
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXXIII. évfolyam 1. szám

2020. január

ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE
Honfitársaim!
Magyarok határon innen és túl!

Az elmúlt percekben a Himnusz alatt 
Magyarország szépséges tájai tárultak a 
szemünk elé. A fenséges Dunakanyar, a 
Badacsony bazaltorgonái, a Hortobágy, a 
kérészek tánca a Tiszán, a fodrozódó Ba-
laton.

Szabó Zoltán írja Szerelmes földrajz 
című könyvében: „Az ember… a táj szü-

löttje is… egy sajátos és másutt a világon fel nem található fénytörés 
gyermeke.”

Megindító vallomás egy írótól, akinek élete jelentős részét a szülő-
földjétől távol kellett töltenie.

Az ismerős táj épp úgy hozzánk tartozik, ahogy mi tartozunk ehhez a 
vidékhez. Ezek a hegyek, völgyek, síkságok és vizek – mind itt voltak, 
akár évmilliókkal ezelőtt. Menedéket adtak, táplálták az előttünk járó-
kat, történelmünk színterévé váltak. Az otthont jelentették szüleinknek, 
nagyszüleinknek.

És az otthont jelentik nekünk is. A szülőföldet, az ismerőst. Ez a ha-
zánk.

„…mosolyogva néz rám a Dunától
A Tiszáig nyúló róna képe” – lelkendezik Petőfi.
„Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom” – sóhajtja Radnóti Miklós.
„véremmel rokon a patak” – írja Kányádi Sándor.
„A világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség embernek 

lenni” – figyelmeztet Szabó Magda.

Akár költői szóval mondjuk, akár hétköznapival, mindenképpen igaz: 
nincs teljes, egészséges emberi élet a természet egészsége, teljessége nélkül. 
Mégis, az emberiség az elmúlt évtizedekben mintha elfeledte volna ezt.

Lesz-e még ez a táj ugyanígy hazája az utánunk jövőknek? Ma már ez 
a kérdés. Holnap is ugyanolyan lesz-e a folyó, a virág, a puszta, a bokor, 
a hegyoldal, mint amilyennek most ismerjük? Meg tudjuk-e őrizni és to-
vábbadni úgy, ahogy kaptuk? Lesz-e ugyanolyan színe, formája? Lesz-e 
ugyanolyan tápláló terménye és a terménynek ismerős íze?

Vagy mi leszünk az a nemzedék, amely – alig egyetlen emberöltő alatt 
– elherdálja évezredes, évmilliós örökségét?

A légkör közös, a vizeink egymásba folynak. A káros hatások útlevél 
nélkül közlekednek az egész Földön.

A pannon táj sem mentes a változások következményeitől. Nálunk is 
kiszárad a patak, beéretlenül perzselődik meg a termés, őshonos növé-
nyek tűnnek el. A változás befolyásolja életünket, jövőnket.

Miért nem vesszük észre, hogyha bajban van a természet, annak ré-
szeként bajban vagyunk mi is? Ha ragaszkodunk otthonunkhoz, ha ra-
gaszkodunk hazánkhoz, miért ne ragaszkodnánk a minket körülvevő, a 
minket éltető természethez?

Nekünk nem a természetet, hanem saját természetünket kell legyőznünk!

Tisztelt Honfitársaim!

Fenséges Dunakanyar, fodrozódó Balaton, kanyargó Tisza. A terem-
tett világ. Mindannyiunk személyes felelőssége, hogy megőrizzük.

Becsüljük meg a tájat, amit örököltünk! Őrizzük meg mindazt, amitől 
hazánk nekünk legszebb a világon!

Miért ne lehetne ebben nemzeti közmegegyezés? Rajtunk múlik.

Boldog új évet, Magyarország! Boldog új évet, magyarok!

Forrás: Köztársasági Elnöki Hivatal (keh.hu)
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LAPZÁRTA
2020. január 30. (csütörtök) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Jó lenne hinnem, hogy a lelked él,
Ki csillag voltál itt a földi porban,

És istenlelket csókoltál belém,
Nem múlhatsz el Te hamuvá omoltan,

Az nem lehet.

Ó hinnem kell, hogy lelked mégis él,
E földi kíntól mentesülten, fénylőn,
Mi vagyunk csak, kiket siratni kell,
Kik itt maradtunk fájdalomban élőn

Tenélküled.”
(Várnai Zseni)

Fájó szívvel emlékezünk
egyetlen gyermekünkre

Szarka Zsoltra

halálának 10. évfordulóján
és az év minden napján.

Szülei

Megemlékezés
„Kedves hangod mindig hallom,

drága arcod mindig látom.
Léptedet lesem, várom,

fognám a kezed, de nem lehet,
mert a sír eltemet.”

Emlékezünk

Gyenes Jánosné
Gila Mária

halálának 4. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
Emlékezünk

özv. Tóth Ernőné
Piti Ilona

születésének 100. és halálának 25. 
évfordulója alkalmából.

Unokái, családjaik és menye

Megemlékezés
„Arra gondoltam, elutaznék az égbe,

Oda, abba a távoli messzeségbe.
Kinyitná az ajtót egy meseszép Angyal,

Elmondanám neki, hogy itt van,
kit oly nagyon szerettem.

Könnyes szemmel magamhoz ölelném, 
Csak hadd lássam egy percre még.
De az Angyal így szólt: menj haza,

Látni fogod őt, csak hunyd le a szemed.
Azóta csukott szemmel járok,

Mindennél szebb az, amit látok.
Mert már ő is egy meseszép Angyal.”

Fájó szívvel emlékezünk

Tóth Ferenc

halálának 12. évfordulóján.

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás
„Fehér galamb szeretnék lenni,

egy szép pillanatban Hozzád repülni. 
Némán elkísérni felhőkön át,
De a mennyország kapuját  

nem léphetem át.
Szeretném szemed cinkos mosolyát még 

egyszer látni,
És elmondani, mennyire tudsz 

hiányozni!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindenkinek, akik szerettünk

Gila Péter

temetésén részt vettek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek.

Szerető felesége és családja

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai sze-

mélyesen elérhetők hétfőn 15-17 óra, 
csütörtökön 16-18 óra között a művelő-
dési házban.

A könyvtár nyitva tartása alatt üze-
netet, cikket, személyes megemléke-
zést, stb. a művelődési ház munkatársai 
is fogadnak.

Családi események
2019. december

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: nincs adat 
Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Gila Péter Pál, Ady E. u. 17. 

(68 éves); Benkő Ferencné Liszkai Anna, 
Régiposta u. 45. (83 éves).

Hulladékszállítás
Sárga kuka  

(újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb január 22.

Házhoz menő  
zöldhulladék gyűjtés

Minden hónap első szerda
Legközelebb február 5.

Fenyőfagyűjtés
január 14. és 29.
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Advent – Megkérdeztük a polgármestert
Új összetételű csapattal, régi alapötlet 

szerint ismét elkészült a község adventi ko-
szorúja a főtéri szökőkút köré. Az ünnepség-
sorozat a már bevált szokások szerint szer-
veződött.

Advent első vasárnapján az összegyűl-
teket Gyömbér Ferencné köszöntötte, majd 
Andrási Elemér katolikus plébános szavait 
hallották, aki meggyújtotta az első gyer-
tyát. A Bazsa Mári Népdalkör a Szeri-duó 
kíséretében, a Magyar Nóta Klub, valamint 
Kulbert György gitáros énekével színesítette 
a köszöntést.

Második vasárnap a Kurca-parti Óvoda 
Ficánka csoportja szívhez szóló versekkel, 
dalokkal örvendeztetett meg bennünket. A 
második gyertyát Csurka Zoltánné óvodave-
zető gyújtotta meg, rövid köszöntőjében az 
ünnep szépségéről beszélt. A gyerekek örö-
mére megérkezett a szegvári Mikulás is teli 
puttonyával.

A harmadik gyertyát Vighné Németh Ildi-
kó, általános iskolánk igazgatónője gyújtotta 
meg, miután kedves szavakkal emlékezett 
meg az Adventi ünnepkörről. A diákok ün-
nepi dalokat énekeltek tanáraikkal együtt, 
zenei kísérettel. A művelődési házban a be-
szélgetést kedves, szelíd hangzású dallamok 
kisérték az Ébredés zenekar tolmácsolásában.

Negyedik vasárnap a kitartó eső miatt be-
szorultunk a művelődési ház nagytermébe. 
Szabó Tibor polgármester köszöntötte az 
ünneplőket. A Közösségi Betlehem előadá-
sát láthattuk. Az óvoda Nyitnikék csoport-
ja, az iskola alsós és felsős tanulói adtak elő 
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó műsort. 
Ekkor adta át Szabó Tibor Bihari Józsefnek 
és családjának az adventi időszakban össze-
gyűlt adományt. A műsort kiegészítette Kiss 
Viktória és Szász Borisz művészek karácso-
nyi hangulatú dalai. A végén egy meglepetés 
műsor következett a képviselő-testület tagjai 
és családtagjaik két dallal köszöntötték az 
ünneplőket.

Minden vasárnap finom süteményekkel, 
teával, forralt borral várták a művelődési 
házban a beszélgetőket, melegedőket. Kós-
tolhattunk helyben sütött kenyérlángost és 
kürtöskalácsot is.

A gyerekek a gyertyagyújtás előtti órától 
kézműveskedhettek. 

A művelődési ház előcsarnokában hétről-
hétre gyönyörködhettünk az óvodások és az 
iskolások rajzaiban, Bálint Eleonóra és Lan-
tos Erika vesszőfonással készült alkotásai-
ban, valamint a Díszítőművész Szakkör és a 
Rövidpálca Kör szebbnél-szebb munkáiban.

- Hogyan kezdődött a szervezés? 

- Mindenképpen szerettük volna folytat-
ni ezt a szép hagyományt. Ezért felkeres-
tük azokat, akik a korábbi években is részt 
vettek ennek az ünnepségsorozatnak a le-
bonyolításában. Szinte mindenki azonnal 
igent mondott. Ez az ünnep összehozza a 
családokat, embereket. Egyik legnagyobb 
keresztény ünnepünk, mely a szeretetről, 
megbékélésről, az elfogadásról is kell, hogy 
szóljon. Ezért is jöttek el olyan sokan az első 
egyeztető megbeszélésre. Itt egyeztettük le, 
hogy ki milyen területnek lesz a felelőse. 

- Ki vette kezébe az irányítást?
- Az egész adventi lebonyolítás koordiná-

lását Ternai Renáta vállalta, ebben társa volt 
Pöszmet Zsolt és a Művelődési Ház összes 
dolgozója. A koszorúkészítésért Ráczné 
Purgel Ilona volt a felelős. A Betlehem el-
készítését Szabó Judit vállalta. A parkban 
az ünnepi fényekért Kutas Imre és felesége 
Edit dolgozott a legtöbbet. Az ünnepségso-
rozat konferálását Gyömbér Ferencné Éva 
vállalta el. Gyömbér Ferenc irányításával a 
Kft. dolgozói által készült a koszorúalap, a 
fenyőfák kivágása, szállítása, az áramellátás 
biztosítása. A szökőkút rendbetételét Fekete 
András végezte.

- Milyen új ötletekkel egészült ki a hagyo-
mányos szegvári adventi ünnep?

- Utolsó vasárnapra terveztünk egy kará-
csonyváró műsort, ahol az ünnepi hangulatot 
az óvodások és iskolások előadása színesítet-
te. Ezt követően fiatal vendégelőadók éneke 
szórakoztatta a kedves vendégeket. Zárás-
ként a képviselő-testület tagjai családjaikkal 
együtt közösen énekeltek egy dalt „kará-
csonyi ajándékként” a megjelenteknek. Az 
egész estét betöltő műsor folyamán helyben 
sütött langalló és kürtőskalács fogyasztására 
volt lehetőség, melynek elkészítéséért külön 
köszönet az Önkénteseknek. A harmadik 
és a negyedik vasárnap lehetőség volt helyi 
kézműves termékek vásárlására is. Mézes-
kalácsház-építő és rajzversenyt szerveztünk, 
melyre nagyon sok, szebbnél-szebb pálya-
munka érkezett.  

Elmondhatjuk, hogy sokan jöttek el a 
gyertyagyújtás ünnepére, hogy együtt éljük 
át az adventi várakozás perceit.

A sikeres ünnepi sorozat a támogatók se-
gítségével vált valóra:
Ambrus Mátyásné
Antal Péter
Ász Söröző
Bálint Eleonóra
Bandula Ferenc

Bandula Ferencné
Baráth Ferencné
Béres Ferenc e.v.
Berke Ágnes
Bihari Ernő
Bihari Mátyásné
Bihariné Horváth Edit
Boróka Cukrászda
Bozó Pál
Bölcskei- Molnár Zoltán és családja
Brigi Bio Kozmetika
Bugyi Imre
Bugyiné Ágoston Katalin
Czibulya Pálné
Csurgó Imre
Csurgóné Dr. Országh Mónika
Csurka Zoltánné
Dekor-Mágia
Díszítőművész Szakkör
Döbrőssy Iván
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Élővíz Társulat
Érdi István
Érdi Istvánné
Fácános Vendégház
Farkas Katalin
Farkas Péterné
Fazekas Anett
Fekete András
Fito Ker Bt.
Forray Máté Általános Iskola Szülői Szerve-
zete
Füsti-Molnár István
Gajda Lászlóné
Gajdáné Kiss Ilona
Gila Antalné
Gila Jánosné és családja
Ginda Péter e.v.
Gyenes Kft.
Gyermán Józsefné
Gyömbér Ferencné
Halál Ágnes
Hegedűs Imréné
Hegedűs Péter
Horváth Cipó Kft.
Hunor Coop Zrt.
Ice King Kft.
id. Joó Ferencné
Írisz Fókusz Kft.

Folytatás a 6. oldalon



4. oldal XXXIII. évfolyam 1. szám

Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezés-
re 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 +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-
es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használ-
ható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
január 6-10. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
január 13-17. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
január 20-24. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
január 27-31. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
február 3-7. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 
14 óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00
Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri 
Hivatalban minden 
Szerda 8.00-16.00 óráig 

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény (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: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök tele-
fonszámai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:

Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjé-
nek telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-
63/311-433
hétfő  8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd   8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-14.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muze-
ális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

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

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-
30-448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön dél-
után 14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől – péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077
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Próbáltuk  
szebbé tenni  

a Bihari család 
karácsonyát…

Felemelő, megható pillanatoknak voltak ta-
núi a községi karácsonyi ünnepség résztvevői 
december 22-én a művelődési házban.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata - a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegvári 
csoportjának kezdeményezésére - az advent 
teljes ideje alatt pénzadományt gyűjtött Bi-
hari Józsefnek és családjának. Józsinak két 
kamasz fiúról, egy általános iskolás kislányról 
és egy 2 éves kisfiúról, valamint feleségéről 
kell gondoskodnia. Hajnalka közel két éve 
súlyos beteg, állandó felügyeletre, ápolásra 
van szüksége, gyakran kell orvoshoz, gyógy-
kezelésre vinni. A családfő felesége ápolása 
mellett mos, főz, takarít. A házimunkából a 
gyerekek is kiveszik a részüket. A kistestvér 
gondozásában, nevelésében is sokat segítenek 
a nagytesók. Józsi mindezek mellett nem tud 
munkát vállalni, mindent elkövet felesége 
gyógyulásáért, nem ismer lehetetlent. Ugyan-
akkor példásan neveli négy gyermeküket, 
erőn felül, minden tőle telhetőt megtesz azért, 
hogy semmiben se szenvedjenek hiányt, bol-
doguljanak az iskolában, az életben.

Meghívásunkra az egész család megjelent 
a községi karácsonyi ünnepségen, hogy átad-
hassuk részükre az összegyűlt adományokat. 
Megjelent a rendezvényen Berek Judit és Dr. 
Kovács István, akik nagylelkű adománnyal 
járultak hozzá a Bihari család karácsonyához. 
Judit asszony korábban a Szentesi Kórház Re-
habilitációs osztályának a főnővére volt, sze-
mélyesen ismeri, ápolta Hajnalkát. Amikor 
tudomást szereztek az adománygyűjtésről, 
azonnal a jó ügy mellé álltak. Szívhez szóló 
kedves szavak mellett nyújtották át a segítő 
forintokat.

Szabó Tibor polgármester úr a lakosság ál-
tal összeadott pénzadományt az Önkormány-
zat ajándékkosarával együtt adta át, biztosítva 
a családot az Önkormányzat támogatásáról is.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szeg-
vári csoportja az advent ideje alatt „Szeretet 
süti” akciót hirdetett. A befolyt adományból 
juttatott a Bihari családnak is.

A családtól és az ismerősöktől tudom, hogy 
az elmúlt két évben helyi és vidéki segélyszer-
vezetek, vállalkozások, munkahelyi kollektí-
vák és magánszemélyek próbáltak enyhíteni 
a család gondjain elsősorban készételekkel, 
tartós élelmiszerekkel, személyes gondosko-
dással, különböző termékekkel, szolgáltatá-
sokkal.

A Bihari család rendkívül elérzékenyült az 
emberek segítőkészségétől, a feléjük áradó 

Folytatás a 6. oldalon
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A 3. oldal folytatásaAz 5. oldal folytatása

Joó Tibor
Joó Tibor rovar-és rágcsálóirtó
Joóné Kutas Andrea
Kádár György
Kádár Györgyné
Kanalas Róbert
Kehely Söröző
KENOP’s Gabona Kft.
Kis János
Kiskedvencek és Nagyhorgászok Boltja
Kisné Kádár Hajnalka
Korbel Veronika
Korona Söröző
Kovács Zsolt e.v.
Kováts Zsolt
Kukovecz Márta
Kulbert György
Kurca Televízió
Kurca-parti Óvoda dolgozói és a gyerekek
Kurca-parti Óvoda Szülői Szervezete
Kutas Imre
Kutas Tibor
Kutasné Berkecz Edit
Lantos Erika
László Csaba e.v.
Lekrinczki Kitti
Luli János
Magyarné Ujvári Ágnes
Majzik Ferenc
Marsovszki Dániel
Marsovszki János és neje
Matex Kft.
Ménesi Imre Gazdabolt
Mihály Ferenc e.v.
Mini Falatozó
Mini Virágüzlet
Mi-Zsu Input Kft.
Mucsi Norbert
Németh János
Németh Józsefné
Némó Horgászbolt
Niagara Italnagykereskedés
Papp Beáta Trafik Bt.
Pintácsi Éva
Piti János
Piti Tibor és családja
Pitiné Joó Márta
Polgárőrség
Pöszmet Zsolt
Purgel Zoltán
Puskin Mezőgazdasági Szövetkezet

Puskin Tej Kft.
R&G 2000 Kft.
Rácz Ferencné Koválcsik Mária
Ráczné Purgel Ilona
Rövidpálca Kör
Ruhamánia
Szabó Elemér
Szabó Endre
Szabó Hédi
Szabó István családi vállalkozása
Szabó Jánosné
Szabó Judit
Szabó Lajos
Szabó Tibor György
Szabóné Gyermán Erika
Szegvári Benzinkút
Szegvári Egyesített Közművelődési és Mu-
zeális Intézmény, Művelődési Ház dolgozói
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. dolgo-
zói
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai
Széllné Szabó Ágnes
Szenczi Zsolt
Szente Varga Gergelyné
Szentes Televízió
Szép Adrienn
Szép Endre
Szépné Sulyok Erika
Szőke Lászlóné
Szőke Valéria
Szucsán Alíz és Bottyán András e.v.
Szűcs Zoltán
Téer Plusz Kft.
Ternai János
Ternai Jánosné
Ternai Kft.
Ternai Renáta
Tóth Brigitta
Tóth Péter
Tóthné Nóbik Mariann
Tulipán Ferenc e.v.
Tulipán Hajnalka
Vass László
Veritas-Agro Kft.
Vígh Ferencné Tóth Ilona
Vigh Mária
Vighné Németh Ildikó
Virág-Mánia
Zafír Műszaki bolt
Zsibók Petra
Zsibókné Szarvas Katalin
Zsótér Péter

szeretetétől. Szavakkal ki sem fejezhető a hála, 
amit éreznek a jóérzésű honfitársaik iránt.

Az ünnepségen résztvevők meghatódtunk 
az összefogáson, hiszen a család ebbe a ne-
héz helyzetbe önhibáján kívül került. Megta-
pasztaltuk, hogy vannak önzetlen, segítőkész 
emberek, akik képesek a jó ügy mellé állni, 
a szent karácsony alkalom volt számukra a 
testvériességre, a bajba jutottakkal való kö-
zösségvállalásra.

Lelkiállapotunkat Kozma Imre atya, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöké-
nek gondolatai fejezik ki a legjobban:

„Az embereknek szükségük van arra a bé-
kére, ami akkor születik bennük, amikor ada-
koznak. Ha ezt komolyan vesszük, az örömteli 
találkozást is teremt számunkra azokkal, akik 
rászorulnak az általunk nyújtott ajándékra. 
Szükségünk van egymásra, hiszen egyedül az 
emberi kapcsolatok gyógyítanak bennünket.”

Ugyanakkor nem tudhatjuk, mikor melyi-
künk kerül szorult, nehéz helyzetbe, mikor 
lesz szükségünk mások jóindulatára, segítsé-
gére.

Számos kutatási eredmény és tudományos 
bizonyíték van arra, hogy azok, akik adakoz-
nak, tovább élnek, jobb az immunrendszerük 
és boldogabbak. A tudósok több évtizeden 
keresztül kutatták a hosszú élet és a jótékony-
kodás összefüggéseit, és arra jutottak, hogy 
rövidebb ideig élnek azok, akik nem szoktak 
adakozni. Vizsgálták az adakozás mentális 
egészségre gyakorolt hatását is, és azt talál-
ták, hogy azok, akik szívesen segítenek má-
sokon, általában pozitív személyiségek, haj-
lamosabbak meglátni az életben a szépet és 
a jót. Kiderült az is, hogy a másokra költött 
pénz emeli a boldogságszintet is.

Előttünk áll tehát a választás lehetősége, 
milyen életet szánunk magunknak, ezáltal 
embertársainknak.

Megköszönjük a sok-sok ismert és névtelen 
adakozó ember önzetlenségét, mellyel jótevő-
ivé váltak a Bihari családnak, akik fontosnak 
tartják a társadalmi felelősségvállalást, és 
tudják: adni jó! Bízom benne ez az érzés meg-
marad mindannyiunkban a jövőben is.

Gyömbér Ferencné

Kedves jó szándékú 
adományozó emberek!
Mindenkinek köszönjük a segítségét, 

aki bármilyen formában is gondolt ránk 
egész évben és az adventi időszakban. Há-
lásan köszönjük a gyűjtést szervezőknek 
és mindenkinek a segítségét.

Boldog új évet kívánok magam és a csa-
ládom nevében!

Köszönettel: Bihari József és családja
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Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a 
Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha 
előfizet. Emellett kedvezményt is kap: 
az előfizetés 2020-ra 

csak 1000 Ft.
Díjtalanul házhoz szállítjuk az újságot 
a megjelenés másnapján.
Vidékre is vállaljuk újságunk postára 
adását. Ez esetben az előfizetési díj 3000 
Ft, amely a postaköltséget is tartalmazza.

Előfizetni lehet:
A könyvtárban minden hétfőn 15-17 
óra, valamint minden csütörtökön 16-
18 óra között.

Banki befizetéssel vagy átutalással a 
Takarékbank Zrt-nél vezetett szám-
lánkra, Szegváriak Tájékoztatásáért 
Alapítvány  
57200062-10003475-00000000.

Az erdő is csendes lenne,
ha csak azok a madarak

dalolnának benne,
akik a legjobban tudnak énekelni.

(Henry Van Dyke)

Ismét  
SIKERKÉPZÉS 
Szegváron!

2020. január 30-án  
csütörtökön 17 órai kezdettel

újra előadást tart 

Bocskay István 

a Művelődési házban.

A Siker legyen veled!
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HIT VILÁG

„Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok,  
hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló.” – 1Kor 15,58

2020. január 1-jén, dr. Székely János me-
gyéspüspök mutatott be szentmisét Szombat-
helyen a Székesegyházban. Az alábbiakban a 
szentmise keretében elhangzott szentbeszé-
det olvashatják:

„A világhírű magyar származású festőmű-
vésznek, Albrecht Dürernek volt egy fiatal-
kori, rendkívül jó barátja, Franz Knigstein. 
Mind a ketten hatalmas tehetségű fiatal fes-
tők voltak, azonban a szegénységük miatt 
rengeteg időt kellett a megélhetésükért való 
küzdelemre szánni. Egyikük sem tudott iga-
zán kibontakozni. Elhatározták, hogy sor-
sot húznak. Aki megnyeri, az teljes erejéből 
a festészetnek szenteli magát néhány évre, 
amíg a barátja egész idejében dolgozik kettő-
jükért, aztán pedig majd cserélnek. A sorshú-
zást Dürer nyerte meg. Elindult egy hatalmas 
Európa-körüli útra, világhírű festőkkel is-
merkedett meg – többek között Leonardo-val. 
Néhány év alatt ő maga is Európa-hírű, ha-
talmas festőművésszé vált. Ekkor visszatért, 
hogy cseréljen barátjával, de akkorra már 

a barátjának Knigstein-nek a kezei, az ujjai 
megmerevedtek. A rengeteg munkától az ízü-
letei gyulladtak voltak, képtelen volt azokra 
a finom mozdulatokra, amik a festészethez 
szükségesek. Ám Knigstein egyáltalán nem 
volt elkeseredve, nagyon örült a barátja sike-
reinek, ámulattal nézte a képeit. Úgy érezte, 
hogy egy kicsit az ő munkája is benne van 
Dürer sikerében. Egyik alkalommal Dürer 
éppen váratlanul benyitott a barátjához és azt 
látta, hogy a barátja térden áll, gyönyörűen 
összetett kézzel imádkozik, teljesen átszel-
lemülten, mintha ragyogott volna az egész 
lénye. Dürer azonnal hozott egy papírt, vil-
lámgyorsan egy gyönyörű vázlatot készített, 
amiből az egyik legszebb festménye született, 
az Imádkozó kezek. A barátja kezei, aki ak-
kora önzetlenséggel adta az életét kicsit őérte 
is, aki egy pillanatra nem volt irigy, aki örült 
a barátja örömének.

Kedves Testvérek! Úgy gondolom, hogy az 
Úristennek lehet, hogy Dürer ragyogó képei-
nél még jobban tetszett Dürer barátjának az 
egyszerű, önzetlen szolgálata.

Ebben az évben nem a csillogó dolgokat 
kellene keresnünk. Nem azok a tetteink na-
gyok, amik nagynak látszanak, hanem egyes-
egyedül azok, amelyeket nagy szeretettel 
tettünk. Amelyeken ott ég a szeretet pecsétje. 
Ahogy mondja Szent Pál: „Szólhatok embe-
rek, vagy angyalok nyelvén, lehet prófétáló 
tehetségem, akkora hitem, hogy hegyeket 
mozgat. Szétoszthatom vagyonomat a szegé-
nyek között, odaadhatom testemet úgy, hogy 
elégjen. Ha szeretet nincs bennem, semmit 
sem használ nekem.”

Az autók, amelyekben ülünk, 10-20 év 
múlva nem lesznek sehol. A házak, ame-
lyekben lakunk, amelyeket építünk, szépí-
tünk, 100-200 év múlva nem lesznek sehol. 
Nem ezekért kellene élnünk! Azért a belső 
ragyogásért, a szeretet kincseiért, amelyek 
örökre megmaradnak. Ahogy mondta a II. 
Vatikáni Zsinat: a szeretet és művei meg-
maradnak.

Újév első napján a Szűz Anyát köszöntjük, 
úgy, ahogyan valaha a zsidó családok életé-

ben a születés utáni 8. napon körülmetélték a 
gyermeket. Ilyenkor eljött a rokonság és kö-
szöntötte az édesanyát. Valahogyan így, mi is 
karácsony után 8 nappal köszöntjük Krisztus 
Édesanyját, Isten anyját, Máriát. 

Az új év akkor lesz igazán új és teljes, ha 
olyan lelkülettel és olyan szívvel éljük meg, 
ahogyan Mária fogadta a Világ Világossá-
gát. Gyönyörű Michelangelo-nak a szobra a 
Szűzanyáról, aki tartja a halott fiát a kereszt-
re feszítés után. Egy rendkívül fiatal Máriát 
ábrázolt Michelangelo. Arra emlékeztet ez a 
szobor, ahogyan valaha Betlehemben tarthat-
ta ámuló örömmel a megszületett Üdvözítőt 
a kezében. A két mozdulat mintha ugyanaz 
lenne: Mária arcán végtelen békesség van, 
mintha azt mondaná, ez a gyermek soha nem 
volt egészen az enyém, az Atya Fia ő, aján-
dékba kaptam, hálát adok, hogy szerethettem, 
hogy szolgálhattam. Visszaadom most Őt a 
Teremtő kezébe. Mária arcát beragyogja az 
a fényesség, amely Istenből, amely a Gyer-
mekből, az Üdvözítőből árad. Világra hozta a 
Világ Világosságát, s őt is beragyogta az Isten 
fényessége. 

Az új évünk akkor lesz teljes, akkor lesz 
valóban új, ha véges életünkbe befogadjuk Is-
ten végtelenségét, a töredékes életünkbe az Ő 
teljességét. Ő az, Aki teljessé, újjá tudja tenni 
az életünket. 

Ha tudjuk ezt a fényt befogadni, akkor 
ebben a fényben fogunk látni, úgy fogunk 
látni, ahogyan az Isten. Azt fogjuk kívánni 
és akarni, amit Ő. Az Isten álmait próbáljuk 
majd mi is álmodni, megvalósítani. Úgy, 
mint valaha Don Bosco tette, akinek 9 éves 
korában volt egy nagy álma, hogy a szegény, 
sokszor rossz útra tévedő gyerekeket meg-
mentse. S aztán fiatal papként – mert ezt az 
álmot soha nem tudta és nem is akarta el-
felejteni – az álom lassanként valóra vált. 
Árva, szegény gyerekek százainak, ezreinek 
lett pót-édesapja, segítője. Vagy mint Cal-
cuttai Teréz Anya, akinek a nagy álma az 
volt, hogy valami szépet tegyen Istenért, va-
lami nagyon szépet Őérte. Érezte, hogy Isten 
szomjazza a szeretetünket, a szegényben, a 

Ne a csillogást keressük az új évben, hanem a szolgálatot
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„Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek,  
de nem lankadnak el.” - Iz 40,31 

gyöngében. Vagy mint annak a nagyon jó 
lelkű budapesti embernek az élete, aki úgy 
érezte, hogy a szerencse, ami őt érte, sokakat 
kell, hogy gazdagítson. És sok embernek – 
akár itt Szombathelyen – egy 4 gyermekes 
családnak mentette meg az otthonát, mentet-
te meg ezt a családot a széteséstől. A gaz-
dagságából szeretet fakadt. 

Ha Isten fényében járunk, akkor Isten ál-
mait álmodjuk. Azok lesznek a vágyaink, 
amik Isten vágyai. Induljunk neki így ennek 
az új évnek, Isten fényében. Akkor lesz való-
ban új és valóban szép, ha ki-ki tud időt szán-
ni a házastársára, elhatározni, hogy szolgálni 
akarom őt, boldogítani. Akkor lesz valóban új 
és Isten szerinti ez az év, ha tudunk szeretettel 
odafordulni a szegényhez, a gyöngéhez, a be-
teghez, az időshöz. Ha megtanuljuk Jézustól, 
hogy az áldozat és a szeretet elválaszthatatla-
nok egymástól. A keresztjeinket nem ledobni 
kell, hanem erős hittel, szeretettel, nagylelkű-
séggel hordozni. Akkor lesz valóban Istené 
ez az új év, ha tudjuk sugározni a hit fényét, 
tudva, hogy rengeteg ember titokban, talán ki 
sem mondva, keresi a léte értelmét, a teljes-
séget.

Hálát adunk az előttünk álló időért. In-
duljunk neki úgy, hogy ne a külső csillogást 
keressük, hanem azt az egyszerű szolgálatot, 
amit Dürer barátja megélt: hálával, örömmel, 
egyszerűséggel. Fogadjuk be az Isten fényét, 
mint Mária! Engedjük, hogy Isten álmai való-
suljanak meg a szívünkben, a családunkban, 
hazánkban és az egész világon!”

Lejegyezte: Szabó Irén

Karitász-hírek
Munkával teli hetek állnak mögöttünk, 

amelyről most beszámolunk. 
December hónap elején segítséget kértünk 

az Önkormányzattól, hogy 5 család számára 
elhozzák Szegedről a megpályázott tüzelőt. 
Nagyon köszönjük a gyors segítséget!

December 8-án rendeztük karácsonyi jó-
tékonysági vásárunkat, melyre már jó előre 
készülődtünk. Hála Istennek sokan segítet-
tek, hogy minél színesebbé tegyük a vásári 
kínálatot. Kézműves tárgyakkal, sütemé-
nyekkel, kaláccsal, teával és forralt borral 
vártuk a közösségi házunkba betérőket. Is-
tennek hála jól sikerült vásárról számolha-
tunk be, évek óta egyre többen támogatják a 
Karitász ügyét. 

Ismét örömmel tapasztaltuk, hogy sok jó-
szívű ember él körülöttünk. Az adventi idő-
ben több kedves embertársunk kereste meg 
csoportunkat, hogy támogassák, segítsék 
terveink megvalósulását. Ezek a beszélgeté-
sek, bátorítások adtak nekünk erőt a további 
feladatokhoz. Isten fizesse meg! Hálás kö-
szönet érte!

A karácsonyi vásárunkon szinte minden 
sütemény elfogyott, így amikor a Gondozási 
Központ ellátottjai átjöttek vásárolni, szo-
morúan tapasztalták, nekik már nem jutott. 
Sajnáltuk, ezért két lelkes munkatárs sütött 
még süteményeket, hogy örüljenek, örvend-
jenek az öröm vasárnapja táján. Minden gon-
dozott kis tálcányi süteményt vihetett haza. 

December 18-án készült a melegétel mellé 
140 db beigli. Nagy segítség volt számunkra, 
hogy a művelődési házban süthettük meg azt, 
így egy nap alatt elkészültünk a munkával. 
A nap folyamán összesen heten végeztük jó-
kedvűen munkánkat. Miután megkóstoltuk, 
hogy biztosan jó, amit készítünk, nyugodtan 
dolgoztunk tovább. Hálás köszönet a műve-
lődési ház Vezetőjének a lehetőségért és dol-
gozóinak a segítőkészségért. Itt köszönjük 
meg a sütéshez felajánlott hozzávalókat. 

December 19-én Idősek Karácsonyára 
hívtuk a kedves testvéreket, hogy együtt ün-
nepeljünk. Hálásan köszönjük a zenei szol-
gálatot Kulbert Györgynek, Antal Péternek, 
Gila Lászlónak és mindazoknak, akik szép-
pé tették együttlétünket. Köszönjük, hogy az 
idősebb testvérek elfogadták meghívásun-
kat, ők is készültek, szép versekkel, énekkel. 
Jó volt látni az örömtől csillogó szemeket, 
hallani a hálatelt szívvel elmondott köszönő 
szavakat. Erre az alkalomra egy kis ajándék-
csomaggal is készültünk.

Az adventi időben tartós élelmiszert gyűj-
töttünk a templomban, s volt, aki a cso-

porthoz juttatta el adományát. A templomi 
gyűjtés során 240 kg élelmiszer gyűlt össze, 
e mellé még vásároltunk 300 kg-nyi élel-
miszert (konzervek, szaloncukor, narancs, 
margarin stb.) a vásári- és egyéb pénzado-
mányokból. Mindenkinek hálásan köszön-
jük nagylelkű adományát! Isten fizesse meg 
százszorosan!

December 23-án készült a melegétel. Két 
nagylelkű, melegszívű segítőnk (Szabó 
György és Keller Tamás) főzte a székely-
káposztát, amelyhez a savanyúkáposztát 
ezúton is köszönjük Ivanovné Tóth Ági-
nak. Isten áldja meg őket – szeretteikkel 
együtt!

Míg főtt az étel, mintegy 10 fő (7 Karitász-
munkatárs és 3 jószándékú segítő) dolgo-
zott a 80 élelmiszer-csomag összeállításán. 
Aztán amikor elkészült a székelykáposzta, 
annak kiadagolása, csomagolása történt, 
kenyérrel, beiglivel. Ekkor látogatott meg 
bennünket a Polgármester úr és természetes 
egyszerűséggel ő is beállt segíteni. Minden 
vendégünk kapott az így összeállított me-
legétel-csomagból és egy tartós élelmiszer 
csomagot. 

Közben aggódva figyeltük az időjárást, a 
szakadó esőben hogyan jutnak el a meghí-
vottak, aztán rájöttünk, hogy feleslegesen 
aggódtunk, mert már fél 1-től gyülekeztek. 
Szinte mindenki eljött, akit hívtunk, csak 
néhányan nem tudtak, részükre viszont ház-
hoz szállítottuk a melegételt illetve az élel-
miszercsomagot. Nagyon köszönjük a szál-
lításban segítők áldozatos munkáját. Isten 
fizesse meg!  

Összesen 120 adag melegételt osztottunk 
ki. Idén is velünk volt a Castellum Étterem, 
ők babgulyást készítettek erre az alkalomra. 
Nekik is nagyon köszönjük nagylelkűségü-
ket! Hála Istennek, ők is tudják, hogy „jót 
tenni jó”! 

Munkánk végeztével – nagyon elfáradva 
– öröm töltötte el szívünket, hogy sikerült 
mosolyt varázsolni az arcokra, sok ember-
nek örömet szerezni, érezni azt, hogy nem 
hiába fáradoztunk. Hálás szívvel köszönjük 
a jó Istennek, hogy segíthettünk!

Köszönöm minden munkatársamnak, se-
gítőinknek fáradozását, áldozatát, lelkesedé-
sét! Isten áldjon, segítsen Mindannyiunkat 
továbbra is!

Szabó Judit

Az egyházközségtől nem  
érkeztek hírek!

Képek a 12. oldalon
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Dombai László: 
Boldogok vagytok?

Boldogok, akik hisznek, - s nem látnak!
Kik a télben is új tavaszt várnak!
Kik jobb jövőben bízva élnek:
Nem csüggednek, - de remélnek!

Boldogok, akik sírnak, szenvednek:
Mert ők vigasztalást nyernek!
S a szelídek, mert ők jók maradnak,
S az öröklött földön telelnek, nyaralnak!

Boldogok, akik a tettet, - nem mástól várják!
Ahol segíthetnek, mindig megtalálják!
Akinek fontosabb a más baja-gondja,
És meghallja, ha más nem mondja

Boldogok, akik éhezik az igazságot,
Mert ők kapják a jóllakottságot!
Boldogok, kik irgalmassá válnak,
Mert ők majd irgalmat találnak!

Kik a bajok mögött, - áldást lelnek,
Kik ha elesnek, - fel is kelnek!
Kik mindennek örülni tudnak,
A kevésnek éppúgy, - mint a soknak!

Boldogok a szívükben tiszták,
Mert ők Istent látni fogják!
Boldogok a békeszerzők, -
Istent - Atyjuknak hívhatják!

Boldogok, az igazságért űzöttek, - ők a menny-
ben lesznek!
Boldogok vagytok, amikor gyaláznak, gyötör-
nek,
S hazudozva, rosszat mondva: pörlekedve,
Miattam, értem, - üldözötté tesznek!

Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek,
S akik, ahol tudnak csak jót tesznek,
Kik mindig derűs szívvel járnak:
Szót fogadva Isten szavának!

S Te? - Ha szíved tárod, nyitod szépen,
És másnak adod gazdagon, - egészen,
Aztán akármit is a szívedből teszel,
Hidd el, - mindig nagyon boldog leszel!

IDŐSEK, MAGÁNYOSOK KARÁCSONYA
Országszerte szép kezdeményezé-

seknek, hagyományoknak lehetünk 
tanúi karácsony előtt, különböző 
csoportok, közösségek hogyan se-
gítenek, szereznek örömet idős, ma-
gányos, talán nehéz körülmények 
között élő embertársaiknak. Kis 
falunkban is mindig megtalálták a 
módot arra, hogyan tehetik széppé 
az ünnepet, hogyan kapjanak egy 
kis figyelmet azok, akiknek erre 
nagy szükségük van.

Településünkön évtizedek óta a 
Karitász Csoport szervezésében 
együtt karácsonyozhat templo-
munkban sok idős vagy egyedül élő 
embertársunk. Nem feltétlenül az 
anyagiak hiánya, inkább a magány, 
a figyelem hiánya miatt jönnek el, 
mert nem jó egyedül lenni, főleg 
nem jó egyedül ünnepelni. Amikor 
„kinyílik” az ég, és eljön hozzánk a 
Megváltó, Isten ajándékozó szerete-
tét tapasztaljuk meg, akkor valóban 
mindenkire kiárad ez az Isteni sze-
retet.

Találékony és finom módjának le-
hettünk tanúi idén is ennek.

Néhányan „aggódva” kérdezget-
ték, mi lesz most, hogy a gyerekek 
nem adják elő a pásztorjátékot – 
mint eddig minden évben – hiszen 
ez is az ünnephez tartozik. 

Szép számmal voltak jelen az 
érintettek: a Gondozási Központ 
lakói, a templomból ismert, vagy 
a nyugdíjas körökből megszólított 
kedves testvérek jöttek el.

A szervezők nagy szeretettel és 
kedvességgel gondoskodtak a ven-
dégek fogadásáról.

A megnyitó szavak után a Plébá-
nos úr köszöntötte a jelenlévőket, 
ezt követte a szentírás idevonatkozó 

részlete, majd a gyermekek olvastak 
fel karácsonyi verseket. Utána egy-
mást ajándékozták meg a jelenlévők 
versekkel (Szabó Judit, Fodorné Ka-
tica, Gyömbérné Éva, Nagyné Juci 
néni, Orvosné Marika), majd Panov 
apó különös napjának karácsonyi 
történetével (Pigniczkiné Etelka 
nénivel, Víghné Ilonkával adtuk 
elő) és meglepetésként a Gondo-
zási Központ lakói közös énekkel: 
Fel nagy örömre… - énekelték lel-
kesen, magával ragadóan. Valóban 
öröm költözött a jelenlévők szívébe, 
és felemelkedett a lelkünk, mert az 
énekek végig kísérték ezt a progra-
mot. Kulbert György gitáros énekei, 
majd a műsor végén Antal Péter és 
Gila László hegedű-játéka emelte a 
hangulatot, s a jelenlévők velük éne-
kelték az ismerős karácsonyi éneke-
ket, szívet-lelket melengetően.

Olyan volt, mintha valóban Betle-
hemben, a jászol körül lettünk vol-
na, és szinte az angyalokkal együtt 
énekeltük a szép karácsonyi dalo-
kat. 

A legvégén még ajándékot is ka-
pott mindenki, mellyel a Karitász 
Csoport kedveskedett a jelenlévők-
nek, hogy valóban mindenkinek le-
gyen ajándék a karácsonyfa alatt.

A jelenlévők láthatóan örömmel 
fogadták a figyelmet, az ünneplést, 
és mindannyian kellemes karácso-
nyi élménnyel térhettünk haza. Kö-
szönet a szervezésért, a Karitász 
Csoport tagjainak, az előadóknak, 
zenészeknek.

Nem is hiányzott semmi, hiszen 
Jézus megszületett a szívekben, sze-
retetével ott volt közöttünk. 

Piti Magdolna

Képek a 12. oldalon
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Kellemes légkörben és jó hangulatú 
évértékelős vacsorával zárta a Szegvári 
Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület 
és a Mindszenti Kyokushin Karate Klub 
a 2019-es évet. A rövid köszöntő után a 
megjelent egyesületi tagok és családtag-
jaik megtekinthették Erdei Daniella által 
elkészített, videókból és fényképekből ösz-
szeállított két részes összefoglalóját, ami 
sok-sok kellemes és emlékezetes pillanatot 
idézett fel.

Ezt követően Szabó Tibor, Szegvár 
Nagyközség polgármestere mondott kö-
szöntőt és köszönetet a gyerekeknek és 
szüleiknek az eredményes és kitartó mun-
káért, hozzáállásért, önzetlen támogatáso-
kért. Gondolatai között kiemelt szerepet 
kapott a Sport, mint a testet és a lelket egy-
aránt erősítő időtöltés. A szervezett kere-
tek között csoportban végzett Sport, mint 

a felelősség érzésének kialakulásában, a 
tolerancia fogalmának és gyakorlásának 
megismerésében nyújtott elévülhetetlen 
szerepet betöltő egyik legfontosabb egész-
séget megőrző tevékenység. 

Még a vacsora előtt került sor a díjazot-
tak ismertetésére.

2019-es év legeredményesebb férfi ver-
senyzője Győri Dávid lett, míg a hölgyek-
nél Szabó Hédi végzett az élen. A legszor-
galmasabb tanítvány kategóriában Erdei 
Daniella jeleskedett. Mind hárman értékes 
könyvutalványt vehettek át.

Kultúra és sport!
Minden szempontból nézve nagyon 

jól sikerült a Szegvári Kyokushin Karate 
Dojo Sportegyesület december 28-i csa-
patösszetartást erősítő programja. A közel 
40 fős csapat először a Nemzeti Színházba 
látogatott el, ahol a János Vitéz című szín-
darabot tekintették meg. A rendezői elkép-
zeléseket követő társulat nagyon nagyot 
játszott. Saját élményem alapján kimond-
hatom, hogy elindított bennem egy szín-
ház iránti vonzódást, de szerintem többen 
így vagyunk vele. Ezt abból is le tudtam 
következtetni, hogy már többen a 2020-as 
év műsorfüzetet lapozgatták. 

Mozgalmasan 
zártuk az évet!

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 
Sportegyesület és a Mindszenti Kyokushin 
Karate Klub december 20-án hangulatos 
vacsorás évértékelést tartott a Castellum 
Étteremben.

Következő programjának keretében egy 
ugyanazon a napon a Nemzeti Színházban 
és a budai Cyberjump élmény centrumban 
tett látogatást. 

December 31-én délelőtt a szegvári szil-
veszteri futáson az egyesület 25 tagja, 
plusz családtagjaik bizonyították a közös-
ség összetartó erejét. Összetartásra és nem 
versenyre kértem Őket. Ennek a kérésem-
nek eleget téve érkeztek még Mindszent-
ről, Szentesről és Csongrádról is tagjaink. 
A futás utáni tombolasorsolás mindenki-
nek eredményes volt! Köszönjük a szerve-
zőknek, hogy idén is gondoltak erre! 

Egyesületünk megjelent tagjai ezután 
átmentek a tekepályára. A már két éve 
elkezdett program a 2019-es év méltó zá-
rásnak bizonyult most is. A tavalyi hibából 
tanulva az idén barátomtól, Szabics Krisz-
tiántól azt kértem, hogy ameddig jó a han-
gulat maradhassunk. Ő ezt engedte és így 
este 18.30-kor féltve a holnapi izomláztól 
(jogosan) kértek minket, hogy ha nem baj, 
akkor zárnának. Reméljük nem éltünk 
vissza bizalmukkal és jövőre is igénybe 
vehetjük a pályát. 

Ezekkel az év végi programokkal vált 
teljessé az egyesület ez évi működése. 
Hasonló szép évet kívánok az egyesület 
minden tagjának és családtagjaiknak és 
természetesen minden Kedves Olvasónak! 

Tisztelettel köszönöm meg a Szegvári 
Napló Szerkesztősége minden dolgozójá-
nak a korrekt pontos adatközléseket és kí-
vánok nekik Sikerekben Gazdag Új Évet!

Erdei Sándor

Köszönjük szépen a jókívánságot. Min-
dig nagy izgalommal várjuk és olvassuk a 
nagyon szép eredményekről, a klub életé-
ről szóló beszámolókat. Mi is köszönjük, 
hogy megosztja velünk gondolatait, a csa-
pat eredményeit. Fantasztikus, ahogy ösz-
szetartja a karatékákat, ahogy egyre jobb 
eredményre sarkalja tanítványait. 

További szép sikereket kívánnak a szer-
kesztők: 

Kosztolányi Sándorné és Szabó Irén

Az idei év sikeres pályázatainak és tá-
mogatásainak köszönhetően idén is sike-
rült az egyesület tagjainak egy közösséget 
kifejező ajándékkal kedveskedni. Minden-
ki karate emblémákkal és jelenetekkel el-
látott pólót kapott karácsony alkalmából.

Kiemelkedő önkéntes munkájáért jelké-
pes ajándékban részesült Balogh Gabriel-
la, Erdeiné Süli Szilvia, Gémesné Wittich 
Szilvia, Gyermán Erika, Kaczor Kriszti-
na, Zalatnainé Olajos Katalin, Bődi Sán-
dor, Gémes János, Győri Zoltán, Szabó 
Tibor és Zalatnai Attila.

A finom vacsora után, melyet a Castellum 
Étterem biztosított, csakúgy mint a helyet, 
beszélgetések, a vidám percek felidézése, 
majd éneklés és a gyerekek kedvére meg-
valósított karaoke show zárta.

2019. évi támogatóink:

Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Mindszent Város Önkormányzata
Mindszenti Civil Alap
Csongrád Megyei Önkormányzat
Az adó 1%-át felajánló támogatóink.

Köszönjük, hogy ilyen eseményekben, 
élményekben és eredményekben gazdag 
évhez segítették hozzá sportegyesületün-
ket!

Erdei Sándor

Évzáró ünnepség!

Ezt követően a csapat a budai cyberjump 
élménycentrum felé vette az útját. Itt egy 
egyórás program következett, mely legin-
kább ugrálásból állt. A különböző nehéz-
ségi fokozatokból álló trambulin pálya sok 
lehetőséget kínált. Az első öt perc után 
még a legfittebbeken is megjelentek az 
izzadságcseppek. Az óra végén pillanatok 
alatt elfogytak az innivalók.

Hazafelé utazásunk gyorsan elröppent, 
hiszen az élménydús nap sok mesélni valót 
tartogatott. 

Köszönjük a szervezést valamint a na-
gyon biztonságos és nyugodt utaztatást!

Erdei Sándor
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Előre vagy hátra Szegvár?
Az önkormányzati választások óta 

több mint kettő hónap telt el. A felfo-
kozott hangulat kezd lecsitulni, de még 
mindig itt-ott beszédtéma. Már látsza-
nak a Szabó Tibor György által vezetett 
új képviselő-testület első intézkedései. 

Mielőtt belemennék írásom részletei-
be, engedje meg a tisztelt olvasó, hogy 
az eddigi közéleti tevékenységemről ír-
jak egy pár fontosnak tartott állomást a 
teljesség igénye nélkül. Ezt azért tartom 
fontosnak, mert sokan kétségbe vonják, 
hogy milyen erkölcsi alapom van máso-
kat kritizálni, főleg a fiatalabb korosz-
tály, mondjuk a 40 év alattiak.

Közéleti tevékenységem érdemi része 
a múlt rendszerbe nyúlik vissza. Tagja 
voltam a Szegvári Napló megalakulá-
sának, a mai napig is részese vagyok. 
(1988-tól)

Magam vállaltam fel az első (1989-ben), 
és a pártállammal szemben megszervez-
tem egy ellenzéki nagygyűlést, Király 
Zoltán (Szeged) első szabadon választott 
országgyűlési képviselővel. A másik ven-
dég Tóth László (Szegvár) országgyűlési 
képviselő volt. Volt is utóélete számomra, 
de ezt nincs idő kifejteni. 

A szabad választások óta 1990-től 
hívtak és részt vettem a szegvári FI-
DESZ csoportban. Kettő évet leszá-
mítva a mai napig is én vagyok a cso-
port elnöke (28 éve). 1994-től minden 
választási és népszavazási kampányt 
Szegváron én szerveztem a FIDESZ 
részére.

A szegvári lengyel kapcsolatok egyik 
elindítója voltam (1997). Erről még ké-
sőbb szeretnék részletesen írni, ez is 
téma volt a választási kampánynak. So-
kan nem ismerik hogyan kezdődött, ki 
mit tett. 

Képviselő voltam 1998-2010-ig, majd 
2010-14 között külsős tag. A Csongrád 
megyei Közgyűlés tagja voltam 1998-
2002-ig.

Alapító tagja voltam annak az egye-
sületnek, amiből kinőtt a mostani Szen-
tes TV. (Aztán elhagyta Szegvárt.)

Minden túlzás nélkül mondhatom, 
hogy minden községi szintű rendezvé-
nyen részt vettem szervezőként, segí-
tőként. Különösen büszke vagyok az 

adventi ünnepségekre. Egy nyári napon 
Vajda Gabriellával beszélgettünk, hogy 
milyen szép lenne, ha Szegváron is len-
ne adventi ünnepség. Ezt az ünnepséget 
ketten találtuk ki és szerveztük meg. 
Könnyű volt megszervezni, mert min-
denkinek tetszett az ötletünk, és sokan 
segítettek. Utólag is köszönet minden 
résztvevőnek.

Minden szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy amit leírtam az csak 
töredéke, amit Szegvárért tettem. Tisz-
tában vagyok vele, hogy rajtam kívül 
vannak nagyon sokan, akik még többet 
tettek Szegvárért. Ők az én példaképe-
im. Vannak, akik semmit nem tettek 
Szegvárért. Eddig csak fennhangon 
kritizálták azokat az embereket, akik 
fél életükben a szegvári emberekért 
dolgoztak. Ez a jelenség a kampányban 
most nagyon jól kijött.

Ha már önkormányzati választási 
kampányról van szó, van egy pár szub-
jektív véleményem. Talán röviden így 
lehetne jellemezni mocskos, sértegető, 
egyoldalú, tiszteletet mellőző, gyűlöl-
ködő, és ami a legfontosabb irigységet 
felnagyító elemei voltak. 

Kettő tábor méretette meg magát, 
Szabó Tibor György és a mieink. A 
kampány legelején látszott, hogy nem 
olyan békés lesz, mint az elmúlt vá-
lasztások voltak. Szabó Tibor György 
és csapata mindent egy lapra tettek fel. 
Senkit és semmit nem kíméltek. A két 
választási nagygyűlésen ki is dombo-
rodott. Mindkettő választási gyűlésen 
szinte csak a Szabó Tibor György hívei 
szervezetten szólaltak fel. A mi olda-
lunkon hallgattunk, nem hagytuk ma-
gunkat provokálni, és különösen nem 
akartunk arra a mély, színvonal alatti, 
mocskolódó vitára lesüllyedni. Utólag 
lehet, hogy hiba volt, de a lelkiismere-
tünk tiszta maradt.

A választási gyűlés vitáiban Szabó 
Tibor György hívei közül többen sze-
mélyeskedő, régi sérelmeket hoztak fel. 
A legalja talán az volt, amikor az egyik 
hölgy megkérdezte, hogy az egyik jelölt 
mennyit költött a kampányára. Ameny-
nyiben minden jelölttől megkérdezte 
volna talán még rendben is lenne. Mi-

vel minden jelölt saját pénzét költötte, 
pártoktól pénzt nem kaptak tudomá-
som szerint, így a kérdező hölgynek 
semmi köze hozzá. Ennél az ominózus 
kérdésnél inkább a habzó gyűlölet su-
gárzott. Az új technika sem maradt ki 
a kampányból, ez pedig a facebook. Itt 
aztán mentek az üzenetek Szabó Tibor 
György hívei közül. Ment a mocskoló-
dás a mi táborunk felé. Utána lehet jár-
ni, hogy választások előtt egy hónappal 
közülünk senki nem reagált a gyalázko-
dók, mocskolódók véleményeire. Lehet, 
hogy hiba volt részünkről, de emelt fő-
vel és tisztességesen kampányoltunk, a 
programjainkra koncentráltunk.

Szabó Tibor György és csapata jól 
felépített kampányt hajtottak végre. A 
felkészítést gondolom Hódmezővásár-
hely polgármesterétől Márki-Zay Péter 
csapatától kapták. Egy emberre, Gémes 
Lászlóra és hozzá közelálló jelöltekre 
volt építve. A fő vonal az irigység volt. 
Irigység, hogy Gémes László a magán 
és politikai életben milyen sikereket ért 
el. Mi magyarok (már aki hagyja ma-
gát) az irigységre könnyen kaphatók va-
gyunk, abból következik a gyűlölet és 
a tiszteletlenség. Úgy gondolom, hogy 
minden embernek, aki sokat tett Szeg-
várért kijár a tisztelet. Vitatkozni lehet, 
sőt kell is, hisz a vitákban derülnek ki 
a közös gondolatok és a különbségek. 
Sajnos ez a kampány nem az érdemi vi-
táról szólt. Mi lett az eredménye? Egy 
balliberális képviselő-testület.

A választások után sokan értetlenül 
álltak, hogyan lehetett, hogy ilyen nagy 
győzelmet arattak, és csak a Szabó Ti-
bor György barátai, hívei kerültek be a 
képviselő-testületbe. (Erről is meg van 
a bővebb véleményem.)

Körforgalom! Pár gondolatot erről is 
írnék. A választások után Szabó Tibor 
György és hívei társadalmi munkát 
szerveztek, hogy a körforgalom ne áll-
jon kopaszon, teleültették árvácskával, 
ami talán még rendben is lenne. A jó 
kezdeményezés ott csúszott el, hogy 
nem tájékoztatták a frissen megválasz-

Folytatás a 14. oldalon
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tott polgármestert, hogy már 14 nappal 
előtte be kellett (a körforgalmi pályá-
zatnak megfelelően) fűmaggal vetni.

Erről a pályázatról kettő, újra megvá-
lasztott képviselőnek minimum tudnia 
kellett: Döbrőssyné Dr. Seres Iloná-
nak és Tóth Péternek. Ők voltak, akik 
az elmúlt képviselő-testületi munká-
ban aktívan részt vettek, mindent kri-
tizáltak. Látszólag fel voltak készülve, 
tudniuk kellett a körforgalmi pályázat 
minden részletéről. Lehet, hogy a győ-
zelmi mámorban elfelejtettek szólni. 
Persze a facebookra minden felkerült. 
Rajtuk röhögtek, pontosabban Szabó 
Tibor Györgyön. Mi volt ennek a gyors 
palántálásnak a célja azon kívül, hogy 
a körforgalom (amit ők bíráltak) szép, 
virágzó legyen. Ez rendben is lenne. 
Az igazi cél a demonstráció, mutatni 
az egységet, az összefogást. Erre szol-
gáltak a házi fotós képei is, na meg a 
drónfelvétel a körforgalom körbeállá-
sáról, egymás kezét fogva. Az egész 
egy nagy önmutogató tevékenység 
volt, minden a látszatra szólt. Gyorsan 
legyomirtózták a füvet, aminek a hatá-
sa most látszik a karácsonyi-szilveszte-
ri ünnepek alatt. Az egész körforgalom 
félig virágzik, félig ki van sárgulva. A 
karácsonyi időszakban jönnek haza a 
szegváriak, jönnek a rokonok, nem va-
lami szép látvány fogadja őket, ami a 
körforgalmat illeti.

Ámbár a több kilométer fényfüzér 
a látványt kárpótolja, ami a parkban 
van. A nagy kivilágítás eltakarja, hogy 
elmaradt az utak kátyúzása november-
ben. Ez is nagy kritikát kapott a válasz-
tási gyűléseken, az új képviselő-testület 
lemaradt, mint a borravaló.

Szabó Tibor György polgármestert 
idézem: „Ha megválasztanak polgár-
mesternek minden nap 1 méter járdát 
újítok fel.” Eltelt több mint 70 nap. 
Semmi se történt!

Tisztában vagyok vele, hogy írá-
som nem mindenkinek tetszik (nem is 
kell). Főleg azok nevében írtam, akik 
kisebbségben maradtunk. Ezt hívják 
vélemény és szólásszabadságnak, vagy 
demokráciának.

Minden szegvári lakosnak sikerekben 
gazdag, boldog újévet kívánok.

Bucsányi László

A 13. oldal folytatása
Kedves Bucsányi László!

Tartalmas cikked címén tűnődtem: 
Előre, vagy hátra Szegvár? Kinek jut 
eszébe, hogy hátra? Talán csak a ki-
csinyes, rosszindulatú és sértődött 
embereknek…

Előre Szegvár!
Köszönöm a véleményt, a kritikát. 

Ebből ugyan sem én, sem a képvi-
selő-testület nem tud építkezni, de 
bízom benne (ha már ilyen sok min-
dent tettél szeretett településünkért), 
akkor lesznek építő jellegű ötleteid 
is kedves Bucsányi László és az ál-
talad említett táborodnak. Köszö-
nöm továbbá az életrajzi bemutatást, 
mely sajnos hiányos az én olvasatom 
szerint, bár tudom, az 1988 előtti 
munkásságod nem venné olyan jól 
ki magát manapság.

Egyébként nem értem, miért nem 
keresel meg személyesen, hogy meg-
oszd bármilyen jellegű észrevételed, 
amit tisztességesen meg tudnánk 
beszélni. Én elérhető vagyok a hiva-
talban, nem kell rám napokat várni, 
hogy időpontot egyeztessünk.

Most is, mint az elmúlt időszak-
ban, lehetőség van részt venni min-
denkinek a közös rendezvényeken 
segítőként, szervezőként. Nagyon 
sokan voltak és látták, hogy így is le 
lehet egy műsort vezényelni. Ezúton 
is köszönöm mindenkinek, aki részt 
vett a szervezésben, a munkálatok-
ban vagy bármivel is hozzájárultak 
az adventi ünnepségsorozat lebo-
nyolításához. Természetesen minden 
megjelent vendégnek is köszönjük, 
hogy együtt, ennyien át tudtuk adni 
magunkat az ünnepi hangulatnak.

Az általad említett adventi ün-
nepségnek az egyik kitalálóját, Vaj-
da Gabriellát én külön személyesen 
hívtam meg a programsorozatra, ő 
akkor ígéretet tett, hogy sütemény-
nyel fog hozzájárulni a rendezvény-
hez, mert szeret süteményeket ké-

szíteni. (Sajnos ez nem történt meg.) 
Lehet a sértődöttet játszani, de el 
kellene gondolkodni, hogy miért is 
alakult így a választási eredmény, 
ahogy alakult. Nem másokban kel-
lene keresni a hibát, hanem egy ki-
csit befelé kellene fordulni, és ön-
vizsgálatot végezni. Azt gondoltam, 
hogy az advent erre jó alkalom lesz, 
és számvetést készítenek maguk-
ban. Sajnálattal tapasztalom, hogy 
sem ezen írásod, sem a korábbi pol-
gármester egyoldalú Kurca TV-s 
megnyilatkozásai nem erről adnak 
bizonyságot.

El kellene már végre fogadni, hogy 
a falu lakosságának túlnyomó több-
sége változást akart, melynek ez lett 
az eredménye.

És majdnem elfelejtettem: semmi-
lyen támogatást, képzést, oktatást 
vagy bármilyen segítséget nem kap-
tam sem Márki-Zay Pétertől vagy 
bárki mástól. Lehet, hogy Neked 
furcsa, meghaladná a Te képessége-
idet, de én saját erőből vittem végig 
a kampányidőszakot az általad emlí-
tett házi fotós segítségével. Az erőt, 
biztatást és kitartást a családomnak, 
valamint a szegvári emberek támo-
gató, biztató szavaiból, visszajel-
zéseiből merítettem, amit ezúton is 
nagyon köszönök, mert ez csak kö-
zösen jöhetett létre.

Úgy tanítják, ha valakit szó szerint 
idézek, akkor az azt jelenti, hogy szó 
szerint idézem. (Érted?) Én ugyan-
is soha nem mondtam olyat, hogy 
napi egy méter járdát fogok felújí-
tani. Olyat igen: ha az elmúlt öt év-
ben csak napi egy méter kerékpárút 
felújítás történt volna, akkor kétszer 
újra lett volna már rakva.

Látom a körforgalmi árvácska és 
az egész önkéntes munka nagyon 
bosszant Titeket. Hidd el, semmilyen 
szándék nem volt ezzel; szerettünk 
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volna valami szépet kihozni azon a 
területen. Csak a rosszindulatú em-
berek gondolnak ezek mögé. Fűvel 
pedig előtte két nappal szórták be, 
amikor már meg volt minden szer-
vezve. És még egy tévhitet szeretnék 
eloszlatni: semmilyen drónfelvétel 
nem készült az ültetéskor. Tudom, Te 
nem értesz ehhez (meg még sok min-
den máshoz sem), de ez egy fotózási 
technika, amivel az a köralakú kép 
készült. Ha ott lettél volna, akkor ezt 
a saját szemeddel is láthattad volna 
(de nem voltál ott, mert már nem 
fontosak a szegvári emberek). Pedig 
mint mindenki más, Te is értesültél 
a kezdeményezésről az általad újnak 
vélt Facebook-ról.

A kampány tisztaságát pont nek-
tek nem kellene firtatni. Emlékszel, 
hogy Te és csapatod október 11-én, 
pénteken az éj leple alatt megszórtá-
tok a falut rágalmazó, lejárató, valót-
lant állító szórólappal? Mindezt per-
sze név nélkül a sötétben. És jó, ha 
tudod, egyáltalán nem vagyok irigy 
a volt polgármester magánéletére és 
politikai sikerére.

A továbbiakban megkönnyítené a 
munkámat és a Tietekét is, ha nem 
ilyen és hasonló rosszindulatú leve-
lek válaszaira kellene pazarolni az 
időmet. Jómagam részéről nem kívá-
nok több hasonló témájú válaszleve-
let írni. Az ilyen vélemény-ütközte-
tésnek, sérelem-feldolgozásnak, nem 
ez a formája. (Ezt levélíró társaid 
is be fogják látni – remélem.) Ezért 
szeretettel várlak Mindannyiótokat a 
polgármesteri hivatalba, ha továbbra 
is szeretnétek településünk fejlődé-
se, szépítése érdekében tenni, hogy 
megbeszéljük.

Minden kedves szegvári lakos-
nak kívánok ez úton is sikerekben 
gazdag, boldog, békés új eszten-
dőt!

Szabó Tibor György
polgármester 

Újjá alakult a 
Futball Club Szegvár 

Sportegyesület

Decemberben tartotta tisztújító 
közgyűlését a Futball Club Szeg-
vár Sportegyesület. Az új elnökség 
kiemelt célja a szegvári gyerekek 
sportra való nevelése, a futball meg-
kedveltetése, s minden korosztály 
bajnokságon való részvétele. Szeret-
nék – az utóbbi időben elhanyagolt 
– szegvári sportpályát is felújítani és 
bővíteni. 

A sportegyesület elnöke Szűcs 
László, alelnök Kanalas Róbert és 
Marsovszki Dániel. Szakosztályve-
zető Pöszmet Zsolt. 

Első kezdeményezésük szponzo-
rok keresése, pályázati lehetőségek 
felkutatása. Várják az adó 1 százalé-
kos felajánlásokat is a 18333855-1-06 
adószámra. 

Elindult a Facebook-oldaluk is, a 
www.fb.com/fcszegvar címen lehet 
hozzájuk csatlakozni. 

Forrás: szegvar.hu

FUTÁS A JÖVŐBE
Immár 5. alkalommal került megren-

dezésre Szegváron a Szilveszter-napi 
futás. A 2020 méteres távot rekord-
számú (80 fő nevezett) lelkes, vidám 
sportbarát teljesítette a csípős, sze-
les idő ellenére. A zenés bemelegítő 
után a rajtkapu alól dudaszóra indul-
tunk el. Üde színfoltnak számított a 
szépkorúak baráti társasága. Köszön-
jük, hogy eljöttek! A kiírásnak eleget 
téve néhányan jelmezbe, maszkba öl-
tözve futottak.

A Forray Máté Általános Iskolát 
példamutatóan képviselte az igazga-
tónő, 6 tanár, és 15 diák. Visszatérő 
résztvevői a szilveszter napi futásnak 
a mindszenti és a szegvári karatékák. 
Óvodások, bölcsisek, és egy négylábú 
kedvenc is színesítette az indulók me-
zőnyét. Miután mindenki beérkezett 
a célkapuba, a kultúrház aulájában 
tombolasorsolás útján ajándékokat ka-
pott minden résztvevő. Különdíjban 
részesült a leggyorsabb női, illetve 
férfi futó, és a legsportosabb család is. 
A polgármester úr értékelése és újévi 
jókívánságai után minden résztvevő-
nek jó egészséget, sportos új eszten-
dőt kívántunk. Köszönjük a kultúrház 
dolgozóinak, a polgárőrség tagjainak, 
Pöszmet Zsoltnak, valamint Lőrincz 
Gábornak és feleségének segítő, szer-
vező munkáját!

A futóverseny támogatói voltak: Kis-
bolt Szegvár (Dobainé Kovács Mária); 
Érdi Martina; Kukovecz Márta; Nagy-
né Csatordai Márta; Horváth Cipó 
Kft-Szegvár; Tóth József – AGORA 
zöldség, gyümölcs üzlet; Boróka Cuk-
rászda Szegvár.

Vass Tibor

Képek a 16. oldalon
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