeztünk elhunyt hozzátar-
tozóinkra. 

Sok időt töltöttünk a hercegnőnél be-
mutatásra kerülő műsor gyakorlásával 
is.

Csoportos foglalkozásokat tartot-
tunk. A négy csoport egy-egy mesét 
dolgozott fel egy dramatizáló előadás 
keretében. A mesék szereplői nagyon 
jól megelevenedtek a különleges jel-
mezek segítségével. Nagyon élvezték a 
gyerekek ezt a játékos tanulást.

Más alkalommal mese-vetélkedőt 
szerveztünk. A változatos feladatok 
kellemes időtöltést jelentett mindnyá-
junk számára. 

Ki mit tud?-ra is sor került. Ének, 
tánc, dráma, vers, zongora és fuvola 
előadásokat láthattunk. Nagyon ügye-
sen szerepelt mindenki, a zsűrinek na-
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A 3. oldal folytatása

Tóth Péter képviselő elmondta, az inflá-
ció mértékéhez viszonyítva magasnak tart-
ja az étkezési térítési díj emelését. 

Szabó Tibor képviselő megkérdezte, jövő-
re mennyivel lesz több az állami támogatás?

Márton Rozália gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, egyelőre csak törvényter-
vezet van, a támogatás mértékét még nem 
lehet tudni. Csak annyit tud, hogy több lesz. 

Gémes László polgármester elmondta, 
nem akar azzal szembesülni, hogy január 
1-jén nem működik a konyha. 

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjainak étkeztetésére vonat-
kozó, a SZEPASZOL 2012. Kft. (Várpalo-
ta, Erdődy P. T. u. 25.) kötött szolgáltatási 
szerződést a jelen határozat melléklete sze-
rint jóváhagyta. 

A Képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a szolgáltatási szerződés 
aláírására.

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy megkereste 
a mindszenti fogorvos, aki elhozta fiának. 
Dr. Szabó András fogorvosnak a kérelmét 
azzal, hogy Szegváron szeretne dolgozni. 
2014. január 1-jétől Fábiánsebestyénen fog 
dolgozni, mint közalkalmazott, mellé sze-
retné megkapni a jelenleg helyettesítéssel 
ellátott körzetet. Kérte, hogy dr. Pálmai 
Ildikóval egyeztessenek ebben a témában.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
megkérdezte, beszéltek-e egymással a fogor-
vosok? Dr. Pálmai Ildikónak jelentős bevétel 
kiesése lesz, ha a helyettesítés megszűnik. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
arról nem tud, a fogorvosnő azóta nem je-
lentkezett. 

Szabó Tibor képviselő emlékeztette a 
képviselő-testületet arra, nem véletlen az, 
hogy nem vonták össze a két praxist. Arra 
gondoltak, ha lesz rá jelentkező, tudjanak 
számára helyet biztosítani. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
egy településen 3600 főre jut egy fogorvos. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
elmondta, az lenne a korrekt, ha az új je-
lentkező menne el a jelenlegi fogorvoshoz 
tárgyalni. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a kép-
viselő-testület azt tudja nyilatkozni, hogy 
kiadó a praxis.

Gyömbér Ferencné jegyző javasolta, 
hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert az ügy előkészítésére, neve-

zetesen arra, hogy tárgyalásokat folytasson 
a praxis betöltése érdekében, valamint arra, 
hogy a képviselő-testület hatáskörébe tar-
tozó kérdésekben előterjesztést készítsen.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte Dr. Szabó 
András mindszenti lakos, fogorvos kérel-
mét a Szegvár nagyközségben helyette-
sítéssel ellátott fogorvosi körzet ellátásra 
vonatkozóan.

A képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert arra vonatkozóan, hogy tárgya-
lásokat folytasson a fogorvosi praxis betöl-
tése érdekében.

A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a képviselő-testület hatáskö-
rébe tartozó kérdésekben készítsen előter-
jesztést.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
többször foglalkozott már a képviselő-testü-
let a szilárd hulladékszállítási közszolgálta-
tással. Szerződésünk a Szentes Városellátó 
Nonprofit Kft-vel 2013. december 31. nap-
ján lejár. Kéri a képviselő-testületet, járul-
jon hozzá a szerződés meghosszabbításához 
2014. január 1-június 30-ig terjedő időre. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert a szilárd hulladék szállítási 
közszolgáltatási szerződés meghosszab-
bítására a Szentes Városellátó Nonprofit 
Kft-vel 2014. január 1-június 30-ig terjedő 
időre. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szerződés aláírásával.

Szabó Tibor képviselő elmondta, a 
szennyvízcsatorna hálózat építése során 
több településen – Szegváron is – problé-
mát jelent, hogy a sarki házak nem lettek 
felmérve, ki, hol szeretne rákötni a háló-
zatra. A mérnök azt mondta, a felmérés az 
önkormányzat feladata. 

Gémes László polgármester elmondta, 
nem az önkormányzat feladata, hanem a 
mérnök feladata lett volna a helyszíni be-
járás. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, előző 
években kérték a lakosok, csapadékvíz el-
vezető árok kiépítését a Táncsics M., vala-
mint az Arany J. utca jobb oldalán. Ezzel 
kapcsolatban a lakosok újra megkeresték. 

Gémes László polgármester elmondta, 
megnézi a helyszínt. Hozzátette, a Falufej-
lesztő Kft. végzett ott munkálatokat, utána 
fog nézni. 

gyon nehéz dolga volt. Ezt az estét egy 
fergeteges diszkóval zártuk.

Mindennapos elfoglaltság volt a 
puzzle kirakó verseny, a közös játék, 
meseolvasás.

A pedagógusoknak a sok élmény 
mellett a gyerek felügyelete is felada-
tuk volt. Mennyire volt ez fárasztó?

Nagyon kellemesen telt ez a három 
hét, de nagyon elfáradtunk... A min-
dennapos tervezett programokon felül 
nekünk helyt kellett állnunk más terü-
leteken is pl. mosás, takarítás, mosoga-
tás, teregetés, fegyelmezés, kézműves 
foglalkozások, esti vetélkedők szer-
vezése, beteg gyerekek ápolása, min-
dennapos szobánkénti altató esti me-
seolvasás, stb. Az idegen nyelven való 
eligazodásban tolmácsunk munkájára 
is nagy szükségünk volt, de ő a sok for-
dítás mellett ugyanúgy részt vett ezek-
ben a felsorolt tevékenységben.

A sok program miatt gyorsan el-
repült az idő, a honvággyal nem volt 
időnk foglalkozni nekünk sem.

Sok munkánk ellenére szívesen gon-
dolunk vissza erre az utazásra, nekünk 
is csodálatos élmény volt. 

Házigazdáinknak köszönjük a ven-
déglátást, a sok finom ételt, amelyet a 
gyerekek igen jó étvággyal fogyasztot-
tak. Ajándékokkal, ruhaneművel meg-
pakolt utazótáskát kaptak a gyerekek.

A beszélgetésünk a kirándulás alatt 
írt internetes oldal segítségével készült. 
(www.elutazunk2013.blogspot.hu). Itt 
rengeteg fényképet találhatnak, amely 
tükrözi az élménydús három hetet.

Ezen az internetes oldalon üzentek 
haza a gyerekek. Íme a szegvári fiúké:

Vásári Robi: Nagyon jól érzem ma-
gam, hiányoztok! Szép helyen va-
gyunk! Puszi R.

Szabó Amadeusz: Nagyon szép he-
lyen vagyunk. Sokat játszunk. Hiá-
nyoztok nagyon! A.

Valkai Fecó: Nagyon jól érzem ma-
gam. Finomak az ételek. Sokat sétá-
lunk. Szereztem új barátokat. Nagyon 
szeretlek titeket, puszi! F.

Köszönöm a beszélgetést.

Kosztolányi Sándorné
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LELKI FELÜDÜLÉS

A csodálatos, szép fehér hóesésben került 
sor Szegváron 2014-ben az első nagyobb ren-
dezvényünkre:

Idén január 25-én volt a Katolikus körben 
az egyházközségi lelkinap, melyre előadónak 
Varga Attila makói plébános jött el. A nap té-
mája: a CSALÁD volt. 

Jézus Krisztus az 
Isten fia, Aki Megvál-
tónk lett, családba szü-
letett és nevelkedett. 
Az élete 30 évét kétke-
zi munkásként család-
ja körében töltötte. Ha 
bajban vagyunk, hir-
telen így kiálltunk fel: 
„Jézus, Mária…” eset-
leg még hozzá mondhatnánk: „Szent József”, 
hisz Ő is a szentcsalád tagja volt. Az apáknak 
nemcsak a megélhetést kell biztosítaniuk, ha-
nem fontos szerepe van a gyermeknevelésben, 
és a családi együttlétekben. Az Úr Jézus csa-
ládja a minta, a követendő…

A fentiekkel, és Sirákfia könyvéből egy rész-
lettel kezdte Attila atya a tanítást a megjelent 
40 ember előtt. Beszélt a szülők tiszteletéről, 
amely példa, és további fontos tényező a gyer-
mekek életére vonatkozóan, majd az embertár-
sak iránti tiszteletre is kitért. A házasságkötés 
szertartását segítségül véve fontos mozzana-

tokat kaptunk az egymás iránti tiszteltről, és 
szeretetről akár családban, akár egyedül élő 
emberről legyen szó. 

Az első tanítása után kiscsoportokban be-
széltük meg, hogy az említett evangéliumi 
részletek közül mely érintett most meg? Mi 
szólt nekem az elhangzottakból, és most miben 
szeretnék növekedni? A csoportokban élénk 
válaszadás folyt a feltett kérdésekre. Minden-

ki megoszthatta szíve titkait, és vágyait ezzel 
kapcsolatban, majd az előzőleg felolvasott 
Szeretethimnuszból kiválogattuk a nekünk 
megtetszőt és arról is megoszthattuk meglátá-
sainkat.

Ebéd után Atya ismertette a „szeretet öt 
nyelve” pontjainak megvilágítását. Mély taní-
tást adva a családban és közösségben megélt 
szeretet gyakorlatáról. Szép példákkal megvi-
lágítva, felcsigázva, hogy megéljük mindezt.

Délután csendes szentségimádást tartottunk, 
majd 4 órakor a szentmise bemutatására került 
sor.

Békességes, nyugodt, lelkiekben elmélyült 
nap volt ez mindannyiunk számára. A jelenlé-
vő házaspárok különösen is örvendve, és nagy 
haszonnal gazdagodva tértek haza, hogy a „ta-
nultakat” hasznosítsák az elkövetkezendő na-
pokban. Mi, akik nem házasságban élünk, de a 
család értékét látjuk, még jobban megbecsülve 
azt, adtunk hálát Istennek ezért a lelki gazda-
godásért.

Köszönjük a megjelenteknek részvételüket, 
a háttérben dolgozóknak a munkáját és szol-
gálatát, minden hozzájárulást (zöldséget, gyü-
mölcsöt, süteményt, kávét, stb). Az atyáknak a 
papi munkáját, és lelkesítését köszönjük meg. 
Várjuk a legközelebbi alkalmat.

(PM)

AZ ALÁZATOS ÖNISMERET

1. Minden ember természet szerint tudásra 
vágyik; de isteni félelem nélkül mi haszna a 
tudománynak?

2. Bizony sokkal jobb az alázatos munkás, ki 
Istennek szolgál, mint a kevély tudós, aki ma-
gáról elfeledkezve, az ég forgásán töri a fejét.

3. Aki önmagát alaposan ismeri, nem tart-
ja magát nagyra és nem gyönyörködik emberi 
dicséretben.

4. Tudnám bár e világ minden titkait, ha Is-
ten szeretetében nem vagyok, mi hasznom Is-
ten előtt, ki engem cselekedeteim szerint fog 
ítélni?

5. Hagyj fel a túlságos tudásvággyal, mert 
ebben nagy szórakozottság és csalódás rejlik.

6. A tudósok szeretnek mások előtt megje-
lenni és bölcs hírében állani.

7. Sok minden van, aminek tudása keveset 
vagy éppen semmit sem használ a léleknek.

8. És nagyon esztelen az, aki egyébre jobban 
ügyel, mint ami üdvösségére szolgál.

9. A sok szó nem tölti be a lelket, de a jámbor 
élet megnyugtatja a szívet; a tiszta lelkiismeret 
pedig nagy bizalmat kelt Isten iránt.

10. Mennél többet és jobbat tudsz, annál 
keményebb ítéleted lesz miatta, ha szentebbül 
nem élsz.

11. Fel ne fuvalkodjál tehát semmiféle ügyes-
ségedben vagy tudományodban, hanem inkább 
félj a neked jutott ismeret miatt.

12. Ha azt gondolod, hogy sokat tudsz és jó 
felfogású vagy, tudva legyen előtted, hogy sok-
kal több van, amihez nem értesz.

13. ,,Ne légy fennhéjázó’’ (Róm 11,20), ha-
nem inkább valld be tudatlanságodat.

14. Ugyan miért akarod magad valakinél 
magasabbra tartani, mikor találkozik sok böl-
csebb és a törvényben jártasabb, mint te?

15. Ha valami hasznosat akarsz tudni és ta-
nulni: szeresd, hogy ismeretlen vagy és sem-
minek sem tartanak.

16. Ez a legnagyobb és leghasznosabb tudo-
mány: önmagunk igazi megismerése és sem-
mibevétele.

17. Nagy bölcsesség és tökéletesség: önma-
ga felől semmit sem állítani, mások felől pedig 
mindenkor jól és nemesen vélekedni.

18. Ha másnak nyílt botlását vagy súlyos bű-
nét látnád is, magadat nála jobbnak nem kell 
tartanod, mert nem tudod, meddig lehetsz áll-
hatatos a jóban.

19. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de te sen-
kit se tarts magadnál gyarlóbbnak.

/Kempis Tamás Krisztus Követése/

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY 
ÜNNEPE

Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe, Mária tisztulását és Jézus templomi 
bemutatását állítja elénk. A zsidó törvény sze-
rint minden asszony, akinek fia született, negy-
ven napig tisztátalannak számított és nem lép-
hetett a templomba. Mária is alávetette magát a 
zsidó törvénynek, bár szűzen foganta és szülte 
gyermekét. Az ő kiválasztottságáról mit sem 
tudtak az emberek. Mária sem akarta hangoz-
tatni, mint mindig most is engedelmeskedik. A 
templomban tartózkodó papok és hívők semmi 
rendkívülit nem láttak benne és gyermekében. 
Csak a Szentléleknek különös ajándékának 
köszönhető, hogy az ősz Simeon fölismerte Jé-
zusban a világ Megváltóját.

Erre az eseményre emlékezünk a mai ün-
nepen. Egyházanyánk, mint egykor Mária Si-
meonnak, nekünk adja Jézusát. Megajándékoz 
tanításával az igehirdetés által. A szentáldozás-
ban szívünk bölcsőjébe fekteti. S teszi egyhá-
zunk mindezt azért, mert Isten nekünk szánta 
egyszülött Fiát.

Erre figyelmeztet az a gyertya is, amit a mai 
napon megszentel és kezünkbe ad. Emlékeztet-
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ni akar a karácsonyi gyertyagyújtásra, amikor 
a föld gyertyatartójára helyezte a világ világos-
ságát, ami Urunk Jézus Krisztust. Nem azért 
hogy véka alá rejtsük, hanem Máriához, Sime-
onhoz hasonlóan szívünk oltárára helyezzük. 
Így leszünk méltókká a jézusi küldetésre: „Ti 
vagytok a világ világossága… Úgy világítson 
világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
jótetteiteket és magasztalják menyei Atyáto-
kat…”

A megszentelt gyertya nemcsak Krisztust je-
lenti, hanem figyelmeztet mindenkori keresz-
tény hivatásunkra. Tovább kell adni Krisztus 
világosságát. Nem elég magunkban melegedni 
Jézus tüze mellett. Nem elég betelnünk a krisz-
tusi tanítás szépségével. Nekünk is tüzet kell 
fognunk, melegítenünk, világítanunk kell az 
emberek között.

/Zs.J./

A VILÁGOSSÁG SZIMBÓLUMA

A világosságnak a liturgiai használatban 
többszörös jelképes jelentése van. Jelképe elő-
ször az örök Istenségnek (mint a tűzoszlop a 
pusztába való vonuláskor) és azután az isten-
emberi Megváltónak, aki a föld világossága 
lett, és jogot nyert az örök égi fényességre (a 
húsvéti gyertya és húsvéti tűz). „Isten világos-
ság és sötétség nincs benne.” És Isten a maga 
isteni fényéből árasztja az imádandó „vilá-
gosságot a világosságból”. És ez a kettős vilá-
gosság, de amely mégis egy fény (az egy Isten 
világossága) egyesül és kiárad a Szentlélek ha-
sonló módon örök világosságában és a szeretet 
örök fényében. A világosság tehát harmadszor 
a Szentlélek kegyelmét is jelenti (Pünkösd), 
mely által a lélek megtisztul és Isten világító 
képmásává válik. (Az izzó parázs, a fénnyé 
változó viasz vagy olaj, mind ezt jelképezik.)

Az égő gyertya jelképezi továbbá magát 
az Istenembert is. Tiszta viaszból készült ez 
a gyertya, melyet a szűzies méh állít elő. (A 
viasz az Istenember emberi, a láng az isteni 
mivoltát mutatja.) És legvégül a viaszgyertya 
a tiszta istenszerető lelket is jelképezi, míg a 
zsiradékból készült faggyúgyertya a bűnöst. (A 
liturgia gyertyát használ a keresztelési, bérmá-
lási, esküvői szertartásban, valamint az utolsó 
kenetnél halotti gyertyákat, végül felajánlási 
gyertyákat adnak át a papszentelési, szerzetesi 
fogadalmak alkalmával.)

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a 
megszentelt élet napjára is emlékezünk.

II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997 
óta adnak hálát a keresztények azért az aján-
dékért, amelyet az Úr a szerzeteseken, a meg-
szentelt életet élőkön keresztül ad nekünk. Is-
ten szolgálatára szentelték életüket lemondva 
a családról, világi életpályáról, földi javakról. 
Egyházmegyénkben Szegeden a dómban egy 
szentmise keretében ünnepelnek a szerzetese-
ink. Az Új Ember Újságban láthatjuk szegvár-
ról újabb jelentkezőt, Juhász Évát, aki a ciszter-
ci nővérek körében akarja Istennek adni életét.

Örülök, hogy Isten, ma is úgy cselekszik, 
mint az én időmben, azokat hívja, meg akiket 
akar, és hívjon is minél több lelket.

Zs.J.

BALÁZSÁLDÁS

Szent Balázs a korai kereszténység azon 
szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a 
kultuszban, a névadásban és a népszokások-
ban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg. 
Többféle válto-
zatban tudósít a 
legendás Szent 
Balázs szenvedés-
története arról, 
hogy szentünk 
örmény születé-
sű volt, és olyan 
példamutató ke-
resztény életet élt, 
hogy Szebaszte 
hívő népe püspök-
ké választotta. 

Hegyi barlang-
ból vezette imádkozva, tanácsokat osztva és 
gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok 
őrizték, háziállatok módjára engedelmesked-
ve neki. Licinius császár keresztényüldözése-
kor elfogják. Az oroszlánokból, tigrisekből, 
medvékből és farkasokból álló derék testőrség 

nem tudott segíteni a remete- püspökön, mert 
ő ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és 
Agricola bírói széke elé hurcolják. 

Mivel Balázst nem bírták hittagadásra kény-
szeríteni, a szokásos megkorbácsolás után si-
ralomházba került. Mint előbb barlangjában, a 
börtönben is sok segítséget kérő ember kereste 
föl. Rabságában sok-sok csodát tett, amelyek-
ről a legendája beszél. Vízbefojtás általi halálra 
ítélték, de végül is lefejezték.

Annak alapján, hogy egy kínzó torokfájás 
esetén segített, a késő középkorban a tizennégy 
segítőszent közé sorolták.

Tisztelete a latin egyházban a 12. századtól 
lett általános, mégpedig egy gégedaganat elle-
ni imádsággal kapcsolatban. Később vérzések, 
hólyagbetegségek, továbbá kelések, kólika, 
pestis és fogfájás esetén fordultak hozzá. Rész-
ben érthető kapcsolat révén aztán védőszentje 
lett az orvosoknak, a takácsoknak, valamint a 
szélmolnároknak és a fúvós muzsikusoknak. 
Mint az állatok barátja oltalmazza a háziál-
latokat és a nyájakat a farkasoktól. Vincéhez 
hasonlóan időjelző szentként is tiszteletik: 
ünnepének ideje a tél végét és a veszedelmes 
viharokat jelzi.

A hívő nép még ma is szívesen fogadja a 
szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak 
szelíd fényében. Szent Balázs napján a pap a 
szentmise végén két keresztalakba illesztett 
gyertyát tart a hívek álla alá, miközben e sza-
vakat mondja:

Szent Balázs püspök és vértanú esedezése 
által mentsen és őrizzen meg téged az Úr a to-
rokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyának, 
Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen. 

Zs. J.

HÍREK-ESEMÉNYEK
Gyerekmise lesz havonta!

Elsősorban a legapróbbakat várjuk, óvodá-
sokat és az alsó tagozatos gyermekeket szüle-
ikkel együtt. 

Február 15-én lesz az első találkozás délután 
4 órakor a templomban.
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Egy kis egyveleg 2013-ból
Tisztelt Olvasók!
Nem szoktam sűrűn munkát adni a 

Szegvári Napló munkatársának, nem 
is volt szándékom írni az utolsó fórum 
megtartásáig. A fórumot követő napon 
kérdezte egy ismerősöm: Miért nem 
voltál a falugyűlésen? Mert nem tud-
tam róla, válaszoltam. (És még sokan.) 
A Kurca TV-ben aztán ráakadtam a 
közvetítésre. Csak kíváncsiságból néz-
tem meg, – mert az én televízióm a volt 
Szegvári Civil TV. Ha jól érzékeltem a 
körülményeket, akkor voltak kb. 25-en, 
a képviselőkkel, a falu vezetőjével és a 
konzorcium két képviselőjével. Úgy gon-
doltam, hogy a fórum megtartása nem 
volt fontos a szegvári vezetők számára, 
csak formaiság miatt került megrende-
zésre. Ekkor gondoltam, hogy vélemé-
nyem és kérdéseimet írásban teszem 
meg a Szegvári Naplóban. 

1. Szennyvíz csatorna építésével 
kapcsolatban

Csatlakozom azokhoz a kérdezőkhöz, 
akik kifogásolták a munkaárkok tömö-
rítését, a szakszerű visszatöltést. Sze-
retném megerősíteni, hogy a szegvári 
szennyvízcsatorna kivitelezése lakossá-
gi szemmel is elfogadhatatlan. Tömö-
rítés nem készült sem az aknák körül, 
sem a vezetékek felett. Mert az nem tö-
mörítés, hogy a markolóval megjárom 
a munkaárkot. A 2-3-4 m-es munkaár-
kok tömörítésének meg van az előírása, 
műszaki követelménye. A tömörítések 
elmaradása miatt, az erőgépek megjele-
nésekor komoly útkárok keletkezhetnek, 
és balesetveszélyes helyzetek. Kérde-
zem: hol van a műszaki ellenőr, hol van 
a szennyvízközmű társulat vezetője, hol 
van a polgármester és a képviselők?

A Mindszenti úti szakaszról is írnom 
kell néhány gondolatot. A kivitelező 
felbontotta az útburkolatot, lefektették 
a csövet, majd visszatöltötték a mun-
kaárkot. A felső rétegbe a törmelék ke-
rült, élével álló betondarabokkal, amit 
mészkőőrlemények igyekeztek betölteni, 
poros őrleménnyel. Száraz időben – leg-
többször az volt – porfelhőben kellett 
közlekedni az élére állított törmeléken. 
A fórumon lévő polgármester és konzor-
cium vezetői meg voltak elégedve, csak 
éppen szakmai kérdésekben voltak fel-

készületlenek. Mit lehet erre mondani?
Primitív kivitelezési, primitív konzor-

ciumi és települési képviselet. Mind ez 
EU-s pénzből a 21-ik században. 

Kérdésem is van, több is: 
a.) A munkálatok során kimaradt föld 

a település számára komoly értéket kép-
visel. Szeretném megkérdezni, hogy a 
több ezer m3 földről az organizációs terv 
hogyan rendelkezik? Ha az nem, akkor 
van-e képviselő testületi határozat arról, 
hogy a kivitelező hol tárolja le? Van-e 
határozat arról, hogy a néhány ezer m3 
földet a Gémes birtok földútjainak feltöl-
tésére kell vinni? Ha útfeltöltésre szánt 
a képviselő testület, akkor a lakosságot 
is be kellett volna vonni, igényeit megis-
merni. Már csak azért is, mert több mil-
lió Ft értékű anyagról van szó!

b.) Amikor a Mindszenti úti csatorna 
lefektetésre került, munkaárkot visz-
szatöltötték, bekötéseket elkészítették, 
akkor gondolom elkészült a sikeres nyo-
máspróba, tükrözés, szintezés. Ha mind-
ez megtörtént, mi az akadálya az ideig-
lenes aszfaltburkolat elkészítésének, a 
kerékpárút helyreállításának? Azért kér-
dezem, mert komoly átmenő forgalomról 
van szó, köztük sajnos sűrűn mentőkkel.

c.) A főutcánk öregfalusi szakaszán 
helyenként komoly nyomvályú van, az 
útpadka magasabb az útburkolatnál. 
Csapadék esetén ez sok bosszúságot 
okoz a kerékpárosoknak és a bejárók 
használóinak. Nyomvályúk tovább ala-
kulhatnak ki, mert az útburkolat mellet-
ti tömörítetlen munkaárkok a túlsúlyos 
járművek miatt oldalról tömörödhetnek. 
Kérdezem Fidesz-es polgármesterünk-
től, hogy miért nem lehetett intézkedni 
a normális úthasználat biztosítása érde-
kében az illetékes útfenntartó felé? – ha 
már ilyen jól teljesít az ország?

2. Szeméttelep
Nem gondolom, hogy egy bezárt sze-

méttelepnek így kell kinézni. A szemét 
már részben elfoglalta a szeméttelepi 
utat. Bűz és féregtelep lapul a települé-
sünk közelében, az Uniós községben. 
A csordajárási és a fahídi útra irányí-
tott földet a szeméttelepre kellett volna 
vinni. Persze a Kabinet irodát ez nem 
érdekli, a polgármesternek pedig más el-
foglaltsága van. A heti 1-2 napos hivatali 

tevékenységbe ilyenek nem férnek bele. 
Nincs fogadóóra, nincs munkaideje, 

pedig van tisztességes fizetése és költ-
ségtérítése!

3. Kossuth tér: Úgy tűnik lassan 
(de biztosan) elkészül a Kossuth tér út és 
járdaépítési programja. Szeretném meg-
kérdezni, hogy a többi (periférián lévő) 
üzletek kapnak-e díszburkolatú járdát és 
parkolót, olyan sugárút szerűt, amit nem 
lehet tudni, hogy széles járda, kerékpár-
út vagy egy modern szögletes körforga-
lom része?

Csak megjegyzem, hogy a települé-
sünk központján kívül lakók is szeretné-
nek megfelelő, élhető környezetben élni. 
Sajnos az új útjainkat is tönkreteszik a 
konzorcium tagok. Minden lelkiismeret 
nélkül átvágják az utakat, mert így köny-
nyen össze lehet csapni a csőfektetést. 
Bravó! Ha jól emlékszem a Mindszenti 
úti kerékpárút építésénél kimaradt 400 
m2 (40 rak.) térburkoló, aminek érdekel-
ne a sorsa! Hol lett felhasználva, vagy 
hol van. Mégis kb. 1 millió Ft-ról van 
szó. Kérdezem a KHT gazdaság veze-
tőjétől, mint szegvári választópolgár, és 
úgy gondolom nem átlagos adót fizető 
lakos. Javasolnám még, hogy a Kossuth 
szobor köré is készüljön 1-1,5 m-es jár-
da, mert remélem van még az említett 
térburkolatból. 

Természetesen lehet, hogy a szob-
rot áthelyezi az önkormányzat, illetve 
ez van az elképzelések között. A 2014. 
évi költségvetési koncepcióban, amit a 
polgármester ismertetett a bizonyos fó-
rumon. Megítélésem szerint egyébként 
a falu első embere felkészületlen volt e 
témában, hasonlóan mint a szennyvizes 
konzorcium két tagja. Egy szobor áthe-
lyezésnek egyébként meg van az írásos 
és gyakorlati módja, ami nem egyenlő a 
Fidesz-es hatalmi intézkedéssel.

4. Sport: Azért vannak itt ered-
mények is. Megépült engedély nélkül a 
tekepálya. Alakult egy új fociegyesület. 
Persze ezekről az írott és elektronikus 
médiában semmi hír. Azt azért lehet 
tudni, hogy alakult egy Gémes családot 
fémjelző egyesület. Normális esetben 
egy polgármester segíti a 80-90 éves 
(esetünkben) sportegyesületet egyenes-
be hozni. Mi történt? 
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Kedves Főszerkesztő 
asszony!

Köszönöm a megkeresést. Úgy dön-
töttem, hogy nem kívánok reagálni Ká-
dár Úr írására, ugyanis a szegvári em-
berekre nézve sértőnek találom, hiszen 
régi vágya a falunak ezen beruházások 
megvalósítása, ezek a szegváriak kö-
zös sikerei, amiket ő bírál folyamato-
san, így a saját faluját kritizálja. 

Gémes László

Szegvár polgármestere minden ener-
giáját, hatalmát kihasználva alakított 
egy háttér nélküli sportegyesületet. Ál-
tala kinevezett képviselői pedig minden 
átadás-átvétel nélkül birtokba vették a 
létesítményt a rajta és benne lévő ingó-
ságokkal együtt. Tudtommal nem mű-
ködtetik a Szegvár Sportjáért Alapít-
ványt, közhasznú alapítványt. Szóval ez 
nem a szegvári foci felvirágzásáról szól, 
hanem a helyi hatalom fitogtatásáról. 
Nincs foci, nincs gyermeklabdarúgás, 
nincsenek edzők, pedig azt hihettük vol-
na nálunk lett Felcsút II.

5. Szegvár vizei: Több politikus-
tól is hallottam a víz felhasználásáról és 
minőség megőrzéséről. Gondolom sokan 
úgy gondolják, hogy Szegvár – a vizek 
falva – öntözés szempontjából kiváló 
helyzetbe van. Nos, kedves szegvári ker-
tész kollégák szomorkásan kell leírnom, 
hogy felszíni vizeink (Kórógy, Ludasi, 
Kurca) az év nagy részében alkalmatla-
nok igényes zöldségfélék termesztésé-
re. A megfelelő víz Szegváron kb. 100 
m-es nortonkútból nyerhető. Ha jól tu-
dom Szegváron a tisztított szennyvizet 
a Kurcába fogják vezetni. (Már csak azt 
szeretném tudni, hogy a szentesi tisztí-
tott szennyvíz miért a Tiszába megy?) 

Abban biztos vagyok, hogy ezzel nem 
javul az öntözővizünk minősége, sőt 
félő, hogy ez az értékesítésben is hát-
rányt jelenthet. 

Ezért nekünk itt helyben nem Orbánért 
kell imádkoznunk, hanem az egészséges 
és jó minőségű öntözővízért.

Sikerekben gazdag 2014-et, jó egész-
séget.

Kádár György

A választások elé
Köztársasági elnök úr 2014. április 

6-ára írta ki az országgyűlési választá-
sokat. Ez mindig nehéz időszak egy új-
ság számára. Szerkesztőségünk abban 
egyetért, hogy független lapként, a jövő-
ben nem szeretnénk politikai csatározá-
sok színtere lenni. Ugyanakkor tudjuk, 
hogy egy újság akkor kellően érdekes, ha 
„felpaprikázza” a közhangulatot. Az elő-
ző oldalon található írással – úgy tűnik 
– elkezdődött a választási kampány fa-
lunkban is. Igazságosak akartunk lenni, 
ezért kerestük meg „a másik oldalt” is. 

A képviselőjelöltek bemutatkozására 
természetesen szívesen biztosítunk majd 
lehetőséget az újság hasábjain, de a sze-
mélyes támadásoknak keressen minden-
ki más fórumot. A közmeghallgatások 
(falugyűlések) időpontjait igyekszünk 
időben közölni, ahogy tettük ezt eddig 
is, ajánljuk minden közügyek iránt ér-
deklődő figyelmébe ezeket az eseménye-
ket.

Jó lenne örülni annak, amit eddig elér-
tünk, esélyt adni arra, hogy egyszer majd 
be is fejeződjön a szennyvíz-program, és 
ezt kövesse egy útfelújítási projekt. Per-
sze ehhez az kellene, hogy mindannyian 
egyet akarjunk, településünk fejlődését, 
épülését-szépülését. Ehhez ki-ki a saját 
környezetének rendbetételével is hozzá-
járulhat.

És persze az is jó lenne, ha a nagy-
politika sárdobálása nem gyűrűzne be 
Szegvárra, ha tisztelnénk a másikban 
az embert, „hisz békésen elférhetnénk 
ennyien”, ahogy az alábbi versben olvas-
hatjuk.

Demjén Ferenc: A Gömb

Kezdetben volt egy nagy korong
Lent a föld lapos s fent a csillagok
Alattunk lent az ördögök
Felettünk fent az angyalok
Így játszadoztak az emberek
Éltek és álmodtak, mi mást lehet
De néhány kíváncsi ezek felett
Valami újat keresgetett
Mert nem hitte el, hogy nem lehet
A korong széléig merészkedett

Hátukon egy-egy nagy hátizsák
S csak gyűlt bele lassan az igazság
Mely súly alatt a korong szélei
Elkezdtek lassan gömbbé hajlani
Így hát egy helyre gyűlt a sok kíváncsi
Most együtt kell valami jót csinálni
Mert az angyalok fáztak az űrben fent
Az ördögök unták a pokolban lent
Hát összegyűltünk a felszínen
Hisz békésen elférhetnénk ennyien.

Szabó Irén

Polgárőr és Rendőr 
hírek

Legelsősorban a Szegvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezettől kell elnézést kérnem, 
aki 100.000 Ft-tal támogatott bennünket a 
tavalyi évben és a köszönetnyilvánító cik-
kemben méltatlanul ki felejtettem őt, őket. 
Ezúton is kérem szíves elnézésüket és na-
gyon szépen köszönjük, hogy támogatá-
sukkal hozzájárultak a polgárőr egyesület 
működéséhez és fejlődéséhez.

Közösségünkben jelentős bűncselek-
mény illetve közlekedési baleset sem tör-
tént. 

Így más témával szeretnék foglalkozni. 
Akik rendszeres olvasói a rovatnak, azok-
nak feltűnhetett már, hogy kiemelten sok 
figyelmet fordítok a kerékpárosokra, – a 
kerékpáros közlekedésre. Ez valóban így 
van, és ezt teszem több okból. Egyrészt 
mert kerékpáros kultúránk messzeme-
nőkig nem haladja meg a kívánt szintet. 
Másrészt mert a kerékpár az egyik legve-
szélyesebb közlekedési eszköz, ugyanis 
itt nem nyújt védelmet a testünknek sem-
mi baleset esetén. Így a legjobb, amit te-
szünk, ha próbáljuk elkerülni, megelőzni a 
baleseteket. Ennek érdekében a cikkekben 
több alkalommal fogok részeket beillesz-
teni a 61990 KöHÉM rendeletből. Nem fel-
tétlen szó szerint, de a lényeg érthető lesz, 
ígérem.

Az első és a legfontosabb a
116 § (1) A kerékpárt fel kell szerelni
a) könnyen kezelhető, megbízható kor-

mányberendezéssel, amely semmilyen 
helyzetében nem akadályozza a kerékpár 
egyéb kezelőszerveinek működését,

b) két egymástól függetlenül működ-
tethető, száraz és nedves időben egyaránt 

Folytatás a 12. oldalon
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A 11. oldal folytatása

hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az 
egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,

c) hangjelző berendezéssel, amely csak 
csengő hangot ad,

d) egy előre fehér, vagy kadmiumságra 
fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 
150 méter távolságról látható lámpával,

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, 
tiszta időben, legalább 150 méter távolság-
ról látható lámával,

f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros 
színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem 
háromszög alakú fényvisszaverővel, és

g) legalább az első keréken, legalább 
2 db, egy átmérő mentén elhelyezett 
borostyánsárga színű, mindkét oldal felé 
hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllő-
prizmával). A küllőprizmák helyett vagy 
mellett alkalmazható két oldalon fehér 
fényvisszaverő körgyűrű felület is a ke-
rékpántok közvetlen közelében vagy az 
ENSZ-EGB 88. sz. előírásának megfelelő 
gumiabroncsokon.

(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában 
meghatározott világító berendezés elhe-
lyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. 
A világító berendezések által kibocsátott 
fény villogó üzemmódú is lehet.

Nos, ezek azok a dolgok, amik kötele-
zőek ahhoz, hogy a közlekedésben szabá-
lyosan részt vehessünk kerékpárral. Aki-
nek nem így van felszerelve kerékpárja és 
mégis részt vesz a forgalomban az közle-
kedési szabálysértést követ el, amely pénz-
bírsággal is sújtható.

Ezért az lenne a kérésem, hogy töreked-
jünk arra, hogy kerékpárunkat a megfelelő 
módon szereljük fel. A felszerelések tele-
pülésünkön is beszerezhetők több üzletben 
is.

A következő számban a kerékpárra sze-
relhető, de nem kötelező eszközöket sze-
retném ismertetni.

Ha bármi észrevételük van vagy szeret-
nének többet megtudni a Szegvári Polgár-
őr Egyesület munkájáról. Látogassák meg 
honlapunkat: www.polgarorseg.szegvar.
hu, valamint megtalálhatóak vagyunk 
a facebook-on is: www.facebook.com/
pages/Szegvári-Polgárőr-Egyesület. Itt is 
írhatnak nekünk (Ha kedvel bennünket az 
külön köszönjük.). Valamint a közérdekű 
szerkesztői rovatban fel van tüntetve az el-
érhető polgárőrök telefonszáma.

E havi megtisztelő érdeklődésüket külön 
köszönöm. Tisztelettel:

B. S.

Könyvtári hírek
Várjuk kedves olvasóinkat könyvtárunkba. 

Új könyvek érkeztek 2013 évvégén kiadott 
művekből. Válogassanak belőle. A klasszikus 
irodalmon kívül a mai könnyebb olvasmányok 
is megtalálhatók polcainkon.

Napilapjainkban mindennap elolvashatja a 
legfrissebb híreket. A Délvilágban a megyéről, 
a Nemzeti Sportban a napi sporteseményekről, 
a Magyar Nemzet és a Népszabadság rovatai-
ban az aktuális politikai és egyéb események-
ről tájékozódhat. 

Folyóiratok
168 óra
Autó-motor
Buci Maci
Burda

Heti Világgazdaság
Könyvtári Levelezőnap
Lakáskultúra
Magyar Demokrata
Nők Lapja
Ötlet mozaik
Praktika
Szentesi Élet

Várjuk olvasóinkat!

Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra 
Napját intézményünkben. Vendégünk volt a 
szentesi Pengető és a Margaréta Citerazenekar.

Könyvtárosok
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A BAZSA MÁRI NÉPDALKÖR KARÁCSONYA
Népdalkörünk 2011 őszén alakult Gila 

László nyugdíjas énektanár vezetésével. 
Jelenlegi létszáma 14 fő. Feladatul tűz-

tük ki a népdalok életben tartását, éneklé-
sét, népszerűsítését. 

Több fellépésünk volt nyugdíjas ottho-
nokban, társ-népdalkörök találkozóján, 
Szegváron különböző eseményeken, de 
ezévben bemutatkozhattunk erdélyi te-
lepüléseken is. Szép emlék a határon túli 
magyarok szeretete, kivált, hogy olyan 
jeles alkalommal is szerepelhettünk, mint 
március 15-e. 

Mégis 2013-ban volt a legnagyobb kihí-
vás számunkra. 

Szeptember hónapban felkeresték nép-
dalkörünket a Szentesi Református Nagy-
templom lelkipásztorai, Kovách Péterné 
Mészáros Erzsébet és Kovách Péter. Lát-
tak minket egy tv felvételen énekelni, 
megtetszett nekik a műsorunk és minket is 
szimpatikusnak találtak. Elénekeltünk ne-
kik néhány népdalcsokrot. Ekkor mondták 
el jövetelük célját, hogy szeretnék, ha el-
vállalnánk egy fellépést. Önálló Karácso-
nyi Hangversenyt a Szentesi Református 
Nagytemplomban. 

A meglepetéstől a lélegzetünk is elállt, 
hiszen templomban testületileg még sosem 
énekeltünk. Látva rajtunk a meglepetést, 
a Nagytiszteletű asszony elmondta mire 
gondoltak. Megegyeztünk abban, hogy 
Nagy Sándorné Edittel kidolgozzák a fel-
lépés részleteit, a népdalkör pedig Gila 
László vezetésével gőzerővel készül. A re-
pertoár Karácsonyról szóló főleg magyar 
és néhány francia, angol népdalból illet-
ve versekből tevődik össze. Innen kezdve 
minden próbán csak ezeket énekeltük. 

Egy hónappal a fellépés előtt a tisztele-
tes házaspár meghallgatta a felkészültsé-

günket és jónak ítélték. Ekkor felgyorsult 
a szervezés, és a próbák is intenzívebbé 
váltak. Sikerült a programot néhány lát-
ványelemmel kiegészíteni. A Tűzköves 
színjátszó csoport nem éneklő tagjai és 
külsősök bevonásával a betlehemi törté-
net is megelevenedett, melyet a népdalkör 
éneke kísért. 

A templomi főpróba december 20-án, 
pénteken volt. Két órahosszas próba után 
kicsit átfázva, de elégedetten várhattuk a 
vasárnapi előadás idejét. 

Azért még a fellépés előtt egy órával is 
próbát tartottunk, de biztos tudással kezd-
tük az előadást a mintegy 150 fős közön-
ség előtt. Nagy János orgonajátéka fokozta 
a karácsonyi hangulatot, melyet nem lehet 
leírva visszaadni. Ez az, amit látni és hal-
lani kell! 

A Kurca tv felvette ugyan a teljes progra-
mot, de sajnos ebből nem adtak le semmit. 
Nem tudom kinek csípte a szemét a műso-
runk. A Kurca tv nézői lettek megfosztva 
egy szívet, lelket melengető élménytől. A 
Szentes tv is felvette a műsorunkat és egy 
keddi napon le is adták.

Reméljük, azért akihez eljutottak dala-
ink, annak örömteli perceket tudtunk sze-
rezni! 

Karácsony előtt több felkérés jött a nép-
dalkörhöz, hogy karácsonyi ünnepeiken 
vegyünk részt énekünkkel. Pl. a Szegvári 
Idősek Napközi Otthonából, Szentesről a 
Bartha János Kertészeti Szakképző Isko-
lából, a Református Idősotthonból. Nagy 
örömmel vállaltuk a felkéréseket és sike-
rült bensőséges hangulatot varázsolni, te-
tézve a műsorok végén a közönséggel való 
együtténekléssel. 

Majzik Ferenc

Diákvilág
Kedves Olvasó!

Ismét eltelt egy hónap. Szeretném tájé-
koztatni Önöket az iskolánkban történt ja-
nuári eseményekről.

Megtartottuk a féléves tantestületi ér-
tekezletet és a szülői értekezleteket is. 
Kiosztottuk az értesítőket. Sok szép bizo-
nyítvány talált gazdára.

Január 22-én a Kultúra napját ünnepel-
tük iskolánkban. Az iskolavezetés, a felsős 
diákönkormányzat, és az iskolai könyvtár 
szervezésében előzetes feladatként rajz-
pályázatot hirdettünk a felsős osztályok 
között, amelynek témája nemzeti Himnu-
szunk illusztrációja volt.

A felkészülés még a délutáni vetélkedő-
re is vonatkozott, ahol minden osztály kép-
viseltette magát, témaként pedig Kölcsey 
Ferenc élete és a Himnusz keletkezése sze-
repelt.

Ezen a napon iskolagyűléssel kezdtünk, 
ahol a megnyitó keretében Szabó Janka 
elszavalta a Himnuszt, és iskolánk dráma 
szakkörösei és olvasókörösei ünnepi mű-
sort adtak elő.

A délutáni vetélkedő legjobb csapatai:
5-6. osztály: 6. a: Gyermán Előd és 

Szanyi Erika
7-8. osztály: 7. b: Kukovecz Arnold és 

Fejős Gábor

Minden résztvevő emléklapot, a legjob-
bak oklevelet és könyvjutalmat kaptak.

A szervezésért és lebonyolításért felelő-
sek voltak: Kovács Petronella könyvtáros, 
Rozgonyiné Szabó Mária DÖK-vezető, és 
Szabó Ferenc rendszergazda. Köszönjük a 
munkájukat! Gratulálunk a helyezettek-
nek!

Mit kínálunk februárban?
8-án: meghívásos tornaverseny lesz 9 

órától a sportcsarnokban
14-én: farsang az alsó tagozatosoknak 

délelőtt osztály keretben, az iskolában, 
majd délután 17-20 óráig a felső tagoza-
tosoknak a Művelődési Házban. A 8. osz-
tályosok nyitótánca után vetélkedő lesz, 
majd diszkó. 

17-én: 17 órakor a Művelődési Házban 
Kurdics Mihály tart előadást a Szenvedély 
betegségekről. Szeretettel várjuk az érdek-
lődő szülőket.

Lukács Istvánné
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Farsangi 
családi  
délelőtt

a Művelődési 
Házban

2014. február 15. (szombat)
9.00-12.00 között

fánk kóstolás, 
kézműves programok,

sok-sok játék

Mindenkit szeretettel várunk!

ÉLETMÓD KLUB
Újból várja az érdeklődőket a

Reform 
életmód klub

2014. március 6-án 17.30-kor
a Művelődési Házban

Február 2:  
Gyertyaszentelő ünnepe
Egy gyertya gondolatai

Ti meggyújtottatok engem,
és elgondolkozva, eltűnődve nézitek fényemet.

Derűsen ültök körül, és úgy érzem,
egy kis örömet nyújtok nektek fényemmel.

Én mindenképpen örülök, hogy égek, és hogy 
így, ezáltal élek.
Ha nem égnék,  

akkor a többi gyertyával együtt
egy kartondobozban tárolnának, anyagként

becsomagolva, tétlenül. Igazi gyertyává akkor 
válok, ha égek.

Ti érzitek, hogy most éppen égek, világítok, és 
fényt adok.

Magamat adom, feladatomat teljesítem.

Tudom, bensőmben érzem létemet, és azt is, 
hogy az égéssel, 

a fény kiárasztásával mindig kisebbé leszek.
Ha pedig égés közben mindig fogyok,

úgy életem beteljesedve ér véget.
Hiszen „a gyertyák csonkig égnek”.

Úgy érzem, ez a jó, ez a helyes gyertyasors.

Míg ezeket gondoltam, fényimbolygásommal
felétek hajoltam, és láttam a békességben is 

gondotokat,
kétségeket tükröző arcotokat.

Mintha tőlem, a kis gyertyától várnátok 
vigaszt, reményt.

Pedig én csak rá tudok világítani a kérdésekre, 
csak ébreszteni tudom a gondolatokat.

A válasz nálatok, bennetek él.
Hogyan?

Úgy, hogy magatok körül fényt és melegséget 
sugároztok.

Úgy, hogy másoknak örömet szereztek, 
szeretetet árasztotok,

az igazságot bátran hirdetitek, szívetek jóságát 
nyíltan megmutatjátok.

A magatok odaadásából eredő szeretet 
visszaárad rátok,

és igaz emberré tesz benneteket.

Az a fontos, hogy saját magatokat adjátok:
örömeiteket, szomorúságotokat, félelmeiteket, 

vágyaitokat.
Nem kell félnetek, ha ezáltal megrövidültök,

mert ez csak kívülről látszik így,
de belülről mindig értékesebbek lesztek.

Ti nyugodtan nézhetitek,  
hogy a gyertya egyre fogy,

mert magatok is gyertyák lesztek.
Én csak egy kicsi, egyedüli gyertyácska 

vagyok,
az én fényem kicsi és kevés meleget tud adni.

Én egyedül kevés vagyok.  
De ha több gyertya ég, 

akkor nagyobb a fény és több meleg árad 
felétek.

Ugyanígy lehet köztetek:  
ha többen összefogtok,

akkor sok emberhez  
eljuttatjátok az igazság fényét, 

a szeretet melegét. Közösen hatalmas erőt 
képviseltek!

Bennetek, általatok terjed a szeretet melege a 
szívekben,

így tölti be világotokat a fény békessége,
és ezáltal uralja majd Földünket a jóság és az 

egyetértés.

(Forrás: Független Újságírók Szövetsége 
honlapja)

 

 
Nagy Imre miniszterelnök  
és vérbírója, Vida Ferenc  

 
címmel történelmi előadás lesz  

a könyvtár olvasótermében 
2014. február 12-én 

délután 17.30-kor 
 

Előadó: Fodor Péter 
a csongrádi Tari László Múzeum történésze 

 
Minden  várunk! 
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Diana kalandjai – 4. rész 
 
‐ Ez lehetetlen, hogy tudsz te beszélni? – kérdezte döbbenten Diana. 
‐ Már így születtem, hogy tudtam beszélni, amúgy meg nem tudom, hogy hogyan lehetséges. De ne is 

foglalkozzunk ezzel, gyere, körbevezetlek. 
Diana követte hátasát a sötétségbe. Amint a szeme hozzászokott a kevés fényhez körülnézett és mindenfelől hatalmas 
lilás fénnyel világító sziklák vették körbe. Alattuk a sziklapadlón és a ragyogó sziklatömbökön érdekes írást vélt 
felfedezni. Már kiskorában odavolt a titkosírásért.  
‐ Ezek milyen írásjelek? És miért világítanak azok a kövek? 
‐ Majd később elmondom. Gyere! 
‐ De egyáltalán hol vagyok? 
‐ A hely neve Titkos Liget, és ha befejezted a kérdezgetést mutatok neked valamit. 
Holdsugár egy képet mutatott Dianának, amely egy napot, egy holdat, egy villámot, egy csillagot ábrázolt és 
valamivel távolabb tőlük négy ember figura kapott helyet. Voltak ott lovak is. 
‐ Gyere, bemutatlak valakinek, aki a léleklovasok segítője és…- kezdte Holdsugár, de Diana félbeszakította. 
‐ Mi… Léleklovasok, na, ne már, ez már teljesen kusza. – Diana már a nevetéstől a hasát fogta, kezdett besokallni. 
Ekkor megjelent előttük egy aranyszőrű táltos, és egyenesen feléjük tartott. Amikor elébük ért meghajtotta a fejét és 
őket nézte. Diana meglepetten állt, még életében nem látott ekkora lovat. 
‐ Légy üdvözölve Diana, itt a Titkos Ligetben. – mondta az aranyszőrű. – Látom már Sugár körbevezetett itt 

nálunk. Hogy érzed magad? Milyen udvariatlan vagyok be sem mutatkoztam, a nevem Aranynap és a 
léleklovasok segítője vagyok, és… 

Aranynap szünetet tartott, mert látta Diana értetlen arckifejezését, ahogy ott állt Holdsugár mellett és a hallottak szinte 
sokkolták. Valahol meg is értette szegény lányt, fél óra alatt már a második beszélő ló, pedig még a családot nem is 
látta. De inkább csöndben maradt. 
Diana hol Sugarat nézte hitetlenkedve, hol pedig Aranynapot. Végre aztán megszólalt: 
‐ Ezt nem tudom elhinni. De mégis miért hoztál ide? – nézett lovára. 
‐ Ja, igen. A legenda miatt. A léleklovasok négyen vannak a legenda szerint, de mi, a léleklovasok lovai csak 

hármat ismerünk. Te vagy a negyedik. – mondta szorgalmasan Sugár. 
‐ A legenda négy lányt említ, de mi eddig csak hármat találtunk meg: Amandát, Lorettát és Líviát. A sötét erők 

legyőzéséhez viszont négyen kellenek, hárman nem elég erősek. Mindhárman birtokolnak képességeket és van 
jelképük is. Amanda a nap, Loretta a csillag és Lívia a villám. Azután egy nap, ahogy a tükrömben kerestem a 
negyedik lányt, megtaláltalak téged. Szóltam Sugárnak, hogy keressen meg téged, majd azon a napon, amikor 
megérkeztél, már találkoztatok is. Különleges képesség maradt neked te lány, képes vagy a múltba és a jövőbe 
látni. A te jelképed a hold lesz, a hátasod pedig Holdsugár. 

Diana nehezen tudta követni a bölcs lovat, de igazából már a felénél elvesztette a fonalat. Ahogy felnézett alakokat 
látott tőlük valamivel távolabb, ahogy közelednek feléjük. 
 
Diana kalandjai folytatódik a márciusi számban. 
 
Versíró pályázat 
 
Írj egy minimum 2 maximum 5 versszakos verset, gépeld be jól olvasható betűtípussal, írd rá a neved, 
majd dobd a könyvtárban lévő dobozkába 2014. február 25-ig. A vers témája: a farsang. A legjobb 
vers (formailag szépen tagolt, sorai rímelnek, stb.) bekerül a következő újságba. 
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