Veresmarti

Hírközlő

Szabolcsveresmart Község kiadványa 2021. január -2. évfolyam 1. szám-

„Boldogságot, békességet,
szeretetet, kedvességet,
tiszta hitben erős lángot,
Isten által legyél áldott!
Ezt kívánom az újévre,
s ne legyen több gondod végre!
Éld meg, mit a szíved kíván,
ne bukjon el egy-egy vitán!
Így érezd, hogy szép az élet,
kívánok boldog újévet.”

Minden kedves Szabolcsveresmart-i lakosnak Egészségben, Sikerekben, Békésségben gazdag
Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
A szerkesztőség.
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Településünkön történtekről
Tisztelt Lakosság!
A 2021-es év reményeinkhez híven más lesz, mint az előző év. Sajnos az elmúlt év sok rosszat,
és kevés jót nyújtott. Településünket is elérte a járvány mindkét hulláma. Az első tavaszi
időszakban a faluban nem volt covidos fertőzött lakos. Viszont november hónapban a környező
településekhez képest, nálunk volt a legtöbb regisztrált, tesztelt beteg.
A járvány okozta nehézégek ellenére azonban sikerült pályázatainkat befejezni, illetve
településünket szebbé, élhetőbbé tenni. A karácsonyi fények, az oszlopok díszkivilágítása, és a
Betlehem, egy kissé szebbé tették ezeket a hosszú téli estéket. Gondoskodtunk időseinkről,
valamint szünidei melegétkezést biztosítunk - ki is hordva a két településrészre - a
gyermekeknek. Nagyon hiányzott az adventi, ünnepi előkészületből az iskolás és óvodás
gyermekek műsora, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjainak jelenléte, és fellépése
vasárnaponként. Sajnos elmaradtak az őszre tervezett bálok, és a fiatalok klubjának működését
is egy időre fel kellett függeszteni.
Nehéz így mindenkinek dolgozni, tanulni, vizsgázni, élni.
A folyton ránk zúduló hírek, a járvány miatti helyzet, sajnos nem engedi elfeledtetni velünk a
mögöttünk, és az előttünk álló feladatok nehézségeit.
Az óvodai sportpálya pályázatunk megvalósulása a tavaszi időszakban várható.
Háziorvosi szolgálatot egy ideig még helyettesítéssel vagyunk kénytelenek megoldani, de
reméljük, hogy nem sokára minden újra a megszokott formában zajlik majd a betegellátás.
Előreláthatóan 2021. február 1-től az új Orvosi rendelőben lesz a rendelés.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlására” című pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk, melyet megnyertünk. A
nyertes pályázat keretében megvásároltuk Molnárné Skirta Krisztina és Tutkovics Ádám
tulajdonában lévő Petőfi út 5. sz alatti (40 hrsz.-ú) ingatlanokat.
A szennyvízcsatornahálózattal nem rendelkező településrészeken (Rozsálypuszta és
Tölgyesszög) lévő ingatlanok háztartási szennyvíz elszállítására közszolgálati szerződést
kötöttünk - Kovács József egyéni vállalkozóval - 2021. január és 2021. december hónap közötti
időszakra. Ilyen jellegű szükség esetén Kovács Józsefet kell hívni a 06/30-943-7763
telefonszámon.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy bejegyzésre került a „Szabolcsveresmartért
Alapítvány"
Szabolcsveresmartért

Alapítvány
2020
Adószámunk: 19281555-1-15, Számlaszám: 11744034-24428273-00000000

Az alapítvány számlájára befolyt összegből, a településen élőket szeretnénk valamilyen
formában segíteni. Például kirándulás szervezése, nyári táborok támogatása, Gyermeknap
szervezése, esetleg Falunap szervezése, díszkivilágításra, fa és virágültetésre stb.
Nem tudjuk még előre, mit hoz a jövő, de bármi adódik is, kérek mindenkit, hogy vigyázzunk
egymásra.

Vincze Károly
polgármester
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK 2020-ban történtekre
Október
Szabolcsveresmart Község szépkorú lakosait Önkormányzatunk Képviselő-testülete az Idősek Napja
alkalmából ajándékkal köszöntötte. A négy 90 év fölötti szépkorú hölgyet, Molnár Ferencné, Vincze
Józsefné, Berencsi Sándorné, Molnár Imrénét pedig a Vincze Károly Polgármester úr külön
virágcsokorral is köszöntötte. Az ajándékok átadásában nagy segítséget nyújtottak a képviselő-testület
tagjai: Bódi Sándor alpolgármester úr, Gere Barnabás, Dolhai László képviselő urak, illetve Bereczki
Miklósné, Tara Andrea és Vinczéné Szabó Jolán képviselő asszonyok.
Október 30.

Halottak napi megemlékezést tartottunk az első és második világháborús emlékműnél. A gyászszertarásokat Berencsi Balázs Református lelkész úr végezte. Máté Csaba görögkatolikus
plébános úr helyett, Séráné Dienes Éva olvasta fel a megemlékező beszéd sorait.
Majd ezek után, Vincze Károly polgármester úr, köszöntő beszéde következett. Az Őszirózsa
Nyugdíjas klub tagjai megható műsorral rótták le tiszteletüket az elhunyt áldozatok emléke
előtt.
December
A közmeghallgatás 2020. december 10-én a koronavírus járvány helyzet miatt elmaradt.
Azonban rendhagyó módon lapunk különszámában Vincze Károly polgármester úr beszámolt
a 2020-as évben végzett feladatokról, és a nyertes pályázatokról.
Intézményeinkben, az óvodában, az iskolában, visszafogott körülmények között tartották meg
a Mikulás napot és a Karácsonyi műsort egyaránt. Első alkalommal történt településünk
életében, hogy a Mikulás házhoz vitte a gyermekek csomagjait a kicsik nagy örömére.
Sajnos a járványügyi szabályok betartása miatt nem kerülhetett megrendezésre a karácsonyi
Betlehemes játékunk. December 14-től kiosztásra kerültek a karácsonyi csomagok,
lakásonként 5.000.- ft értékben. Köszönet a helyi vállalkozóknak és a képviselő-testületi
tagoknak, a csomag összeállításáért. Köszönet a kicsomagolásban és a szétosztásban
segítőknek. Köszönet Gere Barnabás, Tara Andrea és Vinczéné Szabó Jolán képviselőknek a
csomagok kiosztásában vállalt munkájukért. Szép műsort adtak elő kis óvodásaink a karácsonyi
délutánon. Sajnos a szülők, nagyszülők nem vehettek részt a rendezvényen.
Helyi kezdeményezésként, második alkalommal részesülhetett utalványban minden
közfoglakoztatásban résztvevő személy az évben végzett munkája elismeréséül.
A település valamennyi intézményében meglepetés ajándékot osztott a polgármester,
megköszönve, és elismerve az ott dolgozók munkáját.
Advent második vasárnapjára felkerült a díszkivilágítás az Orvosi Rendelőre és az
Egészségházra. Köszönet Balla József helyi vállalkozónak a munkájáért. Illetve elkészült a
Betlehem, mely központi képe a szent család, a három királyok hódolata, és a pásztorok. Az
internetes oszlopokra is került egy kis díszítés, melyhez a fenyő alapot Gere Barnabás képviselő
úr ajándékozta, mint ahogy az óvoda, a Faluház valamint a Polgármesteri hivatal fenyőfáját is.
Ebben az évben ismét felállítottuk a Falu karácsonyfáját, ezt a fenyőt, Vincze Gábor helyi lakos
ajánlotta fel a falu számára. A fenyőfa feldíszítésben, segítettek közfoglalkoztatottjaink is.
Köszönet a segítségért Bencs Zoltánnak, aki a Betlehem figuráinak alapját elkészítette és
irányított a feladatokat. Összefogással tehetjük szebbé településünket. A segíteni akarás, a jó
szándék, az ajándékozás öröme hatotta át még ebben a nehéz időszakban is településünk lakóit.
Köszönjük a segítséget és a munkát mindenkinek!
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Sajnos az elmúlt esztendőben a várakozás, az eljövetel időszakában szinte bezártan kellett
ünnepelnünk otthonainkban. A megszokott adventi vasárnapok, a kínálgatás, az ajándékozás, a
beszélgetések ezeken a vasárnapokon elmaradtak. Üres volt az utca, néhányan voltunk a
Faluház előtti téren és csendesen gyújtottuk meg a gyertyákat az adventi koszorún. Csak néhány
autós és traktoros zavarta a műsort a felvételek idején. Ezúttal kérnék minden
szabolcsveresmarti lakost, hogy fokozottabb figyelmet fordítsanak a kinti rendezvények
lebonyolítására ezen időszakban, mert nem tudhatjuk a jövőt és lehet, hogy a műsorokat ezek
után is fel fogjuk venni, hiszen így olyanokhoz is eljut az adventi üzenet, akik dolgoznak vagy
betegek, vagy egyszerűen nincs idejük eljönni ezekre az alkalmakra. A műsorok felvételét
Bodnár Zsolt készítette és tette fel az internetre és a Község honlapjára.

Az Adventi vasárnapok sorrendje a következő volt.
1.Adventi vasárnap:
A görög katolikus felekezet részéről Máté Csaba plébános úr megható köszöntése nyitotta meg az
első adventi vasárnapot. Verset mondott Séráné Dienes Éva, Séra Dávid 5.o. tanuló illetve
Ragányné Vincze Bernadett.

2.Adventi vasárnap:
Az óvoda és az iskola közös műsorát nézhettük meg advent második vasárnapján. Az
óvodából két gyermek Hudák Zsófia és Rózsa Krisztofer nagycsoportosok verset, Kiss
Ágnes Óvodavezető adventi köszöntőt mondott. Az iskolából Kopasz Hanna Amira, és
Bunkóczi Fanni mondott verset valamint Tara Andrea Intézményvezető asszony adventi
köszöntője zárta ezt az estét.
3. Adventi vasárnap:
A református gyülekezet részéről verset mondott Nagy Gáborné presbiter asszony, ezt követően
Berencsi Boglárka adventi köszöntőjét hallhattuk és végül Berencsi Balázs tiszteletes úr
igehirdetése zárta a harmadik adventi vasárnapot.
4.Adventi vasárnap:
A negyedik vasárnapon a képviselő-testület minden tagja verssel búcsúztatta a „Csönd Évét”.
Vincze Károly polgármester úr, köszöntő beszéde után meggyújtotta az utolsó, 4. adventi gyertyát
is.

KÖSZÖNET MINDENKINEK A SEGÍTSÉGÉRT!

Tegyünk együtt, egymásért! Összefogással Veresmartért!
Vigyázzon mindenki magára és embertársára!
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ÓVODAI HÍREK

MIKULÁS AZ ÓVODÁBAN

Mint minden évben, idén decemberben is ellátogatott az óvodánkba a Mikulás bácsi. December
4-én toppant be az óvoda udvarára. Ha havat nem is hozott, ajándékot viszont minden gyermek
számára rejtegetett a puttonyában. Készültünk rá szívvel-lélekkel, versekkel, énekekkel.
Mindhárom csoport bátran, ügyesen mutatta meg a „nagyszakállúnak” milyen szépen tudnak
viselkedni, énekelni, verselni. A Mikulás bácsi is szólt hozzájuk néhány kedves biztató, intő
szót, majd kiosztotta a gazdagon megtömött csomagokat. A gyerekek bátran és magabiztosan
vették át az ajándékot, félelem nem, ám öröm annál inkább tükröződött az arcokon. A
gyermekek a Télapó távoztával még sokáig gondoltak a jószívű ajándékozóra.

Karácsony

az óvodában

Ünnepi díszbe öltöztettük az óvodát, a csoportszobát, öltözőket. Ajándékot, apró
meglepetéseket készítettünk. Az ünnepi fények mellett karácsonyi meséket, történeteket
ismerhettek meg a gyermekek. Nagyon várták a karácsonyt óvodásaink, sok rajz kívánságokat
rejtett, hogy ki mit kér a Jézuskától. Az óvónénik és dajka nénik segítségével közösen
feldíszítettük a fenyőnket, karácsonyfává varázsolva azt. A gyermekek egymásnak előadták kis
műsoraikat. Csodálkozva fogadták a sok-sok ajándékot a fa alatt. Örömmel vették birtokukba
az új játékokat, mindenki megtalálta a neki tetszőt.
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ÚJSZÜLÖTTEK TELEPÜLÉSÜNKÖN
Szerkesztőségünkhöz érkezett kedves kérésnek
szeretnénk eleget tenni azzal, hogy visszamenőleg
a 2020-ban született Szabolcsveresmarti újszülöttek
neveit feltüntetjük.

Név
1.

BENCS PANNA

Születési
dátum
2020.01.19.

2.

BUDAI RUBINA

2020.01.20.

3.

CSUBÁK DALMA

2020.03.18.

4.

PONCSÁK ADÉL
LAURA
DIENES
IZABELLA
PECZEK
SZAMANTA
HAMZA JÓZSEF
RENÁTÓ

2020.03.30.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

2020.05 19.
2020.07.11.
2020.07.14.

GYÖNGYÖSI HÉDI 2020.08.23.
GÁSPÁR BENCE
JÁNOS
TÓTH ZALÁN

2020.09.08.
2020.09.18.

SZILÁGYI
ZSUZSANNA
ADU BEATRIX
BATTA
KRISZTINA
FAZEKAS
ADRIENN
BUCZKÓ
ELIZA
PECZEK
SZAMANTA
LAKATOS
MÁRTA
NAGY NOÉMI
FEKETE
RENÁTA
SZÉKELY
NIKOLETT
CSONTOS
KAROLINA
RÓZSA
NIKOLETT
NAGY ANITA

Apja neve
BENCS ERIK
BUDAI
LÁSZLÓ
CSUBÁK
NORBERT
PONCSÁK
ADRIÁN
DIENES
JÓZSEF
ÁDÁM
GERGELY
HAMZA
JÓZSEF
RENÁTÓ
GYÖNGYÖSI
MIKLÓS
GÁSPÁR
JÁNOS
TÓTH GÁBOR

Lakcím
MICSURIN ÚT
TÖLGYESSZÖG
ÚT
DÓZSA GY. ÚT
TOMPA M. ÚT
TOMPA M. ÚT
RÁKÓCZI ÚT
TÖLGYESSZÖG
ÚT
SZABADSÁG
ÚT
JÓZSEF A. ÚT
SZABADSÁG
ÚT
TÖLGYESSZÖG
ÚT
TÁNCSICS ÚT

FAZEKAS
GÁBOR
12.
2020.11.09.
FEKETE
ATTILA
13.
2020.12.19.
BARNA
CSILLAG ÚT
BARNA ZALÁN
ISTVÁN
NOEL
„EGY GYERMEKÉRT AZT ADJUK, AMI A VILÁGON MINDENNÉL DRÁGÁBB EZEN
A FÖLDÖN: A SZERETETÜNKET, AZ ÉLETÜNKET.”
CSONTOS
NIMRÓD NOEL
FEKETE FANNI

2020.10.01.

Anyja neve

(HELEN THOMSON)
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„ÁSÓ, KAPA, NAGYHARANG”
Örömmel tudatjuk a lakossággal esküvői híreinket.

Ténai Anikó és Lakatos László
2020.október 07-én ígértek örök hűséget egymásnak.
Szilvási Evelin Nóra és Szabó Dániel
2020. december 19-én kötöttek házasságot.

Sok boldogságot kívánunk az ifjú házaspároknak!
45. Házassági Évfordulójuk alkalmából, szívből
gratulálunk ,és sok boldogságot kívánunk
Gere Barnabásnak és Oláh Máriának
Boldog együtt töltött éveket kívánunk nekik.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyászhíreink

„ Boldog nyugalmat, és örök emléket.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Hermann Józsefné
szül: Lakatos Klára
2020. október 15-én 85 éves korában
elhunyt.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Berencsi István
2020. november 12-én 86 éves
korában elhunyt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Csire Bertalan
2020. december 15-én 75 éves
korában eltávozott közülünk.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Illés József
2020. október 26-án 55 éves korában
elhunyt.
Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy
Veress István
2020. november 23-án 86 éves
korában elhunyt.
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HULLADÉK NAPTÁR

Lakossági tájékoztató
Tisztelt lakosság, a 2019-évben vihar pusztított a településünkön is. Nagy károkat okozott, mely
során a Rétközi tó partján kiborította a fák egy részét. A Vizügyi Igazgatóság felajánlotta azt a
lehetőséget, hogy a gallyfákat elhozhatjuk önkormányzatunk számára. Ez a tavalyi évben meg is
történt. Nagy részét a saját, önkormányzati ingatlanjaink fütésére használjuk fel, egy részét pedig
rászorultsági alapon segélyként osztjuk ki. Már fogytán van a készlet, ezért már csak egy-két
rendkívüli helyzetbe került háztartás számára tudunk biztosítani. A felajánlással kapott fa
egyszeri alkalom volt, ezért kérjük a megértésüket.

VERESMARTI HÍRKÖZLŐ - Szabolcsveresmart Község Hírlapja

4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80.
Tel./Fax: 06-45/630-204
Tel:06-20/596-9194
E-mail: hivatal@szabolcsveresmart.t-online.hu
Honlap: www.szabolcsveresmart.hu
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