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A TARTALOMBÓL

Használt étolajat gyűjt a MOL
Törvényben a végtörlesztés
Kivonat a képviselő testületi 

ülés jegyzőkönyvéből 
Hitélet

Diákvilág
Népszámlálásról tudnivalók

Aradi vértanúk
A forradalom emlékezete

Pólyáné élmény- beszámolója
Tégla Ferenc új győzelmei
A szegvári fociról-riport1956 emléke az országház előtt

A vértanúk levétele a bitófáról

Az aradi vértanúk
A szabadságharc leverése után 1849 szep-

temberének végén összeült a haditörvényszék.
A tizenhárom tábornokot felségsértés címén 

halálra ítélték.
Az ítéletet kimondták, de teltek-múltak a na-

pok, és a végrehajtásról nem esett szó. A csa-
ládtagok már abban bíztak, hogy Ferenc József 
kegyelmet ad az elítélteknek.

Október 6-án a pesti Újépület falánál főbe 
lőtték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. 
Az aradi várban pedig különleges intézkedé-
sekkel készítették elő a kivégzést. Ezerhárom-
száz katonát éles töltéssel láttak el, éjjel kettő-
zött őrcsapatok jártak fel és alá, hajnalban az 
egész őrség fegyvert ragadott. 

Folytatás a 2. oldalon
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Megemlékezés
„A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni a könnyeket.
Ami neked csend és nyugalom,
az nekünk örökös fájdalom.”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk

GENCS MÁRIÁRA
halálának 1. évfordulóján.

 Barátja, kisfia és édesanyja

Köszönetnyilvánítás
„Lelked tovaszállt, ki tudja merre jár.
Mély álomba merültél, búcsú nélkül
és csendesen elmentél.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak,

jó szomszédoknak,
barátoknak, ismerősöknek,

akik szeretett halottunk

MÉSZÁROS JÁNOS
búcsúztatásán részt vettek, sírját
a kegyelet virágaival elborították.
Szóban, írásban együttérzésüket

fejezték ki, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

FIGYELEM
A Szegvári Falufejlesztő 
Nonprofit Kft. dolgozói

2011. október 17. (hétfő) – 
október 28-ig (péntek) 

8.00 és 16.00 között
vízóra leolvasást

végeznek Szegvár területén.
Kérjük a lakosság együttműködését és az 
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!
Telefonos vízóra állás leadás határide-
je: 2011. október 28. (péntek)  13.00
A megjelölt időponton túli vízóraállás le-
adásokat nem tudjuk figyelembe venni!!!

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 6635 Szegvár, Szabadság 
tér 2.
Telephelycím: 6635 Szegvár, Régitemető 
utca 1.
Mérőállások leadása, számlázás:
06-30/758-5399
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
E-mail: falufejlesztokht@freemail.hu
Megértésüket köszönjük!

Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.

Az 1. oldal folytatása
A tábornokok vigasztalására lelkészeket 

küldtek, de inkább őket vigasztalták az elítél-
tek: a papok sírva léptek be hozzájuk.

Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat 
a kivégzés helyére. Egyedül Damjanich és 
Sujánszky lelkész ült parasztszekéren, a tábor-
nok szivarozott, éppen elszívott egy szivart, 
mikor az akasztófákhoz értek. 

Útközben azt mondta Sujánszky tisztelendő 
úrnak:

- Csak legalább Kossuthot óvja meg az Is-
ten a mi sorsunktól, így legalább marad némi 
remény, hogy hazánknak még egyszer fölvir-
rad!

Négy tábornokot főbelövésre ítéltek - kilenc 
akasztófa állt a vesztőhelyen.

Először Pöltenberg előtt állt meg a porkoláb.
- Kérem, kapitány úr! (mindenkit azon a ran-

gon szólított, amelyet egykor a császári sereg-
ben viselt).

Pöltenberg egy percnyi halasztást kért, oda-
lépett Damjanichhoz, és megszorította a kezét. 
Damjanich azt mondta neki:

- Isten veled, barátom! - S azzal megcsókol-
ta.

Egymás után léptek a tábornokok Damja-
nichhoz, mindenki búcsút vett tőle.

Amikor Leiningenre került a sor, ő engedélyt 
kért a vezénylő őrnagytól, hogy a legénységhez 
szólhasson. 

- No, hát szóljon, de röviden!
A harmincéves ifjú most is honvéd táborno-

ki egyenruhát viselt, csengő hangon megszó-
lalt, és német nyelven ezt mondta:

- Felőlem azt a hírt terjesztik egyesek, hogy 
én Buda felszabadításakor osztrák tiszteket 
meggyilkoltattam volna. Nekem nem áll mó-
domban más védekezés, ezért itt az utolsó 
percben, Isten szabad ege alatt a jelenlevők 
előtt kijelentem, hogy ez a rólam terjesztett hír 
aljas rágalom!

Ezután társaihoz fordult, és azt mondta ne-
kik:

- Isten veletek, bajtársak! Nemsokára egy 
más, igazabb bíró előtt állunk, ő igazságosan 
ítél majd fölöttünk. 

Damjanich már csak Vécsey Károly tábor-
noktól búcsúzhat el, akit utolsónak hagytak, 
mert a délvidéki hadsereg megtartásáért rá kü-
lönösen haragudtak. 

- Éljen a haza! - kiáltotta Damjanich. Ez volt 
az utolsó szava. Vécsey körülnézett, nem volt 
kitől elbúcsúznia.

Ekkor odalépett Damjanich tábornokhoz, és 
megcsókolta a kezét.

Mihelyt a katonaság elvonult, és a közle-
kedést helyreállították, ezrével zarándokolt a 
nép a kivégzés helyére.”Arad pedig a magyar 
Golgota” - írta Kossuth, mert a szabadságharc 
mártírjai is új hitet öntöttek a hazafiak szívé-
be. 

Lengyel Dénes nyomán 

Családi események
Születések:
Szép Istvánnak és Rébely-Vigh Zsuzsannának 
(Kórógyszentgyörgy u. 8.) KATA SÁRA
Bánfi Antalnak és Sajtos Lolítának (Széchenyi 
u. 4.)  SÁRA

Házasságkötés: nincs adat
Halálesetek: nincs adat

Szegvár a sajtóban
Hírek : Szegvár. – Délvilág. 2011. szeptem-

ber 13. 6. o.
Rövid hír az általános iskola nyertes pályá-

zatának projektzáró rendezvényéről
Két rekord egy nap alatt - Délvilág. – 2011. 

szeptember 22. 18. o.
Sinka Zsolt profixtörésben jeleskedett.
Tégla Ferenc újra bajnok / G. Sz. I. – Szentesi 

Élet. – 2011. szeptember 30. 6. o.
A rendőrök és tűzoltók világjátékán kétszer 

is nyert a szegvári születésű sportoló

FELHÍVÁS
A Hátrányos Helyzetűek Egymásért  

Egyesület a Csongrád Megyei  
Önkormányzat támogatásával

Roma Hagyományőrző Találkozót  
szervez

2011. október 8-án 9 órától  
a szegvári sportpályán.

Várjuk az érdeklődőket.

ISMÉT KÜLÖNLEGES  
TALÁLKOZÓ SZEGVÁRON…!

Nekünk már 62., de Korosztályos Talál-
kozóra hívunk és várunk Benneteket!

Mi, a „Háborús Nemzedék” előtte és utá-
na születettek, már sok mindent megér-

tünk, megéltünk!
Találkozzunk tehát Lányok és Fiúk, 

tanyán és faluban tanulók
a Kórógy-tó „innenső partján”,
a volt „Csiga Bolt” sarkán, most  

a Nyugdíjas Klub szép termében,
egy beszélgetős néhány órára…!

Tudjuk, hogy a 30-as évek szülöttei közül 
már sokan elmentek, de Mi, akik még itt 

lehetünk, TALÁLKOZZUNK…!
Hozz Magaddal – ha tudsz – egy tányér 

süteményt, vagy egy üveg üdítőt!
Hidd el, nem bánod meg ezt a különleges 

Találkozást!
Szeretettel hívunk , várunk mindenkit!

A szervezők:  Bacsáné Erzsi,
Bartuczné Pötyi, Magyarné Inci
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Segítség a deviza-alapú  
lakáshiteleseknek:  

törvényben a végtörlesztés 
közzétette: KotelesA Építinfó 
2011. szeptember 19-én az Ország-

gyűlés elfogadta az otthonvédelemmel 
összefüggő egyes törvények módosítá-
sáról szóló kormánypárti javaslatot. Az 
elfogadott jogszabály több, elsősorban 
deviza-alapú lakáshitelt felvevő adóst 
érintő törvényt módosít, de csak 2012. 
április 1-ig lesz hatályban. 

A módosítás legjobban várt és leginkább 
vitatott rendelkezése forint alapú, rögzített 
árfolyamú végtörlesztés. Az új jogszabály 
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállal-
kozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
(Hpt.)  által meghatározott, a banki gya-
korlatban eddig is létező előtörlesztési le-
hetőséget alakítja át oly módon, miszerint 
a bank a végtörlesztést a módosítás szerin-
ti árfolyamon számolja el az adóssal. Ez az 
árfolyam - svájci frank esetén 180 HUF/
CHF, az euró alapú hiteleknél 250 HUF/
EUR, japán jen esetén pedig 200 HUF/100 
JPY.

Az egy összegű, rögzített árfolyamon 
való végtörlesztés igénybe vételéhez azon-
ban négy, együttes feltételnek kell megfe-
lelnie az adósoknak. E feltéteket a követ-
kezők:

- a végtörlesztéssel érintett deviza alapú 
kölcsön folyósításakor alkalmazott árfo-
lyam a törvényben meghatározott árfo-
lyamnál (ld. fentebb) alacsonyabb volt;

- a kölcsönszerződést a bank a módosító 
jogszabály hatálybalépésének napjáig nem 
mondta fel,

- a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli 
igénybejelentését a hitelfelvevő 2011. de-
cember 30. napjáig a végtörlesztéssel érin-
tett deviza alapú kölcsönt nyújtó bankhoz 
benyújtja,

- ha a végtörlesztéssel érintett deviza 
alapú kölcsönhöz közvetlenül kapcsolódik 
áthidaló vagy gyűjtőszámla-hitelből eredő 
tartozás, akkor annak végtörlesztését a hi-
telfelvevő az igénybejelentéssel egyidejű-
leg vállalja.

A bankok azonban – eltérően az eddigi 
előtörlesztési gyakorlattól – a fogyasz-
tónak nyújtott hitelről szóló törvényben 
(Hpt.) meghatározott költségtérítést és 
egyéb díjat vagy jutalékot nem számíthat 
fel. A fentieknek megfelelően – a törvény 

októberi hatálybalépéséhez képest – csu-
pán két hónapjuk marad az adósoknak 
arra, hogy a végtörlesztéshez benyújtsák 
bankjuknál igényüket. Ráadásul ezt a 
lehetőséget csak a jelentős anyagi tarta-
lékokkal rendelkező, eddig is jól fizető, 
azaz továbbra is hitelképes adósok tud-
ják igénybe venni. Ők ugyanis a végtör-
lesztéshez- elegendő saját erőforrás híján 
is – forinthitelt vehetnének fel. A még 
jelenleg is meglehetősen mozdulatlan in-
gatlanpiacon ráadásul továbbra is nehéz  
60 nap alatt, jó áron vevőt találni annak 
az adósnak, aki ingatlana eladásával kí-
vánna megszabadulni a végtörlesztéssel 
csökkentett hitelétől.

A hitelüket eddig is gond nélkül törlesz-
tő jó adósoknak érdemes felvenni a forint-
hitel ügyében bankjukkal a kapcsolatot. A 
kormányzat ugyanis nemrégiben szintén 
elfogadta a természetes személyekre vo-
natkozó pozitív adóslista (KHR) létreho-
zásáról szóló törvényt. Így a hitelbírálat 
– melyet a végtörlesztést kérőknél újból 
elvégeznek – már gyorsabban, kevesebb 
papírmunkával és költséggel zajlódhatna 
le. Mivel a végtörlesztés választása során 
az újabb, immár forint alapú hitel fedeze-
téül szolgáló ingatlant ismét értékbecslés 
alá vetik, előfordulhat, hogy a lakás, ház 
vagy telek értékcsökkenése miatt, vala-
mint az adós jövedelmének negatív irányú 
változásai hatására a deviza alapú hitelt 
felvevő mégsem fogja megkapni bankjá-
tól a végtörlesztési igény jóváhagyását. 
A jelenlegi módosító törvény tehát nagy 
valószínűséggel a megbízható, jó anyagi 
körülmények közt élő devizaadósoknak 
jelenthet csak segítséget, illetve kedvező 
lehetőséget arra, hogy megszabaduljanak 
banki terheiktől.

Hivatkozott jogszabályok:
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállal-

kozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
(Hpt.):

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/
njt_doc.cgi?docid=26469.561175

2011. szeptember 19-én elfogadott szö-
veg az otthonvédelemmel összefüggő 
egyes törvények módosításáról: http://
www.parlament.hu/irom39/04144/04144.
pdf

Ötezredik ügyfelét 
szolgálta ki a szegedi 

kormányablak
 Ötezredik ügyfelét fogadta ma a szegedi 

kormányablak. Az egyszerűsített honosítá-
si eljárásban állampolgárságot kérelmező 
házaspár Aradról érkezett a Megyeházára. 
Dubován Mihályt és feleségét, Máriát, a 
kormányhivatal nevében Juhász Tünde ka-
binetvezető köszöntötte. 

Magyar állampolgárságot jött kérni, és ötez-
redik ügyfélként távozott ma a szegedi kor-
mányablakból az aradi Dubován házaspár. A 
73 éves, Bihar megyéből származó férj és a 
szilágysági felmenőkkel büszkélkedő 63 éves 
feleség nagyon meglepődött, hogy éppen ők 
lettek a szegedi kormányablak ötezredik ügy-
felei. Juhász Tünde, a kormánymegbízotti ka-
binet vezetője emléklappal, egy üveg borral, 
és egy szál virággal köszöntötte ebből az al-
kalomból a határon túlról érkezett ügyfeleket. 
Az idős pár már január óta készült arra, hogy 
a törvény adta lehetőséggel élve kérelmez-
ze a magyar állampolgárságot, de hazavárták 

négy gyermekük közül a legkisebb fiút, a 37 
éves Lászlót, aki hosszabb idő óta Ameriká-
ban él. Így a mai napon együtt adták le a be-
adványokat. A kérelemhez minden szükséges 
dokumentumot csatoltak. Volt, amelyik iratért 
több mint kétszáz kilométert utaztak, de – mint 
mondták – ennél nagyobb áldozatra is hajlan-
dóak lettek volna Dubovánék, akik számára a 
mai nap örök emlék marad. 

A Megyeházán 2011.január 3-a óta működő 
ügyfélszolgálat egyike annak az országban 
működő 29-nek, amelyet azért hozott létre a 
kormány, hogy az állampolgárok hivatali ügye-
iket egyszerűen, gyorsan intézhessék. Csong-
rád megyében Szegeden és Hódmezővásárhe-
lyen működnek kormányablakok, ahol több 
mint nyolc és félezer állampolgárt szolgáltak 
ki eddig, és tízezernél is több ügyben jártak 
el.  Állampolgársági kérelemből a szegedi kor-
mányablakban ez volt a 647.

Szeged, 2011. szeptember 14
B. Nagy László

kormánymegbízott 
megbízásából
Varga Márta

kommunikációs vezető
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezés-
re állnak saját betegeik számára reggel 7 órá-
tól délután 15 óráig. A délután rendelés, nem 
ügyeleti rendelés, hanem a betegek ekkor is 
felkereshetik saját háziorvosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig             Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente – (Dr. Pozsik Sándor 
helyett)
Rendel: 11-30 – 14.30-ig       Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/667-8525
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig           Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 
óráig 
október 3 – 7. Dr. Rosztóczy Levente – 
4-én és 6-án  Dr. Hégető Sára 
október 10 – 14. Dr. Hégető Sára
október 17 -21. Dr. Ország Erzsébet
október 24 - 28. Dr. Rosztóczy Levente – 
25-én és 27-én  Dr. Hégető Sára
november 2 – 4.  Dr. Hégető Sára
november 5-én, szombaton 8 – 12 óráig ösz-
szevont rendelés  Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi 
rendelőnél is megtudhatják 
ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
A MENTŐÁLLOMÁSON,
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található 
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segít-
séget kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-
es segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombaton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 
vagy 06-62/474-374 vagy csak a 104-es tele-
fonszámon hívható a mentős ügyelet. A tele-
fonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes 
orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, 
orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is 
felkereshető a mentőállomáson, Szentes, Sima 
F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti rendelő 
(itt csak felnőtt betegeket látnak el!)
KÜLÖN GYERMEK ELLÁTÁS
hétköznap 15 – 17 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnapokon:   
9-11 óráig
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi 
ügyelet: 
A 63-313-244-es telefon 169-es mellékén (ez 
a Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet se-
gítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi 
Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gye-
rekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van 
szükség, közvetlenül hívható a 62/474-374 
vagy a 63-400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Sipka Dénes 
telefonszáma: 364 -902
A fogászati rendelés 2010. januártól bejelent-
kezés alapján, időpont egyeztetéssel történik. 
Bejelentkezés személyesen a rendelőben, vagy 
a 63/364-902 telefonszámon lehet. (Rendelési 
idő alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
október 3 – 7.  8 – 12
október 10 – 14.  14 – 18
október 17 – 21  8 – 12
október 24 – 28.  14 – 18 
november 2 – 4.  8 – 12
A változásokról a rendelőnél lehet tájékozódni.
Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente  szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap 
 első keddjén  8.30–9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap
 utolsó szerdáján 12 –13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9 – 10 óra
Csecsemő tanácsadás 9.30 – 10.30 óra
Védőnői fogadóóra: minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni.
Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyerme-
keket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvos-
hoz kell vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
ÚJ
hétfőtől - péntekig     8–12.30 és 13.30–17 óráig
telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
október 1.-2. 
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
október 8.-9. 
dr. Kun Szabó István (30/5688-998)
október 15.-16. 
dr. Lehoczky János (30/9453-764)
október 22.-23. 
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
október 29.-30. 
dr. Kun Sz. István (30/5688-998)
Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő 8 – 12 óráig
Kedd 13 – 16 óráig
Szerda –
Csütörtök 8 – 12, 13 – 16 óráig
Péntek 8 – 12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8 – 12 óráig
Csütörtök 8 – 12 óráig
Posta nyitva tartása 
hétfőtől - péntekig 8-16 óráig
A Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszámai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-57-82 Bugyi Imre
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/390-85 05 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, pol-
gárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 Szabó Attila
Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-
5399
DÉMÁSZ hibabejelentés
 06-40-822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
 06-80-440-141
 06-80-820-141
A Katolikus Körben 
(Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó 
csütörtökjén 8-17 óráig
A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda 13 - 17 óráig
csütörtök  13 - 17 óráig
péntek 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton 8 - 12 óráig
Telefon: 364-863
A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd zárva
szerdától – péntekig 9 – 13 óra
Hétvégén bejelentkezés után.
Szélmalom
Csak bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-92-98 tele-
fonszámán.
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton 5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap  6.30 – 14.00 óráig

Dr. Rosztoczi Levente 
urológus szakorvos

 rendelési idejében ingyenes 

prosztatarák szűrést tart! 
Ha Önnek problémái vannak 

a vizeletürítéssel, vizsgáltassa 
meg magát ! 

Az időben észlelt elváltozások 
nagy hatékonysággal kezelhetők. 

A szűrés fájdalommentes! 
Kérem hozza magával TAJ kártyáját.
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SZABÓNÉ
DR. SZOKOL GABRIELLA

fogszakorvos
Fogászati rendelésemet 

elkezdtem
SZEGVÁRON

• húzás
• tömés

• porcelán koronák stb.
Helye: Szegvár, Köztársaság u. 14.

(fodrászat mellett)
Rendelési idő: hétfő 15.00-17.00

  szerda 15.00-17.00
Bejelentkezni lehet a 30/956-0627-es 

telefonszámon vagy a helyszínen.
Barátságos légkörben, olcsó árakkal

várom kedves betegeimet.
Állapotfelmérés ingyenes.

Több egészségbiztosítással van  
szerződésem.

MEGHÍVÓ
Szegvár Nagyközség Önkormányzata, 

az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság tisztelettel meghívja Önt

2011. október 23-án  rendezésre kerülő 
ünnepségre

a Kastély dísztermébe

Program:

16.30 órakor
Kiállítás nyílik Döbrőssyné Dr. 
Seres Ilona (Szegvár) és Magyarné 
Varga Anna (Algyő) festők, az „Én 
ezt tudom” Alkotókör tagjainak 
alkotásaiból.

17.00 órakor
A Rozmaring dalkör énekel

Gémes László polgármester úr  
ünnepi beszéde

Ünnepi műsor: előadják a Forray 
Máté Általános Iskola 8. osztályos 
tanulói /Felkészítő: Papné Mészáros 
Réka, Rozgonyiné Szabó Mária

17.45 órakor
Koszorúzás a Rozmaring utcai 
Rendezvényháznál

Közreműködik a Rozmaring dalkör

Mindenkit szeretettel várunk! 

Oktatási, Kulturális  
és Szociális Bizottság

NÉPFŐISKOLA 
SZEGVÁR

TERVEZETT TEMATIKA A 2011/12-ES 
ÉVFOLYAM ELSŐ FÉLÉVÉRE:

2011. szeptember 22. csütörtök 18 óra 
(Kastély)

Szakács Gábor és Friedrich Klára  
rovásírás-kutatók

„A Boszniai piramishegyek rovásjelei”

2011. október 14. péntek 18 óra (Kastély)
Géczi Gábor fizikus, tanár, Magfalva 

megalapítója
„Hogyan tegyük élhetővé környezetünket”

2011. november 08. kedd 18 óra  
(Művelődési ház)

Kovács Sándor plébános úr
„A Biblia az ember kezében”

2011. november 22. kedd  18 óra  
(Művelődési ház)

Dr. Szűts Péter gyermekgyógyász főorvos 
„Szervbeültetésekről” 

2011. december 06. kedd 18 óra  
(Művelődési ház)

Prof. Dr. Juhász Miklós  
címzetes egyetemi tanár

„Hazai és trópusi fűszerek” 

Népszámlálás – 2011
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2009. évi 

CXXXIX. törvény alapján Magyarország terü-
letén – így Szegvár területén is - a 2011. októ-
ber 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételé-
vel NÉPSZÁMLÁLÁST kell tartani. 

A népszámlálási kérdőíveket egy borítékban 
(tájékoztatóval ellátva) számlálóbiztosok jut-
tatják el minden lakásba. 

Az adatfelvételre 2011. október 1-je és ok-
tóber 31-e között a településen található laká-
sokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakó-
egységekben kerül sor. A népszámlálás során 
kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről (lakáskér-
dőív) és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen 
tartózkodik (személyi kérdőív).

A népszámlálási kérdőívek kitöltésére az 
alábbi lehetőségek közül választhat az adat-
szolgáltató:

- a számlálóbiztos tölti ki az adatszolgáltató 
közreműködésével,

- internetes önkitöltés, melyre 2011. október 
1. és október 16. között a www.enepszamlalas.
hu oldalon van lehetőség,

- papír alapú önkitöltés szintén 2011. október 
1. és október 16. között. 

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a 
válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, 
az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre 
és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A 
kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra 
használhatóak.

A forradalom emlékezete
(szerkesztés) 

A forradalom leverését követő évtizedekben 
tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenfor-
radalomnak bélyegezték. 1961. február 24-én 
Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós föl-
di maradványait titokban kihantolták és az Új 
Köztemető 301-es parcellájában újra eltemet-
ték, a nyilvántartásba hamis neveket jegyezve 
be. 1988. június 5-én a volt 1956-os elítéltek ál-
tal alapított Történelmi Igazságtétel Bizottsága 
felhívást tett közzé, amelyben egyebek mellett 
a Nagy Imre-perben kivégzettek tisztességes 
eltemetését és rehabilitációjukat követelték. 
Június 16-án Párizsban, a Père Lachaise teme-
tő 44-es parcellájában felavatták Nagy Imre, 
Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József, 
Gimes Miklós és a forradalom minden kivég-
zettjének jelképes síremlékét. Budapesten az 
Új Köztemető 301-es parcellájában, majd a 
Belvárosban megemlékezést tartottak Nagy 
Imre kivégzésének 30. évfordulóján. A bel-
városi megemlékezést a rendőrség erőszakkal 
oszlatta fel. 1989. március 29-én megkezdődött 
Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, 
Maléter Pál és Szilágyi József jeltelenül elte-
metett holttestének kihantolása. 1989. június 
16-án Nagy Imrét és mártírtársait ünnepélye-
sen újratemették Budapesten. A Hősök terén 
több százezren hallgatták a szónokokat. 1989. 
július 6-án a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi 
Tanácsa a legfőbb ügyész törvényességi óvása 
nyomán Nagy Imre és társai ítéletét hatályon 
kívül helyezte, és bűncselekmény hiányában 
felmentette őket. Ugyanezen a napon halt meg 
Kádár János, a kommunista rezsim vezetője. 
Szimbolikus jelentőségű volt, hogy a bejelen-
tés közben a teremben az emberek egymás ke-
zébe adtak egy papírt, amire az volt írva, hogy 
„meghalt Kádár János”.

2006. október 23-án, a forradalom 50. év-
fordulóján Budapesten, országszerte, sőt szá-
mos más országban is nagyszabású megem-
lékezéseket tartottak, emlékműveket emeltek. 
(Például a lengyelországi Wrocław városában, 
George W. Bush amerikai elnök 2006. október 
23-át az elismerés napjává nyilvánította. Buda-
pesten az évforduló megemlékezései kapcsán 
erőszakos eseményekbe és rendőri brutalitásba 
torkolló zavargásokra került sor. 

(Internetről)

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a 
személyi igazolvánnyal együtt érvényes iga-
zolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személy-
nek kell tekinteni őket.

Kérem, hogy akik adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek a fent meghatározott időszak 
alatt nem tettek eleget, azok 2011. november 
1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási 
összeírás céljából a Polgármesteri Hivatalban.

Gyömbér Ferencné
jegyző



6. oldal XXIV. évfolyam 10. szám

A 2011. évi költségvetés I. 
félévének bevételi  

előirányzatát 47%-ra  
kiadási előirányzatát  

47%-ra teljesítették…
- Váradi Jánosné gazdálkodási osztály-

vezető elmondta, a nemzeti ünnepekre for-
dított összeg 30.000 Ft-ra módosul. Tájé-
koztatta a képviselő-testületet arról, hogy 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
asszony az ülésen részt vett. Az anyagot 
elfogadásra

javasolta, azt írásba is foglalta.
- Gémes László polgármester felkérte a 

bizottságok elnökeit, ismertessék bizott-
ságuk javaslatát.

- Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I. féléves végrehajtá-
sáról szóló írásos beszámolót, melyet a 
kiegészítésekkel együtt elfogadásra java-
solt.

- Lukács Istvánné bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság megállapította, hogy az 
önkormányzat és intézményei gazdálko-
dására a takarékosság volt a jellemző. A 
működési hiányt nagymértékben csök-
kentette az önhiki pályázaton nyert ösz-
szeg, mely 16 millió forint. Hozzátette, 
a településen továbbra is folytatódnak a 
fejlesztések, jelenleg a művelődési ház 
felújítását végzik.

Köszönetet mondott az anyag készítői-
nek. Elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság az anyagot elfogadás-
ra javasolta.

- Gémes László polgármester megkö-
szönte a bizottság elnökeinek ismerteté-
sét.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 109/2011. 
(VIII.30.) KT.

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete az önkormány-
zat 2011. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról szóló beszámolót annak 

Kivonatok a képviselő-testület 2011. augusztus 30-i  
ülésének jegyzőkönyvéből

részletes megtárgyalása után az alábbiak 
szerint fogadta el, illetve hagyta jóvá.

A Képviselő-testület a 2011. évi költ-
ségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolót 551.886.000 Ft (47%) bevételi 
és 550.468.000 Ft (47%) kiadási előirány-
zat felhasználással a kiadott írásbeli elő-
terjesztés szerint elfogadja.

NEM LETT KETTŐ  
5. OSZTÁLY,  

PEDIG LEHETETT VOLNA…

- Gémes László polgármester a Közok-
tatási törvény 102. § 2.c./ pontja alapján 
meg kell határozni az iskolai osztályok 
számát. A javaslatban 14 iskolai létszám 
szerepel, részletesen ismertette.

- Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta 
a képviselő-testületet arról, hogy a Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény nevelőtestüle-
te tárgyalta a 2011-2012. évre vonatkozó 
tantárgy felosztást, mely szám szerint tar-
talmazza az osztályok indulását. Az igaz-
gató-helyettes által ismertetett tantárgy 
felosztást a nevelő testület nem fogadta el, 
ugyanis indokoltnak látja azt, hogy ötö-
dik évfolyamon két párhuzamos osztály 
működjön, mivel a tényleges létszám 35 
fő, mely majdnem eléri a maximális 36 fő 
létszámot.

Elmondta, további 10%-os eltérésre 
lenne lehetősége a képviselő-testületnek, 
a maximálisan felvehető létszám 39 fő 
lehetne. Igazgató-helyettes kérte a kép-
viselő-testületet, amennyiben lehetséges, 
biztosítsa a két osztály indítását. A kép-
viselő-testület hatáskörébe tartozik annak 
eldöntése, hogy hány osztály induljon.

- Gémes László polgármester elmondta, 
a tényleges létszám 32 fő, a saját nevelé-
si igényű gyermekeket duplán számolja a 
törvény, ez esetben 16-16 fős osztályok 
jöhetnének létre. 

Nem tartja indokoltnak ilyen létszámú 
osztályok indulását.

- Szabó Tibor képviselő megkérdezte, 
mit volt a szülők véleménye? Személyes 
véleménye az, hogy eredményesebb, ha-
tékonyabb munkát lehet végezni alacso-
nyabb létszámú osztályban.

Kérdés, az alacsonyabb létszámú osztá-
lyok milyen plusz költséget jelentenének 
az önkormányzatra? Meggondolandó a 
két V. osztály indítása.

- Gémes László polgármester elmondta, 
volt már rá eset, hogy alacsonyabb létszá-
mú osztály indult, a tanulmányi eredmé-
nyek viszont rosszabbak voltak. Vélemé-
nye szerint pedagógustól is függ, milyen 
eredményt ért el egy adott létszámú osz-
tályban.

A normatívát 32 gyermekre adják. Ke-
vesebb gyermek esetében a bevétel is ke-
vesebb. Arra a kérdésre, hogy a szülőknek 
mi volt a véleményük, igazgató-helyettes 
asszony tudna válaszolni. Személy szerint 
nagy felháborodást nem lát.

- Vighné Németh Ildikó igazgató-he-
lyettes elmondta, a szülőknek az a fontos, 
hogy az osztályfőnök személye megnyug-
tató legyen.

- Gémes László polgármester elmondta, 
a problémák el szoktak jutni hozzá. Ezzel 
őt egyetlen szülő sem kereste meg.

- Szabó Tibor képviselő ebben a témá-
ban név szerinti szavazást kért.

- Gémes László polgármester elmondta, 
módosító indítvány hangzott el Szabó Ti-
bor részéről, miszerint javasolja, hogy az 
5. évfolyamon 2 osztály induljon. Kérte a 
képviselőket, szavazzanak.

A szavazás eredménye a következő: 
Bari Tiborné igen, Lukács Istvánné nem, 
R. Nagy Mihály nem, Szabó Tibor igen, 
Tóth Péter igen, Dr. Vigh-Molnár Henriett 
nem, Gémes László nem.

A képviselő-testület 3 igen, 4 nem sza-
vazattal meghozta alábbi határozatát:

Szegvár nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az 5. évfolyamon in-
dítandó osztályok számára tett módosító 
indítványt nem fogadta el.

Az 5. évfolyamon indítandó osztá-
lyok számát a közoktatásról szóló 1993. 
LXXIX. törvény 102. § (2) c. pontja 
alapján egy osztályban határozza meg a 
2011/2012. tanévtől.

- Gémes László polgármester kérte, aki 
egyetért azzal, hogy a 8. évfolyamon 1 
osztály, a többi évfolyamon 2-2 osztály 
induljon, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.
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Képviselő-testülete az 1-4, és a 6-8. év-
folyamon indítandó osztályok számát a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 102. § (2) c. pontja alapján a követ-
kezők szerint határozza meg a 2011/2012. 
tanévtől:

1-4. évfolyamokon 2-2 osztály, össze-
sen: 8 osztály,

6-7. évfolyamokon 2-2 osztály, össze-
sen: 4 osztály,

8. évfolyamon 1 osztály, összesen: 1 
osztály.

- Gémes László polgármester kérte, aki 
egyetért azzal, hogy a napközis osztá-
lyoknál alsó tagozatban 3, felső tagozat-
ban 1 napközis osztály induljon, kézfel-
tartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.

Szegvár nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a napközis osztályok 
számát a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) c. pontja alap-
ján a következők szerint határozza meg a 
2011/2012. tanévtől:

1-4. évfolyamokon 3 osztály,
5-8. évfolyamokon 1 osztály.
- Gémes László polgármester elmond-

ta, a tervezett osztálylétszámok meg-
felelnek a hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak. Kivéve az 5. évfolyamon 
indítandó egy osztály, ahol a beíratott 
tanulók létszáma 32 fő. Jegyző asszony 
elmondta, hogy a saját nevelési igénnyel 
számolva ez 35 fő, viszont a közoktatási 
törvény 3. sz. melléklete 5-8. évfolyamon 
30 főben határozza meg a maximális lét-
számot, viszont a 7. pont szerint 20%-os 
túllépést engedélyezhet a fenntartó. Aki 
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 
engedélyezze az 5. osztályban a maximá-
lis létszámtól való eltérést, kézfeltartás-
sal jelezze.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
3 tartózkodás mellett meghozta alábbi ha-
tározatát:

Szegvár nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közoktatástól szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mel-
léklete I. II. pontja , valamint a II. 7. pont-
ja szerint engedélyezi az általános iskola 
5. osztályában a maximális létszámtól 
való eltérést. 

(A kivonatot készítette: KLI)
 

Használt étolajat gyűjt a Mol – 
Lefolyó helyett a tankba

Szelektív gyűjtése eddig nagyon macerás 
volt, így legtöbbször a lefolyóban végezte: a 
használt étolaj ennek következtében környe-
zeti károkat okozott, és sajnos okoz ma is a 
hazai élővizekben. Környezetkímélő leadása 
azonban májustól összeköthető egy egyszerű 
tankolással. A begyűjtött használt sütőolaj-
ból bioüzemanyag készül.

„Folyamatosan nyomon követjük a társa-
dalmi igényeket, és ezek figyelembe vételével 
bővítjük szolgáltatásainkat a benzinkutaknál. 
A használt háztartási olaj környezetkímélő 
begyűjtésére eddig nem volt igazán jó meg-
oldás, ezért úgy döntöttünk, hogy elindítjuk 
Kisütöttük: ide vele! című kampányunkat, az 
első körben 100 kútnál. Tárolótartályokat he-
lyeztünk el, lehetővé téve a lakosság számára a 
használt sütőolaj környezetbarát elhelyezését.”

150 benzinkútnál lehet majd használt 
sütőolajat leadni

„A májusban kezdődő akció sikerét mutatja, 
hogy 13 hét alatt közel tízezer háztatás csat-
lakozott, és valamivel több mint kilenc tonna 
használt sütőolaj gyűlt össze. A kedvező ta-
pasztalatok fényében szeptembertől 150-re bő-
vítjük a kampányban részt vevő benzinkutak 
számát” 

Bioüzemanyagot állítanak elő

„A benzinkutak mint gyűjtőhelyek nagy 
előnye, hogy közel vannak a lakóhelyhez, és 
könnyen megközelíthetőek. Az akció része-
ként ajándékba adunk egy újrahasznosított 
műanyagból készült gyűjtőflakont, amellyel 
kényelmesen, csöpögésmentesen gyűjthető a 
használt olaj”.

A kutakról az olajat a Biofilter Kft. gyűj-
ti össze, majd tisztítást követően eljuttatja a 
Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol a hasz-
nált olajból bioüzemanyagot állítanak elő. Ezt 
később biokomponensként dízel üzemanyag-
okhoz keverik a Mol finomítóiban. A használt 
olajból készülő bioüzemanyag a lehető legkör-
nyezetkímélőbb, hiszen nem kell repcét vagy 
más növényt termeszteni az olaj kinyeréséhez, 
hanem mint újrahasznosított hulladék az már 
eleve adott.

A civilek szerint jó a kezdeményezés

Graczka Sylvia, a Humusz alelnöke szerint 
összességében előremutató a Mol kezdemé-
nyezése, mivel kényelmes lehetőséget teremt a 
kismennyiségű fáradt olaj szelektív gyűjtésé-
re, ami újdonságnak számít. „Eddig az ember 

a hulladékudvarokba vihette az olaját, vagy 
ha egy társasház összeállt, elszállíttathatták a 
Biofilter Kft.-vel” - mondta a Humusz alelnöke.

„Esetenként az önkormányzatok is szer-
veztek veszélyeshulladék-gyűjtő akciókat, de 
alapvetően nem működött a rendszer, azaz nem 
létezett állandóan hozzáférhető és környezettu-
datos módja az olajtól való megszabadulásnak. 
A Mol-kutak ezzel szemben eléggé kiterjedt 
hálózatot alkotnak, így kényelmesen megold-
ható az olaj szelektív leadása” 

A legtöbb háztartásban az a gyakorlat, hogy 
a vécébe öntik az elhasznált olajat, vagy a sze-
métbe kerül. Ez igen káros, hiszen a csőveze-
tékek falára lerakódva a csatorna dugulását 
okozza, a háztartási szemétbe öntve pedig 
nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hul-
ladéklerakókban. Ha pedig a sütőolaj gondat-
lanságból vagy szándékosan az élővizekbe jut, 
a víz felszínén úszó olajréteg meggátolja az 
oxigénfelvételt, és elpusztítja a vízi élőlénye-
ket. Mint a Mol felhívja a figyelmet, egyetlen 
csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is 
beszennyezhet.

Ha házhoz jönnek, akkor hatékonyabb

Graczka Sylvia meggyőződése, hogy az 
olajtársaság gyűjtőprogramja hozzájárulhat a 
hulladékolaj-hasznosítás kifehéredéséhez is, 
ugyanis a szektorra eddig jellemző volt a fél-
legális feldolgozás. Felmerülhet a kérdés: miért 
nem ad pénzt a Mol az értékes másodnyers-
anyagnak számító fáradt olajért, hasonlóan a 
papír- vagy fémgyűjtéshez?

A Humusz úgy gondolja, hogy a legjobb 
megoldást a szelektív gyűjtés házhoz menő 
modellje jelentené, hiszen nyugat-európai 
statisztikák alapján bebizonyosodott, hogy a 
módszer révén akár 40-60 százalékra is fel le-
het tornászni a gyűjtési arányt (Magyarorszá-
gon ez ma 14-15 százalék körül van). 

Tervezik nálunk is

Információink szerint az államtitkárság jö-
vőre bevezetné a házhoz menő gyűjtést, miköz-
ben fennmaradnának a gyűjtőszigetek is. Ezt 
jó döntésnek tartjuk, hiszen az európai tapasz-
talatok szerint a szigetes gyűjtéssel önmagában 
csak 30 százalék körüli szintre lehet felvinni 
a szelektív gyűjtés arányát, és ehhez is több 
százmillió forintos kampányok kellenének. A 
házhoz menő gyűjtés tehát jó irány, úgy tudjuk 
azonban, hogy ez továbbra sem terjedne ki az 
olajra - mondta a Humusz alelnöke.

(Zöldinfo)
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„Akit párodul 
melléd rendelt az 
ég. Becsüld meg, 

szorítsd meg kezét. 
S ha minden álmod 

valósággá válik.  
Akkor se feled: Légy 

hű mindhalálig.” 
/Madách Imre/

Szeptember 25-én jubiláns házasokért volt a 
szentmise a szegvári templomban. Immár hete-
dik alkalommal jöttek össze a 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 évvel ezelőtt oltár 
elé álló párok hogy egy pillanatra megálljanak 
és hálát adjanak Istennek ajándék voltukért. 
Hiszen ők ajándékok egymásnak, a gyermekek 
ajándékok a szüleiknek, a generációk ajándé-
kok egymásnak.

Bárány István és Janorik Erzsébet 70 évvel 
ezelőtt ígértek hűséget itt a Kisboldogasszony 
templomban. Nyáron ünnepelték Szarvason, 
otthonukban szentmise keretében ezt a kerek 
évfordulót. Személyesen nem tudtak eljönni, 
de egy videó bejátszással idehoztuk és hiszem, 
hogy lélekben ők is itt voltak. 

Negyven pár jött el, várakozó örömmel a szí-
vükben ezekért a kegyelmi pillanatokért. 2011. 
évet a magyar katolikus püspöki kar a Család 
Évének nyilvánította. Döntésüket az a szándék 
vezérelte, hogy a tanúságot tegyünk hitünkről 
és felkeltsük az emberek szívében a szeretetet 
és a felelősség érzését a társadalom legfonto-
sabb intézménye, a család iránt. 

Ma félnek az emberek hogy meghozzák az 
életük nagy döntését, elkötelezni magukat a 
sírig tartó hűségre egy jó házasságban. Pedig 
olyan lények vagyunk, akiknek a fejlődéséhez, 
szüksége van a jó közösség, a szerető család 
biztonságára. A társadalom irányvesztésének 
világos jele a népesség fogyása. Hazánk lakos-
sága idén tíz millió alá csökkent. Pedig a csa-
lád egészséges működése egyben a társadalom 
egészségének is fokmérője.

Legyen a család maga is a közös hit, a kö-
zös imádság otthona. Plébániai közösségeink 
ismerjék meg, tartsák számon a körükben élő 
katolikus családokat. Maguk a családok is 
örömmel találják meg egymással a kapcsolatot. 
Osszák meg egymással ünnepeiket és gondjai-
kat, segítsék egymást munkával, személyes je-
lenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szük-
séges, anyagiakkal is. Büszke lehet számunkra 
olyan családok közösségéhez tartozni, akik 

gyerekruhával, bútorral, baráti szóval, betegek 
ápolásával nap mint nap segítik egymást, akik 
hordozzák a nemzedékek közötti összetarto-
zást, akiknek gondjuk van a magányosokra, az 
idősekre és a betegekre is.

Akkor beszélhetünk egészséges család-
ról, ha az apa és az anya a helyén van. Ha ők 
egységteremtők, „disszonanciaszüntetők” és 
szerethetők.”Szüleim külön élnek, de tulajdon-
képpen se apán, se anyám nincs.” – panaszolta 
egy 19 éves egyetlen lánygyermek. Ha hiány-
zik az édesanyák mosolya, ha a nő elközönsé-
gesedik, ha az örök nőit nem varázsolja az övéi 
elé: kihűl a családi fészek melege és ezáltal a 
világ is elridegül. Erős akaratú, a jég hátán is 
megélni tudó ember azokból a gyermekekből 
lesz, akiknek édesapja példaképpé tud lenni. 

Akiknek apja mumus otthon, rosszul bánik 
az anyával /feleséggel/ ott a gyermekekben a 
gyenge akarat jelei mutatkoznak előbb utóbb.

Ti kedves ünneplő házaspárok azért vagytok 
együtt, mert a házasság szentségében kért kegye-
lem kiárad rátok és a szeretetnyelvét jól megta-
nultátok. Miből is állt ez, mit is kellett tennetek?

A napi feladatok megbeszélésén túl újra és 
újra megerősítettétek céljaitokat. 

Nem hagytátok, hogy a saját feladataitok, 
munkátok lefoglaljon titeket, szem előtt tartot-
tátok miért is házasodtatok össze.

Megadtátok a tiszteletet egymásnak, ha va-
lami fájt megbeszéltétek egymással.

Vidámságot, mókát vittetek az életbe becsü-
letesen éltetek és nem hittétek, hogy lemarad-
tatok jó dolgokról. Megadtátok feleségiteknek 
a romantikát, férjeiteknek, a szenvedélyt, és 
ezt belevittétek a kapcsolatotokba.

Nem hagytátok, hogy a párotok, nehezteljen, 
szomorú legyen, mert a dicséretetekkel szár-
nyat adtatok a másiknak.

Kimutattátok szereteteteket az ajándékozás-
sal, nem az értéke volt a fontos, hanem az hogy 
gondolt rám. Apró figyelmességgel ajándékoz-
tátok meg egymást.

Ügyeltetek ara, hogy a másik ne érezze cse-
lédnek magát. Igazi tét az egyenlőség, az igaz-
ságosság, tisztelet megvalósult köztetek. Meg-
osztottátok a munkát is.

Nem alkalmaztátok a megfélemlítést. Állan-
dó kritikával nem nyomasztottátok a másikat. 
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Nem szigeteltétek el a másikat barátaitól, ba-
rátnőitől.

Nem csak lakótársak voltatok, hanem meg-
fogtátok egymás kezét és apró kedveskedések-
kel életben tartottátok a romantikát.

A kapcsolatban a konfliktusokat fölvállaltá-
tok és nem hallgatásba menekültetek.

Egyitek talán túlságosan szigorú a másik en-
gedékeny volt, de megtaláltátok a közös meg-
oldást.

A pénz sokszor megmutatja a kapcsolat 
minőségét. Nem nyomtátok el a kevesebbet 
keresőt és így nem kellet harcolni az egyenjo-
gúságért. A szeretet a megbocsájtás megtartott 
benneteket egymásnak.

Közös imádság, templomba járás erősítette 
kapcsolatotokat. 

Szent Ágoston azt mondja: a gyümölcsök a 
nap által érnek meg, az emberek a szeretet ál-
tal. Adja Isten hogy a szeretet örökre megőriz-
zen benneteket egymásnak.

A házasság szentségében erőt kaptok, hogy 
Isten szándéka szerint családdá tudjatok nőni.

Zsadányi József

TEMPLOMSZENTELÉS

2011. szeptember 4. vasárnap 10 óra törté-
nelmi időpont az Egyházközségünk életében. 
Ekkor lett hivatalosan is újra megáldva, vagy 
ha tetszik, újraszentelve templomunk a nyári 
nagy felújítás után.

Mint ismeretes a Kedves Olvasók előtt meg-
történt a nyár folyamán a templomunk renová-
lása. Igyekeztünk minden hónapban tájékoz-
tatni Önöket az eseményekről, fejleményekről 
úgy szóban, mint képekben. Most csak egy 
rövid összefoglalót szeretnék adni az elmúlt 
időszakról, és a búcsúnk ünnepéről.

Tehát április végén elkezdődött az áll-
ványépítéssel a templom rekonstrukciója. 
A SEBÉPTECH KFT vállalta ezt a munkát. 
Több brigád és szakma is dolgozott egyszer-
re az épületen. Míg a tető fedése, ill. a pala 
cserjéje zajlott fent addig a templom oldalán 

folyt a szigetelési munka. Előbb „egérlyuka-
kat” fúrtak a falba kívül és belül, majd ezt a 
megfelelő anyaggal beinjekciózták. Amikor 
ez megkötött habarccsal lezárták. Ezután jö-
hetett a vakolás, és a festés. A tetőn a pala 

alatt új léceket, gerendákat is tettek, ahol ez 
szükséges volt. A nagy nyári melegben bi-
zony nem lehetett könnyű ott fenn a magas-
ban a munka. Derekasan helytálltak a dolgo-
zók. Mindezt megköszönte a plébános Úr a 
búcsúi szentmise elején, amikor köszöntötte 
a megjelenteket, majd a Püspök Úrnak tol-
mácsolta a nyáron elvégzett munkálatokat. 
Emléklap adott át Sebők Lajos képviselőjé-
nek és egyházközségünk elnökének Szanyi 
Attilának, aki áldozatos munkával sokat 

tett azért, hogy a templomunk megújuljon. 
Ezután a főpásztor megszentelte minden 
irányba a templomot és elkezdődött a szent-
mise. Mivel ez a nap a búcsú napja is volt, a 
Kisboldogasszony ünnepét is jelentette. Püs-
pök Úr szépen összehozta a három ünnepet: a 
vasárnap Jézus Krisztus feltámadásának ün-
nepe, itt a Kisasszonynapi búcsú és a temp-
lomszentelés. Homíliája ezt a hármasságot 
emelte egybe, és adott lelki útravalót, irányt 
mindannyiunk szívébe. Szép volt a körmene-
ten látni a „nagy tömeget”, vagyis Azokat, 
akik nem csak itthonról, hanem Szentesről, 
Mindszentről, Hódmezővásárhelyről, vagy 
még messzebbről is eljöttek, hogy együtt 
ünnepeljenek velünk. Hála Istennek ezért az 
együttlétért és közös imádságért.

HANGVERSENY

Szintén szép volt a búcsú előtti vasárnap este 
az a Hangverseny, amit Nagy János zeneigaz-
gató vezetésével kaptunk. Andor Csilla gyö-
nyörű éneke, és Kovács Gabriella varázslatos 
gitárjátéka tett élménnyé és felejthetetlenné a 
jelenlévők számára. Köszönjük a közreműködő 
művészeknek, hogy megtisztelték széppé vará-
zsolt templomunkat, és ráhangolták lelkünket 
az ünnepre.

KÓRÓGYSZENTGYÖRGY

Talán sokan nem tudják, hogy szeptember 
14.-én ünnepli az Egyház a Szent Kereszt Fel-
magasztalását. Jézus Krisztus meghalt értünk, 
hogy mi elnyerjük az 
Örökéletet. Ennek esz-
köze volt többek között 
a keresztfa is. A szé-
gyen fája, a bűnözők 
„bitófája”, melyet a 
Szent, szentté tett, az Ő 
vére és teste által. Ezt 
az ünnepet különösen 
is kiemelte számunkra, 
hogy a Kórógyszentgyörgyön álló kereszt tö-
vében ünnepeltük meg. Szép számmal jöttek 
ki az Öregfaluból és jöttek el a környéken la-
kók is.  Most KÜLÖN MEGKÖSZÖNJÜK A 
KERESZT körüli terület gondozását, a szép 
virágokat melyeket nyáron ültetnek, locsolnak, 
és szeretettel ápolnak. Mindez érezhető volt, 
látható volt számunkra. Köszönjük a szorgos 
kezű közelben lakóknak. Kaptunk még széke-
ket, áramot az orgonához, és az atyától jó, szép 
lelki támogatást, mely a keresztről szólt Mind-
ezeket is hálásan köszönjük.      

/PM/

FELHÍVÁS A GYERMEKEKNEK

Szeretettel hívjuk 
meg a hittanos – és 
nem hittanos- gyerme-
keket, hogy az októ-
beri RÓZSAFŰZÉR 
IMÁDSÁGON vegye-
nek részt. Aki eljön, a 
31 napból legalább 10 
alkalommal azt jutal-
mazzuk. A templom-

Folytatás a 10. oldalon.

LISZT 
EMLÉKHANGVERSENY

2011. október 9-én, 17 órakor  
a Katolikus templomban.

Közreműködnek: 
Andor Csilla /ének/, 

Lakatos Béla /zongora/
Mészárosné Suha Csilla /zongora/, 

Nagy János /orgona/
Nyíri Dánielné /orgona/, 

Szunyogh Gabriella /hegedű/

Szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar
Vezényel: Nagy János Szegvár díszpolgára

A hangversenyt Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulója tiszteletére rendezzük.

Mindenkit szeretettel várunk.
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ban minden este 1730 órakor kezdődik, és kb. 
18 óráig tart ez az ájtatosság. Így köszöntjük 
a Szűz Anyát templomunk, egyházközségünk, 
falunk védőszentjét. Így kérleljük ügyeinkért, 
betegeinkért segítségét kérve. Természetesen 
a felnőtt híveket is nagy szeretettel várja égi 
Édesanyánk: MÁRIA.

HÍREK-ESEMÉNYEK
Az imaapostolság szándékai október hónap-

ra:
Általános: A végső szakaszban lévő betegek 

életük végső szakaszában levő betegek szen-
vedéseikben támogatást nyerjenek az Istenbe 
vetett hit és a testvérek szeretete által.

Missziós: Hogy a missziós világnap ünnep-
lése növelje Isten népében az evangelizálásra 
irányuló szenvedélyt, és a missziós tevékeny-
ség támogatása imával és a szegényebb egyhá-
zaknak nyújtott gazdasági segítséggel valósul-
jon meg.

Októberben minden este 17.25-től rózsafü-
zér imádságot végzünk, utána szentmise. 

Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasz-
szonya ünnepe szentmise 18 órakor lesz.

Felnőtt hittan kezdődik október 9 – én 15 
órakor a plébánián. Szeretettel várjuk azokat, 
aki szeretnék pótolni a kimaradt hittanisme-
retet, vagy valamelyik szentséget szeretné fel-
venni.

Október 9-én 17 órától hangverseny lesz 
templomunkban, közreműködik a Bárdos La-
jos vegyes kar. Szeretettel hívjuk és várjuk 
községünk lakosságát.

Temetői szertartás, sírkőszentelés: 
Öregfalusi temetőben október 30-án 14 óra 
Újfalusi temetőben október 31-én 10.30-kor.

Mindkét temetőben igeliturgia a keresztnél, 
majd a sírkövek szentelése. Sírkőszentelést le-
het jelenteni hivatalos időben a plébánián, vagy 
szentmisék után a sekrestyében.

A hónap ünnepelt szentjei: október 1. 
Lisieux-i Ki Szent Teréz, október 4. Assisi 
Szent Ferenc, október 6. Szent Brunó áldozó-
pap, október 7. Rózsafüzér Királynéja, októ-
ber 8. Magyarok Nagyasszonya, október 11. 
Boldog XXIII. János pápa, október 15. Avilai 
Szent Teréz szűz és egyháztanító, október 17. 
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú, 
október 18. Szent Lukács evangélista, októ-
ber 22. Boldog II. János Pál pápa, október 23. 
Kapisztrán Szent János áldozópap, október 25. 
Boldog Mór püspök, október 28. Szent Simon 
és Szent Júdás Tádé apostolok. November 1. 
Mindenszentek ünnepe. Kérjük szentjeink 
közbenjárását.

November 2. Halottak napja, szentmise az 
összes elhunytért 18 órakor kezdődik. 

/Rozgonyi Mária/

A 9. oldal folytatása.

AKCIÓ!
Kisbolt, Szentesi u. 28.

AJÁNLATA:
Fehér kenyér 1 kg 199,- Ft
Tej 1 l poli 2,8 %  189,- Ft
Burgonya, zsákos   49,- Ft/kg
Finom liszt 1 kg  129,- Ft
Dobozos sör 0,5  119,- Ft
Nyitva:
Hétfőtől – péntekig 5.00 – 19.00
szombaton  5.00 – 18.00
vasárnap  6.30 – 14.00

50. éves Találkozó 
Szegváron!

Amennyi örömet jelent a „pótosztályfőnök-
ség”, annyi bánatot is, valaki örökre távozott: 
A fiúk osztályfőnöke, akik félévszázada végez-
tek a Központi Iskolában, a lányok osztályfő-
nöke még Velünk örülhetett.

A finom pörköltet a régi Kultúrházban, az 
udvaron főzte a fiúosztály egyike, az Almád 
Söröző tulajdonosa. 

„Annak idején” itt sokan és sokat táncol-
tunk. Az egyik „fogadott fiam” most is „meg-
táncoltatott” a kéttagú zenekar előtt! Még ilyen 
is volt, így 50 év után!

Köszönjük, én külön köszönöm a megbíza-
tást, és azt, hogy itt lehettem még, és igyek-
szem minél tovább ennek eleget is tenni!

Dr. Magyar Jánosné (Inci néni)
a fiúk pótosztályfőnöke

Fárasztóak,  
de jó pofák…

- Hogy szolmizálnak a részegek?
- MI-TI-SZO?!

- Mi a kannibálok kedvenc gyorskajája?
- A pizzafutár...

- Mit eszik a vegetáriánus kannibál?
- Zöldségest..

- Hova járnak a csúnya fiúk iskolába?
- Zámbó Gimibe!

- Hogy hívják a búzamezőn verekedő parasz-
tok sportját?
- Tájbox!

- Mi az, ha a helyedre egy szakképzetlen szőke 
bombázót vesznek fel?
- A szopás hatalma.

- Honnan lehet felismerni az orosz mikrochipet?
- Hát elég messziről.

- Mennyi a pálinka és az aszpirin összege?
- 11, ugyanis a pálinka üt az aszpirin meg hat és 
ugye üt meg hat az tizenegy.

- Mi a közös a matekban és az evésben?
- A SZÁM!

- Miért buta a fa?
- Mert esze ágában sincs!

- Mi van a hipochonder sírjára írva?
- Na, ugye!

- Mi lenne a földön nők nélkül?
- Globális felmelegedés!

- Mi van az idegbeteg ló lábán?
- Pszichopata!

Praktikus gyakorlati 
tanácsok új gyógyszer 
alkalmazása esetére

Lucz Sándor gyűjtése alapján:

• Minden esetben kérdezzük meg az orvost, 
ismer e olyan eljárást, amely gyógyíthatja a be-
tegségünket vagy panaszunkat gyógyszer nél-
kül. Érdemes ennek magunknak is utána járni, 
és a különböző eljárások ismeretét megérdek-
lődni az orvosnál. 

• Minden új gyógyszerrel kapcsolatban kér-
dezzünk rá konkrétan a gyógyszer mellékhatá-
saira. Ne elégedjünk meg a szokványos allergi-
ás panaszokra irányuló válasszal, ne hagyjuk 
azzal elütni a választ, hogy minden gyógyszer-
nek van mellékhatása, és csak azért vannak, 
hogy a gyógyszercég jogilag védje magát. Ha 
az orvos nem tudja, vagy az az érzésünk, hogy 
nem tudja a mellékhatásokat, kérjünk időt a 
terápia átgondolására és járjunk utána mi ma-
gunk is. 

• Kérdezzük meg az orvost, hány betegen 
és milyen hosszan vizsgálták a gyógyszert, 
mielőtt bevezették a gyógyításra. Esetenként 
ez 7-9 hét, ami nagyon kevés idő. A 2-3 éves 
vizsgálatok már elfogadhatóak. Ha pár hétig 
vizsgálták a gyógyszert nagy rizikó a haszná-
lata, kivéve, ha a vizsgálat óta már évtizedek 
teltek el. 

• Minden esetben kérdezzük meg az orvost, 
meddig kell szednünk a gyógyszert. Ameny-
nyiben hosszú ideig, netán életünk végéig 
kellene szednünk orvosunk szerint, még ala-
posabb körbejárásra van szükség. A több hó-
napig, esetleg évekig, netán életünk végéig 
szedett gyógyszerek esetében a hosszú távú 
mellékhatásokat érdemes alaposan áttanul-
mányozni. Előfordul, hogy egy gyógyszert 
már egyes országokban betiltottak. Ilyenkor 
ne használjuk még akkor sem, ha nálunk for-
galomban van. 

• Az orvostól bármilyen adatot és vizsgála-
tot kérhet, ami a gyógyszerrel kapcsolatos és 
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állításaiban közöl. Neki kötelessége az ön ren-
delkezésére bocsájtani annak elérhetőségének 
lehetőségét. 

• Mindig kérdezze meg az orvost a várható 
gyógyszerekkel való kölcsönhatásról. Ameny-
nyiben Ön 3-4 gyógyszernél többet szed ezek 
a hatások megjósolhatatlanok. Így különös 
gonddal kell eljárni a gyógyszerszedések elha-
tározásánál. Ne elégedjen meg a doktor taná-
csával, hogy nyugodtan szedheti. Ha valóban 
meg akar erről bizonyosodni, részletesen ol-
vassa el minden szedett gyógyszerének mel-
lékhatásait. 

• Minden esetben, még kiváltás előtt tájéko-
zódjon a gyógyszer szedésével, és szedhetősé-
gével kapcsolatos információkról. 

• Terhesség alatt csak életmentő gyógyszer 
szedése lehet indokolt. 

• Kérdezze meg orvosát, hogy saját magának 
vagy gyermekének ugyan ezt a gyógyszert ír-
ná-e fel hasonló helyzetben? 

• Ha a gyógyszerek szedése során új pa-
naszt észlel, akkor gondoljon arra is, hogy 
elképzelhető, ez valójában egy mellékhatás. 
Ha erről van szó kérje orvosát, hogy jelentse 
azt a gyógyszerfelügyeletet ellátó intézet felé, 
ha súlyosnak ítéli a panaszt. Ha kezelőorvosa 
nem figyelmeztette a mellékhatásra, hívja fel 
a figyelmét, tájékoztatási kötelezettségének el-
mulasztására. 

• Amennyiben szakrendelés írja fel Önnek 
a gyógyszert, mielőtt kiváltja, konzultáljon 
háziorvosával. A szakorvosi rendeléseken 
hajlamosak csak a saját szakmájukra fóku-
szálni, és nem törődnek az egyéb gyógysze-
rekkel. 

• Ha már legalább négy-öt gyógyszert szed, 
nagyon megfontoltan kezdjen újabb szedésébe, 
ez csak nagyon ritkán lehet indokolt. 

• Antibiotikumot csak abban az esetben 
szedjen, ha biztosan baktérium okozza a fertő-
zését, egyéb esetben szedése káros és veszélyes 
is lehet. Kérdezze meg az orvost, hogy biztos-e 
a bakteriális fertőzésben. Ha nem, csak élet-
veszélyben lehet indokolt a vak antibiotikum 
adás. 

• Kivétel nélkül, minden esetben kérdezze 
meg az orvost és járjon Ön is utána, hogy a 
felírt gyógyszer okoz-e hozzászokást. Ha igen, 
ne szedje a gyógyszert, ha csak nem elenged-
hetetlen. 

• Megelőzés céljából csak nagyon ritkán le-
het indokolt gyógyszer szedése. A legelterjed-
tebb ilyen gyógyszercsoport a koleszterincsök-
kentők, melyekről kiderült, hogy nem előzik 
meg a szív-érrendszeri betegségeket. Ugyanez 
igaz a szalicilátokra és még sok gyógyszerre. 
Így a megelőzésképpen szedett gyógyszerek 
létjogosultsága nem megfelelően bizonyított. 
Ezek csak több évtizedes tapasztalatok alapján 

lehetnének mérvadóak. Nincsenek ilyen vizs-
gálatok, amelyek pozitív eredményt hoztak 
volna. 

A nem körültekintően felírt és szedett 
gyógyszerek rontják életben maradási esélye-
inket. Gyógyszert csak megfelelő informáci-
ók birtokában kezdjünk szedni. Különösen 
ügyeljünk a gyerekek esetében, mert a gyógy-
szerszedés káros következményei súlyosab-
bak lehetnek.

SZEMELVÉNYEK A 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2011. AUGUSZTUS 

30-án
TARTOTT ÜLÉSÉNEK 
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
- Bucsányi László bizottsági tag elmondta, 

azt tapasztalta, hogy a sport pálya nagyon el 
van hanyagolva. Jogosan elvárható az egye-
sülettől, hogy rendet hagyjanak maguk után. 
Kérte a képviselő-testületet, amikor a civil 
szervezetek támogatásáról dönt, vegye ezt fi-
gyelembe.

Kifogásolta, hogy 3 képviselő nem volt fönt 
a színpadon, amikor a Szegvárért Emlékérem 
és Díszpolgári cím átadására került sor. Véle-
ménye szerint nem kellő tisztelet volt ez a ki-
tüntetettekkel szemben. Községi rendezvényen 
egységesen ott kell lenni minden képviselőnek. 
Hozzátette, ez az egész falu véleménye.

- Tóth Péter képviselő Bucsányi László fel-
vetésére elmondta, volt, aki azért hiányzott a 
színpadról, mert dolgozott. Személy szerint az 
ünnepség végére ért oda. Ha valakit azzal meg-
sértett, hogy nem tudott jelen lenni a kitünteté-
sek átadásánál, elnézést kér.

Megjegyezte, voltak rendezvények, külföldi 
látogatások, ahová néhány képviselőt el sem 
hívtak. Nem tudott arról sem, mikor érkeztek 
a községbe a külföldi vendégek.

Kikérte magának, hogy kihúzónak higgyék. 
Megjegyezte, a kitüntetetteknek személyesen 
gratulált.

- Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő el-
mondta, előre ő sem tudta, mikor jönnek Er-
délyből a vendégek. Megjegyezte, egy megvá-
lasztott képviselőnek tudnia kell, hogy vannak 
kötelezettségei.

-Gémes László polgármester elmondta, egy 
képviselő keresi a feladatot, nem arra vár, hogy 
megbízzák.

- Bucsányi László bizottsági tag elmondta, 
egyetlen rendezvényen nem látta Szabó Tibor 
képviselőt.

- Szabó Tibor képviselő kikérte magának 
Bucsányi László megjegyzéseit és kérte, hogy 
ne oktassa ki. Hozzátette, képviselőként részt 
vett idei rendezvényen és támogatást is nyúj-
tott. Elmondta, a sporttelepen az utolsó pilla-
natban mégis feltakarítottak a focisták. Rendbe 
tették a füvet, a lombokat és kitakarították az 
öltözőket is.

- Tóth Péter képviselő megkérdezte Gyöm-
bér Ferencné jegyzőt, tartozik-e elszámolással 
egy bizottsági tag felé, miként vett részt falu-
napi rendezvényen, vagy bármely más meg-
mozdulásban?

- Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, nem 
tartozik elszámolni.

- Lukács Istvánné képviselő elmondta, falu-
napokon mindenki tudja a feladatát.

Megköszönte mindenkinek a munkáját. Arra 
kérte képviselő társait, jeles napokon, községi 
rendezvényeken mindenki képviseltesse ma-
gát.

- Tóth Péter képviselő kérte, hogy zárják le 
a vitát. Elmondta, a Kórógy-tónál a szemetes 
zsákok szét vannak szakadva. Konténerek ki-
helyezésére lenne szükség. A lakosok kérik, 
hogy a kerékpárút híd utáni részénél pihenőt 
kellene kialakítani.

- Gémes László polgármester elmondta, van 
padka kialakítva, a fű benőtte, ezért nem lát-
szik.

- Tóth Péter képviselő elmondta, az Újfalusi 
temető hátsó kapujánál járdát kell kialakítani. 
Hozzátette, egy busz ott rendszeresen parkol, 
az aszfalt szét van töredezve. A környék ott 
balesetveszélyes. A Kórógy utcai feljáró göd-
rös, aszfaltozni kellene.

- Gémes László polgármester elmondta, a 
busz parkolásával kapcsolatban történ már in-
tézkedés. A busz akkor el is került onnan, egy 
ideje ismét ott parkol.

- Bernáth Ildikó szeretettel meghívta a kép-
viselő-testületet és a jelenlévőket, nézzék meg, 
milyen felújítások történtek az iskolában és te-
kintsék meg a pályázaton nyert interaktív táb-
lákat is.

- Lukács Istvánné képviselő elmondta, szep-
tember 21-én lesz a Forray Máté Általános Is-
kola névadója. Egész napos programot szervez-
tek erre a napra.

- Bernáth Ildikó elmondta, reméli, hogy a 
szeptember 21-e hagyományteremtő nap lesz a 
későbbiekben.

- Szabó Tibor képviselő elmondta, a leendő 
első osztályos szülők kérték, hogy az egyik 
első osztályt az új iskolában indítsák el. Szeret-
né, ha erről a témáról beszélnének és szavazna 
is a képviselő-testület.

- Gyömbér Ferencné jegyző felolvasta a szü-
lők kérelmét. Elmondta, az illetékes bizottság 
tárgyalta a témát.

- Gémes László polgármester elmondta, 
szülői értekezleten a szülők ezt nem vetették 

Folytatás a 13. oldalon.
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DIÁKVILÁG
Gyorsan eltelt a nyári vakáció, újból jelent-

kezek a Diákvilág rovattal.
A Forray Máté Általános Iskola tanulói kö-

zül sokan vettek részt nyári táborokban. A 
néptánc, a honismereti, a lewin-brzeski-i, a 
balatonszárszói, az úszás, a horgász, a karate, 
a Csóró bringás, a Katolikus Kör és a Községi 
Könyvtár által szervezett kézműves progra-
mokon, táborokban. Sok pedagógus és külső 
segítő vett részt ezeken a rendezvényeken. Kö-
szönjük valamennyiük segítségét, szervező és 
lebonyolító munkáját. 

Elkészítettük a Forray Máté Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
dokumentumait, melyet véleményeztek és 
elfogadtak a diákönkormányzat, a szülők, a 
tantestület és a képviselő-testület tagjai. Vala-
mennyi dokumentumot a szakértők” kiválóra” 
minősítettek.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata  
17.132.500 Ft  vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program 1.1.1 kiírásában informatikai infrast-
ruktúra fejlesztés megvalósítására a szegvári 
Általános Iskolában. 

A támogatásból 23 db számítógép 10 db tan-
termi csomag, / 10 interaktív tábla, 10 laptop 
és 10 projektor/ valamint 2 db SNI nagyothal-
ló csomag került beszerzésre. Az informatikai 
eszközök beszerelése a nyár folyamán megtör-
tént, így a diákok a szeptember 15-én tartott 
átadó ünnepség után használatba vehették. 
Ezen a projektzáró ünnepségen részt vettek a 
meghívott vendégek és a tantestület dolgozói. 
Örömmel vettük birtokba a XXI. sz. nélkü-
lözhetetlen eszközeit. Azóta is nap, mint nap 
használják a gyermekek a digitális táblákat. 

Köszönjük mindazok segítségét, akik részt vet-
tek a pályázat megírásában, lebonyolításában.

 
Szeptember 30-án Nemzeti Diákport Nap 

volt. Ezen a délelőttön az alsó és felső tagozat 
tanulói akadályversenyen vettek részt. Mi alsó-
sok a sportpályán tartottuk a rendezvényt. Er-
dei Sándor a Honkyokushin Karate Egyesület 
vezetője segítette a munkánkat. Az 1-2. osztály 

tanulóinak ügyességi, manuális és sport jellegű 
feladatokat kellett megoldaniuk. A 3-4. osztály 
tanulói számháborúztak. Nagyon kedvelték és 
örömmel végezték a gyakorlatokat a tanulók. 

Köszönjük Erdei Sándor és az alsó tagozatos 
pedagógusok munkáját. A felső tagozatosok-
nak iskolatörténettel és Forray Máté életével 
kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk. 
Itt is voltak külső segítők. Így: Határné Boty-
tyán Erika védőnő, Bölcskei-Molnár Zoltán, 

Kovács Ferenc tűzoltók. Köszönjük, hogy ve-
lünk voltak!

A felsős pedagógusok is tevékenyen kivették 
a részüket a feladatok összeállításában és lebo-
nyolításában. Köszönet érte!

Délben 300 gyermek, több szülő és nevelő 
együtt futotta le a 2011 m távot. Öröm volt néz-
ni az együtt mozgó gyerekeket és felnőtteket. 
A Kurca TV felvételt készített erről a napról. 
Köszönjük!

A rendezvény szervezői voltak: Lukács 
Istvánné, Pólyáné Téli Éva és Rozgonyiné Sza-
bó Mária pedagógusok. Köszönet érte!

Mit kínálunk október hónapban?

6-án megemlékezünk az Aradi vértanúkról 
iskolai szinten. A műsort a 7.a és a 7.b osztály 
tanulói adják Gila Györgyné vezetésével.

11-én hulladékgyűjtés lesz a Központi Is-
kolában 8.00-17.00 óráig. Lehet hozni papírt és 
vasat egyaránt.

21-én délelőtt a Központi Iskolában felavat-
juk Forray Máté emléktábláját, valamint 
meghallgatjuk az ünnepi műsort, melyet a 8. 
osztály tanulói adnak elő Papné Mészáros Réka 
és Rozgonyiné Szabó Mária szervezésével.

Őszi szünet: 2011. november 2 – november 
5. (A szünet előtti utolsó tanítási nap október 
28. péntek, a szünet utáni első tanítási nap no-
vember 7. hétfő.)

November 7-11-ig Szegvárra látogatnak az 
erdélyi, sófalvi testvértelepülésünk diákjai és 
pedagógusai. Ebben az időpontban 16 gyermek 
lesz elszállásolva családoknál. Kérjük azokat a 
családokat, akik szívesen fogadnának gyereke-
ket jelezzék szándékukat Bernáth Ildikó igaz-
gatónőnél. A fogadó gyermekek viszonzásul a 
jövő évben kiutazhatnak Sófalvára.

Lukács Istvánné
tanítónő
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fel. Ismert a szülők számára, hogy az újfalusi 
iskolában indul az első osztály. Azt is tudták, 
hogy két első osztály fog indulni. A kérelmet a 
szőlők vasárnap este írták.

- Bernáth Ildikó elmondta, 3 szülői érte-
kezletet is tartottak az első osztály indulása 
miatt, hiszen akkor még nem tudták a létszá-
mot. Akkor megindokolta, miért indítják egy 
helyen a két első osztályt. Az egyik ok az, hogy 
elindul a tánctagozat. A másik ok az, hogy a 
művelődési ház felújításával a környék baleset-
veszélyes. Az elsősök számára paradicsomi ál-
lapotot alakítottak ki. Tökéletesen felszerelt 3 
tanteremmel, teakonyhával, hűtővel, micróval, 
zárt udvarral rendelkeznek. Nagyon sokszor 
megfogalmazódott a szülők számára, hogy mi-
lyen jó lenne, ha homogén lenne egy társaság 
életkora, ahol együtt vannak. Ennek is megvolt 
a pedagógiai logikája. Erre most sem hely, sem 
alkalom nincs. 3 komoly fórumon mondhatták 
el az elsős szülők az észrevételeiket, kérései-
ket. A szülői értekezleten meghallgatták és 
tudomásul vették a szülők a választ. Ezekre 
mindig reagáltak. Nem érti, miért volt szükség 
írásos megkeresésre.

- Szabó Tibor képviselő elmondta, jelen volt 
a szülői értekezleten, valóban egy ember szó-
lalt fel, de a többi szülő nevében. Elmondták 
nekik, hogy az újfalusi iskolában indul mind a 
két első osztály, felsorolták mellé az indoko-
kat is. Miért nem lehet a szülői kérésnek ele-
get tenni, amikor annak nincs anyagi vonza-
ta? Az új iskola el van kerítve, felelősségteljes 
pedagógusok tudnak vigyázni a gyerekekre. 
Véleménye szerint ez szocializálódás kérdése. 
Az öregfaluban élő szülők kérése az, hogy az 
új iskolában legyen első osztályos oktatás. Az 
intézménynek a képviselő-testület a fenntar-
tója, a szülők pedig kéréssel fordultak hozzá-
juk.

- Gémes László polgármester elmondta, 
ebben a kérdésben nem a képviselő-testület-
nek kell döntenie. Nem érti, miért nem tették 
fel ezt a kérdést szülői értekezleten. Vélemé-
nye szerint ez az elosztás a legjobb megoldás 
a gyerekek szempontjából. Mindkét első osz-
tályban néptánc oktatás indul. Elmondta, meg 
fogja keresni azt a 10 szülőt, akik aláírták ezt 
a kérelmet.

- Bernáth Ildikó hozzátette, a művelődési 
házban nem tudják biztosítani a néptánc okta-
tást. A szülők abba nem gondolnak bele, hogy 
hol biztosítsák a népi játékokat és néptánc ok-
tatást? Ki fogja biztosítani a gyerekek baleset-
mentes közlekedését. Erre a pedagógusok nem 
tudnak felelősséget vállalni.

- Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő véle-
ménye szerint ez szakmai kérdés. Nem feladata 
a képviselő-testületnek ebben dönteni.

- Gémes László polgármester elmondta, az 
önkormányzat próbál a szülők kérésének ele-
get tenni. Az írásos megkeresésre válaszolni 
fog amellett, hogy személyesen is beszél a szü-
lőkkel.

- Tóth Péter képviselő megjegyezte, félő, 
hogy előbb-utóbb be kell zárni az újfalusi is-
kolát is, mivel a gyermeklétszám folyamatosan 
csökken.

- Lukács Istvánné képviselő elmondta, évek 
óta tanít az új iskolában, a tantermet viszont át 
kellett adnia, mivel ott tornaszoba lesz kiala-
kítva. Így a gyerekekkel együtt átkerül a köz-
ponti iskolába. Meg fogják szokni a gyerekek 
az új helyet.

- Bernáth Ildikó elmondta, a lakosok-
kal egyetértve csak köszönettel tartozik az 
önkormányzatnak azzal, hogy fenn tud-
ják tartani a 3 épületet. Az intézmények 
gyermekcentrikusak.

- R. Nagy Mihály alpolgármester javasolta, 
hogy zárják le a vitát.

- Bari Tiborné képviselő elmondta, akik má-
jus végén kötöttek szennyvíz csatornára szer-
ződést, felszólítást kaptak a részletfizetésre. 
A lakosok azért nem tudtak fizetni, mert nem 
kaptak csekket.

- Gémes László polgármester kérte a la-
kosokat, fáradjanak be a polgármesteri 
kabinetbe, ahol a munkatársak segítséget 
nyújtanak. Az OTP Szentesi Fiókja nem tud 
ebben intézkedni. Tud róla, hogy a májusi 
kötéseknél problémák merültek fel. Azt az 
ígéretet kapta az OTP-től, hogy mindenki 
nevére ki fognak küldeni 12 db befizetési 
csekket, mely az önkormányzatnál meg-
található, így a lakosoknak rögtön tudnak 
segíteni. 

(A kivonatot KLI készítette.)

MÚZEUMI PÁLYÁZAT
Kovács Ágnes 7. osztályos tanuló 

egy régi zöldségszeletelőt mutatott be a 
„Régi tárgyaink élete” című pályázaton. 
Lényegretörően írta le a használatát, és 
ügyesen kiderítette, hogy a dédnagyszülei 
is használták már, tehát, több mint 100 
éves lehet. 

Purgel Nóra

Kovács Ágnes: 

A régi zöldségszeletelő
Deák Károly dédnagyapám testvéréé, 

Deák Annáé volt, kb. 20 évig. Sokáig a 
kamrájukban egy szögre volt felakasztva. 
Szerintem Deák Anna férje, Tóth Zakariás 
készíthette. Fából és fémből. 60x20 cm-es 
deszka, melyet két pengeszerű kés oszt há-
rom részre. Eredetileg zöldségfélék szele-
telésére használták, uborka, sárgarépa, ká-
poszta és tök reszelésére, mi is ugyanerre 
használtuk. 

A kamrában úgy, mint régen, mi is szög-
re akasztva tarjuk. Úgy, hogy kölcsönkér-
tük savanyúság eltevésekor, majd később 
nekünk is adta, mondván, hogy mi többet 
tudjuk használni, mint már ő. Mikor édes-
anyám kicsi volt, és ellátogatott Annuska 
nénihez, pont a káposztát gyalulta. Kis 
hordójába káposztát tett savanyítani. Erő-
sen össze kellett nyomkodni a sóval és a 
fűszerekkel és neki megengedte, hogy 
megtapossa mezítláb, persze alapos láb-
mosás után. Itthon is jóízűen rágcsáljuk, 
mikor savanyítani teszünk el káposztát.

Első osztályom  
54. találkozója  
Szegváron…

Már több volt, de ez most ismét Csodálatos…
A leány és fiú osztályomból még ennyi sok 

év után szép számmal megjelentek, és én is 
köztük lehettem…

Szokás szerint, de most a kívül-belül szépen 
felújított templom előtt gyülekeztünk. A fiú osz-
tály egyik tagja – plébánosa – szolgáltatott értünk 
szentmisét, az elhunytakért, és a még élőkért. 

Innen utunk falunk csodálatos éttermébe 
vezetett, finom ebédünket elfogyasztottuk – 
három hosszú asztalnál – közben, de utána is 
beszélgettünk és fogyasztottuk a finom süte-
ményeket! 

Mindent köszönünk, de én külön, hogy 
KÖZTETEK lehettem! Voltak többen igazolt 
mulasztók, de sajnos sokan már örökre távoz-
tak! Ők nyugodjanak békében!

Szeretnék még Veletek Találkozni a követke-
zőn is… Mindenkinek mindent megköszönök. 
Szeretettel: 

Dr. Magyar Jánosné Inci néni
a két osztály osztályfőnöke

A 11. oldal folytatása.
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Tégla Ferenc  
gyarapította arany 
érmeinek számát

A szegvári szárma-
zású sportoló több, 
mint 20 éve részt vesz 
a rendőrök és tűzol-
tók világjátékán. Ezt 
az olimpia méretű 
sporteseményt az 
idén New Yorkban 
rendezték meg, ahol 
számtalan sportágban 
mérték össze erejüket 

közel 6000-en a világ minden tájáról. A ver-
seny színhelyén élte át a két napig tartó Irene 
hurrikán tombolását is.

Tégla Ferenc nyugállományú tűzoltó alezre-
des a diszkoszvetésben és a kalapácsvetésben 
első helyezést ért el, míg súlylökésben csupán 
egy cm-rel a második helyet szerezte meg. 

Nagyon szeretett volna mind a három ver-
senyszámban győzni, hogy mind a három 
unokájának jusson egy-egy aranyérem, mert a 
verseny után meglátogatta lányát is, aki a kö-
zelben él családjával.

Gratulálunk a szép eredményhez, további si-
kereket kívánunk.

(Szerkesztőség)

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK TALÁLKOZÓJA
2011. október 1-jén

Balról, jobbra haladva:Vigh Lászlóné, Tóth Lászlóné, Balogh Jánosné, Nagy Sándor, 
Kulcsár Tiborné, Balogh János,  Bárány Ernőné, Szente Antalné, 

Kovács Józsefné, Szentkúti Imréné, Mészáros Jánosné, Juhász 
Tóthné Agócs Emilia, Kőrösi Lajosné, Gila László, Orvosné Jaksa Mária,
Varga Sándorné, Nagy Imréné, Nagy Imre, Bihari József, Kovács Lajos

Gugolnak: Gyovai Vilmosné, Szenczi Sándorné, 
Jelen van még: Tóth László, Kőrösi Lajos, Kovács József,

Szentkúti Imre, Gyovai Vilmos, Bihari Józsefné, Nagy Sándorné
  (Fotó: Kovács Lajosné)

Könyvtári hírek
Szeptember 30-án született Benedek Elek 

meseíró, az ő tiszteletére ezt a napot a Magyar 
Népmese Napjává tették. Könyvtárunk rajz és 
meseíró pályázatot írt ki, amelyre 27 rajz és 2 
mese érkezett. 

A rajzokat kiállításon mutatjuk be a látoga-
tóknak. Ennek ünnepélyes megnyitójára szep-
tember 30-án került sor. A rajzok értékelése 
közben Kispál Rita 4. osztályos, és Csapi Eme-
se 6. osztályos tanuló felolvasta a pályázatra 
beküldött meséjét.

A rajzokat értékeltük, minden korosztályban 
kiemeltük a nekünk legjobban tetsző 3 alkotást.

Nagy örömünkre 3 óvodás is rajzolt nekünk: 
Gajda Sára kiscsoportos, Borbás Rebeka An-
géla középsős és Pap Marcell nagycsoportos. 
Az alsó tagozatosok közül a másodikos Bihari 
Dániel, a harmadikos Bihari Máté és Gila Ró-
bert rajzait emeltük ki. Az 5-6. osztályos raj-
zok közül nekünk a legjobban Kollár Renáta, 
Ágoston Beáta és Tóth Klaudia munkája tet-
szett. A 7-8. osztályosoktól talán messze áll a 
már a mesevilág, de őket is megihlette egy-egy 
kedves mese. Kozma Ágnes, Fegyveres Petra 
és Varga Bernadett képeit emeltük ki.

Köszönjük a többiek alkotásait is – 
Csillagkuti Jácint, Bottyán Kitti, Szabó Boró-
ka, Szűcs Gergő, Szabó Fanni, Dóczi Klaudia, 
Vigh Kamilla, Salánki Zoltán, Polereczki Nap-
sugár, Szabó Diána, Pindzsulya Norbert, Papp 

Kíra, Fúvó Viktória. rajzait is megtekinthetik a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

Több éve október 
első napjaiban a 
könyvtárak kiemelt 
r endez vények kel 
hívják fel a figyel-
met arra, hogy mi-
lyen változatos le-
hetőséget kínálnak 
a könyvtárak a ta-

nulásra, a tájékozódásra, a szabadidő tartal-
mas eltöltésére, a hátrányos helyzetben élők 
támogatására, az igénybe vehető szolgálta-
tásaikra. Az idén a Könyvtárak a tudásért 
szlogen keretében a Beszéljünk egymással, 
tanuljunk egymástól! tartalmú programokra 
koncentráltunk.

Igaz, hogy az újság megjelenésekor már a 
programok nagy része megvalósult, de a kíná-
lat álljon itt most: 

- Internet használat -Kedvezmény a Könyv-
tári Napok idején - Naponta fél óra ingyenes 
internet használati lehetőség 

Hétfőn
- Kicsi vagyok én ... 
Vendégünk a baba-mama klub -  Ringatók, 

mondókák, dalok tanulása a könyvtári köny-
vekből 

- Régi öltés, mai környezetben - A Díszítő-
művész Szakkör hímzései -A szép kézimunká-
kat minikiállításon mutatták be az alkotók 

Kedden
Hulló falevél, suttogva beszél... - Időseknek 

az idősekről - Versek, történetek, dalok, köny-
vek az őszről, idősekről

Vendégünk: a Gondozási Központ Idősek 
Klubja

Szerdán és pénteken
Őszi versek - őszi képek - Kézműves foglal-

kozás - Képek készítése természetes anyagok 
felhasználásával 

Résztvevők: az általános iskola 4. osztályos 
tanulói 

Péntek
Itt van az ősz, itt van újra 
Kézműves foglalkozás napköziseknek 
Őszt idéző tárgyak készítése különböző 

technikákkal a Belevaló Klub tagjainak irányí-
tásával

KÖNYVES VASÁRNAP
2011. 10. 09.
Szüreti hangulatban - Játékos kézműves fog-

lalkozás - 14.00-16.00 
Gyöngyözés és szórakoztató játékok 
Modern öltés - modern felhasználás - Kötés, 

horgolás, hímzés 16.00-18.00 
A művelődési ház Tűforgatók szakkörének tag-

jai bemutatják kedvenc kézimunka technikájukat 
Október 28-án pénteken 17 órakor vendé-

günk Grecsó Krisztián író, szerkesztő. Be-
szélgetőtárs Szűcs Zoltán

Várjuk Önöket programjainkra. 
Könyvtárosok
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ÉLMÉNYEIM A SZENIORÚSZÓK EURÓPA BAJNOKSÁGÁN
1. rész

XIII. European Masters Swimming Championships
Yalta, 2011. 09. 02. 11.

avagy „survivor” túra Ukrajnában
Ebben az évben a szeniorúszók Európa 

Bajnokságát a Krím-félsziget gyöngyszeme-
ként emlegetett Jaltában rendezték. Nagy iz-
galommal vártam az utat, hiszen számomra 
eddig ismeretlen világ várt rám. Nemcsak a 
medencében készültem a versenyre, hanem 
próbáltam felkészülni Ukrajnából is. Első-
sorban az interneten találtam információkat, 
s ezek alapján igyekeztem minden rám váró 
élményre és megpróbáltatásra előre felké-
szülni. Volt, amire sikerült, de nem mindenre.

Eredetileg busszal mentünk volna csong-
rádi szenior úszótársaimmal, de az utazás 
előtt 3 héttel kiderült, hogy vonattal fogunk 
utazni. Többen, akik Ukrajnában, Oroszor-
szágban tanultak valamikor régen, megnyug-
tattak bennünket, hogy az ukrán vonatok tisz-
ták, szépek és minden igényt kielégítenek. A 
boldog, békés érzés elkísért bennünket egé-
szen Záhonyig, ahol megtudtuk, hogy szinte 
biztosan nem jutunk át a határon Csopnál a 
következő vonatunk indulásáig. Ez be is jött, 
de egy merész ötlettel meg tudtuk állítani a 
már kiindult vonatunkat. Lobogtattuk a je-
gyeinket, s szálltunk volna fel, de a kalauzok 
közölték, a MÁV nemzetközi jegypénztárá-
ban kiadott jegy nem jegy náluk. Ezért úgy 
gondolták, vissza se adják a retúrjegyünket, 
s újból kiindították a vonatot, nélkülünk. A 
mozgó vonatról még visszaszereztük a je-
gyeinket, majd a helyi rendőrök kíséretében 
visszamentünk a váróterembe. Ott egy ép-
pen „véletlenül jelen lévő” magyarul beszé-
lő vasutas hölgy felvilágosított bennünket, 
hogy minden vonatra kell hálókocsijegy is, 
kivéve a rövidtávon (3-400 km !!!) közleke-
dő járatokra nem. Gyorsan rájöttünk, hogy 
haza sem tudunk jönni, ha csak nem vesszük 
meg visszafelé a kiegészítő jegyeket, ott ma-
radunk Ukrajnában néhány napig, vagy hétig 
szándékunk ellenére. „Szerencsénk volt, a 12 
embernek ugyan 3 különböző vagonba, kizá-
rólag felső ágyba, de sikerült még éppen je-
gyet találni a visszafelé útra. Ezután már csak 
egy problémánk volt. Hogyan jutunk el a kb. 
470 km-re lévő Ternopolba, ahonnan már volt 
hálókocsijegyünk is.

Ez a probléma is megoldódott. „Teljesen 
véletlenül ott várakoztak az állomáson éjjel 
10-kor álruhás taxisok, akik a pénztáros köz-
vetítésével felajánlották szolgálatukat. Ha-
mar előállt 3 egymást jól ismerő autós, akik 
gyorsan begyömöszölték fejenként 40 kiló 
körüli poggyászainkat autóikba, majd végül 
mi is beszálltunk a csomagtartóba nem férő 
csomagjainkkal az utastérbe. Nagyjából 7 

órán  át tartott az út, átszeltük a Kárpátokat 
(amiből semmit nem láttunk a sötét miatt), el-
haladtunk Csernobil közelében lévő kihalt te-
lepülések közelében. Aludni nem mert közü-
lünk szinte senki. Az út minősége változatos 
volt, időnként teljesen jó, máskor kráterekkel 
tarkított. Már hajnalodott, amikor Ternopolba 
értünk. A pályaudvar épülete gyönyörű, mo-
numentális, a környéke lepusztult. Találtunk 
egy várótermi részt, ahol viszonylag kevesen 
voltak, s a szag is elviselhető volt. Itt töltöt-
tünk még 6-7 órát, próbáltunk kicsit pihenni a 
nehéz éjszaka után. 

Nagy várakozással tekintettünk a vona-
tunk elé, aminek az volt a rendeltetése, hogy a 
Krím-félszigeten lévő Szimferopolba vigyen 
bennünket. A hálókocsijegyünk vásárlásakor 
arról volt szó, hogy három ágyas fülkékben 
leszünk, még azt is megkérdezték, hány fér-
fi és nő van a csoportban, s aszerint adták a 
jegyeket a MÁV nemzetközi jegyirodájában. 
Ehhez képest a döbbenettől szóhoz sem ju-
tottunk, amikor felszálltunk az egylégterű, 
54 személyes, s a vonatjegyen felül még 18 
Euróért kapott rezidenciánkba. Egy fülkényi 
helyen összesen 6 ágy volt, 2-2 egymás felett, 
2 az szemben lévő ablaknál, s jó helykihasz-
nálás végett még egy csomagtartót is bepré-
seltek ezek fölé. Az egész vagont egy folyosó 
kötötte össze, nem voltak ajtók. Az utasok 
oda-vissza járkáltak folyamatosan a „szamo-
vár”-hoz, ami egy vastartály volt, forró víz-
zel. Minden ágyhoz volt derékalj, párna, amit 
én a szaga miatt inkább nem vettem igénybe. 
Kaptunk ágyneműt is, az tisztának tűnt. Az 
ukrajnaiak szemmel láthatóan jól érezték 
magukat, felszállás után átöltöztek a „játszós 
ruhájukba”, megágyaztak maguknak, s hoz-
záfogtak falatozni. Az ablakok teljesen zárva, 
kint 32 fok, bent egy kicsit több, a levegő-
ben keveredett a lábszag a füstölt hallal és a 
vodkával. Mi csak néztünk, mit kezdjünk a 
helyzettel. A legtöbbünknek felső ágya volt, 
amivel nagy baj nem lett volna, ha nem 60 cm 
széles. A vonat időnként jó nagyokat fékezett, 
hogy némi alkalmazkodásra és kapaszkodás-
ra kényszerítse az utazásban túlságosan el-
tunyult szálloda lakókat. (A hálókocsi jegyet 
Ukrajnában hetekkel, sőt hónapokkal előtte 
veszik meg az utasok, mert a vonatok teljesen 
„fullosak”, utazás előtt néhány nappal már 
szinte esélytelen, hogy jegyet kapjunk egy-
egy vonatra. Ha véletlenül mégis, kizárólag 
felső ágyra van jegy.)

Néhány óráig tébláboltunk, nem igazán 
tudtunk alkalmazkodni a számunkra isme-

retlen helyzethez. A fáradságtól már majd 
összeestem én is, amikor birtokba vettem a 
„lakosztályomat”. Az átlagosnál jobb fizikai 
állapotomnak köszönhetően felhúzódzkod-
tam az ágyamra, s ügyesen azt is elkerültem, 
hogy beleverjem a fejemet a közvetlenül fe-
lettem lévő csomagtartóba. Szerencsére az 
ablakot is le tudtam nyittatni résnyire a ka-
lauzzal, s így levegőm is volt ott fent a ma-
gasban. Megágyaztam, szerencsére kispárnát 
és hálózsákot előrelátóan vittem magammal, 
s egy jó könyvvel elvoltam. Jó társaságnak bi-
zonyultak az MP3-ról szóló kabaré szereplői 
is. Sokáig nem mertem elaludni, mert féltem, 
hogy egy fékezéskor, vagy álmomban meg-
fordulva lezuhanok az alattam lévő asztalra, 
vagy a földre. Később elnyomott az álom. 
Megtanultam, hogy felébredjek, mielőtt meg-
fordulok. Ezt olyan jól elsajátítottam, hogy 
hetekig rendes ágyban is felébredtem mindig, 
mielőtt fordultam. 

Az utasok egyébként kedvesek voltak. Ke-
vés, megmaradt, s újból felelevenített orosz 
tudásunkkal sikerült egyszerűbb társalgást 
kialakítani utastársainkkal. 

A vonat időnként megállt egy-egy na-
gyobb városnál. Az állomások mindenütt 
nagyok és szépen karbantartottak voltak. A 
peronokat minden esetben ellepték a helyi 
árusok. Mindenfélét lehetett kapni, a sző-
lőtől az élő galambokon át a füstölt hala-
kig. Visszafelé a reggeli órákban még fris-
sen sütött házi kelt kif liket, becsomagolt 
ebédet is árultak. Számomra fantasztikus 
élményt nyújtottak ezek az emberek. Nem 
segélyért álltak sorba (valószínűleg ebben 
az országban ezt hiába is tették volna, mert 
az a gyanúm, ez náluk nem elterjedt dolog), 
hanem valamilyen módon mindenki próbál 
némi pénzhez jutni. A csapi „taxis” baráta-
ink sem tettek mást, mint némi kiegészítő 
jövedelem után néztek. 

Csapattársaim harcedzettek voltak szintén, 
ezért igyekeztünk a lehető legjobban kijönni 
az európai emberek számára nem megszokott 
körülményekből. Mindenkinél volt elegendő 
étel és ital, szalvéta, műanyag pohár, némi pá-
linka a gyomor fertőtlenítéséhez (erre én in-
kább gyógyszert spájzoltam be), fertőtlenítő 
folyadék, kendő, zseblámpa, s minden egyéb 
szükséges eszköz. A humorérzékünket sem 
felejtettük otthon, így az első megdöbbené-
sünk után már jókat viccelődtünk a megpró-
báltatásokon.. 

(Folytatjuk) 
Pólyáné Téli Éva
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Mi kellene ahhoz, 
hogy a megfelelő 
helyre kerüljön a 

szegvári focicsapat? 
 
Kedves Galambosi úr, az utóbbi időben 

sok kósza hír kering a faluban a szegvári 
foci helyzetéről, az egyesület állapotáról, a 
játékosok pályán való viselkedéséről és még 
sorolhatnánk a témákat. Biztos vagyok ben-
ne  a hírek, mende-mondák nagy része nem 
igaz. Éppen ezért, hogy tisztázzuk a plety-
kákat, beszéljünk nyíltan, kérem válaszol-
jon kérdéseimre. 

- A legutóbbi forduló utáni táblázatban nulla 
ponttal, az utolsó helyen áll a szegvári focicsa-
pat. Ilyen helyezést régen láthattak a szegvári 
szurkolók.  Hogy jöhetett létre ez az állapot?

- Ez sajnos egy hosszú folyamat vége, hogy 
gyakorlatilag az utolsók vagyunk a listán. Nem 
szépít ezen a szereplésen az sem, hogy a baj-
nokság legjobb öt csapatával kezdtünk és be-
lecsúszott néhány méretes zakó. A legnagyobb 
gond, hogy az egy évvel ezelőtti kezdő tizen-
egyből csak Szűcs Laci maradt hírmondónak. 
Neki, Gémes Zoltánnak illetve Bujdosó Zsolt-
nak köszönhető egyáltalán, hogy maradt ruti-
nos magasabb osztályt megjárt játékos a keret-
ben. A fiatal játékosoknak szokni kell a felnőtt 
korosztályt, s ha nem megy el a hitük – és 
remélem, nem megy el – már az ősz közepére 
meg lesznek az eredmények is. Mindamellett 
a legnagyobb baj talán az, hogy az aktív 19-31 
korosztály ritkán képviselteti magát a mérkő-
zéseken. Remélem, ez hamarosan megváltozik.

- Az sportegyesület működésével kapcsola-
tos gondokról mondana néhány gondolatot?

- Sajátságos helyzetben van a Szegvári SK 
csapata az önkormányzati támogatásnak kö-
szönhetően – külön köszönet a képviselő-tes-
tületnek és a polgármester úrnak – úgy tű-
nik, a MIII. bajnokságot be tudjuk fejezni. Ez 
persze nem megy a nélkül, hogy a játékosok 
nem vállaltak át bizonyos anyagi terheket ez-
zel semmi baj nincs hiszen mások akár a fa-
luban akár máshol is így csinálják. Könnyített 
a helyzetünkön az is, hogy az MLSZ segített 
a befizetendő díjak csökkentésével is. És hát 
pályázunk. Minden lehetséges pályázatra rá 
kell mozdulni hátha, csurran-cseppen valami. 
De ezek a források csak a túlélésre elegendőek 
előre lépésre mindenképp szükség volna egy 
tőkeerős szponzorra vagy vállalkozói csoport-
ra, de a gazdasági helyzet miatt hát ez nehéz 
ügy. A szövetség felé fennálló tartozást az SK-
nak a szövetséggel együtt keresne rá megoldást 
egyelőre talonba tettük. 

- Ön szerint mi kellene ahhoz, hogy újra 
helyre álljon, a megfelelő helyére kerüljön a     

  szegvári focicsapat? 
- Legfőképpen egy olyan új vezetés, aki ke-

ményebb kézzel úgy mondd „helyre teszi” a 
dolgokat. Sajnos az én konfliktuskerülő stílu-

som erre nem elég, ezt be kell látnom. Remé-
lem, az ősszel pont kerül ennek a végére is, egy 
új elnök, egy új elnökséggel karöltve megold-
ja a korántsem megoldhatatlan problémákat. 
Abban biztos vagyok magamat ismerve főleg, 
hogy én bármiféle segítséget támogatást nyúj-
tok, hiszen közös érdek, hogy mielőbb elindul-
jon a szegvári foci.

- A felnőtt csapat mellett, úgy tudjuk, több 
fiatalabb  korosztályos csapat működik. Be-
lőlük 

lesz felnőtt szegvári focista? 
- Igen, bizton állíthatom, aki a vészterhes 

időkben itt maradt, azok itt akarnak focizni 
később is. A közvetlen utánpótlásunk az U 16 
csapat, amelyik az I. fordulóban egyből dön-
tetlennel nyitott a Szentesi Kinizsivel. Ebből 
a csapatból jó néhány fő már a felnőtt csapat-
ban is bemutatkozott. Tehetséges srácok, akik  
azt hiszem fel fognak nőni a feladathoz. Az ő 
edzőjük Szűcs László. Illetve idén is elindultak 
már a bajnokságok az U11-U9-U7 korosztály-
ban. Ők rendre jó eredményeket szállítanak a 
kiemelt Hódmezővásárhelyi csapatból. Ide jó 
volna, ha egyre több srác és lány jelentkezne. 
Az ő munkájukat Szőllősi Ferenc fogja össze. 
Sajnos a korosztályok össze-vissza pakolása 
miatt nem tudtunk több csapatot indítani.

- Köszönöm a válaszokat. Bízunk benne 
ez a stagnáló állapot a következő szezonig 
megszűnik.

Kovács Lajos István

Csongrád-Szentes 
„g”ÁT futás

Csongrád – Szentes, 2011. szeptember 24.
Szép napsütéses idő fogadta azt a közel 300 

részt vevőt akik az ország minden tájáról ér-
keztek a két város között rendezett futóver-
senyre. Ebben az évben a mezőny Csongrádról 
indult és a Szentesi Üdülőközpontban volt a 
cél. A szegváriak a hagyományoknak megfe-
lelően ismét népes létszámmal vettek részt a 
versenyen, s az eredmények miatt sem kellett 
szégyenkeznünk.

Féltáv:
Nők  Férfiak

I. kcs
Kollár Renáta 9. Gojdár Csaba 10.
Dóczi Klaudia 10. Bihari Bence 15.
Mihály Tímea 10. Vígh Gergely 20.
Szabó Fanni 14. Barta Máté 21.

II. kcs
Halasi Emese 1.  Pintér Csanád 5. 
Kukovecz Jázmin 4. Klement László 5.
  Vígh János Márk 16.

III. kcs
  Fejős Máté 3.

IV. kcs
Csenki Erzsébet 6.   

VII. kcs
Pólyáné Téli Éva 2.  

Teljes táv
Földiné Jani Éva VI. kcs 1.
Szarka Antal VII. kcs 7.

 


