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Az egyik magyar népmesében a szegény 
ember – anélkül, hogy tudná – az ördögnek 
ígéri a legkisebb, még meg sem született 
gyermekét. Aznap éjjel, amikor az ördög 
eljön a csecsemőért, az égiek tanácsára az 
ember kitesz az ablakba egy frissen sült 
kenyeret. A kenyér pedig beszélni kezd. 
Szóval tartja az ördögöt. Elmeséli, miként 
lett a magból kalász, a búzából liszt, majd 
pedig kenyér. Hogy mennyit tűrt, szenve-
dett, várakozott, amíg nőtt. Vágták, csé-
pelték, őrölték, kelesztették, sütötték. És 
amíg a kenyér mesél, egyszer csak meg-
szólal a kakas, hajnal lesz. Ekkor a gonosz 
léleknek már nincs hatalma. Az ördög el-
iszkol, a gyermek pedig megmenekül.

Jó lenne manapság is egy ilyen hajnal, 
amely varázsütésre elűzi a gondot, a bajt!

Tisztelt Honfitársaim!

Éjfél elmúlt.
Kitüntetett pillanat, amit ünnepelni 

szoktunk minden évben. Egy új év kezde-
te.

De ez az évforduló nem olyan, mint a 
többi. Hagyományainkhoz képest más 
volt a húsvétunk, az adventünk, a kará-
csonyunk, és most más a szilveszterünk. 
Mások voltak nemzeti ünnepeink, baráti 
találkozóink, családi együttléteink. Más-
ként végeztük a munkát, másként érettsé-
giztünk. Másként zajlottak keresztelőink, 
temetéseink.

Tavaly ilyenkor még önfeledten kíván-
hattunk boldog új évet egymásnak. Alig 
telt el néhány hét, és az újévi bizakodást 
félelem és bizonytalanság váltotta fel.

Ma már alig van közöttünk, akit ne érin-

tett volna közelről a járvány. Családtago-
kért, rokonokért, kollégákért, barátokért 
kell ma is aggódnunk. És volt, akit a sze-
retetünk sem tudott itt tartani közöttünk.

Mindannyian vágyunk vissza vírus 
nélküli életünkbe, amelynek adományait, 
lehetőségeit, szabadságát korábban oly ter-
mészetesnek vettük.

Hiányzik a társaság, a vendégeskedés, 
az utazás, a közösségi együttlét, a felsza-
badult ünnep. Újra szeretnénk látni a má-
sik arcán a mosolyt, a boldogságot. Ismét 
szeretnénk aggodalom nélkül megrázni a 
barátsággal felénk nyújtott kezet. Szeret-
nénk feloldani a korlátokat. Szeretnénk 
már visszakapni azt az életet, amelyben 
kevesebb a fájdalmas lemondás. Hazake-
rülni a kórházból, felgyógyulni a szövőd-
ményekből, egészségben tudni a családot.

Tisztelt Honfitársaim!

Kórházainkban ezekben a pillanatok-
ban is heroikus küzdelem zajlik. Orvosok, 
ápolók, asszisztensek, mentősök hoznak 
életmentő döntéseket most is, az új év első 
óráiban.

Meghálálhatjuk ezt valaha is nekik?
Meghálálható-e a végeláthatatlan mű-

szak?
Az órákig viselt kényelmetlen védőruha?
A betegség fenyegető közelsége?
A laborokban ébren töltött megannyi éj-

szaka?

A hagyományos újévi fogadkozások he-
lyett most tegyünk egyetlen komoly elha-
tározást!

Elhatározást, hogy 2021-ben hálásak le-
szünk. Hálásak az életekért, amiket meg-
menthettünk. Az egymást segítő megható 
pillanatokért. Hálásak az egészségügyben 
és a szociális intézményekben dolgozók 
hősies munkájáért. Mert ők egyetlen perc-
re sem adták fel.

Legyünk hálásak a tudósoknak. Mert 
kutatásaik segítenek egyre jobban kiis-
merni a nemrég még ismeretlen ellenséget. 
Mert biztonságos védőoltáson, hatékony 
terápián dolgoznak.

Legyünk hálásak a tanároknak, neve-
lőknek. Mert újra és újra alkalmazkodtak, 
és a megváltozott körülmények között is 
szívvel-lélekkel folytatták munkájukat.

Legyünk hálásak a földeken és a gyá-
rakban dolgozóknak, az eladóknak, a szál-
lítóknak, a rend őrzőinek. Mert miattuk 
működött és működik az ország.

Legyünk hálásak jó szóval, köszönettel, 
fegyelmezettséggel, a másikra való odafi-
gyeléssel, az igazság elfogadásával, a sza-
bályok betartásával, a saját igényeink és 
érdekeink háttérbe szorításával! Legyen 
most kevesebb a kérdés és több az elfoga-
dás! Kevesebb a kétely és több a bizalom.

„Becsüljétek meg azokat, akik fáradoz-
nak közöttetek – írta Pál apostol –, …él-
jetek egymással békességben. Karoljátok 
fel az erőtleneket, legyetek türelmesek 
mindenkihez… törekedjetek mindenkor a 
jóra egymás iránt … és mindenért adjatok 
hálát!”

Ehhez kívánok mindannyiuknak erőt, 
még türelmet, testi-lelki gyógyulást és 
egészséget az új esztendőre!

Forrás: Köztársasági Elnöki Hivatal  
(www.keh.hu)

Áder János köztársasági elnök 
Újévi köszöntője
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Megemlékezés
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen egy áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üresebb, szomorú a házunk,
Nem hisszük el, hogy már Téged hiába várunk.
Csak az évek múlnak, feledni nem lehet,
hogy fiatalon tört ketté életed.
Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon,
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.
Az idő nem gyógyítja sebeinket,
mert Te igazán szerettél bennünket.
Egy célod volt a Családért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.”

Fájó szívvel emlékezünk

Majzik Pál
halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Nem múlnak ők el kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Fájó szívvel emlékezünk

Rácz Ferenc
halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
De a kegyetlen halál mindent összetépett.
Nagyon akartam élni, még érezni szívetek 
melegét.
Nem adta a sors nekem, elvámolta az életem.
Elmentem, pedig sok dolgom lett volna még,
Megtölteni szépséggel a családom életét.
Elmenni oly nehéz volt, itt hagyni titeket, most
már ne fájjon szívetek, én boldog vagyok.
Nem haltam meg, csak álmodni mentem.
Álom: hogy egy napon találkozom veletek.”

Végtelen szeretettel emlékezünk

Tóth Ferenc
halálának 13. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Örök álomba merültél
A szívem megszakadt,

Nélküled az egész életem
Kegyetlenül félbeszakadt.

Istenem, miért büntetsz, hisz
Nem volt semmi vétkem,

De ha már így tetted,
Hát adj erőt élnem.”

Fájó szívvel emlékezünk egyetlen  
gyermekünkre

Szarka Zsoltra
halálának 11. évfordulóján és az év 

minden napján. 

Szülei

Köszönetnyilvánítás
„Most, hogy lelked messze jár

A mi szívünk mindig nagyon fáj,
Amikor kigyúlnak az esti csillagok

Téged várunk.

Tudjuk, hogy nem jössz,
Mégis várunk.

De nekünk nagyon hiányzol,
Hisz Édesanyja mindenkinek,

Egy van a világon.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a közeli és távoli rokonok-
nak, volt munkatársaknak, a Petőfi utcai 
jó szomszédoknak, a falubelieknek, a 
kedves ismerősöknek, akik akár szemé-
lyesen, akár csak gondolatban ott voltak 
drága szerettünk

Horváth Sándorné
Muzsik Emília

temetésén, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek és részvétükkel mély fájdal-
munkban osztoztak.

Külön mondunk köszönetet dr. Hégető 
Domokos Sára háziorvosnak, illetve asz-
szisztensének Kissné Rozgonyi Évának 
az odaadó, lelkiismeretes ellátásért és 
törődésért, amit heteken át nyújtottak a 
gyógyulás reményében.

Köszönjük Révész Jánosnak a szívhez 
szóló búcsúbeszédet, az Égisz ’90 Te-
metkezési Kft munkatársainak, Ternai 
Józsefnek, Kovács Imrének, Bencze Ist-
vánnak a temetés lebonyolításában való 
közreműködést.

„Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra holnap.

Vagy, ha nem holnap-hát holnapután.
Vagy, ha nem akkor-hát majd azután.
És ha azután sem-talán egy év múlva.

És ha még akkor sem-hát ezer év múlva.
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,

Vagy a Tejút valamely csillagán.”

Szerető családja

LAPZÁRTA
2021. január 29. (péntek)  

17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy a 

következő hónap első napjaiban a szer-
kesztők összeállíthassák az újságot és 
mielőbb megjelenhessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tu-
dósításokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Családi események
2020. december

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Körmendi János szegedi lakos 
és Szűcs Katalin, Iskola u. 39. szám alatti lakos.

Halálesetek: Deák György, Kórógy u. 5. (78 
év); Horváth Sándor, Ménes u. 29. (61 év); Kiss 
András, Mindszenti u. 4. (81 év); Levendovics 
Sándor, Bercsényi u. 14. (57 év); Németh Jó-
zsef, Damjanich u. 3. (69 év); Oláh Mihályné 
Tóth Katalin, Iskola u. 30. (75 év); Pál Mihály, 
Rákóczi u. 3. (40 év); Ivanov István Jordánné 
Bihari Mária Terézia, Hunyadi J. u. 40. (93 év); 
Horváth Sándorné Muzsik Emília, Petőfi u. 8. 
(87 év); Németh Mária, József A. u. 24. (48 év); 
Bihari János Pál, Kiss u. 14. (87 év); Sonkoly 
Jánosné Brachna Magdolna, Kinizsi u. 42. (82 
év); Pécsi Ferencné Mezei Julianna Anna, Esze 
T. u. 3. (86 év).

Születés: nincs adatunk.
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Kedves Szegváriak!
Engedjék meg, hogy egy rövid évértékelővel zárjam a 2020-as esz-

tendőt. Mindenki megtapasztalhatta a mögöttünk álló rendkívüli évet. 
Ezt nem tudjuk más évekhez hasonlítani, hiszen a koronavírus rányomta 
bélyegét nemcsak a világra, nemcsak az országra, de itt, Szegvárra, az 
önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek, egyesületek mű-
ködésére is. Megszoktuk a dinamikus mindennapokat, a példaértékű 
összefogással létrejött rendezvényeket és programlehetőségeket. A ve-
szélyhelyzet ellenére azt gondolom, Szegvár jelesre vizsgázott fegyel-
mezettségből, tiszteletből és emberségből a mögöttünk álló kritikus 
időszakban. A munkatársaim, az intézményeink vezetői és dolgozói is 
maximálisan helyt álltak az embert próbáló hónapokban.

Sokat és sokan dolgoztunk azon, hogy 2020-ban a nehézségek ellené-
re pénzügyileg is pozitív évet tudjunk zárni.

A mindennapi teendők mellett kerestük a pályázati lehetőségeket, hi-
szen Szegvár fejlődése nem állhat meg. Ennek köszönhetően több mint 
211 millió forint értékben nyertünk a pályázatokon. A beruházások 
többsége 2021-ben és 2022-ben fog megvalósulni.

Az idei év sem lesz könnyű, sőt már most látjuk azokat a nehézsé-
geket, melyekkel meg kell birkóznunk. Szerencsére most már el tudom 
mondani, hogy a hivatalban szakmailag felkészült munkatársakkal tu-
dunk ezekre a feladatokra koncentrálni.

Egy dolgot tudok Önöknek ígérni – bármi is vár ránk –, mi soha nem 
adjuk fel! Mindig azon fogunk dolgozni, hogy a szegvári emberek jól 
érezzék itt magukat.

Segítségüket megköszönve kérem Önöket, hogy 2021-ben is legyenek 
partnerek Szegvár fejlődésének előmozdításában, vegyenek részt Szeg-
vár mindennapi életében, mondják el véleményüket, alakítsunk és for-
máljunk továbbra is egy összetartó közösséget!

Adjon a jó Isten egészséget és jövőbe vetett erős hitet! Mindezeket 
szívből eredő és szívből jövő szeretettel kívánom Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat képviselő-testülete és jómagam nevében!

Szabó Tibor György
polgármester

Gyarapodott tavaly a szegvári közösség
Jelentős kertészeti beruházásokkal gazdago-

dott Szegvár 2020-ban, idén további fejlesztés 
várható. 20 millió forintot nyertek szélmalom-
rekonstrukcióra, és hamarosan korszerűsítik 
az orvosi rendelőt. 

Türelmet és elfogadást tapasztalt Szabó Ti-
bor György polgármester a településen a ki-
járási korlátozáskor, holott híresek közösségi 
eseményeikről.

A nagyközség vezetője szerint a szegvá-
riak nyitottak, ismerik egymás szokásait, 
szívesen szerveznek összejöveteleket. Ak-
tív a civil egyesületi és klubélet. Tavaly 
pont a település életében emblematikus 
eseményekről, például az augusztus 20-i 
falunapról, a bor- és kalácsünnepről, vagy 
a hagyományosan a Kórógy-tó környékére 
szervezett tó- és sörfesztiválról kellett le-
mondaniuk.

– Ennek ellenére a jó szó, a kedves gesztusok 
nem hiányoztak – fogalmazta meg a polgár-
mester a tavalyi év összegzésekor. Az önkor-
mányzat önként vállalt feladatairól úgy fogal-
mazott: a tavalyi költségvetésükből tízmillió 
forint hiányzott a gépjárműadó elvonásával; 
elmaradt a civil szervezetek, sportegyesületek 
támogatása, és a 70 éven felüliek karácsonyi 
ajándéka.

A Településfásítási programon nyert fákat a 
központi, Bem és Tiszai utcai játszótereken ül-
tették el. Szabó Tibor György szerint örömteli, 
hogy tavaly gyarapodott a születések, valamint 
a Szegvárra települő kisgyermekes családok 
száma.

A kertészeti beruházások közül kiemelte a 
szentesi Árpád-Agrár Zrt. munkálatait: folya-
matos fejlesztésekkel több hektáron hajtatásos 
növénytermesztésre alkalmas üvegházat épí-

tettek, idén továbbit terveznek, termálkúttal 
kiegészítve. A Népi Építészeti Program Teleki 
László Alapítvány pályázatán 20 millió forin-
tot nyert az önkormányzat a Pusztai-féle szél-
malom tetőszerkezetének, fordítólapátjának és 
szélkerekének felújítására.

A jövő évi tervek kapcsán Szabó Tibor 
György megemlítette: az önkormányzat 142 
millió 600 ezer forint pályázati támogatást kap 
az orvosi rendelő felújítására. Korszerűsítik 
az épület gépészetét, a víz-, villany-, valamint 
szennyvízvezetéket, cserélik a belső burkola-
tot és a nyílászárókat. Eszközbeszerzésre 20 
milliót szánnak. A várhatóan májusban kezdő-
dő felújítást 2022. októberben kell lezárniuk. 
Ezen kívül kerékpárút, járda, illetve iskolai 
épület felújítására, tanya- és falugondnoki busz 
beszerzésére is pályáztak.

Forrás: delmagyar.hu/T. Sz. 
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók 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 használha-
tó!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 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 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
Az ügyfélfogadás korlátozott. (Lásd külön a 
jegyző tájékoztatója!)

Hasznos tudnivalók!
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

A jegyző ügyfélfogadása
csütörtök 8.00-12.00 13.00-16.00

Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
Kormányablak busz 
Határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás

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
Nincs ügyfélfogadás, a művelődési ház zárva tart.

A mindenkor szolgálatot teljesítő rendőrök te-
lefonszáma:
+36-20-209-5308

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, polgárőr)

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

Nemzeti Közművek
(Földgáz, áram)
Fiókiroda
6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 13.
Ügytípusok: Számlázással kapcsolatos ügyek; 
szerződéssel kapcsolatos ügyek; bankkártyás 
fizetés; műszaki ügyintézés; előre fizetős mérő 
ügyintézés; időpontot foglalt ügyfeleknek
Nyitvatartás
Hétfő:  8:00-12:00
Csütörtök:   12:00-18:00
Áram-hibabejelentés
06-62/565-881
Gáz-hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeá-
lis Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425
ZÁRVA
A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési ház földszintjén
ZÁRVA
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, Babaház
Nem 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 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 5.00-19.00 óráig
Szombaton   5.00-19.00 óráig
Vasárnap december 20-án  7.00-11.00 óráig

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

Hulladékszállítás
A sárga kuka ürítés  

(újrahasznosítható hulladék) 
hónap utolsó előtti szerdáján:

január 20-án.

A zöldhulladék gyűjtés 
január 27-én.
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Ezekre a fejlesztésekre nyert 142 milliót Szegvár

Szegvári adventi ablakok verseny eredménye
Örömmel értesítjük a „Szegvári adventi 

ablakok” pályázatunkon résztvevőket, hogy a 
Szegvárért Egyesület 10 tagú zsűrije meghozta 
döntését. Összesen tíz „adventi ablak” pályá-
zat érkezett, a képek nagy nyilvánosság előtt, a 
„Szegvári képek, szegvári emlékek” facebook 
csoport fotóalbumában jelentek meg, a közön-
ségdíjat a legtöbb lájkot elérő kép készítője 
kapta.

A pályázat eredményei:
1. díj: Lukács-Szécsényi Zsanett – Kinizsi 

u. 41.
2. díj: Szanyiné Katona Ágnes – Kórógy u. 86.
3. díj: Kovács Kálmánné – Kinizsi u. 12.
Közönségdíj: Fekete Andrea és Nagy Péter – 

Szabadság tér 2.
A díjazottak ajándéka 1-1 db Ferrero Rocher 

nagy desszert.

A pályázati kiírástól eltérően úgy döntöt-
tünk, hogy a helyezést nem elért pályázókat is 
megjutalmazzuk ajándékkal, mivel úgy gon-
doljuk, hogy nagyon szép dekorációt készítet-
tek ők is:

Gojdár Kamilla – Rákóczi u. 78.
Karászyné Kovács Mária – Régitemető u. 14.
Kerekes Angéla és Borbás Rebeka Angéla – 

Mindszenti u. 23.
Szabó Tibor György – Szabadság tér 2.
Szép Istvánné – Tiszai u 42.
Rácz Ferencné Koválcsik Mária – Mind-

szenti u. 5.
Ajándékuk 1-1 db Raffaello desszert
Az ajándékokat 2021. január 2-től 16-ig lehet 

átvenni a Niagara italkereskedésben, Szegvár, 
Dózsa Gy. 2. sz. alatt. Az ajándékok átvéte-
léhez az üzlet dolgozói személyi igazolvány 
bemutatását kérik, s aláírással kell igazolni az 
átvételt.

Köszönjük a szép munkákat! 
Purgel Zoltán ügyvezető

Forrás: szegvaronline.hu

A szegvári önkormányzat 142 millió forint 
pályázati forrást nyert az orvosi rendelő kor-
szerűsítésére. Ezt Farkas Sándor országgyűlé-
si képviselő, agrárminiszter-helyettes jelentet-
te be a hivatalos Facebook-oldalán. 

– Az épület már fél évszázados, elavultak 
az épületgépészeti technológiái. A téglaépület 
lapostetővel készült, ma már ez sem ideális 
megoldás – mondta Szabó Tibor György, Szeg-
vár polgármestere.

A fogorvosi rendelő is

– Nagyon örülünk az elnyert forrásnak. Tel-
jes épületgépészeti felújítást hajtunk végre, 
ami magába foglalja a víz-, villany- és szenny-
vízvezetékeket. Kicseréljük a belső burkolato-
kat. Az épületet át is alakítjuk.

Kialakítunk egy harmadik háziorvosi ren-
delőt is. Szegvárnak három háziorvosi praxisa 
van, ebből jelenleg kettő a betöltött.

Amikor három háziorvosunk volt, úgy ol-
dották meg, hogy két orvos osztozott az egyik 
rendelőn. Az egyik doktor akkor délelőtt, a 
másik pedig délután rendelt. Úgy vélem, ez is 
az egyik oka annak, hogy a harmadik praxis 
jelenleg még betöltetlen.

Természetesen megújul a fogorvosi rendelő 
és a védőnői szolgálat is, amelyek szintén eb-
ben az épületben működnek.

Eszközbeszerzésre

Szabó Tibor György elmondta, nyílászáró-
csere, homlokzati szigetelés is szerepel a ter-
vezett munkák között. Eszközbeszerzésre, bú-
torokra és orvosi műszerekre pedig mintegy 20 
millió forintot fordítanak a pályázati összegből. 
Az épület a jelenlegi lapos- helyett magastetőt 
kap. Az orvosi rendelő fölött két szolgálati la-
kás is található. Azokat is felújítják.

2022. október végére

Mint megtudtuk, a támogatási szerződést 
az önkormányzat januárban írja alá. A közbe-
szerzés után, a számítások szerint áprilisban 
vagy májusban kezdődhet a felújítás, amelynek 
2022. október végéig kell elkészülnie.

www.delmagyar.hu/Kovács Erika
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A vírusjárvány miatt nem voltak szervezett 
programok az ünnepek előtt. Ám nem marad-
tunk események nélkül.

Felnőttként felkerestük a fényfüzérekkel 
kivilágított főteret esti sétánk, mozgásunk, 
futásunk, kocogásunk során, ha kicsit a meg-
szokott ünnepi világításra, fényekre vágytunk. 
A Szabadság téri parkban felállított Betlehemi 

jászol, adventi koszorú és a számtalan világí-
tó dísz: hóember, rénszarvas, szánkó, kisvonat 
volt a kisgyerekek sétájának célpontja. Önfe-
ledten szaladgáltak a díszek körül.

Sajnos a nagyobb gyerekek már nem voltak 
ilyen tisztelettudóak. A szökőkút körül bicik-
liztek nagy sebességgel, elsodorva a díszítést. 
Még a betlehemi szalmabálákkal sem voltak 
kíméletesek. Nem csak ültek rajta, de ugrán-
doztak, szaladgáltak is a tetején. 

December 6-án még a Mikulás is tett hintón 
egy kört a faluban.

Aki egy nagyobb sétára, biciklizésre vállal-
kozott, az a Dobbantó Néptáncegyüttes kez-
deményezésére létrejött, sorra nyíló Adventi 
Kalendárium ablakait nézhette meg. Az Ön-
kormányzat Világító Ablakok versenyt indí-
tott.

A Művelődési ház Mézeskalácsház-építő-
versenyt hirdetett, a tavalyi sikeres kezdemé-
nyezés nyomán. 

A gyerekek sem maradtak ki a feladatokból. 
„Amiért szeretem a karácsonyt” címmel rajz-
pályázatot indított a Szegvári Egyesített Köz-
művelődési és Muzeális Intézmény.

A polgármesteri hivatal bejáratával szem-
ben, a parkban felállított községi karácsonyfán 
díszeket helyezhettünk el, akár saját készítésűt 
is, összetartozásunkat ezzel is kifejezve.

Szegvári  
Irodalmi Kör

2019 őszén alakult meg a Szegvári Irodalmi 
Kör (SZIK), melynek tagjai szegvári amatőr 
írók. A Művelődési Házban tavaly karácsony 
előtt tartották meg az első közös felolvasó est-
jüket, mely nagyon sikeres volt, sokan rész vet-
tek a programon. A közösséghez csatlakoztak 
mindszenti alkotók, sőt van egy erdélyi tagjuk 
is.

Ebben az évben is készültek karácsony előt-
ti programmal, de sajnos a Művelődési Ház 
zárva tartása és a koronavírus-járvány okozta 
megszorítások miatt erre nem volt lehetőség, 
ezért egy fél órás videóval kellemes perceket 
szereztek a közönségüknek, az irodalmat és a 
verseket kedvelőknek.

A karácsonyi videóban köszöntőt mond 
Ujvári Ági, a társulás vezetője. Verset szaval 
Szép Luca, Szép Réka, Szép Kata, Csernák-
né Vigh Ibolya, Farkas Rebeka, Bacsa Zsófia, 
Hérány Zsuzsa, Mikola Csongor és Ujvári Ági. 
A kisfilmben Purgel Zoltán téli fotói tűntek fel 
karácsonyi dallamokra.

Forrás: szegvaronline.hu

Karácsonyi 
rajzpályázat 
díjazottjai

Első korcsoport:
1. helyezett: Pál Hanna
2. helyezett: Szabó Zoé
3. helyezett: Lantos Nimród

Második korcsoport:
1. helyezett: Kurgyis Mátyás
2. helyezett: Szatmári Zille
3. helyezett: Károlyi Valentina 

Harmadik korcsoport:
1. helyezett: Kovácsik Rebeka
2. helyezett: Bereczki Barbara
3. helyezett: Siska Linda

Mézeskalácsház-
építőverseny 
eredménye

A szegvári Művelődési ház novemberben 
hirdette meg a mézeskalácsház-építőversenyt. 
Idén az intézmény zárva tartása miatt nem ál-
líthatják ki a pályaműveket, csak online lehet 
megtekinteni.

A versenyre szép pályaművek érkeztek, s az 
alábbi eredmények születtek:

1. helyezés: Venesz Károlyné (Pécs)

2. helyezés: Csala Nagy Erika – Mrena Balázs 
– Mrena Kornélia (Szegvár)

3. helyezés: Rakszegi Napsugár (Dömsöd)

Közönségdíj: Tonomár Nina – Szabó Hédi

Különdíj: Lantos Bálint

Forrás: szegvaronline.hu

Ünnepi pillanatok
Szabadidőben olvashattuk Nagy Edit: Ta-

nyák népe című könyvét. Benne két kisregényt, 
3 rövid elbeszélést találunk. Egy-egy részt egy-
szerre kellett elolvasni, mert szinte magával 
sodort a történet, kíváncsian vártuk a végét, 
mi lesz a megoldás. Mindez olyan kedvesen, 
fordulatosan megválasztott szavakkal, amely 
könnyen érthető, ugyanakkor igazi irodalmi 
érték is.

Kanfi-Horváth Imre: Ramone versei című 
kötetét is forgathattuk a támogatók jóvoltából.

A Szegvári Irodalmi Kör összeállított egy 
karácsony előtti műsort, amellyel az ünnep 
előtt örvendeztették meg interneten keresztül 
a nézőket.

Kosztolányi Sándorné

Képek a 16. oldalon láthatók
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Vérszilvafasort 
is terveznének 

Szegváron
A következő generációknak ültettek fákat 

a térségben egy országos program támoga-
tásával. Ám a további tervekkel nem csak a 
települések arculatát alakítanák, környezet-
tudatos jövőt építenének. 

Lombozata felnőve terebélyes legyen, faj-
tája viszont ne tájidegen, és jól tűrje a talaj 
adottságait. A szegvári önkormányzat ilyen 
kritériumokat is figyelembe véve, körülte-
kintően, erdészeti szakember bevonásával 
választotta ki azokat a fákat, amelyeket 
egy sikeres pályázati támogatással ültettek 
nemrég. Ahogy Szabó Tibor György pol-
gármester elmondta, olyan játszótereket 
választottak, ahol ezek a most négy méter 
magas növendékek felnőve majd sok-sok ár-
nyékot adnak a gyerekeknek és szüleiknek.

Az Agrárminisztérium Településfásítási 
Programjában tizennyolc különféle fajtát 
kínáltak a sikeresen pályázó kistelepülések-
nek.

Szabó Tibor szerint Szegvár jól áll, sok 
a zöldfelület, de amint anyagi lehetőségeik 
engedik, szeretnék tovább folytatni a prog-
ramot. Szeretnének egységes arculatot adni 
a főutcának, a körforgalomtól Szentes irá-
nyába. A pénzbeli elvárásokon túl számos 
dolognak kell megfelelni: fontos, hogy a 
gyökérzet ne nőjön oldalirányba, ne legyen 
terebélyes, forgalmat akadályozó a lombo-
zat, és a villamos hálózat vezetékei pedig a 
növényzet méretét is meghatározzák.

Felmerült a tartós és mutatós, bordó leve-
lű vérszilvafa, amely március második felé-
ben rózsaszínű virágba borul.

Ezenkívül a millennáris parkba újszülöt-
tek erdejét tervezik, minden újszülöttnek fát 
állítanának. Mindszent is sikerrel pályázott 
a településfásítási programra, de ott sem 
szeretnének itt megállni. További elképze-
léseik jelképe a városközpont platánsora, 
amely egyrészt meghatározza a település 
arculatát, miközben emlékeztet a természeti 
értékekre.

Ősszel 211 településen összesen 5499 fát 
ültettek helyi közösségek; Csanytelek és 
Kistelek is részt vett a programban.

Farkas Sándor, a térség országgyűlési 
képviselője, agrárminiszter-helyettes úgy 
fogalmazott: reagálnunk kell az elmúlt évti-
zedekben tapasztalható klíma- és csapadék-
viszony-változásra annak érdekében, hogy a 
következő generációra is élhető környezetet 
hagyjunk.

Forrás: delmagyar.hu/ T. Sz. 

Hazakerült 
Szegvárra  
a 100 éves 

pisztolytartó
Novemberben figyeltem fel egy hirdetésre 

az Ebay-en, melyben Boros Mihály szegvári 
cipész által készített revolvertartót kínálnak 
eladásra 34 dollárért.

Cikkem nyomán jelentkezett nálam a szeg-
vári Orosz házaspár, kérték, hogy segítsek 
felvenni a kapcsolatot az eladóval. Ez sike-
rült is, az olasz származású, Debrecenben élő 
úr elmondta, hogy felsővezetőként dolgozik 
hazánkban, s hobbija katonai emléktárgyak 
gyűjtése, adás-vétele. A szegvári pisztoly-
tartót a Vaterán vásárolta pár évvel ezelőtt. 
Megtetszett neki kezdeményezésünk, s egy 
jelentős árengedményt is kaptunk, így 4.000 
Ft összegért küldte el a feltehetően az I. világ-
háború előtt készített pisztolytáskát.

Oroszné Kosztolányi Éva és férje felaján-
lotta az emléktárgyat a szegvári falumúzeum-
nak.

Forrás: szegvaronile.hu/Purgel Zoltán

Üzenet Szegvárra
Egy olasz hölgy, Mara Dirani üzent 

Szegvárra:
Nagyon kedves szegvári polgárok, 

olasz vagyok, és a közelmúltig a váro-
somban, Ravenna-ban dolgoztam. Vé-
letlenül találtunk egy raktári alapban 
egy könyvet (nincs értéke, garnélarákra 
vonatkozik ...), amelyben az első oldala-
kon Vigh István, az első világháború ka-
tonájának néhány kézírása található. Itt 
fogságba esett Észak-Olaszországban, 
de a háború befejeztével visszatérhetett 
hazájába. Kérdezhetem szívesen, hogy 
ismeri-e valaki a történelmét, vagy is-
meri-e valamelyik utódját? Nagyon szé-
pen köszönöm.

Forrás: facebook -  
Szegvári képek, szegvári emlékek

Személyes elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársa a 
következő telefonszámon érhető 

el: Kosztolányi Sándorné  
+36-30-278-5640
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HIT VILÁG
Liturgikus naptár – 

2021. január
A farsangi időszak az idei évben Vízkereszt-

től (január 6-a) február 16-ig, a Hamvazószerda 
előtti keddig tart.

Január 6. Vízkereszt, Jézus Krisztus megje-
lenésének ünnepe 

A magyar vízkereszt elnevezés a hagyomá-
nyosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered.

Január 10. Urunk megkeresztelkedésének 
ünnepe

Az Úr megkeresztelkedésének a mai ünne-
pe lezárja a karácsonyi időszakot, és arra hív 
minket, hogy gondoljunk saját keresztségünk-
re. 

Január 18. Árpád-házi Szent Margit emlék-
napja

Szent Margitra, a nagy engesztelőre, IV. Béla 
király leányára emlékezünk ünnepén, égi szü-
letésnapjának évfordulóján. Az Árpád-házi ki-
rálylány 1270. január 18-án, huszonnyolc éves 
korában halt meg.

Január 22. Boldog Batthyány-Strattmann 
László emléknapja

Boldog Batthyány-Strattmann László nem-
csak a beteg szemeket gyógyította, hanem arra 
is gondja volt, hogy a hit szemeit gyógyítsa, és 
nyitogassa azokat Isten titkaira. A boldoggá 
avatott hitvallóra és szemorvosra emlékezünk 
liturgikus emléknapján.

Január 25. Szent Pál apostol megtérése – Pál 
fordulása ünnepe

Pál akkor tért meg és lett az ősegyház tag-
ja, amikor az kezdett elszakadni a választott 
néptől. Az új hit teológusa és előharcosaként 
a birodalom pogány népeinek misszionálásába 
kezdett.

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe

Az ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz 
Mária, negyven nappal Jézus születése után, 
bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templom-
ban.

Ezen a napon ünneplik az Istennek szentelt 
életet, vagyis a hivatásokat: szerzetesek, papok 
hálát adnak meghívásukért, odaszentelt életü-
kért.

Február 3. Szent Balázs püspök ünnepe 
Ezen az ünnepen az egyház imádkozik a to-

rok- és minden más bajban szenvedőkért. 

Február 11. a betegek világnapja: a Lour-
des-i jelenés évfordulója.

Február 14. Szent Bálint püspök és vértanú, 
a szerelmesek védőszentjének liturgikus em-
léknapja. 

Forrás: Magyar Kurír

Ferenc pápa újévi 
Úrangyala imája: 

Gondoskodó szeretettel békét 
teremthetünk

Ferenc pápa az Újév első napján délben, Is-
tenanya ünnepén a Vatikáni Palota könyvtár-
szobájában – isiász fájdalmai ellenére – meg-
tartotta az Úrangyala imádságot. Beszédében 
Szűz Mária anyai segítségét kérte, hiszen a 
béke mindenekelőtt Isten ajándéka, amit kér-
ni kell szüntelen imádsággal, türelmes és 
tiszteletteli párbeszéddel kell építeni az igaz-
ság és az igazságosság iránt nyitott együttmű-
ködéssel”.

„Kezdjük az újévet azzal, hogy a Szentsé-
ges Szűz Mária anyai és szerető tekintete elé 
állunk, akit ma a liturgia Isten Anyjaként ün-
nepel” – kezdte beszédét a pápa. Újrakezdjük 
így az időbeli utunkat, miközben rábízzuk 
félelmeinket és gyötrelmeinket Arra, aki min-
dent megtehet. Mária anyai gyengédséggel te-
kint ránk, éppúgy, mint fiára, Jézusra. A Szent 
Szűz megnyugtató és vigasztaló tekintete arra 
ösztönöz, hogy ezt az időt, amelyet az Úr adott 
nekünk, emberi és lelki növekedésünkre for-
dítsuk, mely elsimítja a gyűlöletet és a meg-
osztottságot, amikor mindannyian testvérek 
vagyunk, építünk és nem rombolunk, továbbá 
vigyázunk egymásra és a teremtett világra.

Minden élethelyzetben nyújtsunk kezet a test-
vér felé

A Béke Világnapja mai ünnepének témája a 
felebarátról és teremtett világról való törődés 
„A gondoskodás kultúrája, mint a béke útja” 
címmel. Az elmúlt évben az emberiség útját 
jelző fájdalmas események, különösen a világ-

járvány, megtanítanak minket arra, hogy meny-
nyire szükséges érdeklődni mások problémái 
iránt és megosztani aggodalmaikat. Ez a hoz-
záállás képviseli a békéhez vezető utat, mert 
a testvéri kapcsolatokon alapuló társadalom 
felépítését támogatja. Mindannyiunk közös hi-
vatása a mostani időben, hogy megvalósítsuk 
a békét minden nap és minden élethelyzetben 
nyújtsunk kezet a testvér felé, akinek vigaszta-
ló szóra, a gyengédség gesztusára, együttérző 
segítségre van szüksége.

A béke nem csupán a háború hiánya, hanem 
egy értelemmel teli élet

A békét akkor építhetjük, ha békében kez-
dünk lenni önmagunkkal és a körülöttünk lé-
vőkkel, megszüntetve azokat a nehézségeket, 
amelyek megakadályozzák, hogy vigyázzunk 
a rászorulókra és a nélkülözőkre. A szemlélet-
mód és a „gondoskodás” kultúrájának kialakí-
tásáról van szó, hogy legyőzzük a sajnálatos 
módon érvényesülő közömbösséget, elutasítást 
és rivalizálást. A béke nem csupán a háború hi-
ánya, hanem egy értelemmel teli élet, amelyet 
személyes kiteljesedéssel és testvéri megosz-
tással másokkal együtt hozunk létre. Ekkor az 
óhajtott béke lehetségessé és elérhetővé válik, 
noha mindig fenyegeti az erőszak, az önzés és 
a gonoszság veszélye.

A béke mindenekelőtt Isten ajándéka, amit 
szüntelen imádsággal kérni kell

Szűz Mária, aki megszülte a „Béke Fejedel-
mét” (Iz 9,6), szerezze meg nekünk az égből 
a béke értékes ajándékát, amit pusztán emberi 
erővel nem tudunk teljes mértékben megvaló-
sítani.

A béke mindenekelőtt Isten ajándéka, amit 
szüntelen imádsággal kérni kell, türelmes és 
tisztelettudó párbeszéd folytatásával, az igaz-
ság és az igazságosság felé nyitott együttmű-
ködéssel, állandó figyelemmel az emberek és 
népek törvényes törekvéseire. Kívánom, hogy 
béke uralkodjék az emberek szívében és a csa-
ládokban, a munkahelyen és a szabadidőben, a 
közösségekben és nemzetekben.

Az Újév kezdetén mindenkihez szívélyes 
jókívánságommal fordulok: Boldog és békés 
2021-es esztendőt! Legyen ez a testvéri szoli-
daritás és a béke éve mindenki számára, biza-
lommal és reményekkel teli év, amelyet Mária, 
Isten anyja és anyánk mennyei oltalmára bí-
zunk.

Forrás: Vatican News
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Bruno Ferrero: 
Egy tökéletes szív
A városközpont legforgalmasabb sétálóut-

cájában egy hetyke fiatalember állt a járókelők 
gyűrűjében és hangosan dicsekedett:

- Nézzétek, milyen szépséges szív! A leg-
szebb és legtökéletesebb nemcsak az ország-
ban, hanem talán az egész világon!

Az emberek körbeállták és lelkesen cso-
dálták a fiatalember szívét. Nem voltak rajta 
sem karcolások, sem másféle hibák. Mindenki 
egyetértett abban, hogy tényleg ez a legszebb 
szív, amit valaha láttak. A fiú tovább áradozott 
tökéletes szívéről.

Egy kis öregember utat tört a bámészkodók 
között, odalépett a fiúhoz és így szólt:

- Mit gondoltok, ennek a fiúnak a szíve van 
olyan szép mint az enyém?

A fiatalember és a nézelődők rápillantottak 
az öregember szívére, amely erőteljesen dobo-
gott, de tele volt hegekkel. Voltak rajta helyek, 
ahonnan elcsúszott egy-egy darabka és másik 
került a helyére, de látszott, hogy nem teljesen 
oda illik, így sok szabálytalanság volt rajta.

Máshonnan pedig hiányzott belőle egy-egy 
rész.

Ennek láttán a fiatalember ezt mondta:
- Tréfálsz? Hasonlítsuk össze a szíveinket! 

Az enyém tökéletes, érintetlen, míg a tiéd tele 
van hegekkel és törésekkel!

- Ez igaz – felelte az öregember. – A tiéd tö-
kéletesnek tűnik, de én nem cserélném el vele 
az enyémet. Mert nézd csak, minden egyes 
heg egy olyan személyt jelképez, akit szeret-
tem. Mindegyiküknek letörtem és odaadtam 
egy darabot a szívemből. Viszonzásul sokan a 
saját szívükből adtak egy-egy töredéket, hogy 
az enyémhez illesszem őket, mivel azonban a 
darabkák nem egyformák, a szívem ilyen sza-
bálytalan lett. De mégis, megtettem, mert ezek 
a darabkák arra a szeretetre emlékeztetnek, 
amelyet megosztottam velük. Olykor olyasva-
lakinek adtam a szívemből, aki nem viszonoz-
ta. Ezért vannak a sebhelyek. És hogy fájnak! 
Nem gyógyulnak és folyton felidézik, milyen 
szeretettel fordultam a felé a személy felé… 
Arra várok, hogy egy napon betöltik ezeket az 
üres helyeket a szívemben. Mit gondolsz, fiam? 
Érted már, mit jelent a valódi szépség?

A fiú hallgatott és az arcán folytak a köny-
nyek. Közelebb lépett, letört egy darabot a szí-
véből, odanyújtotta az öregnek, aki ugyanígy 

tett. A fiú nézte a szívét, amely már nem volt 
tökéletes, de sokkal szebb lett, mint azelőtt. 
Aztán megölelték egymást és együtt indultak 
útnak.

Nem könnyű szeretni, fiam. Gyakran azt 
hiszitek, szerettek, de csak önszeretet. És 
mindent szétromboltok, összetörtök. Szeretni 
annyi, mint találkozni. És a találkozáshoz el 
kell fogadni a kilépést önmagunkból, hogy 
elindulhassunk a másik felé. Szeretni annyi, 
mint kommunikálni. és a kommunikáláshoz el 
kell feledkezni önmagunkról valaki másért. 
Meg kell halnunk önmagunk számára, hogy 
egészen másvalakiért élhessünk. A szeretet 
szenvedést okoz. Figyelj rám jól, szeretni any-
nyi, mint keresztre feszíteni magunkat valaki 
másért.

Karitász hírek

Karitász-munkánkat is nagyban befo-
lyásolta a világjárvány. Az előírásokat fi-
gyelembe véve, nem szervezhettük meg a 
szokásos jótékonysági vásárunkat, idősek/
magányosok karácsonyát, melegétel-osztá-
sunkat. 

Új megoldásokon kellett gondolkodnunk, 
hogyan tudjuk megszervezni, lebonyolítani 
szokásos karácsonyi segítő programunkat. 

Hosszas mérlegelés után nehéz szívvel hoz-
tuk meg a döntést, hogy vigyázva egymásra és 
önmagunkra, idén nem készítjük el a már ha-
gyományos meleg ételt és beiglit.

Szent Erzsébet napjához kapcsolódva 150 
db kis kenyérkét szentelt meg az Atya, mely-
ből a szentmise végén mindenki vihetett ma-
gának és családtagjainak. Ezen a szentmisén 
ünnepelte a csoport alakulásának 25. évfordu-

lóját. Hálát adtunk 25 év minden kegyelmé-
ért, erőt és bölcsességet kértünk a Jóistentől a 
továbbiakhoz. 

Novemberben az Egyházmegyétől 20 család 
részére kaptunk élelmiszer-csomagot, amelyet 
eljuttattunk rászorultjainknak.

Advent folyamán tartós élelmiszert gyűj-
töttünk a templomban a szükséget szenvedő 
családjaink számára. A gyűjtés során közel 
180 kg élelmiszert hoztak a kedves testvérek, 
melyet hálásan köszönünk. Volt, aki nagyobb 
mennyiségben konzervet hozott, egy másik 
család közel 30 üveg mézet ajánlott fel. És volt, 
aki 2 nagy szatyor élelmiszerrel keresett meg 
bennünket. A Castellum Étterem is támogatta 
programunkat narancs, mandarin, szaloncukor 
adományával. Az év során 5 család pénzado-
mánnyal segítette a Karitász ügyét. Hálás kö-
szönet érte! Minden jószándékú adakozónak 
Isten fizesse meg jóságát.

Az ily módon összegyűlt élelmiszerek mellé 
150 kg-nyi élelmiszert vásároltunk, nagyrészt 
készétel konzerveket, az elmaradt melegétel-
osztás miatt. 

A karácsony előtti hétvégén vittük házhoz az 
elkészített csomagokat. Összesen 70 csomagot 
készítettünk családjainknak és magányos tár-

(Folytatás a 10 oldalon)
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sainknak. Hála Istennek voltak munkatársak, 
segítők, lelkes fiatalok, akik vállalták a cso-
magok eljuttatását az érintetteknek. Ezúton is 
köszönjük a Polgárőrség Vezetőjének odaadó 
segítségét! 

Mindenkinek minden segítséget, támoga-
tást nagyon köszönünk! Örömmel tölt el, hogy 
mindig vannak jószándékú, segítőkész embe-
rek, akik az első szóra – vagy anélkül is – jön-
nek és segítenek. 

December 22-ére meghívást kaptunk a Gon-
dozási Központba, hogy együtt készítsük a 
szívünket az Úr eljövetelére. Szentírási résszel, 
versekkel, énekekkel, karácsonyi történetek-
kel kedveskedtünk egymásnak, gyorsan telt 
az idő. Lelkes munkatársaink házi készítésű 
süteménnyel örvendeztették meg a Gondozá-
si Központ lakóit. Erre az alkalomra egy kis 
ajándékcsomagot is készítettünk számukra. 
Köszönjük a meghívást, mindig örömmel me-
gyünk idős testvéreinkhez!

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki 
az elmúlt 25 évben segítette, támogatta mun-
kánkat. Külön köszönet munkatársaimnak, 
hogy együtt dolgozhatunk Isten dicsőségére, 
embertársaink javára! Isten áldjon és őrizzen 
mindannyiónkat!

Szabó Judit

Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa
Az öreg diófa alatt legjobban szerettem ülni 

kisgyerekkoromban, ma sem tudom bizonyo-
san, miért. Dió nem termett már rajta, már 
nyár derekán sárga levelek aranyesője pergett 
le róla, zuzmós, mohos ágain énekesmadárka 
nemigen pihent meg. Volt nekik hova szállni, 
virágos bokrokkal megáldott gyümölcsfákkal 
telis-tele volt az udvarunk.

Hát hiszen nem mondom, nem haragudtam 
én az almafára se, a császárkörtefákkal meg 
különösen szerettem barátkozni, hanem azért 
az én fám mégiscsak az öreg diófa volt. Azt hi-
szem, azért szerettem, mert én olyan kicsi vol-
tam, ő meg olyan nagy. A legnagyobb az egész 
kertben. Én ugyan akkor azt hittem, hogy az 
egész világon ez a legmagasabb fa, és hogy 
ennek a hegyiből már be lehet látni a menny-
országba.

Mindenféle ákombákom is volt belevésve az 
öreg fa derekába, s én azokon nagyon sokat el-
nézelődtem. Girbegurba betűk, nagy papmacs-
ka-hernyók gyanánt feketéllettek a fa kérgén, s 
az édesapám mindnyájáról tudott valami törté-
netet. A karjára emelt, ha jó kedve volt, s néha 
sírva, néha nevetve mutogatta a furcsa bemet-
széseket.

- Ezt a szívet én vágtam bele nagy deák ko-
romban. Bele is tört a bicskám. Azt Pista bá-
tyád faragta, emezt meg az Ágneska nénéd. 
Hát ezt a csillagot látod-e? Azt még nagyapó-
nak az édesapja véste, mikor én akkora voltam, 
mint te most. Nézd, ott meg egy törött kard 
van a fába vágva, bilincs van a markolatán. Ezt 
nagyapó vágta bele, mikor bujdosott a szabad-
ságharc után, mint honvédtiszt.

Édesapámnak ilyenkor mindig könnyes lett 
a szeme, én meg mindig elnevettem magamat.

- Nem hiszem én azt - csóváltam meg a buksi 
fejemet.

- Mit, te?
- Hogy azt a rajzot nagyapó csinálta volna. 

Hiszen az van a legmagasabban. Létrán se érne 
nagyapó odáig. Hiszen ő is olyan kicsi, mint 
én vagyok.

- Kis oktondi vagy te - adott barackot a fe-
jemre édesapám.

De én tudtam, hogy nagyon okosan beszél-
tem, mert nagyapó nagyon kicsi és gyönge volt. 
Nem is tudott már másképp járni, csak botra 
támaszkodva. Nem is igen járkált különben, 
csak üldögélt a nagy karosszékben. Jó időben 
a tornácon sütkérezett, szeles, esős napokban a 
kályha mellett. Mióta az eszemet tudom, soha-
se láttam, hogy dolgozott volna. Csak eregette 
a füstmacskákat a nagy tajték-pipából, és néze-
getett mindenféle régi könyveket, amikbe cifra 
papirosok voltak raggatva. Ezeket Kossuth-
bankónak hívták, és nagyapó igen szerette si-
mogatni őket. Ilyenkor föl is csillogott a szeme 
mindig, bár máskülönben fáradt és szomorú 
szokott lenni a nézése. Egyszer hallottam is, 
ahogy vacsora után fölsóhajtott:

- Pihentető Isten, mikor vetsz nekem ágyat?
És akkor nagyon elcsodálkoztam azon, hogy 

édesapám is, édesanyám is sírva borulnak 

nagyapóra, és addig csókolgatják a kezét, míg 
csak el nem mosolyodik nagyapó.

- Ugyan mért uralják úgy? - tűnődtem ma-
gamban. Sehogy se tudtam fölérni ésszel, 
hogy ugyan miért olyan nagy úr ez a nagy-
apó. A legnagyobb az egész házban. Min-
dig őtőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd. 
Mindenki kezet csókol neki. Ha elszendereg, 
mindenkinek lábujjhegyen kell járni. S a 
velőscsontból én mindig csak a felét kapom 
a velőnek, a másik felét a nagyapó pirított 
kenyerére teszik.

Nekem bizony sehogy se ment a fejembe 
ez a dolog, s egyszer, mikor az édesapám séta 
közben azt kérdezte tőlem, hogy mi szeretnék 
lenni, ki is mondtam a szívemen valót:

- Nagyapó szeretnék lenni.
- Ugyan miért? - mosolyodott el édesapám.
- Azért, mert az semmit se dolgozik, mégis 

mindenki az ő kedvét keresi.
Édesapám elkomolyodva nézett rám.
- Hát aztán te azt hiszed, hogy ez nincs rend-

jén?
- Én nem tudom - mondtam egy kicsit meg-

szeppenve. - Te azt szoktad mondani, hogy aki 
nem dolgozik, ne is egyék.

- Igazad lehet - fordult el az édesapám, s ha-
marosan befejeztük a sétát.

Délben csak hárman ültünk az asztalnál. 
Nagyapó elkocsikázott valami régi barátjá-
hoz.

- Most az egész velő az enyém lesz - örven-
deztem előre, s csak akkor vettem észre, hogy 
nekem nem is terítettek. Rózsás kis tányérom, 
aranyos kis poharam nem volt az asztalon.

- Hát énvelem mi lesz? - kérdeztem hüledez-
ve.

- Te most nem kapsz ebédet, igazságos Má-
tyás - kanalazta édesapám a leveskét. - Aki 
nem dolgozik, ne is egyék.

- De én még nem tudok dolgozni - borultam 
szívszakadva az asztalra.

- Nagyapó pedig már nem tud dolgozni - si-
mogatta meg apám a hajamat. - Belátod már, 
buksi, hogy milyen oktalanságot beszéltél?

Megszégyenlettem magam, és most már nem 
esett jól az ebéd, akárhogy unszoltak is. Alig 
vártam, hogy megcsókolhassam nagyapó ke-
zét. Kérdeztem is, mikor jön haza.

- Mire az öreg diófát kivágjuk, akkorra itt-
hon lesz.

Tán azóta se éreztem olyan fájdalmat, mint 
akkor.

- Nem engedem, nem engedem az öreg fát! - 
borultam az apám elé.

- Miért, fiacskám? Levelei úgyis hullóban, 
ágai száradóban. Ezrivel termette száz eszten-
dőn át a gyümölcsöt, egyet se terem már. Öreg 
fa nem haszonra való.

- Az öregségéért kell megbecsülni - hajtot-
tam le a fejemet.

Mire fölemeltem, akkorra mögöttem állt 
nagyapó is, s ahogy a szívére ölelt, szépnek, 
nagynak, méltóságosnak, égig érőnek láttam, 
mint az öreg diófát.
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Mindig futsz valahová.
Soha sincs semmire időd,
Hangzik fel tőled a hivatkozás,
És csak folytatódik tovább
A versenyloholás.

Se látsz, se hallasz,
Senkire sem hallgatsz.
Csak lótsz-futsz, s loholsz,
Mint a versenyagár,
Aki csak a célban tudja meg,
Hogy a nyúl nem is volt valódi.
Elrohansz minden szép mellett,
Nem észlelsz semmit,
Amit pedig csodálni érdemes lenne.

Két hét alatt akarnád látni azt,
Amit egész évben észre sem veszel.
A léleknek nem kell pénz,
A lélek mindig valami szépet remél.
Kell neki mindennap a pillanat,
Amikor valami szépet befogad,
És felerősítve sugározza tovább,
Hogy szebb legyen tőle a világ.

Milyen kár, hogy szemlélődni elfeledtél már.
Pedig, ha tudnád, mi minden van utadban,
Mi mindent adott a teremtő, mint jutalmat.
A természet gyönyörű kincseit,
Évszakok hírnökét, virágok ezreit,
Fákat, lombokat, cserjéket, bokrokat,
Akik mind feléd fordulnak.

Világító adventi 
kalendárium

Néhány éve a karácsonyi ünnepek előtt hall-
gattam a Kossuth Rádiót. Egy érdekes kezde-
ményezésről beszélgettek. Solymáron a helyi 
közösség adventi ablakdíszítést szervezett. A 
kezdeményezés 2016-ban indult el, az ötletet 
azóta már az ország hat megyéjének 16 telepü-
lésén követik.

Örömmel olvastam a Dobbantó Néptánc-
együttes facebook oldalán, hogy Szegváron is 
szerveznek ilyet.

Magyar Nóra írta, hogy mivel elmarad a 
szokásos Karácsonyi Gála, arra gondolt, hogy 
valami összetartozást erősítő eseményt kelle-
ne létre hozni. Így jutott el a világító adventi 
kalendárium ötletéig, amelynek lényege, hogy 
minden nap más-más ablakban tűnik fel a de-
cember napjainak megfelelő fényes szám.

Elkezdődött a szervezőmunka. Az esemé-
nyen bárki részt vehetett, aki elkészíti az ab-
lakdíszt. A másik részvételi lehetőség, hogy a 
faluban sétálva megkeresi az aznapi ablakot, 
megnézi és lefotózza. Hogy melyik nap hol 
lesz látható a sorszámmal ellátott, kidíszített, 
világító ablak, azt a program Facebook ese-
ményénél tették közzé. A jelentkezők között 
kisorsolták a sorszámokat. Majd sorra nyíltak 
a világító ablakok sötétedéstől. Szenteste pedig 
egyszerre világított mind a 24 ablak, mint egy 
kinyitott kalendárium.

Családok esti programjává vált a decemberi 
napokban, hogy a szebbnél-szebb, ötletesebb 
ablakdíszítéseket megnézzék. Kis község lé-
vén, könnyen megtalálhattuk azokat a házakat, 
amelyek következtek a sorban, sőt már többen 
tudtuk, hogy kik is élnek a világító ablakok 
mögött.

Köszönjük az élményt, köszönjük a szervező 
munkát és Kerekes Mátyás fotóit.

Kosztolányi Sándorné

Rajki Miklós: Ne rohanj
Ha néznéd, látnád is, óránként változik a kép,
Ahogy fordul a Nap, úgy kúszik tova az árnyék,
S a fák levelei mindig másképp mosolyognak,
A virágok szirmai más arcot mutatnak.
S amikor áttör a lombok közt egy fénysugár,
Van olyan, mint a színpadon a táncospár.

Látod, mi mindent hagysz ki naponta?
Pedig közelről, megállva más ám, mint rohanva.
Mennyivel szebb egy virág közelebb hajolva.
Autóból is másnak látszik a világ,
Amit onnan látsz, az messze nem olyan, mint igazán.

A pályán száguldva meg, két végpont között a semmi.
Érdemes, értelmes hát ennyire rohanva élni?
Szabad-e a szépet a szívbe be nem engedni?
Elmehetsz bárhova a világba, annak legtávolabbi sarkába,
Soha nem fogod meglelni,
Amit itthon, nap mint nap, nem tudsz észrevenni.

Mert mit nézel majd végig életed filmjén,
Ha közben nem vetted észre a körülvevő világot,
Nem ismerted személyesen az útközben nyíló virágot?
Nem hagytad köszönni a kis feketerigót,
S nem érted teremni, a pirosló csipkebogyót.

Gondolkodj, miért is rohansz és hová,
Mit ér, ha rohansz,
Mindig csak rohansz tovább?
Rohansz, és mégse érsz sehová.
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A 11. oldal folytatása
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Tisztelt Ügyfelek! 
 
 

A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel 
Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a  
 

Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás korlátozott.  
 
A Hivatalba érkezve a portán kell jelezni az ügyintézés tárgyát, majd a kapott utasítások 
szerint kell eljárni. Amennyiben a bejárati ajtó zárva van, akkor ügyfélfogadási időben kérjük, 
hívja a 63/364-800 vagy a 63/364-817 telefonszámok egyikét. A Hivatalban való 
tartózkodás alatt a szájmaszk megfelelő viselése mindvégig kötelező! 
 
Ügyeit, amennyiben lehetséges, kérjük, intézze elektronikusan (e-mail, e-Papír) vagy 
telefonon. Kérelmek, nyomtatványok elérhetőek a www.szegvar.hu honlapon a 
Dokumentumtár fülön. 
 
Szíves megértésüket ezúton is köszönjük! 
 

Telefonos elérhetőségek: 
 

63 / 364-800 
 

Anyakönyv:       24-es mellék 
 

Adó:       23-as mellék 
 

Hagyaték:      24-es mellék 
 

Hirdetmények:     21-es mellék 
 

Kereskedelmi hatóság:   21-es mellék 
 

Lakossági bejelentés:    26-os mellék 
 

Pénztár:       19-es mellék 
 

Segélyezési, szociális ügyek:  24-es mellék 
 
             20-as mellék 
 

Egyéb:       26-os mellék 
  

További információ: 63/364-817 
dr. Szecskó Tamás jegyző 

Szegvári Polgármesteri Hivatal 

Fenyőfagyűjtés
Az FBH-NP Nonprofit Kft ezúton kívánja 
tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy

január 15-én és január 27-én

díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterü-
letre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési 
napon reggel 6 óráig és az elszállítás idő-
pontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést végző gép-
jármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 
mozgatható legyen.

A horgászok felhívása
A Szegvári Horgász Egyesület fenyő-

gyűjtést szervez a tartósan alacsony víz-
állású szakaszokra mesterséges ívóhely 
kialakítására. Erre a célra megfelelő lenne 
a szerepüket betöltött karácsonyfák újra-
hasznosítása.

A karácsonyfákat a Rozmaring utca 6. 
szám alatt, székházuk udvarában lehet 
leadni hétfőn és kedden 15-18 óráig, vala-
mint szombaton 8-12 óra között.

Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a Szegvári Naplót, kényelmesebb, 
ha előfizet. Emellett kedvezményt is kap: az előfizetés 2021-re  

csak 2200 Ft. 
Díjtalanul házhoz szállítjuk az újságot a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postára adását. Ez esetben az előfize-
tési díj 4000 Ft, amely a postaköltséget is tartalmazza.

Előfizetni személyesen előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
Banki befizetéssel vagy átutalással a Takarékbank Zrt-nél vezetett 

számlánkra. Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány 
57200062-10003475-00000000.
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2020. december 13-tól érvényes 

AUTÓBUSZ 
MENETREND

Szegvár, Kinizsi utca

Szentes felé
04:47 (munkanapokon), 05:02, 05:47 (mun-
kanap), 06:02, 06:37 (tanév tartama alatt 
munkanap – Csongrád felé), 6:42 (munka-
nap – Csongrád felé), 07:02 (tanév tartama 
alatt munkanap), 07:22, 08:27, 08:52 (tan-
év tartama alatt munkanapokon – Csong-
rád felé), 11:52, 12:42, 13:07 (munkanap), 
14:23 (tanév tartama alatt munkanapokon), 
14:27, 15:22, 15:37 (munkaszüneti na-
pok kivételével naponta – Csongrád felé), 
16:42, 17:32 (munkanap), 18:41 (Csongrád 
felöl – Mindszentig), 18:52, 19:23, 20:07, 
21:17, 23:17.

Hódmezővásárhely felé
05:33, 06:03 (nyári tanszünetben munka-
napokon), 06:08 (tanév tartama alatt mun-
kanapokon), 06:43, 07:18, 07:48, 08:53, 
09:38, 10:48 (szabad- és munkaszüneti na-
pokon), 11:18, 12:28, 13:18, 13:48 (munka-
szüneti napok kivételével naponta), 14:47 
(tanév tartama alatt munkanapokon), 14:48 
(nyári tanszünetben munkanapokon), 
15:08, 15:53, 16:58, 17:18, 18:53 (munka-
nap), 19:43, 20:33, 22:43.

Szegedre átszállás nélkül
06:08 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon), 07:48, 11:18, 13:18, 17:18.

Pusztai köz

Szentes felé
04:45 (munkanap), 05:00 (Csongrád felé), 
05:14 (Szarvas felé), 05:45 (munkanap – 
Csongrád felé), 06:00, 06:35 (tanév tarta-
ma alatt munkanapokon – Csongrád felé), 
06:40 (Csongrád felé), 07:00 (tanév tartama 
alatt munkanap), 07:17 (munkanap), 07:20, 
08:25, 08.50 (tanév tartama alatt munkana-
pokon – Csongrád felé), 09:17, 10:15, 11:17, 
11:50, 12:41, 13:05 (munkanap), 13:17. 
14:22 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon), 14:25, 15:17 15:20, 15:35 (munkaszü-
neti napok kivételével naponta – Csongrád 
felé), 16:40 (munkanap – Csongrád felé), 
17:17, 17:30 (munkanap), 18:43 (Csongrád 
felöl – Mindszentig),18:50, 19:17, 20:05, 
21:15, 23:16.

Hódmezővásárhely felé
04:24, 05:35, 06:10 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 06:14 (munkanap), 06:45, 
07:20, 07:50, 08:14, 08:55, 09:40, 10:14, 
11:20 (munkanapokon), 12:14, 12:30, 13:20, 
13:50 (munkaszüneti napok kivételével na-
ponta), 14:14, 14:48 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 15:10, 15:55, 16:29, 17:00 
(munkanap), 17:20, 18:19, 18:45 (Csongrád 
felől - Mindszentig), 18:55 (munkanap), 
19:45, 20:35, 22:44.
Szegedre átszállás nélkül
04:24, 06:10 (tanév tartama alatt munka-
napokon), 06:14 (munkanap), 07:50, 08:14, 
10:14, 11:20 (munkanap), 12:14, 13:20, 
14:14, 16:29, 17:20, 18.19.

Szegvár autóbusz váróterem

Szentes felé
04:44 (munkanapokon), 04:59 (Csongrád 
felé), 05:13 (Szarvas felé), 05:44 (munka-
nap – Csongrád felé), 05:59, 06:34 (tanév 
tartama alatt munkanapokon – Csongrád 
felé), 06:39 (munkanap – Csongrád felé), 
06:59 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon), 07:16 (munkanap), 07:19, 08:24, 
08:49 (tanév tartama alatt munkanapokon 
– Csongrád felé), 09:16, 10:14, 11:16, 11:49, 
12:40, 13:04 (munkanap), 13:16, 14:21 (tan-
év tartama alatt munkanapokon), 14:24, 
15:16, 15:19, 15:34 (munkaszüneti napok 
kivételével naponta – Csongrád felé), 16:39 
(munkanap – Csongrád felé), 17:16, 17:29 
(munkanap), 18:49, 19:16, 20:04, 21:14, 
23:15.

Hódmezővásárhely felé
04:25, 05:36, 06:05 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 06:11 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 06:15 (munkanap 
- Hmvhelyt elkerüli), 06:46, 07:21, 07:51, 
08:15, 08:56, 09:41, 10:15, 11:21 (munkana-
pokon), 12:15, 12:31, 13:21, 13:51 (munka-
szüneti napok kivételével naponta), 14:15, 
14:51 (tanév tartama alatt munkanapokon), 
15:11, 15:56, 16:30, 17:01 (munkanap), 
17:21, 18:20, 18:45 (Csongrád felől - Mind-
szentig), 18:56 (munkanap), 19:46, 20:36, 
22:45.

Szegedre átszállás nélkül
04:25, 06:11 (tanév tartama alatt munkana-
pokon), 06:15 (munkanap - Hmvhelyt el-
kerüli), 07:51, 08:15, 10:15, 11:21 (munka-
napokon), 12:15, 13:21, 14:15, 16:30, 17:21, 
18:20.

Szegvár Arany János u.

Szentes felé
04:42 (munkanapokon), 04:57 (Csongrád 
felé), 05:11 (Szarvas felé), 05:42 (munka-
nap – Csongrád felé), 05:57, 06:32 (mun-
kanap – Csongrád felé), 06:37 (tanév 
tartama alatt munkanapokon – Csongrád 
felé), 06:57 (munkanap), 07:13 (munka-
nap), 07:17, 08:22, 08:47 (tanév tartama 
alatt munkanapokon – Csongrád felé), 
09:13, 10:12, 11:13, 11:47, 12:38, 13:02 
(munkanapokon), 13:13, 14:19 (tanév tar-
tama alatt munkanapokon), 14:22, 15:13, 
15:17, 15:32 (munkaszüneti napok kivé-
telével naponta – Csongrád felé), 16:37 
(munkanap), 17:13, 17:27 (munkanap), 
18:47, 19:13, 20:02, 21:12, 23:13.

Hódmezővásárhely felé
04:27, 05:38, 06:07 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 06:13 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 06:17 (munkanap), 06:48, 
07:23, 07:53, 08:17, 08:58, 09:43, 10:17, 
11:23 (munkanapokon), 12:17, 12:33, 13:23, 
13:53 (munkaszüneti napok kivételével 
naponta), 14:17, 14:51 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 15:13, 15:58, 16:32, 17:03 
(munkanap), 17:23, 18:22, 18:47 (Csongrád 
felől - Mindszentig), 18:58 (munkanap), 
19:48, 20:38, 22:47.

Szegedre átszállás nélkül
04:27, 06:13 (tanév tartama alatt munkana-
pokon), 06:17 (munkanap - Hmvhelyt el-
kerüli), 07:53, 08:17, 10:17, 11:23 (munka-
napokon), 12:17, 13:23, 14:17, 16:32, 17:23, 
18:22.

Kórógyszentgyörgy

Szentes felé
04:40 (munkanapokon), 04:55, 05:40 
(munkanap – Csongrád felé), 05:55, 06:30 
(iskolai előadási napokon – Csongrád 
felé), 06:35 (munkanapokon – Csongrád 
felé), 06:55 (munkanap), 07:15, 08:20, 
8:45 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon – Csongrád felé), 10:10, 11:45, 12:36, 
13:05 (munkanap), 14:18 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 14:20, 15:15, 15:30 
(munkaszüneti napok kivételével napon-
ta), 16:35 (munkanap), 17:25 (munkanap), 
18:45, 20:00, 21:10, 23:11.

Hódmezővásárhely felé
05:40, 06:09 (tanév tartama alatt munkana-
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Buszok indulása Szentesről

04:10 (Szeged felé), 
05:20 (munkanapokon), 
05:55 (tanév tartama alatt munkanapokon, 
Csongrád felöl Szeged felé), 
06:00 (munkanapokon, Szeged felé), 
06:30, 07:05, 07:35 (Szeged felé), 
08:00 (Szarvas felől Szeged felé), 
08:40 (Csongrád felől), 

09:25, 10:00 (Szeged felé), 
11:05 (munkanapokon, Szeged felé), 
12:00 (Szeged felé), 12:15, 13:05 (Szeged 
felé), 13:35 (munkaszüneti napok kivételé-
vel naponta), 
14:00 (Szeged felé), 14:35 (Csongrád felől, 
tanév tartama alatt munkanapokon), 
14:55, 15:40, 16:15 (Szarvas felől Szeged 

felé), 16:45 (Csongrád felöl, munkanapo-
kon)
17:05 (Csongrád felől Szeged felé), 
18:05 (Szeged felé), 
18:30 (munkanapokon, Csongrád felöl 
Mindszentig), 
18:40 (munkanapokon), 
19:30, 20:20, 22:30

Megnyílt a központi konyha
Hétfőn megnyílt Szegvár új, közétkezte-

tési feladatot ellátó konyhája a Kurca-parti 
Óvoda kibővített épületében.

Az újonnan megnyílt konyhát a leg-
korszerűbb technológiával szerelék fel, s 

naponta 500 fő kiszolgálására alkalmas. 
A szegvári bölcsődés, óvodás és iskolás 
gyermekeknek, valamint az Idősek Ottho-
nának biztosítanak étkeztetést.

A konyha jelenleg 8 fős dolgozói lét-

számmal működik, üzemeltetője a Kurca-
parti Óvoda, de a tervek szerint a jövőben 
önálló intézménnyé alakul át.

Forrás: szegvaronline.hu

pokon), 06:15 (tanév tartama alatt munka-
napokon), 06:50, 07:25, 07:55, 09:00, 09:45, 
11:25 (munkanapokon), 12:35, 13:25 13:55 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 
14:52 (tanév tartama alatt munkanapokon), 
15:15, 16:00, 17:05 (munkanapokon), 17:25, 
19:00 (munkanap), 19:50, 20:40, 22:49.

Szegedre átszállás nélkül
06:15 (tanév tartama alatt munkanapokon), 
07:55, 11:25, 13:25, 17:25.

VASÚTI MENETREND
Szegvár vasútállomás
Szentes felé
5:04 (csak hétfőn), 6:21, 8:21, 10:21, 12:21, 
14:21, 16:21, 18:21, 20:21

Hódmezővásárhely felé
04:35, 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 
16:40, 18:40, 20:40 (vasárnap)

Kórógyszentgyörgy
Szentes felé
5:00 (csak hétfőn), 6:17, 8:17, 10:17, 12:17, 
14:17, 16:17, 18:17, 20:17

Hódmezővásárhely felé
04:38, 06:43, 08:43, 10:43, 12:43, 14:43, 
16:43, 18:43, 20:43 (vasárnap)
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