
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXX. évfolyam 12. szám

2017. december

Karácsonyi köszöntő
Kedves Szegvári Lakosok! 
A Karácsony a szeretet ünnepe, a boldogság, a 

meghittség napja. A Karácsony mindent és mindenkit 
megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyuga-
lomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek 
a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szo-
rulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, 
embertársainkra. Az ajándékok készítése és az ünnepi 
készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ün-
nepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon 
a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt 
tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy 
érintéssel, sokkal többet tudunk kifejezni, mintha drá-
ga ajándékokkal halmoznánk el egymást. Sok ember 
nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más, 
mint az igaz szeretet. 

Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell 
más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, 
mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak 
rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató 
beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöt-
tünk egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.

„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke

A lelkek találkozásában.”

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony 
elmúltával ne veszítsük el az emberségünket, a 
másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vi-
gyük magunkkal Karácsony igazi üzenetét és 
építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban 
is. Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony 
– akár egyedül, akár szeretteik körében ün-
nepelnek – segítsen minket testi, lelki és 
szellemi feltöltődéshez.

Áldott, békés, szeretetteljes Kará-
csonyt kívánok mindenki-

nek!
Gémes László 
polgármester

Adventi koszorúnk – 2017

A fotókat Kerekes Mátyás készítette
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Megemlékezés
„Ne emlékezz rám búsan,

család, rokon, barát.
Add meg a könnyet,

de élj és szeress tovább.
Addig vagyok, míg élek
szívetekben, Bennetek,
Ember voltam mindig,

ezért szeressetek.”

Fájó szívvel emlékezünk

Somogyi János
halálának 1. évfordulóján.

Felesége és lányai

Megemlékezés
„Nem az az igazi fájdalom,
mitől könnyes lesz a szem,

hanem amit magunkban hordozunk
egy életen át csendesen.

Szívünkben maradsz
nem feledünk Téged,
hogy velünk voltál

hálát adunk az égnek.”

Fájó szívvel emlékezünk

Gila László
halálának 15. évfordulóján.

Szerető felesége, fia és unokái

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki  

mindazoknak, akik

Vigh Istvánné
Szenczi Etelka

temetésén megjelentek, sírjára virágot 
helyeztek és bánatunkban együtt 

éreztek velünk.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Ez a gyertya Érted égjen,

Ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről,

S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”

Végtelen szeretettel emlékezünk

Bugyi Mihályné
Piti Julianna

halálának 2. évfordulóján.

Férje, lányai és családjaik

Megemlékezés
„Ma is úgy, mint régen

Ő volna a végső menedékem.
Minden, ami bánt, a szívem tépi

elpanaszolnám sorra néki,
s fejem vállára hajtanám,

ha élne még az Édesanyám.”

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston Lászlóné
Bagi Anna

halálának 14. évfordulóján.
Szerető családja

Az Édesanyák sose halnak meg!

Megemlékezés
„Meggyötört lelkem csupa könny és bánat

a virágos rét nélküled sivár és száraz.
Megszakad a szívem, mert örök búcsút vettél.

Csillagok közt a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem ragyog rám többé,

De Te a szívemben élsz mindörökké.”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
lányunkra

Rácz Adriennre
halálának 9. évfordulóján.

Rácz Pál, Rácz Éva
Dr. Rácz Oszkár, Varga Csilla

Helyreigazítás
Sajnálatosan a novemberi számban So-

mogyi János megemlékezésének szöve-
géből lemaradt az idézet. Ezért újra meg-
jelentetjük. A családtól elnézést kérünk a 
hibánkért. A szerk.

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők hétfőn 15-17 óra és csütörtökön 16-18 
óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cik-
ket, személyes megemlékezést, stb. a művelő-
dési ház munkatársai is fogadnak. 

Családi események
2017. november
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt. 
Halálesetek: Seres István, Kiss u. 8. (51 éves); 

Dékány Mihályné Kocych Mária, Bercsényi u. 
30. (77 éves); Horváth József, Régiposta u. 17. 
(76 éves); Hervay Jánosné Csányi Katalin, VII. 
külterület tanya 40. (65 éves); Orosz Ferencné 
Zsibók Mária, Sport tér 4. (80 éves); Vigh Ist-
vánné Szenczi Etelka, Rózsa u. 15. (89 éves).

Születések: Zvolenszki Zoltánnak és Kiss 
Anikónak KINCSŐ, Orosz Rolandnak és Du-
dás Beátának ROLAND ADORJÁN, Bihari 
Józsefnek és Berezvai Hajnalkának PÉTER 
JÓZSEF, Váczi Sándornak és Polereczki Nap-
sugárnak HELÉNA, Mucsi Zoltánnak és Ban-
ka Ágnesnek BARNABÁS

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adato-
kat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk 
meg. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke 
születése benne legyen a családi események 
rovatban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel 
a baranyvera@gmail.com címen, vagy papíron 
írásban, így elkerülhetjük az esetleges félreér-
téseket, elírásokat.

LAPZÁRTA
2017. december 29. (péntek) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a követke-
ző hónap első napjaiban a szerkesztők összeál-
líthassák az újságot és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat 
továbbra is várunk. E-mail cím: baranyvera@
gmail.com, Telefonszám: +36-30-278-5640
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Szelektív hulladékgyűjtés
Idén szeptembertől Szegváron szervezett 

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést ve-
zettek be. A tájékoztató levelükben közölték 
a tennivalókat, de mégsem tudja mindenki 
egyértelműsíteni. Ezen kívül a mindennapi 
gyakorlatban is felmerült jó néhány kérdés. 
Ezért kértem segítséget a Szentes Városel-
látó Nonprofit Kft. munkatársától, Kiss Fe-
renctől.

Kapott minden háztartás 3 db műanyagzsá-
kot fekete színnel ráírva, hogy műanyag hul-
ladék, amelybe a szelektív hulladékot kell ten-
nünk. Van, aki úgy értelmezte, hogy 1 zsák a 
műanyagoké, 1 zsák a papíré, 1 zsák a fémhul-
ladéké. Majd, ha egy-egy zsák megtelik, akkor 
rakja ki a zsákokat. Elkerülte a figyelmüket az, 
hogy vegyesen lehet gyűjteni ebbe a zsákba a 
szelektív hulladékot. Kérem, mondja el nekünk, 
hogyan is gyűjtsük ezekbe a zsákokba a hulla-
dékot?

A kapott zsákokba vegyesen lehet gyűjteni 
a felsorolt műanyag-fém-papír hulladékokat, 
nem kell megvárni, hogy fajtánként össze-
gyűljön egy zsáknyi mennyiség. Célszerű a 
nagyobb méretű papírokat (karton) a zsáktól 
függetlenül, összekötegelve kihelyezni. 

Milyen papírt dobhatunk a szelektív gyűjtő-
be?

Papír esetén az újságpapír, szórólap, füzet, 
könyv, irodai papír, csomagoló papír, hullám-
papír, kartondoboz az elfogadott. Nagyobb 
mennyiségű papír esetén szerencsés nem a 
zsákba helyezni azt, hanem külön, kötegelve, 
megóvva ezzel a nem túl erős zsákot.

Nagyon régen láttam egy osztrák ismeretter-
jesztő filmet, ahol a műanyag flakonokat, zsíros 
nejlon zacskókat kiöblítve, kimosva, megszá-
rítva tették bele a szelektív hulladékgyűjtőbe. 
Gondolom nálunk is ez a célszerű?

A célszerű természetesen a minél tisztább 
szelektív hulladék elhelyezése a zsákokban, az 
ésszerűség határain belül. 

Az étolajos flakont is idetehetjük?
Igen, hasonlatosan az előző pontban írtak-

hoz, az ésszerűség határán belül tiszta étolajos 
flakon elhelyezhető a zsákban.

A napokban eltörtem egy poharat. Ezt bele-
tehetem-e ebbe a zsákba? Mit tegyünk egy el-
csorbult cserépbögrével?

Üvegpohár (vagy egyéb törött üveg) estén 
nem használható a gyűjtőzsák, tekintettel arra, 
hogy a zsákok mozgatása kézzel történik mind 
a lakosság, mind a dolgozók részéről, rendkí-
vül balesetveszélyes. Üveghulladék gyűjtésére 
továbbra is a gyűjtőszigetes elhelyezést java-
soljuk. Cserép bögre, tányér stb. porcelán, cse-
rép anyaga nem hasznosítható.

Egy zsákkal tehetünk ki kéthetente?
A lakossági házhoz menő szelektív hulla-

dékgyűjtésnek nincs mennyiségi korlátja az 
ésszerűség és a háztartási mennyiség figyelem-
be vételével (nem életszerű például, hogy egy 
háztartásban 2 hetente 20-30 zsák szelektív 
hulladék keletkezzen). Amennyiben egy adott 
időszakban összegyűlt hulladék mennyisége 
meghaladja a korábban kapott zsákok kapaci-
tását, a szelektív hulladék kihelyezhető „saját” 
zsákban is, az elszállításra kerül és a kihelye-
zett zsákok számának megfelelő mennyiségű 
üres zsák kerül pótlásra a lakos részére.

Mi történik a szelektíven összegyűjtött hul-
ladékkal? 

A szelektíven gyűjtött hulladék a gyűjtőjár-
művel elszállításra kerül a felgyői regionális 
hulladékkezelő telepre, ahol kézi-gépi utóvá-
logatás során anyagfajtánként szétválogatják 
és másodnyersanyagként hasznosításra tovább 
adják.

November első szerdáján vitték a zöldhul-
ladékot a házak elől. Mivel akkor volt a le-
vélhullás dömpingje, rengeteg falevéllel teli 
zsák volt kirakva. Természetesen ezt már nem 
tudta mindenki a zöldfeliratú zsákba tenni. 
Több ház előtt is maradtak zsákok. Hogyan és 
mennyi zöldhulladékot tehetünk ki a szállítás 
napján?

Az előzetes tájékoztatás alapján egy ingat-
lan elől egy alkalommal egy zsák és egy kéve 
zöldhulladék kerül elszállításra. A zöldhul-
ladék szezonális dömpingje miatt ebben az 
időszakban a lehetőségeink szerint több kerül 
elszállításra, azonban véges a gyűjtőjárataink 
kapacitása is. Kérjük a lakosság türelmét.

Két hónapi szelektív gyűjtés után milyen ta-
pasztalat vonható le a szegvári emberek hoz-
záállásáról?

Tapasztalatok alapján lakossági hozzáállása 
pozitív, a vártnál nagyobb a részvételi arány is.

Projekt-összefoglaló
Folyamatosan pozitív gazdasági hírek ér-

keznek Magyarországról, ma már a külföldi 
gazdasági elemzők szerint is dinamikus fej-
lődési pályán vannak gazdasági mutatóink, 
stabil Magyarország helyzete. Az ország tel-
jesítményéből mi szegváriak is kivettük ré-
szünket.

A fejlesztések jegyében az Ovi-Foci program 
keretében óvodai műfüves fedett focipályánk 
lett az óvoda hátsó udvarán TAO pályázat 
keretében. Közművelődési Érdekeltségnöve-
lő támogatással megújult a Művelődési Ház 
konyhája. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által kiírt testvértelepülési-kapcsolatok pályá-
zatán támogatást nyertünk testvér települési 
találkozó megvalósítására, a Kubinyi Ágoston 
program pedig a helyi múzeumban szakmai 
programok megszervezésére, műtárgyak állag-
megóvó kezelésére és állandó kiállítás létreho-
zására ad lehetőséget. Általános iskolánkban 
festésre, valamint tető és mellékhelyiség felújí-
tásra kerül sor. 

A jövőre vonatkozó terveink is elkészültek. 
A Területi Operatív Program keretében Mi-
ni-bölcsőde létesítést és konyhafelújítást ál-
modtunk a Szegvári Kurca-Parti Óvodába, az 
Önkormányzati intézmények energetikai kor-
szerűsítésének keretében elkészülhet a Forray 
Máté Általános Iskola központi iskolájának 
nyílászáró cseréje, illetve teljes hőszigetelése, 
és fűtéskorszerűsítése, a tornacsarnok felújítá-
sa és az Új Iskola napelem  rendszerének kiépí-
tésén is dolgozunk. Ezen felül elképzeléseink 
szerint 150 négyzetméteres kültéri fitness-
parkot alakítanánk ki a sportpályán, a 400 mé-
teres ízületkímélő futókör mellett – hogy csak 
néhányat említsünk az előttünk álló fejlesztési 
elképzelésekből.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat

A kihelyezett hulladékok mennyisége és mi-
nősége kielégítő a kezdeti szakaszt is figyelem-
be véve.

Zöldhulladék tekintetében meglepően nagy 
a részvételi arány, a begyűjtött mennyiségek 
hónapról hónapra megduplázódtak az eddigi 
időszakban, nyilvánvalóan a falevélhullás idő-
szakának is köszönhetően.

A kommunális hulladék gyűjtésével egybe-
eső napon történik minden esetben KÉTHE-
TENTE a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés, valamint HAVONTA a zöldhulladék 
gyűjtése is. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyi-
ben gyűjtési napon azt tapasztalja, hogy egy 
gyűjtőjárat elhaladt az ingatlana előtt és nem 
szállította el a kommunális/zöld/szelektív hul-
ladékát, ne essen kétségbe, külön járattal kerül 
elszállításra a különböző hulladék, így például 
előfordulhat, hogy az ingatlannál kihelyezett 
zsákokat 3 külön gyűjtőjármű szállítja el.

Köszönöm a válaszait!
Kosztolányi Sándorné
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók 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, Vásárhe-
lyi 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 ünnepnapon: 
07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 
09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
december 4-8. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-10.30 óráig
december 11-15. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
december 18-22. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
december utolsó hetében rendelés nem lesz.
január 2-5. keddtől csütörtökig14-18 óráig, pénteken 
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. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. 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)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő    8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig
Kedd    8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig

Szerda    8.00-12.00 óráig
Csütörtök    8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek    7.30-12.00 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő    8-12 és 13-14 óráig
Csütörtök    8-12 és 13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 óráig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény (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
hétfő  8-12 12.30-16-ig
kedd  8-12 12.30-16-ig
péntek  8-12-ig
Insperger Ágnes
Telefon: +36-70-502-5439

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
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, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 
06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 
06-80/922-333

A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-334-
es számon
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-63/311-
433
kedd   8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-15.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

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

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

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
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

A Falumúzeum nyitva tartás:
keddtől péntekig 9-13-ig, illetve egyéb időpontokban 
előzetes bejelentkezés után megtekinthető. 
A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes bejelentke-
zés után tekinthető meg.
Bejelentkezés +36-30-417-4425

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, 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

PB gáz 
házhoz szállítás

csak telefonos megrendelésre!
Telefon: +36-20-252-6142

szerda 16-19-ig
szombat 10-14-ig

PB gáz a napi legkedvezőbb 
áron, mindig a piros autóról!
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I. VILÁGHÁBORÚS HADISÍROK
Megható ünnepségen vehettünk részt 2017. 

november 17-én az Öregfalusi temetőben. A 
megújult I. világháborúban hősi halált halt ma-
gyar katonák sírjainak újraszentelésére invitált 
bennünket a meghívó.

Megérkezésünkkor a MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár helyőrségi zenekara méltóság-
teljes zenéje fogadott bennünket. Katonák, 
Történelmi Vitézi Rend, a hódmezővásárhelyi 
Hagyományőrző 15. Pálffy Huszár Egyesület 
díszőrséget állt a központi keresztnél.

A megemlékezés narrátora, Szűcs Zoltán kö-
szöntött minden megemlékezőt. 

A sírszentelésen megjelent:
Dr. Ludvig Tamás Honvédelmi Minisztéri-

um Parlamenti Államtitkárság Programkoor-
dinációs osztályvezetője

Farkas Sándor országgyűlési képviselő
Imre József ezredes, a Hódmezővásárhelyi 

Bocskai István Lövészdandár képviseletében
Antal László ezredparancsnok, a II. Rákóczi 

Ferenc Műszaki Ezred képviseletében
Kun József alezredes, a Szentesi Rendőrka-

pitányság képviseletében
Kálmán Rajmund szentesi tűzoltóparancsnok
Dr. Tóth Flórián Szentesi Járási Hivatal vezetője
Gémes László Szegvár polgármestere
Dr. Szecskó Tamás Szegvár jegyzője
Andrási Elemér plébános

A Himnusz elhangzása után Gémes Lász-
ló polgármesterünk méltatta a hősi halált halt 
katonák önfeláldozását. Szűcs Zoltán mondta 
el Ady Endre Imádság a Háború után című 
versét. Ezután Farkas Sándor országgyűlési 
képviselőnk beszédében megemlékezett az I. 
világháború hőseiről. 

Az I. világháborúban 285 szegvári ember 
halt hősi halált. A Kossuth téri térdelő kato-
na szobránál kőbe vésve olvasható a névsor. 
Az ünnepségen elhangoztak azok nevei, akik 
Szegváron nyugszanak, és új kőkeresztet állí-
tottak emlékükre.

Az Öregfalusi temetőben nyugszik
Kozma Ferencz, Mészáros János, Hegyi 

Pál, Csatordai József, Mészáros István, Sző-
ke János, Berezvai Ferenc, Gyenes Pál, Szűcs 
Gergely, Farkas Ferenc, Holman András, Bi-

hari Mihály, Boros Dezső, Menyhárt Ferenc, 
Bakács György, Szűcs István, Banka Lajos, 
Vangel András, Puskás Mátyás, Száraz Mi-
hály, Pfeiffer Péter, Bónus Pál, Gila Ferencz, 
Vangel Lajos

Az Újfalusi temetőben nyugszik
Nobik János, Sánta Mátyás, Gila Ferencz, 

Nobik Mihály, Mezei József

Andrási Elemér plébános újra szentelte, 
megáldotta a sírokat. Mécsesek gyúltak min-
den síron, majd a központi keresztnél katonai 
tiszteletadás mellett koszorút helyezett el: Dr. 
Ludvig Tamás Honvédelmi Minisztérium Par-
lamenti Államtitkárság Programkoordinációs 
osztályvezetője, Farkas Sándor országgyűlési 
képviselő úr, a FIDESZ Magyar Polgári Szö-
vetség nevében, Gémes László polgármester 

úr, Szegvár Nagyközség Önkormányzat kép-
viseletében, Imre József ezredes, a Hódmező-
vásárhelyi Bocskai István Lövészdandár kép-
viseletében, Ternai Zoltán, a Történelmi Vitézi 
Rend képviseletében.

Az emlékezésen résztvevők egy-egy szál vi-
rágot helyeztek a sírokra.

Az ünnepség a Szózat együtt éneklésével, 
és a zenekar trombitásának Magyar Takarodó 
dallamával ért véget.

A Honvédelmi Minisztérium által kiírt, 
nyertes pályázatnak köszönhetően újultak meg 
a hősi sírok. Köszönjük az ünnepség szervező-
inek, hogy részt vehettünk e kedves, megható, 
méltóságteljes, ugyanakkor bensőséges, szív-
hez szóló, a résztvevők közreműködését igény-
lő, megemlékezésen.

Kosztolányi Sándorné

Ady Endre:  
Imádság a Háború után 

Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

Nézd: tüzes daganat a szivem
S nincs ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szivemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.

Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látni valójuk,
Csak Téged, Téged látnak.

Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.

Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam,
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.

Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

A behívó
1944. szeptember 10-én katonai behívó érke-

zett több családhoz Szegváron.
A bevonulás 13-ára szólt és vonattal utaztak 

Szabadkára.
1944. szeptember 18-án szőnyegbombázás 

volt Szabadkán. Többször megismételték ezt 
a műveletet, mely óriási károkat okozott. Sok 
ember áldozatul esett a hatalmas támadásnak. 
Az akkor frissen bevonult magyar katonáknak 
nem volt idejük beöltözni. Civil ruhában rakták 
a vagonokat ki az állomásra.

A bombázást délután fél 3-ig többször meg-
ismételték. Számlálhatatlan emberi áldozatot 
követelt ez a féktelen bombázás.

A szegvári katonák az állomással szembeni 
épületben próbáltak menedéket keresni. Sajnos 
egy bomba odatalált, és ott érte őket a halál.

Ezt a levelet, azért szeretném közreadni, 
hogy ha olvassák, talán más is felismeri az ada-
tokból saját rokona, hozzátartozója elvesztését. 
Talán így több személyt tudunk azonosítani az 
elveszettek közül.

Várom a jelentkező, emlékezőket!
Tisztelettel: Nagy Pál Tiborné Pokorny Anna
Cím: 1181 Budapest, Havanna u. 36. IX./27.
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Kivonat készült A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó 
termében Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. október 26-án 13.00 órakor tartott nyílt üléséről
Tájékoztató a két ülés között történt 

eseményekről, fontosabb intézkedések-
ről

Gémes László polgármester rátért a 
két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoz-
tató (2. sz. melléklet) megtárgyalására. 
Kérte a képviselőket, hogy kérdéseiket 
tegyék fel.

Lukács Istvánné alpolgármester java-
solta, hogy az október 23-i ünnepséget 
is említsék meg a fontosabb események 
között. Méltóan megünnepelték a nem-
zeti ünnepet, köszönik a fellépőknek a 
színvonalas műsort. 

Gémes László polgármester megkö-
szönte a javaslatot. Megemlítette, hogy 
Szegvárról delegáció járt a lengyelorszá-
gi testvérvárosban, akik futóversenyen 
vettek részt. Hatan indultak a versenyen 
és nagyon jó eredményt értek el. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete jelen ülésén tudomá-
sul vette a polgármester két ülés között 
történt eseményekről, fontosabb intézke-
désekről szóló tájékoztatóját a kiegészí-
tésekkel együtt. 

1. napirendi pont: Beszámoló az adóz-
tatásról

Gémes László polgármester ismertet-
te az első napirendi pontot. (3. sz. mellék-
let) Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság véleményét a beszámolóval 
kapcsolatban.

Puskásné Halál Ágnes képviselő el-
mondta, hogy a bizottsági ülésen feltett 
kérdésekre a válaszokat megkapták. Az 
ülésen is elhangzott, hogy az előter-
jesztés nagyon igényes, jól áttekinthető. 
Kiemelte, hogy az is elhangzott, a jövő-
ben az adóztatásról szóló beszámolót a 
Képviselő-testület az első negyedévben 
tárgyalja, mivel akkor az egész évet át 
tudják tekinteni. A bizottság javasolta a 
beszámoló elfogadását.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 
beszámolót elfogadja.

2. napirendi pont: Közmeghallgatás 
időpontjának és napirendjének megha-
tározása

Gémes László polgármester ismer-
tette a következő napirendi pontot. (4. 
sz. melléklet) Megkérdezte, hogy van-e 
javaslat a közmeghallgatás további napi-
rendjére? 

Puskásné Halál Ágnes képviselő 
megkérdezte, hogy van-e arra lehető-
ség, hogy a szemétszállítási szolgáltatást 
végző cég képviselőjét meghívják? A la-
kosok a szemétszállítással kapcsolatban 
nem mindent értenek.

Gémes László polgármester megkö-
szönte a javaslatot. Úgy gondolja nincs 
akadálya, annak, hogy a szolgáltató kép-
viselője jelen legyen a közmeghallgatá-
son. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a közmeghallgatás 
időpontjának 2017. november 20. (hétfő) 
17.00 órát határozza meg.

A közmeghallgatás helye: Művelődési 
Ház Szegvár, Régiposta u. 1.

A közmeghallgatás napirendje:
1./ Tájékoztató az aktuális pályázatok-

ról
2./ Tájékoztató a szemétszállításról
3./ Egyebek
A képviselő-testület felkérte a polgár-

mestert a közmeghallgatás meghirdeté-
sére. 

3. napirendi pont: A talajterhelési díj-
ról szóló önkormányzati rendelet módo-
sítása

Gémes László polgármester a napiren-
di ponttal kapcsolatban elmondta, hogy 
azokat a lakosokat szeretnék a jövőben 
valamiképpen motiválni, akik még nem 
kötöttek rá a szennyvízhálózatra. (5. sz. 
melléklet) A rendelet-tervezetben van-
nak új szempontok, például, ha most vá-
sárol valaki ingatlant és ott nem volt meg 
a rákötés az mentesül a talajterhelés díj 

fizetése alól. Megkérdezte, hogy van-e 
kérdés a módosítással kapcsolatban?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy a rendelet-tervezet 1. 
§ (2) bekezdésében szereplő „műszaki 
hiba” mit takar?

Gémes László polgármester válaszá-
ban elmondta, előfordult, hogy a bekötő-
vezeték lejtése nem volt megfelelő. Elő-
fordult az is, hogy a bekötővezeték nem 
megfelelő szintre volt tervezve, vagyis a 
lakóházból kijövő szennyvízvezeték csö-
ve magasabban volt, mint a fővezeték. 
Ezeknek a kijavítása hosszabb időt vett 
igénybe. Ez a bekezdés azokra vonatko-
zik, akik önhibájukon kívül nem tudtak 
rácsatlakozni a fővezetékre. 

Tóth Péter képviselő érdeklődött, 
hogy talajterhelési díjból mennyi folyt 
be?

Lukácsné Csurgó Csilla gazdálko-
dási osztályvezető helyettes elmondta, 
hogy eddig 1.600.000 forintot fizet-
tek be. Amelyből a rendelet elfogadása 
esetén vissza kell fizetni a talajterhelési 
díjat, azoknak, akik önhibájukon kívül 
nem tudtak rácsatlakozni a fővezetékre. 

Gémes László polgármester megje-
gyezte, azt tapasztalták, hogy aki ön-
hibáján kívül került abba a helyzetbe, 
hogy talajterhelési díjat kell neki fizetni 
nagyobb hajlandóságot mutat, mint az 
aki szándékosan nem akar fizetni. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, 
hogy az érintett lakosokat tájékoztatni 
fogják?

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy mindenképpen tájékoztatni 
fogják őket. Továbbá a rendeletet nyilvá-
nossá teszik a honlapon, önkormányzati 
tájékoztatóban és a Kurca Tv-ben is lát-
ható lesz. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete döntött a 13/2017. 
(X.27.) önkormányzati rendelete a ta-
lajterhelési díjról és a környezetvé-
delmi alapról szóló 13/2015. (XI.26.) 
számú önkormányzati rendelet módo-
sításáról.
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4. Napirendi pont: A házasságkötés en-
gedélyezésének egyes szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása

Gémes László polgármester megkér-
dezte a képviselőket, hogy a rendelet 
megalkotásával kapcsolatban van-e kér-
désük? Mivel nem volt kérte, hogy aki 
egyet ért a házasságkötés engedélyezé-
sének egyes szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotásával, kéz-
feltartással jelezze. (6. sz. melléklet)

Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete megalkotta a 
14/2017. (X.27.) önkormányzati rende-
letét a házasságkötés engedélyezésének 
egyes szabályairól.

5. napirendi pont: Az egészségügyi 
alapellátási körzetek megállapításáról 
szóló 2/2017. (II.09.) számú önkormány-
zati rendelet módosítása

Gémes László polgármester elmond-
ta, mivel Szegvár egy új utcával bővült, 
ezért azt be kell sorolni az egészségügyi 
alapellátás körzetébe. (7. sz. melléklet) 
Megkérdezte, valakinek van-e vélemé-
nye, kérdése? Mivel nem volt, megkérte 
a képviselőket, ha egyetértenek a rendelet 
módosításával, kézfeltartással jelezzék.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete döntött a 15/2017. 
(X.27.) önkormányzati rendelete az 
egészségügyi alapellátási körzetek meg-
állapításáról szóló 2/2017. (II.09.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról.

6. napirendi pont: Döntés ingatlanok 
értékesítésre történő kijelöléséről

Gémes László polgármester közölte, 
hogy az ingatlanokat felértékeltették, 
melyre a képviselő-testület felhatalma-
zást adott. A következő lépés, hogy ér-
tékesítésre bocsátják mindkettőt. (8. sz. 
melléklet) November 15-én 12 óráig le-
het a pályázatokat beadni, így a képvi-
selő-testület a novemberi ülésén dönteni 
tud az esetleges adásvételi szerződések 
megkötéséről. Kérte, aki egyetért a hatá-
rozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló Szegvár 
belterület 712 helyrajzi szám alatt nyil-
vántartott Kórógy u. 22. szám alatti 

1.535 m2 területű és a Szegvár belterület 
1299/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
Rákóczi u. 61/A szám alatti 955 m2 terü-
letű kivett lakóház, udvar megnevezésű 
ingatlanokat értékesítésre kijelöli.

A Képviselő-testület dönt a mellékelt 
pályázati felhívás közzétételéről va-
lamint felkéri a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottságot, hogy a beérkezett pályáza-
tokat véleményezze, az esetleges ver-
senytárgyalást a pályázókkal folytassa 
le, és tegyen javaslatot az ingatlanok ér-
tékesítésére. 

7. napirendi pont: A szociális célú tü-
zelőanyag támogatás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalko-
tása

Gémes László polgármester tájékoz-
tatta a jelenlevőket, hogy az idei évben 
több tűzifát kap az önkormányzat, mint 
eddig. Két forrásból is érkezik kiosztha-
tó tüzelőanyag. (9. sz. melléklet) Meg-
kérdezte, hogy a rendeletalkotással kap-
csolatban van-e kérdés?

Dr. Szecskó Tamás jegyző jelezte, 
hogy a rendelet-tervezet megfogalmazá-
sába javítani kell. A 4. § (1) bekezdésé-
nek b) pontjában nem „laknak”, hanem 
„lakik”, az 5. §-ban nem „ruházná át”, 
hanem „ruházza át” kifejezéseknek kell 
szerepelnie.

Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete megalkotta a 
16/2017. (X.27.) önkormányzati rendele-
tét a szociális célú tüzelőanyag támoga-
tás helyi szabályairól.

8. napirendi pont: Döntés a település-
képi arculati kézikönyv elkészítéséről

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság tárgyalta az előterjesztést. Tudomá-
sa szerint a három benyújtott árajánlat 
közül a Városökológia Betéti Társaságét 
javasolták elfogadásra. Átadta a szót a 
bizottság elnökének.

Puskásné Halál Ágnes képviselő tá-
jékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a három 
árajánlat közül a legolcsóbbat választot-
ta, vagyis a „b” határozati javaslatot.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

a településképi arculati kézikönyv és a 
kapcsolódó településképi rendelet elké-
szítésével kapcsolatos feladatok elvég-
zésére a Városökológia Bt. vállalkozóval 
köt szerződést.

A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a vonatkozó szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a szerződéssel kapcsolatos költsé-
geket a céltartalék terhére különítse el.

9. napirendi pont: Közterületek elne-
vezése

Gémes László polgármester megkér-
dezte, hogy az előterjesztéssel kapcso-
latban van-e valakinek kérdése, vélemé-
nye? (11. sz. melléklet) Mivel nem volt, 
kérte, aki egyetért a határozati javaslat-
tal, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt az alábbi közte-
rületek helyes elnevezéséről:

Régiposta utca
külterület tanya.
Felkéri a jegyzőt, hogy tegyen intéz-

kedést a közterületek központi címrend-
szerben történő módosítása érdekében.

Gémes László polgármester megkér-
dezte, van-e még valakinek kérdése, ész-
revétele?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
felvetette, hogy az előző testületi ülésen 
elhangzott, hogy a Régiposta utca és a 
Szentesi utca kereszteződésében lévő 
útjavítás meg fog történni. Azt szeretné 
tudni, hogy mikor valósul meg a javítás?

Gyömbér Ferenc ügyvezető tájékoz-
tatta, hogy a mai napon megtörtént az 
útjavítás.

Tóth Péter képviselő megjegyezte, 
hogy a gallyazást végzők nagyon barbár 
munkát végeztek, az ágakat szanaszét 
hagyták.

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy felhívták a gallyazást végzők 
figyelmét, hogy ne hagyják az ágakat 
szanaszét, de sajnos nincs hatáskörünk 
ezzel kapcsolatban. Megállapodtunk ve-
lük, hogy az ágakat ingyen elszállítja a 
Kft, azért cserébe két helyen kivágtak 
veszélyes fákat. Mivel nem volt több 
hozzászólás a polgármester a nyílt ülést 
bezárta, rátért a zárt ülésre.
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HIT VILÁG
Borka Zsolt: Advent

Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég,
Az arcomra álmos könny szitál.
Süket, sűrű csönd, némaság köszönt,
És senki nincs, ki fénylő jelent gyújtson az éj-
szakán.

Földünk puszta rom, jöjj el irgalom,
Jöttöd reményt, megváltást ígér!
Minden elveszett, ne hagyd népedet,
hiányod a szívekben már a földtől az égig ér!

Jöjj el hát Istenem, lobbants lángot az éjjelen,
Élő irgalmadat terjeszd ki fölénk!
Jöjj el hát Istenem, nyíljon már ki a végtelen
Jöjj el gyermekarcú Isten, szállj közénk!

Advent idején
Adventtel az év legbensőségesebb idősza-

ka érkezett el. A Karácsonyt megelőző hetek 
különleges hangulatot árasztanak. A növekvő 
sötétségben vágyakozunk a fényre, gyertyákat, 
lámpákat, világítófüzéreket gyújtunk minden-
felé. A sok apró fény nem veszi el a sötétséget, 
de kicsit feledteti, annak félelmetes hatalmát. 

A természet már megpihent, s az ember is 
keresi a csendet. Keresi azt a mély, lélektisztító 
csendet, amelytől a gyertyafények lángja meg-
rezzen. A lélek várakozik az Úr jövetelére. A 
befelé forduló ember abban találja meg Advent 

értelmét, hogy embertársai felé lélekkel köze-
lít. 

Krisztus az, aki megérint bennünket ezek-
ben a napokban, ő közeledik felénk, nyitogatja 
szemünket, kopogtat a lelkünk ajtaján. Ő for-
dít egymás felé bennünket, ő tölt el szeretettel, 
együttérzéssel, a békesség vágyával. Jó lenne 
ezt újra és újra felismerni, megbizonyosodni 
arról, hogy Isten közel van hozzánk, csak a 
szívünkbe kell nézni. Felfedezhetjük őt az éle-
tünkben, a másik emberben, családtagjaink-
ban, barátainkban, a segítségre szorulókban, 
betegekben, szenvedőkben.

Isten érkezése szeretetet, békét, fényt hoz, és 
mindig meghívást is: „jöjj és kövess engem”, le-
gyél te is világosság, legyél te is szeretet a sötét-
ségtől fenyegetett világban. Ha Adventben sikerül 
Istent keresve élnünk, akkor Karácsony éjszakáján 
annak eljövetelét ünnepelhetjük, aki valóban éle-
tünk világossága, aki valóban képes legyőzni a 
sötétség hatalmát életünkben és a világban is.

Ha a szeretet evangéliumi parancsát valóra 
váltanánk, további parancsolatokra talán nem 
is volna szükség. Csakhogy manapság a sze-
retet - a szó értelme - elveszítette az értékét. 
Addig koptatták, a cselekedetek helyetti ismé-
telgetéssel, hogy értékét veszítette.

Tettekké kell váltani a szeretetet. Kell, mert 
felebarátaink szükséget szenvednek. A szeretet 
a XXI. század elején nem más, mint készség a 
jóra. Szeretni annyi, mint megtenni a jót, ke-
rülni a rosszat. És ezt a jót helyesen, jól kell 
akarni: igazsággal és megigazultan, megtisz-
tult lélekkel, ahogy a Mester tanította.

Most sem fog megkímélni bennünket a ka-
rácsony előtti hadjárat, az ajándékozási mánia. 
Pedig kemény helytállást kíván a boltok meg-
rohamozása, a naphosszat való tülekedés őrü-
lete. Nem lát messzire az, aki nem veszi észre, 
hogy a karácsonyi ajándékozás már régen nem a 
szeretet megnyilvánulása, hanem a kereskedők 
„nagy kaszálása”. Az ajándék eredendően azt 
a szándékot tükrözte, hogy ami nekem adatott, 
amit megtermeltem, létrehoztam, azt megosz-
tom a nagyobb családommal, közösségemmel, 
felebarátaimmal. Az eredeti szándék egyre tor-
zul, évről évre veszélyesebb kórrá válik, amely 
sérti a tiszta gondolkodást, az értékrendet. A 
torzult gondolkodás következtében a helytelen 
cselekedet karcolatot húz a lélek tükrén, így 
történik ez az ünnep összefüggésében is, hiszen 
elfeledi, hogy a karácsony: születésnap: akkor 
ott, Betlehemben, egy városszéli istállóban Kis-
ded született. Az Édesanyja rongyokba takarta, 
jászolba fektette, az állatok leheletükkel melen-
gették. Ő, ez a Kisded lett a világ Megváltója.

Forrás: Lélekébresztés

Böjte Csaba 
karácsonyesti imája

Ismét karácsony van! Alázattal, szeretettel 
arra kérlek Istenem, hogy népem nagy kará-
csonyfája alá ajándékként a bátorság erényét 
tedd. Azt a bátorságot, mellyel kétezer évvel 
ezelőtt mint védtelen kisgyerek közénk jöttél, 
s mellyel ránk mosolyogtál. Mint Isten tudtad, 
hogy mi lakik az emberek fiaiban, hogy meny-
nyi háború, kegyetlenség, kapzsiság, önzés és 
gőg lakik a marék porból született ember szí-
vében. Tudtad, és te mégis egyedül, üres kézzel 
eljöttél közénk, hogy egy új világot álmodjál 
velünk, a szeretet, a jóság, az irgalom világát.

Mertél embereket megszólítani és hívni, 
hogy társaid legyenek e csodálatos új világ te-
remtésében. Csodálom ezt a hihetetlen bátor-
ságot, mellyel szembe mentél minden gonddal, 
nyomorúsággal, emberi gyarlósággal. A ku-
darcok, árulások nem torpantottak meg, még 
a nagycsütörtök, nagypéntek sem törte meg 
bátorságodat, hisz húsvét hajnalán újból sze-
retettel szemünkbe mosolyogtál, és elkezdted 
bátran összegyűjteni nagycsaládodat, tovább 
építeni álmodat, a Te országodat köztünk.

Uram Istenem, tudom, hogy egy bátortalan, 
félénk lélek nem tudja megfogni a Te teremtő 
kezedet, az előtte álló szép pályát nem meri 
befutni, a teáltalad felkínált csodálatos ajándé-
kokat nem meri kibontani. Ezért is kérem, ra-
gyogtasd fel gyermekeiden Isteni arcod egyik 
legszebb vonását, a bátorságot!

Szeretettel kérem a bátorság kegyelmét 
gyermekeinknek, hogy merjenek szembe 
menni az iskolában, de az élet minden percé-
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ben a saját korlátaikkal, félelmeikkel. A nagy-
ra nőtt fiataloknak is ugyanezt kérem, hogy 
merjenek otthont teremteni, családot alapí-
tani, gyermeket vállalni, nevelni szeretettel. 
És magunk számára, a felnőtt korosztály szá-
mára is ugyancsak a mindennapok bátorságát 
kérem tőled, Istenem.

Azt, ami felragyogott Árpád vezérben, mi-
kor megálmodta itt a Kárpát-medencében 
közös otthonunkat. Szent István bátorságát, 
mellyel hitet és hazát adott népünknek. Azt a 
bátorságodat, mely Szent László királynak erőt 
adott kiállni Erdély ostromlott népéért. Márton 
Áron szentéletű püspökünkben ugyancsak a te 
bátorságod lángolt fel, mikor egyedül is szem-
be mert menni a kommunizmus kegyetlen, 
mindent leőrlő gépezetével. Ragyogjon hát fel 
bennünk is, a huszonegyedik századi gyerme-
keidben, szép Isteni tulajdonságod, a sötétséget 
legyőző bátorság.

Alázattal kérem a bátorság kegyelmét né-
pemnek, az emberiségnek, ennek a csodálatos 
szép nagy világnak. Soha ilyen lehetőségek 
nem voltak a tovább tanulásra, önmagunk 
képzésére, kibontakoztatására, közös álmaink 
megfogalmazására, és azoknak hittel, kemény 
munkával való megvalósítására! Adj bátorsá-
got Istenünk, hogy ne torpanjunk meg! Emberi 
kishitűségünk, a félelmeink, végtelenre nyitott 
szárnyalásunkat ne törje meg.

Ne álljunk ijedezve, egy-egy árnyék, a go-
nosz lélek torz, csalóka fintorai miatt elbizony-
talanodva, remegve a félelem vakvágányán. 
Mindaz a tudományos, technikai vívmány, me-
lyet oly sok elme az évezredek alatt fáradhatat-
lanul létrehozott, s mely ma a kezünkben van, 
s melyekkel alázattal élhetünk, szolgálhatunk, 
csak arra vár, hogy bátran megfogalmazzuk 
álmainkat, azokat bizalommal egyeztessük, 
és a világot tovább teremteni akaró Istennek 
bátorságával elinduljunk. Olyan lehetőségeink 
vannak, melyről a történelem nagyjai nem is 
álmodhattak. Az egyetlen kérdés: merünk-e 
élni velük?

Istenünk, mi a te képedre és hasonlatossá-
godra születtünk; ragyogtasd fel a szeretet, a 
jóság, a világot tovább teremteni akaró szabad 
ember bátorságát gyermekeid arcán!

Szeretettel, Csaba testvér

Karitász hírek
Október végén két pályázatot nyújtottunk 

be az Országos Karitász Központhoz a kály-
ha-programra, ennek köszönhetően november 
közepén két nehéz helyzetű családnak tudtunk 
új kályhát átadni. Reméljük ezzel is könnyítet-
tünk mindennapi gondjaikon.

November 19-én kenyérkéket osztottunk a 
szentmise végén Szent Erzsébet segítő sze-
retetére emlékezve. Másnap a Gondozási 
Központ lakóit látogattuk meg. Egy-egy kis 
kenyérkével, szentképpel és házi sütemény-
nyel kedveskedtünk idős embertársainknak. 

Nagyon szép volt, mert minden korosztály 
képviseltette magát: a jövő nemzedéket 
képviselő ifjú Karitász-csemete örömmel 
osztotta a képeket, mintha mindig ezt tette 
volna. Egy órácskát töltöttünk együtt szere-
tetben, beszélgetve, énekelve. Bízunk abban, 
hogy sikerült örömet szerezni idős embertár-
sainknak. 

Az elmúlt hónapokban 5 család kért segít-
séget tőlünk, tartósélelmiszert vásároltunk és 
vittünk számukra. Jó, hogy lehetőségünk volt 
segíteni.

Áldott adventi készülődést és békés, boldog 
Karácsonyt kívánunk Mindenkinek, szeretet-
tel:

a Karitász Csoport

HÍREK – ESEMÉNYEK
Tartós élelmiszergyűjtés Adventben! Aki 

szeretne hozzájárulni a rászorulók karácsonyi 
ajándékozásához, megteheti a szentmisék előtt 
és után, ha elhozza a templomba. Minden jó 
szándékú adományt szeretettel fogad a helyi 
Karitász csoport. 

Jótékonysági Karitász Vásár lesz december 
10-én (vasárnap) fél 10-től 12 óráig a Katoli-
kus körben. Karácsonyi ajándéktárgyak, aszta-
li, temetői díszek, és sok-sok mindenből lehet 
válogatni, vásárolni. Bevételét a rászorulók 
karácsonyi ajándékozására fordítja a  Karitász 
csoport.

Adventi lelkigyakorlat: December 8-9-én, 
péntek, szombat este 6 órakor kezdődő szent-
misében, vendégatyával! Gyónási lehetőség 
szentmise előtt fél órával.

Községi betlehemezés: december 17-én lesz. 
A Szélmalomnál délután 14.30-kor, az Újfalusi 
ABC előtt 15.15, a községi adventi koszorúnál 
a 16 órakor kezdődő műsor keretében. Minden 
helyszínre szeretettel várják községünk apra-
ját-nagyját a betlehemezők.

Idősek-magányosok karácsonya: december 
19-én délelőtt 10 órakor lesz a templomban. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvére-
ket!

December 24-én Advent 4. vasárnapjának 
előestéjén, (szombaton) 18 órakor lesz az ünne-
pi szentmise. Vasárnap reggel nem lesz szent-
mise! 

Gyerekek közös karácsonya: délután 14 óra-
kor kezdődik, pásztorjátékot a hittanos gyere-
kek előadásában láthatunk. Szeretettel hívjuk 
és várjuk a gyerekeket, szüleikkel, nagyszüle-
ikkel mindazokkal együtt, akik szeretnék látni 
a gyerekek előadását.

Este 21 órakor lesz a „titokzatos” éjféli ün-
nepi szentmise!

December 25. Karácsony napja, Jézus szüle-
tésének ünnepe. Délelőtt 9 órakor kezdődik az 
ünnepi szentmise.

December 26-án, karácsony másodnapján és 
30-án (szombaton) nem lesz szentmise!

December 31. Szent Család vasárnapja a pol-
gári év utolsó napja. Az ünnepi szentmise, az 
év végi hálaadás, és a statisztika ismertetése 
reggel a 9 órakor kezdődő szentmisében lesz.

Január 1. Szűz Mária Isten Anyaságának ün-
nepe, a béke világnapja. Az ünnepi szentmise 
9 órakor kezdődik.

Január 6. (szombat) Urunk megjelenése, 
Vízkereszt napja, az ünnepi szentmise 18 óra-
kor kezdődik. (Délelőtt nem lesz szentmise.) 
Parancsolt ünnep!

Január 8. Urunk megkeresztelkedése, a 
szentmise szokott időben, fél 9-kor kezdődik.

Don kanyarban elesett testvérekért megem-
lékező szentmise: január 15-én (hétfőn) este 6 
órakor lesz.

Kegyelmekben gazdag, szeretetteljes kará-
csonyi ünnepet, és Isten áldásával kísért békés 
újesztendőt kívánok!

(Rozgonyi Mária)
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Johan Frisel: Az üzenet
A kisváros lelkesen készült a kará-

csonyi színdarab bemutatójára. A darab 
rendezésére sikerült megnyerniük a TV 
egyik befutott fiatal rendezőjét, Luká-
csot. Nem könnyen állt rá, aztán meg kü-
lönböző feltételeket szabott:

- Ragaszkodom a jó megvilágításhoz, 
és a legfontosabb a jó hangosítás, hogy 
a terem leghátsó sorában is értsék, ami 
a színpadon elhangzik. Ezenkívül korhű 
kosztümök kellenek. Nem akarok öreg 
lepedőkből összetákolt felismerhetetlen 
remekműveket! Sokkal jobbnak kell len-
ni mindennek, mint az előző években. 
Olyan karácsonyi színdarabot akarok, 
amelynek ÜZENETE van, ami megszólít.

Mivel a szervezők is pont ezt akarták, 
készséggel teljesítették minden kívánsá-
gát.

Hanem, amikor a gyermek-szereplők-
kel elkezdett próbálni, majdnem inába 
szállt a bátorsága. A 40 fiú és lány olyan 
lármát csapott, hogy az ember azt hitte, 
kitört a forradalom. Szerencsére ott volt 
János bácsi, aki az énekeket tanította be 
a gyerekeknek, és zongorán kísérte őket. 
Rá hallgattak a gyerekek, könnyen le-
csendesítette őket. Lukács legszíveseb-
ben a gyerekek felét rögtön hazaküldte 
volna, de János bácsi erélyesen tiltakozott 
ez ellen:

- Minden gyereknek játszania kell!
Nagy nehezen sikerült elosztania a sze-

repeket. Azok, akiknek már semmilyen 
szerepecske sem jutott, az angyalok kó-
rusában énekelhettek. Sajnos, az egyik fi-
úcska, a kis Máté olyan hamisan énekelt, 
hogy Lukács kénytelen volt pásztort csi-
nálni belőle.

Lukács nagy lelkesedéssel látott mun-
kához. Elmagyarázta, hogy mit vár a sze-
replőktől, mi a darab jelentése. Gyakran 
elismételte:

- Olyan karácsonyi darabot akarok, 
amelynek ÜZENETE van! Azt akarom, 
hogy úgy énekeljetek és játszatok, hogy 
megértsék a nézők, miért jött el az Úr Jé-
zus ebbe a világba.

A gyerekek átvették Lukács lelkese-
dését, a próbák egyre jobban sikerültek. 
Csak egy gyermek okozott gondot, a kis 
Máté. Csak két szót kellett volna elmon-
dania: „Nézzétek, világosodik!” Értel-
mes fiú volt, de mire rá került a sor úgy 
elkalandoztak gondolatai, hogy sosem ju-
tott eszébe egy szó sem. Lukács már rég 

el akarta venni tőle a szerepet, de János 
bácsi nem engedte, mondván: Ha becsú-
szik valami baki, a többiek majd tovább 
játszanak. Ettől még nem szenved csorbát 
az előadás ÜZENETE.

Az előadás előtt egy héttel Máté meg-
betegedett. Lukács kissé fellélegzett, 
s gyorsan egy másik fiúnak adta oda a 
szerepét, aki a fogadóst játszotta. Mátét 
édesanyja nem engedte betegen a próbák-
ra, így aztán a kisfiú csak vágyakozva 
gondolt arra, hogy amikor János bácsi 
zongorázott, a kórus énekelt, ő úgy érezte 
mindig, mintha igazi pásztorok és angya-
lok között lenne Betlehemben, és az Úr 
Jézusra gondolt. Ezért, amikor hírtelen 
meg kellett volna szólalnia, nem tudott 
gyorsan visszaemlékezni a szövegére. 
No, de majd az előadáson menni fog! 
Annyira szerette volna jól csinálni, hogy 
minden néző megértse, miért jött az Úr 
Jézus a világba. Számára ez teljesen vilá-
gos volt: mindannyiunkért. Erről szóltak 
az énekek, erről beszélt nekik János bácsi 
is: Az Úr Jézus azért jött, hogy az embe-
rek szívében lakjon. De a legtöbben nem 
akarják befogadni Őt. Csak egy istálló-
ban talált helyet. De ő be akarja fogad-
ni! János bácsi mondta, hogy ha valaki 
szereti az Úr Jézust, akkor kérje meg Őt, 
hogy költözzön a szívébe. Ezt Jézus meg 
is teszi, és mindig benne marad.

Ez a karácsonyi színdarab ÜZENETE.
Az idő gyorsan szaladt, s elérkezett az 

előadás napja. Már özönlöttek is a terem-
be a várakozásteljes nézők.

Lukács rettenetesen ideges volt, s a 
gyerekek is, alig győzte nyugtatni őket. 
Egyszer csak ott állt előtte a kis Máté s 
nagy, várakozásteli szemekkel nézett 
Lukácsra:

- Meggyógyultam.
- Örülök, de a szerepedet oda kellett ad-

nom másnak. Ülj le szépen a nézők közé!
Máté szemei megteltek könnyel, s mi-

előtt még teljesen összeomlott volna, Já-
nos bácsi ismét visszaszerezte számára a 
rendezőúr bizalmát:

- No, nem bánom - szólt Lukács, - sze-
repelhetsz, de nem pásztorként, mert ezt 
Andrástól most már nem vehetjük el. 
Viszont átveheted az ő másik szerepét, 
a fogadóst. Amikor jön József Máriával 
és megkérdik tőled, hogy lenne-e szállás, 
semmit sem kell mondanod, csak rázod a 
fejed, hogy nincs. Érted?

Máté elsápadt, de Lukács már ott sem 
volt, hiszen perceken belül indítania kell 
az előadást.

Pontban 8 órakor felgördült a függöny. 
A díszletek olyan valósághűek voltak, 
hogy úgy érezte az ember, mintha 2000 
évvel ezelőtt Betlehem utcáin járna. A 
hangosítással is minden rendben volt, a 
legvékonyabb gyerekhangot is tökélete-
sen lehetett hallani a teremben. A gye-
rekek kitűnően játszottak, az angyalok 
csodásan énekeltek. Olajozottan folyt az 
előadás. Mária és József megérkeztek 
Betlehembe. Valóban olyan fáradtnak 
látszottak, mint akik napok óta úton van-
nak. Bekopognak a fogadóba, mire kilép 
a vendéglős a feleségével. József megszó-
lal:

- Messziről jöttünk, és nagyon elfárad-
tunk. A feleségem ráadásul gyermeket 
vár. Nem lenne egy kis helyük, ahol meg-
húzhatnánk magunkat éjszakára?

Máté megkövülten állt előttük, szemei 
tágra nyíltak döbbenetében. Nyitotta a 
száját, mintha mondani akarna valamit, 
de nem jött ki hang a torkán. A nézők kö-
rében nőtt a feszültség.

Hiába súgták neki, mit tegyen, Máté 
csak állt, bámulta Máriát és Józsefet, és 
patakzottak a könnyei. A vendéglősné 
mentette meg a helyzetet: a kelleténél is 
kicsit hangosabban „nem”-et mondott, 
megragadta Máté karját, behúzta a há-
zikóba, és becsapta maguk mögött az aj-
tót. Odabentről azonban szívettépő sírás 
hangzott fel:

- Nem hagyhatom kint őket!.... Nem 
akarom az Úr Jézust elküldeni!- zokogta 
Máté.

Lukács, a rendező magán kívül volt dü-
hében. Tudta előre, hogy ez a kis ügye-
fogyott elrontja az egészet. És ez a töké-
letes hangosítás! Így mindenki hallotta a 
fiú bömbölését. Tajtékozva fordult János 
bácsi felé: „Tönkretette az egész munká-
mat...” - akarta mondani, de torkán akadt 
a szó, amikor meglátta az öreg könnyes 
szemeit.

- Azt akartad, hogy legyen a karácsonyi 
darabnak ÜZENETE. Teljesült a kívánsá-
god - súgta János bácsi a rendezőnek.

Lukács csak ekkor vette észre, hogy 
milyen mély csönd van a teremben.

Forrás: www.szepi.hu
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Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap. Beszámolok Önök-

nek a novemberi eseményekről. 
Márton napján az alsó tagozatos tanulók 

a Művelődési Ház által szervezett kézműves 
foglalkozáson tevékenykedhettek. Azon túl, 
hogy nagyon szép munkadarabokat készí-
tettek, megkóstolhatták a finom libazsíros 
kenyeret is lilahagymával. Köszönjük a Mű-
velődési Ház dolgozóinak a munkáját.

November 17-én iskolánk valamennyi 
tanulója egy emlékezetes kiránduláson 
vehetett részt, amelyet alapos előkészítés 
és tervezés előzött meg. Már az őszi hulla-
dékgyűjtés közben is az lebegett szemünk 
előtt, hogy minél több papírt összegyűjt-
sünk, ami részben vagy teljesen fedezni 
tudná ezt a programot. Jól sikerült mindez, 
de a megvalósuláshoz a DSE is hozzájá-
rult.

Elérkezett a várva várt nap, amikor az 1-2 
osztályosok Kecskemétre, a 3-8 osztályo-
sok pedig Budapestre indultak el. A kicsik 
a Planetáriumban és a Népi Iparművészeti 
Múzeumban részesültek feledhetetlen élmé-
nyekben, Kecskeméten.

A nagyobbakat az izgalmas vonatút Bu-
dapest felé, a Parlament, hajózás a Dunán 
várta. A csoportok ezután más-más helye-
ket látogattak meg Budapesten, kipróbálva 
a buszon, villamoson, metrón történő utazás 
rejtelmeit. Gyönyörű helyszínek vártak ben-
nünket a Halászbástyán, a Budai várban, a 
Citadellán, a Halászbástyán, a Várkert Ba-
zárban és Minipoliszban.

A nap végén elkölthettük a maradék zseb-
pénzünket a WestEnd City Centerben.

Köszönettel tartozunk az iskolánk vezető-
ségének, osztályfőnökeinknek, szaktanára-
inknak, a Furioso Alapítványnak és a DSE-
nek, hogy megvalósíthattuk tervünket.

Reméljük, a következő tanévben is elme-
hetünk kirándulni.

A diákönkormányzat és a diákok nevé-
ben írta ezt a fogalmazást Kokes Krisztofer, 
Lukács Lili és Szabó Boglárka.

Fúvó Olivér 6. osztályos tanuló a követke-
zőt írta:

Reggel 6 órakor gyülekező volt a vasút-
állomáson. Már nagyon izgatottan vártuk, 
hogy felszálljunk a vonatra. Egy óra eltelté-
vel át kellett szállni Kiskunfélegyházán egy 
másik vonatra. Innen már egyenes út veze-
tett Budapestig. Két óra múlva végre odaér-
tünk a Nyugati pályaudvarra. Onnan gya-
logosan mentünk tovább, megnéztünk pár 
szobrot, és elmentünk a Gellért-hegy mellett 
is. Majd ezután átsétáltunk a Lánchídon, de 

kicsit féltünk. Csak egy vasrács választott el 
bennünket a hullámzó Dunától. Félelmün-
ket leküzdve átmentünk rajta, és megnéztük 
a Duna parton lévő cipőket. Nagyon szé-
pek voltak, de egyben szomorú látvány is. 
Megtekintettük a Parlamentet is. Gyönyörű, 
arany díszítésén elcsodálkoztunk. Minden-
kinek nagyon tetszett. Utazásunk utolsó 
állomása egy hajókirándulás volt a Dunán, 
ahol megmutatták a part mentén elhelyezke-
dő nevezetességeket. Kellőképpen elfáradva 
visszaballagtunk a vonathoz, és rövid vára-
kozás után elindultunk haza. Valamennyien 
jól éreztük magunkat.

Egy hosszú, tartalmas nap volt ez. Este 21 
óra után értünk haza.

Turiczki Gréta 7. osztályos tanuló így szá-
molt be a kirándulásról:

Reggel 6:20-kor vonattal indultunk Kis-
kunfélegyházáig, majd onnan utaztunk két 
és fél órát, hogy elérjük a célállomást, Bu-
dapestet.

Első helyünk az Országház volt. 22-23 
karátos aranyból összesen 40 kg-ot hasz-
náltak fel a díszítéséhez. Az épület területe 
17.745 négyzetméter. Amint beléptünk, egy 
ellenőrzésen estünk át, majd adtak egy fül-
hallgatót, amit fel kellett venni. Elmesélték, 
hogyan épült meg, megmutatták a koronát, a 
jogart, ami fantasztikus és gyönyörű látvány 
volt.

Következő állomásunk a hosszú gyalog-
lás után a hajókázás lett. Nekem ez tetszett 
a legjobban. Olyan jó érzés volt kimenni a 
tetőre, és érezni a szelet, olyan szabadnak 
éreztem magam! Ez az út kb. egy órás volt, 
bár én még maradtam volna.

Harmadik állomásként szintén a sok 
lépcsőzés után a Budai vár következett. 
Egy nagyon szép helyre érkeztünk. Ez-
után jött mindenki várva várt pillanata, a 
WestEND. Két órát tudtunk ott eltölteni. 
(Szerintem a szegedi Árkád sokkal jobb.) 
Aztán felszálltunk a Budapest-Nyugati 
pályaudvaron, és Kiskunfélegyházáig meg 
sem álltunk. Nekem a legjobban a hajóká-
zás és a vonatozás tetszett. Nagyon sokat 
nevettünk, és ez az utazás jobban összeko-
vácsolta az osztályt.

Remélem, majd újra el tudok ilyen helyek-
re menni. Még egy utolsó mondat:

Éljen Budapest!

A Koszta József Általános Iskolában meg-
rendezett területi animációs csapatversenyen 
tanulóink az alábbi helyezéseket érték el:

7-8. osztály: 1. Süli Viktória - Szatmári 
Kamilla – Szűcs Amina

5-6. osztály: 1. Baráth Dorina – Bihari Re-
gina – Pap Marcell, 6. helyezés Antal Tímea 
– Bereczki Barbara – Csorba Réka

Felkészítő tanárok: Jeneiné Lucz Mária, 
Tóthné Nóbik Mariann

Tanulóinkkal részt vettünk a Pollák Antal 
járási informatika versenyen, ahol az alábbi 
eredmények születtek:

7. osztály:  1. Süli Viktória, 2. Gila Ferenc
6. osztály: 2. Jószai Péter, 3. Fuvó Olivér
5. osztály: 1. Süli Milán
Felkészítő tanár: Tóthné Nóbik Mariann
Gratulálunk!

Szentesen a Klauzál Gábor Általános Is-
kolában, Hegedűs Dániel 7.a osztályos tanu-
ló második helyezést ért el a területi angol 
nyelvi műfordító versenyen. Felkészítő neve-
lő: Oroszné Kosztolányi Éva.

Gratulálunk!

Mesemondó versenyt szervezett iskolánk-
ban az alsós munkaközösség. A következő 
eredmények születtek:

1-2. osztály: 
Hajdú Kitti 2. oszt. Felkészítője: Lukács 

Istvánné
Bánfi Zoltán 1. oszt. Felkészítője: Papné 

Benkő Mónika
Bozó Kata 2. oszt. Felkészítője: Lukács 

Istvánné
3-4. osztály: 1. Szabó Levente 4. oszt. Fel-

készítője: Vassné Lucz Klára
Gratulálunk!

Szentesen, a területi versenyen Hajdú Kitti 
és Szabó Levente a középmezőnyben végeztek.

Gratulálunk! 

Az alsó és a felső tagozatban nyílt tanítási 
órák voltak. Több szülő eljött, hogy gyerme-
két láthassa az órákon tevékenykedni.

Készülünk a Karácsonyváró rendezvé-
nyünkre, melyet a Művelődési Házban de-
cember 21-én tartunk 16.30 órakor. Az ün-
nepség után a 4. adventi gyertyát Bernáth 
Ildikó intézményvezető asszony fogja meg-
gyújtani a szökőkúton felállított koszorún, 
18.00 órakor.

Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt a rendezvényünkre.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és ered-
ményekben, sikerekben gazdag újévet kívá-
nunk Önöknek.

A vezetőség megbízásából 
Lukács Istvánné

Folytatás a 12. oldalon
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Folytatás a 11. oldalról

Jótékonysági hangverseny 
a templomi orgona felújításának 

befejezéséért
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2017.11.30 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

MEGKEZDŐDHET A FORRAY MÁTÉ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 

KÖZPONTI ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE, A TOR-

NACSARNOK FELÚJÍTÁSA VALAMINT AZ ÚJ ISKOLA ÉS KURCA-

PARTI ÓVODA ÉPÜLETÉN  NAPELEMEK ELHELYEZÉSE. 

 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-

3.2.1-15-CS1-2016-00040 pályázati felhívásra a Forray Máté Általános Iskola 

és AMI központi épületének energetikai korszerűsítésére, a tornacsarnok felújí-

tására, valamint az Új Iskola, és a Kurca-Parti Óvoda épületén napelemek el-

helyezésére. Projekt összköltségvetése 204 millió forint, mely 100% támogatási 

intenzitású vissza nem térítendő támogatás. A fejlesztés kezdési dátuma 2017. 

szeptember 15. befejezés 2018. október 31. A beruházás megvalósítására 14 

hónap áll rendelkezésre. 

A projekt átfogó célja Szegvár település oktatás-nevelési infrastruktúrájának 

javítása, a szolgáltatások bővítése.  Szegvár Nagyközségi Önkormányzat fontos 

feladatának tekinti a szegvári diákok részére, minél korszerűbb oktatási feltéte-

lek biztosítását. Jelen pályázat nagyszerű lehetőség arra, hogy az intézmény tel-

jesen megújuljon, korszerű oktatási környezet kerüljön kialakításra.  

A projekt kivitelezése során a Forray Máté Általános Iskola és AMI központi 
épületének energetikai korszerűsítése, tornacsarnok felújítása, valamint az Új 
Iskola és a Kurca-Parti Óvoda épületén  napelemek elhelyezése valósulhat 
meg. Az iskola központi épületének felújítása során, homlokzat hőszigetelés, 
homlokzati nyílászárók cseréje, az épület akadálymentesítése, a fűtési rend-
szerkorszerűsítésére kerül sor. A tornacsarnok esetében fűtéskorszerűsítés, hő-
szigetelés és nyílászárócsere valósul meg. Az Új Iskola és a Kurca-Parti Óvoda 
épületére napelem rendszer kiépítése történik meg a beruházás során. 
A projekt célja kulturált, a mai igényeknek megfelelő, korszerű környezet ki-
alakítása a diákok részére. Jelen beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a szegvári 
gyermekek megfelelő oktatási körülmények között tanulhassanak.  
 
További információ kérhető: 
Viola Zita, sajtóreferens 
Elérhetőség : 63/364-031, kurca-volgye@szegvar.hu 

2018. JANUÁR 15-ÉN,
HÉTFŐN, 18 ÓRAKOR

A KATOLIKUS 
TEMPLOMBAN 

SZENTMISE LESZ 

a II. világháborúban,
DON-KANYARNÁL
HŐSI HALÁLT HALT

MAGYAR KATONÁKÉRT.

ELŐTTE 17 ÓRAKOR 
A II. VILÁGHÁBORÚS HŐSÖK 

EMLÉKMŰVÉNÉL
KÖZÖS EMLÉKEZÉS, 
MÉCSESGYÚJTÁS.

MINDENKIT TISZTELETTEL HÍVNAK

a Szervezők

December 2-án a Szentesi Bárdos La-
jos Vegyeskar jótékony célú hangver-
senyt adott a Kisboldogasszony temp-
lomban. Sokan meghallották a kedves 
hívó szót és az érdeklődők megtöltötték 
a templomot. 

Nagy János a kórus alapító karnagya, 
Szegvár díszpolgára rövid összekötő 
szövegében segített megérteni a zenemű-
vek keletkezését, mondanivalóját. 

Felemelő érzés volt hallgatni a kará-
csonyi művekből összeállított műsort, a 
lelkes kórust, a nagyon jó akusztikájú 
templomunkban. Méltó kezdete volt az 
adventi várakozásnak, az ünnepre han-
golódásnak.

Köszönjük fáradozásukat, hogy ilyen 
felemelő élményben lehetett részünk. 
Isten bőséges áldását kérjük számukra! 

Kosztolányi Sándorné
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Farkas az emberben
Egy este az öreg indián mesélni kez-

dett az unokájának arról a csatáról, ami 
minden emberben zajlik.

Azt mondta:
„Fiam, a csata két farkas között zaj-

lik, akik mindannyiunkban ott lakoz-
nak.

Egyikük a Rossz. - A félelem, a düh, 
az irigység, a féltékenység, a sajnálat, 
a szánalom, a kapzsiság, az erőszak, 
az önsajnálat, a bűntudat, a harag, a 
kisebbrendűség, a hazugság, a hamis 
büszkeség, a felsőbbrendűség és az 
ego.

Másikuk a Jó. - A szeretet, az öröm, a 
béke, a remény, a nyugalom, az alázat, 
a kedvesség, a jóindulat, az empátia, a 
nagylelkűség, az igazság, az együttér-
zés és a hit.”

Az unoka elgondolkozott egy pilla-
natra, majd megkérdezte nagyapját:

„És melyik farkas győz?”
Az öreg indián mosolyogva vála-

szolt:
„Az, amelyiket eteted!”

„Küszöbön áll a nap, az az 
egyetlen egy nap az évben, mely 
hivatalosan is a szereteté. Három-
százhatvanöt nap közül három-
százhatvannégy a gondjaidé, a 

céljaidé, munkádé, és a szereteté 
csupán egyetlen egy, s annak is 
az estéje egyedül. Pedig hidd el, 

Ismeretlen Olvasó, fordítva kelle-
ne legyen. Háromszázhatvannégy 
nap a szereteté, s egyetlen csak a 

többi dolgoké, s még annak is elég 
az estéje.” 

(Wass Albert)

Előfizetés kedvezménnyel!
Ha minden hónapban megveszi a Szegvári 

Naplót, kényelmesebb, ha előfizet. Emellett ked-
vezményt is kap: az előfizetés 2018-ra csak 1000 
Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul házhoz szállít-
ják az újságot a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postára adását. Ez esetben az előfizetési 
díj 3000 Ft, amely a postaköltséget is tartalmazza.

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

Banki befizetéssel vagy átutalással a Szegvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél vezetett számlánkra. Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány 
57200062-10003475-00000000.
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IV. Hinomoto Kupa Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, mérkőzései

8. forduló
Szegvár (3100) – Kazincbarcika (3231) 1,5 – 
6,5
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabó Gábor

Ifjúságiak:
Szegvár (982) – Kazincbarcika (932) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

9. forduló
Fővárosi Vízművek (3231) – Szegvár (3124) 7 
– 1
Pontszerző: Szabó Gábor

Ifjúságiak:
Fővárosi Vízművek (846) – Szegvár (975) 0 – 4
Pontszerzők: Fuvó Milán, Ohratka Máté

10. forduló
Szegvár (3090) – Cegléd (2964) 8 – 0
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisztián, 
Zsibók Zoltán, Puskás Bence, Szabó Gábor, 
Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (947) – Cegléd (906) 3 – 1
Pontszerző: Ohrátka Máté

11. forduló
Eger (3469) – Szegvár (3244) 8 – 0
 
Ifjúságiak:
Eger (1093) – Szegvár (1073) 4 – 0

Focicsapataink őszi 
mérkőzéseinek 

eredményei
Megyei III. osztály
Szegvár – Károlyi DSE-Szikáncs 3–0
Góllövők: Pöszmet Zsolt (2), Bereczki Bence
Nagylak – Szegvár 5–2
Góllövők: Piti János Zoltán, Bereczki Bence

Megyei IV. osztály
Maroslele – Szegvár II. 1–4
Góllövők: Erdei Márk, Puhala Krisztián 
György (3)
Szegvár II – Fábiánsebestyén-Eperjes 2–6
Góllövők: Puhala Krisztián György (2)
Szegvár II – ÚTC 1913KFT.II.-Tanárképző 5–1
Góllövők: Piti Gergő, Puhala Krisztián György 
(3), Piti János Zoltán

Az 5 danos svéd mester, shihan Robert 
Vinklund is csupa szépet és jót tapasztalt az 
orosházi edzőtáborban.

– Nagyon jók az orosházi tanítványok. Ke-
mények, ügyesek. A tegnap reggeli edzésen 
taníthattam és örömmel láttam, hogy nagyon 
gyorsan meglátták a lényegét és megtanulták 
amit mutattam. Mesterüket, shihan Zsiga Zsol-
tot még versenyző korából ismerem. Nagyon 
kemény és jó versenyző volt, most pedig, ha 
lehet, még jobb edző – értékelt a svédországi 
világszervezeti vezető. 

A szegvári és mindszenti kyokushin ka-
ratésok gyakran járnak át Orosházára a 
shihanhoz. Tanítványaim egytől egyig szíve-
sen vesznek részt az edzésein. Az egyesüle-
tek közötti barátság és kölcsönösség minden 
bizonnyal fejődésben és eredményességben 

is meg fog 
látszani.

A tábor-
ban résztve-
vők napi há-
rom edzésen 
fejlesztették 
t ud á s u k a t . 
A szomba-
ti napon, 
u g ya n c s a k 
a hagyo-
mányoknak 
megfelelően 

övvizsgákra is sor került, melyen a jelöltek-
nek fizikai és technikai képzettségüket is be 
kellett mutatni, valamint övfokozattól füg-
gően 5-30 ellenfél ellen küzdeniük is kellett. 
A táborozók este részt vettek a nemzetközi 
sportbálon, ami messze felülmúlt minden el-
képzelést.

Forrás: Oroscafé, Szerző: Csányi József, 
Fénykép: Rosta Tibor

Erdei Sándor

Nagynevű külföldi mesterek részvételé-
vel, november 16-19-ig tartotta lassan hagyo-
mányossá váló téli edzőtáborát az Orosházi 
Kyokushin Karate Szabadidő Kör.

Negyedik alkalommal gyűltek össze Oros-
házán téli edzőtáborra az IBK (Internatio-
nal Kyokushin Budokai Kan) világszerve-
zet magyarországi karatésai. Mint az eddigi 
táborokban, idén is Európa- és világbajnok 
mesterektől tanulhatott a mintegy százhúsz 
résztvevő. A magyarok mellett spanyol, hol-
land, svéd oktatók tanítottak. Jó alkalom volt 
ez a karatékák számára, hogy az eddig meg-
tanult ismereteket bővítsék, vagy csak egy-
szerűen más stílusban lássák és ellessenek 
sokszor apróságnak, lényegtelennek tűnő fi-
nomságokat, melyek azonban fontosak lehet-
nek a későbbiek folyamán. 

A Szegvári 
Ky o k u s h i n 
Karate Dojo 
Spor teg ye-
sület és a 
Mindszent i 
Karate Klub 
7 fővel vett 
részt ezen az 
eseményen. 
Először vol-
tunk itt, de 
nagyon jó be-
nyomást tett 
mindannyiunkra a tábor hangulata, az edzések 
teljesen más szemlélettel való levezetése. A taní-
táson, oktatáson volt a fő hangsúly. 

Az IBK világszervezet vezetője, kancho 
Gerard Gordeau idén is megtisztelte jelenlété-
vel a tábort. A kancho egyébként „vigyázó sze-
mét” rajta tartja a magyar karatésokon. Gyak-
ran jön hazánkba tanítani, illetve figyelni, 
segíteni azt a fejlődést, mely elmondása szerint 
lassan, de nagy erővel árad hazánkban.

Jól folytatódik a Szegvári Kyokushin Karate 
Dojo Sportegyesület és a Mindszenti Karate 
Klub őszi versenysorozata. November 11.-én 
Vácon járt a négy versenyzőből álló delegáció. 
Ezen a versenyen, amely nemzetközi volt és 
közel 50 egyesület majdnem 300 versenyzője 
vett részt, a tanítványaim 3 első, 1 második és 
1 külön díjat szereztek. Így a legeredménye-
sebb egyesületként zártunk!

Éremkovácsaink a következők voltak: Gé-
mes Gergő első hely + legtehetségesebb és 
legsportszerűbb versenyzőnek járó különdíj. 
Ennyi tehetséges fiatal közül kiemelkedni kü-
lönleges képesség!

Korom Lili második hely, Szabó Hédi első 
hely, Győri Dávid első hely.

Gratulálok a nagyon szép teljesítményhez!
Erdei Sándor

Egy új úton tovább!
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Szegvár valamennyi lakójának!

Lukács Istvánné, alpolgármester


