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Újra lesz szocpol és 
kamattámogatás

Körvonalazódik a kormány új programja a 
fiatalok lakásépítésének támogatására. A ter-
vek szerint ezzel újra fellendülhet a lakásépí-
tési kedv.

A 2009-ben megszüntetett lakástámogatá-
si rendszer helyett lenne az új szociálpolitikai 
kedvezmény és a kamattámogatási rendszer. 
Ez hasznos lenne a kedvezményezettek mellett 
az építőiparnak is, amelynek a hazai gazdaság 
húzó ágazatának kellene lennie.

Szocpol

A szociálpolitikai kedvezmény célja, hogy 
növelje a gyermekvállalási kedvet, új, energia-
takarékos otthonok épüljenek, és ezzel párhu-
zamosan csökkenjen a munkanélküliség is.

A kedvezményt a rendelet kihirdetése után 
lehet igényelni, pénz 2012-ben várható.

A szociálpolitikai kedvezménynek szigorú-
ak a feltételei:
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Megemlékezés
„Szívedben nem volt más, 

csak jóság és szeretet,
Munka és szorgalom volt egész életed.
Míg velünk voltál nagyon szerettünk,
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
férjemre

KOZMA ISTVÁN  ZENÉSZRE
halálának 3. évfordulóján.

Szerető felesége 
és soha nem felejtő családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet

 mindazoknak a rokonoknak, jó szom-
szédoknak, ismerősöknek, akik drága 

férjem, édesapám, nagyapám
ID. HALÁL JÓZSEF

temetésén megjelentek,
 sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Megemlékezés
„A fájdalmat leírni nem lehet,

csak letörölni a könnyeket.
Ami nektek csend és nyugalom,

az nekünk örökös fájdalom.”

Soha el nem múló fájdalommal
 emlékezünk 

POCSORÁK KATALINRA
halálának 3. évfordulóján 

és testvérére
POCSORÁK PÉTERRE

halálának fél éves évfordulóján.

Feleséged és családja  
édesanyád, testvéred

Az 1. oldal folytatása Családi események
Születések: Csala Nagy Lászlónak és Bacsa 
Erzsébetnek (Arany J. u. 1.) LÁSZLÓ, Gajda 
Zsoltnak és Boda Ágnesnek (Kontra u. 66.) 
NÁNDOR, Hegedűs Imrének és Ternai Ágnes-
nek (Malom u. 20.) ÁGOTA
Házasságkötés nem volt.
Halálesetek: Szécsényi György Jókai u. 10. (81 
év), Sinka János Csurgó u. 4. (64 év), Kutas 
Ferencné Szilágyi Erzsébet Kontra u. 62. (81 
év), Kiss Tibor Arany J. u. 5. (38 év), Rócza 
Mihályné Kovács Rozália Klapka u. 19. (73 
év), Murányi Ede Péter Ménes u. 2. (65 év)

- természetes személyek vehetik igénybe, 
akiknek nincs lakástulajdonuk, 

- új lakás építéséhez vagy új lakás megvá-
sárlásához, 

- legalább az egyik szülő bejelentett, legalább 
féléve fennálló munkaviszonnyal rendelkezik, 

méltányolható lakásigénynek való megfelelés, 
- legalább B energetikai osztályú épület, 
- az építési/vásárlási költségeket számlával 

kell igazolni, 
- adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, 

hogy az igénylők köztartozásmentes adózók. 
 A támogatás összege függ a gyermekek 

számától, a lakás nagyságától. A pénzt utólag 
folyósítják majd. Mint a régi rendszerben, most 
is lehet majd gyermeket vállalni. Az építési 
költségre felső korlátot szabnak azért, hogy lu-
xuslakások építése esetén az állami támogatást 
ne lehessen igénybe venni.
A lakás hasznos alapte-

rülete (m2)
Két eltartott gyer-
mek esetén (forint)

60,01-75,01 800 000
75,01-90 100 0000
90,01- 1 300 000

A lakás hasznos alapte-
rülete (m2)

Három eltartott 
gyermek esetén 
(forint)

70,01-85 1 200 000
85,01-100 1 500 000

100- 2 000 000

A lakás hasznos alapte-
rülete (m2)

Négy vagy több 
eltartott gyermek 
esetén (forint)

80,01-95 1 600 000
95,01-110 2 000 000

110- 2 500 000

Díjazzák a B-nél jobb energetikai osztályú 
épületeket. A esetén 1,1 a szorzó, A+ esetén 
1,2, amíg a passzívház esetén pedig 1,3 lesz.

Kamattámogatás
Az otthonteremtési kamattámogatás igényel-
hető:
új lakás vásárlásához, építéséhez, használt la-
kás vásárlásához, lakáskorszerűsítéséhez; 
késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott 
kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához; 
hátralékos hiteladós által kisebb lakás vásárlá-
sához. 

A rendszer az Európai Bizottság jóváhagyá-
sát követően indulhat.

Mindhárom esetben mások lesznek a felté-
telek.

1. Kamattámogatás új lakás vásárlásához, 
építéséhez valamint használt lakás vásárlá-
sához, korszerűsítéséhez

 A kamattámogatott kölcsön új lakás vásár-
lásához vagy építéséhez, használt lakás vá-
sárlásához, valamint lakás korszerűsítéséhez 
igényelhető. A kamattámogatás elérhetőbbé 
teszi a forint alapú hiteleket, ezáltal a lakást 

vásárolni kívánó családok számára kedvezőbb, 
kevésbé kockázatos kölcsönfeltételeket teremt.

Jellemzői
A kamattámogatott hitelt 2014. december 31-

ig lehet igényelni. Időtartama legfeljebb 5 év, 
de kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet. 
Mértéke a futamidő során fokozatosan csök-
ken. Mértéke az állampapírhozam százaléká-
ban kifejezve az alábbiak szerint alakul:

A futamidő

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Új lakás vásár-
lása/ építése 
esetén (%)

0-2 gyermek 60 55 50 45 40

3 vagy több 
gyermek

70 65 60 55 50

Használt lakás 
vásárlása és 
korszerűsítése 
esetén (%)

gyermek-
számtól 
függetlenül

50 45 40 35 30

Feltételei olvashatók a rendeletben.
2. Kamattámogatás késedelmes jelzálog-

hitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt 
lakóingatlan vásárlásához

 A lakáscélú hiteladósok helyzetének köny-
nyítése érdekében a kormány kamattámoga-
tást nyújt késedelmes jelzáloghitellel vagy 
felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan 
vásárlásához. A kedvező kamatozású, forint-
alapú kölcsönlehetőség hozzájárul ahhoz, hogy 
a fizetési nehézséggel küzdő hiteladósok ingat-
lanára – értékesítési szándék esetén – legyen 
fizetőképes kereslet, s így az ingatlan reális 
áron legyen értékesíthető. Ennek keretében 
magánszemélyek olyan, legalább komfortos 
lakás megvásárlásához vehetnek igénybe ka-
mattámogatást, amely fedezete egy legalább 
180 napos késedelemben lévő vagy felmondott 
kölcsönnek.

Jellemzői
A kamattámogatott kölcsönt 2012. december 

31-ig lehet igényelni, időtartama legfeljebb 5 
év, bár a kölcsön futamideje ennél hosszabb is 
lehet. Mértéke a futamidő első két évében az 
állampapír hozam 50 százaléka, a futamidő 3. 
évében 45 százaléka, a 4. évében 40 százaléka, 
5. évében 35 százaléka. Feltételei olvashatók a 
rendeletben.

 
3. A hátralékos hiteladós által kisebb la-

kás vásárlásához igénybe vehető kamattá-
mogatás

A fizetési problémával küzdő, lakáscélú 
kölcsönnel rendelkező természetes személy 
kisebb forgalmi értékű és fenntartási költségű 
lakóingatlanba történő költözéséhez nyújtott 
lakáscélú kölcsönhöz kamattámogatást vehet 
igénybe.

Jellemzői
A kamattámogatott kölcsönt 2012. decem-

ber 31-ig lehet igényelni, időtartama legfeljebb 
5 év, bár a kölcsön futamideje ennél hosszabb 
is lehet. Mértéke a futamidő első évében az 
állampapír hozam 50 százaléka, 2. évében 45 
százaléka, a 3. évében 40 százaléka, 4. évében 
35 százaléka, az 5. évében 30 százaléka (de 
legfeljebb évi 3,5 %). A feltételek olvashatók 
a rendeletben.
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Megemlékezés
„A legdrágább kincsét veszti el az ember,

mikor meghal a gyermeke.
Mert nekem Te voltál a napfény és az élet,

velem vagy örökké, a szívem szeret.”
„Akinek szerető Édesanyja nincsen,

nem lehet az boldog semmiféle kincsben.
Nem lehet boldog, nem lehet az senki,

mert egy Édesanyát nem pótol semmi.”

Fájdalomtól megtört szívvel emléke-
zünk drága halottunkra, 

SZECSKÓNÉ  
ÁGOSTON ROZÁLIÁRA

halálának hetedik, születésének ötven-
egyedik évfordulóján.

Szerető gyermekei: Róbert, Zsolt, Péter
Testvéred és édesanyád

GYÁSZHÍR
Megrendülten tudatjuk,

kedves barátunk, 
Szegvár Díszpolgára

SZŰCS ÁRPÁD festőművész
2011. november 1-én elhunyt.

Közvetlensége, kedves egyénisége 
hiányozni fog kulturális életünkből.

Emlékezzünk rá szeretettel

Szűcs Árpád emlékére
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd

(részlet)

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy. 

(Tisztelettel közreadja: Kovács Lajos István)

LAPZÁRTA
2011.december 2. (péntek) 17  óra.

A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb le-
adni a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re 
tenni. 

A floppyn, CD-n lévő írásokat a fenti ha-
táridőig kérjük. Eseményről, történésről stb. 
lehet telefonon (30/5459-146, 364-863,), e-ma-
ilen. E-mail cím(ek): baranyvera@gmail.com , 
kolaj@tanet.hu  tudósítani a szerkesztőséget. 

Szívesen fogadunk és megjelentetünk írá-
sokat, amelyek a településsel kapcsolatosak, 
közérdeklődésre számítanak, a személyi jogo-
kat, a közízlést nem sértik, valamint a szerző 
feltünteti nevét és lakcímét.  Lehetőség van a 
„Név és cím a szerkesztőségben” aláírás hasz-
nálatára (-). Ebben az esetben nem adjuk ki a 
szerző nevét, címét , esetleg csak a bíróság fel-
szólítására. 

60 éves találkozó
60 éve, 1951-ben 45-en végezték el az általá-

nos iskolát. Fiúk-lányok vegyesen jártak ebbe az 
osztályba. Ma 22-en élnek közülük, 13-an jöttek 
el a találkozóra. Purgel Ferenc osztálytársukat 
éppen a szervezési idő alatt vesztették el. 

Szeptember 17-én nagyon szép idő volt, ami a 
jó hangulathoz hozzájárult. Jó volt mégegyszer 
összejönni, találkozni, beszélgetni.

Szegvár a sajtóban
Hírek : Szegvár. – Délvilág. – 2011. október 

4. 6. o. Könyvtári programok
Hírek : Szegvár. – Délvilág. – 2011 október 

18. 6. o. Lomtalanítás, október 23-i ünnepi mű-
sor

Körkép : Ösztöndíjpályázat : Szegvár. – Dél-
világ. – 2011. október 29. 4. o. A község Bursa 
Hungarica pályázatot írt ki

Népfőiskola
Szegvár

A 2011/12-es évfolyam 
következő előadásai:

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”
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és  

hívható telefonszámok

A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezésre áll-
nak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. A délután rendelés, nem ügyeleti rendelés, 
hanem a betegek ekkor is felkereshetik saját házior-
vosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók 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 he-
lyett)
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 
november 7 – 11.  Dr. Ország Erzsébet
november 14 – 18. Dr. Hégető Sára 
november 21 - 25. Dr. Ország Erzsébet
nov. 28 – dec. 2.  Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi rendelő-
nél 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 telefonszámon hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető 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 Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
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 bejelentkezés 
alapján, időpont egyeztetéssel történik. Bejelentke-
zés személyesen a rendelőben, vagy a 63/364-902 
telefonszámon lehet. (Rendelési idő alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
november 7 – 11. 14 – 18
november 14 – 18. 8 – 12
november 21 – 25. 14 – 18 
nov. 28 – dec. 2. 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 gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vin-
ni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
ÚJ
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
november 6. dr. Gyovai Tibor 
(30/4367-401)
november 12 – 13. dr. Kun Szabó István 
(30/5688-998)
november 19 – 20. dr. Lehoczky János 
(30/9453-764)
november 26 – 27. dr. Gyovai Tibor 
(30/4367-401)

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
 
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
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, polgárőr)

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 csü-
törtökjén 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 telefonszá-
mán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása 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

Kézimunkázók!
A Tűforgatók 2012-ben  két kiállítást tervez-

nek. Az elsőt  apró tárgyakból gondoltuk meg-
rendezni. Itt bármilyen technikával készült 
hímzés, gyöngyhímzés, vagy más módon ké-
szült darabokat várunk. Apró tárgyak: ajándék, 
lakásszépítés, öltözék kiegészítők lehetnek. 

A második kiállítást gobelin technikával ké-
szült képekből rendezzük. 

Kérjük, akik részt szeretnének venni bár-
melyik kiállításon, jelentkezzenek Menyhárt 
Józsefné (Klári) -nál, Telefon: 364-228. szá-
mon. Várom hívásotokat.

Menyhárt Józsefné, Klári

Az EGYÜTT EGÉSZSÉGGEL 
A SZEGVÁRI ÓVODÁSOK 

JÖVŐJÉÉRT  
ALAPÍTVÁNY”
 köszöni minden kedves 

támogatójának felajánlását.
Az elmúlt évben az  

szja 1 %-ából fejlesztő játékok 
vásárlására került sor.

Köszönjük!

Adószámunk: 18460296-1-06
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Könyvtári hírek
Október 28-án Grecsó Krisztián volt a ven-

dégünk. A könyvtárt zsúfolásig megtöltő kö-
zönség az író és Szűcs Zoltán beszélgetését 
hallgatva többek között megismerte a Mellet-
tem elférsz című legújabb regénye keletkezé-
sének történetét.

A Díszítőművész szakkör néhány munkája

A szakkör három tagja

Az Idősek Klubjának tagjai

Még néhány szem kukorica kell...

Alkotás közben

Gyöngyözés

Parketta-technikás levélvarázslat

Tűforgatók

Ügyes kezek fűzik az állatfigurákat

A társasjátékok közül a sakk került elő

A Népmese Napjára készült alkotások

Az Összefogás a könyvtárakért –  
Országos Könyvtári Napok  

rendezvényein készült képek.

Babák-mamák mondókáznak
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VÍZDÍJ FIZETÉS 2011. november hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS
2011. november hó

A Vízmű telephelyén
2011. november 08. (kedd)  8.00 – 12.00 és  
 13.00 – 15.30 
2011. november 09. (szerda)  8.00 – 12.00
2011. november 10. (csütörtök)  8.00 – 12.00
2011. november 11. (péntek)  8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén
(Régi Iskola)
2011. november 14. (hétfő)  8.00 – 12.00
2011. november 15. (kedd) 8.00– 12.00 és 
 13.00 – 15.30
2011. november 16. (szerda)  8.00 – 12.00
2011. november 17. (csütörtök)  8.00 – 12.00
2011. november 18. (péntek)  8.00 – 12.00

OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írást a szerző nevével, címével 
ellátva küldte szerkesztőségünkbe meg-
jelentetést kérve, vállalta a teljes felelős-
séget a benne foglaltakért. A szólás- és 
vélemény  nyilvánítás lehetőségét adtuk 
meg számára a megjelentetéssel. Az írást 
szó szerint közöljük, nem éltünk a szer-
kesztési jogunkkal. A megjelentetés nem 
jelenti azt, hogy a szerkesztőség minden-
ben egyetért az általa leírtakkal.

Téves és hiányos információk a Délvilág-
ból

Tisztelt Szegváriak!

Az elmúlt 1-2 évben többször is olvashat-
tunk a Délvilágban a szegvári TEKÉRŐL. 
a szuperligás csapatról.
Tájékoztatást kapott sok ezer olvasó a te-
kepálya avatásáról, a tekecsapat tagjairól, 
tervekről.
A legutóbbi írás 2011. szeptember 22-én 
jelent meg. Abból tudtuk meg, hogy új te-
kepálya épül Szegváron, mert nem tud hol 
gurítani Szegvár, Földeák és a vásárhelyi 
FTK. Valóban építkezés nyomait lehet fel-
fedezni az ABC melletti épületen, de nem 
gondoltuk, hogy az tekepálya lesz!
A szegváriak még arról sem kaptak tájé-
koztatást, hogy a volt háziipar épületében 
kialakított tekepálya költségei hogyan ala-
kultak.
Amit tudni vélek, azt most megosztom a 
Tisztelt Olvasóval.

- Megvásároltak egy automata tekepálya 
berendezést
- Bérleti díjat kellett fizetni, évi közel 1,5 
milliót.
- Az épületet át kellett alakítani, belső fű-
tést, egyéb gépészeti munkákat megépíteni.
- Üzemeltetni kellett – favágás, szalmahor-
dás, fűtés, gondnok, stb.
- A munkák többségét úgy gondolom a 
KHT végezte, akivel közel 10 milliós hitelt 
is felvetetett a falu vezetése.
Úgy gondolom e kis tekés kiruccanás a 
településnek kb. 25-30 milliójába került. 
Persze összegezni akkor lehet, ha a köl-
csönt kamataival együtt visszafizette a hi-
tel felvevője, vagy a kezes önkormányzat. 
Egyébként teljesen mindegy ki fizet! Ezt a 
településnek kell rendezni, melyből nem 
vonhatja ki magát az önkormányzat sem.

Ez volt az első felvonás, - és jön a folytatás.

Idézet  Legutóbbi írásból (Délvilág)
- „Szegváron új, komfortosabb helyre köl-
töztetik a tekéseket.”
- „Az információk örömteli eseményről 
szólnak: ezek szerint a pályatestet átköl-
töztetik egy másik épületbe. Eddig egy 
bérleményben játszottak a csapatok, most 
viszont az önkormányzat révén egy na-
gyobb, kényelmesebb, komfortosabb épü-
letbe költözik a környék teketársadalma.” 
IDÉZET VÉGE
Az információt adó személy igaz ismeret-
len, de az információ is hiányos, ugyanis az 
átköltözést megelőzi: 
1. Tekepálya elbontása a háziipar épületé-
ben.
2. Az ABC melletti szociális bérlakás át-
alakítása, teljes körű felújítása. (Mert ha jól 
tudom szociális bérlakás felújításáról volt 
szó a „szenátorok” között!!!)
3. Fedezetet kell biztosítani a fenti mun-
kákra. Azt nem lehet tudni, hogy a háziipar 
épületét vissza kell-e állítani az eredeti ál-
lapotába? – vagy, ha nem milyen áron me-
nekülünk meg a feladattól?

Kérdésként merül fel: 
- rendezési tervvel megegyező-e a beruhá-
zás?
- Van-e építési engedély?
- Ha nincs, ki adott utasítást a munkákra?

További kérdés: Miért nem épít Szentes, 
Vásárhely tekepályát a több milliárdos 
költségvetésből?
A választ csak sejteni lehet! Ez a technikai, 
családi sport nem vonz tömegeket és a fia-
talok fejlődését sem biztosítja.

Tény:
- hogy Szegvárnak közel 5000 fő a lakos-
sága
- Tekések száma 10 fő körül van. (Az igazi 
sportolók 5-8 %-át teszi ki).
- Karatézik kb. 20 fő.
- Focizna kb. 50-60 gyerek, és 20 felnőtt.
A település, az önkormányzat (vagy pol-
gármester és társai) vélhető döntése alap-
ján a következő támogatást nyújtotta az el-
múlt években, - a folyamatban lévő építés 
költségei még ismeretlenek.
- Teke 25-30 millió (10 fő)
- Karate évenként – csak tippelem – 
200.000 Ft (20 fő)
- Foci évenként kb. 1 millió (80 fő). 
Saját véleményem, hogy az a testület, mely 
a lakosság fiataljainak fejlődését nem teszi 
lehetővé alkalmatlan a feladata ellátására. 
Pedig ez történi néhány év óta!!
Miközben egy kis csoportra több milliót 
költünk, addig elhanyagoljuk értékeinket, 
többek között a focipályákat.
Miközben a „vidékieknek” tekepályát épí-
tünk, - elmarad a focipályák öntözése, azok 
felszerelése, karbantartása, (Önkormány-
zati tulajdon!!). Ezek elenyészőek egy te-
kepálya megépítéséhez viszonyítva.
- Számunkra, nagyszülők és szülők szá-
mára az lenne a fontos, hogy az unokák, 
gyermekek egészséges fejlődése biztosítva 
legyen. Értem én ez alatt a fizikai és szel-
lemi fejlődést.
- Fontosnak tartom, hogy a lakosság tájé-
koztatása valós és őszinte legyen. Nem kell 
hazudni, valótlan dolgokat állítani a Délvi-
lág hasábjain.

Természetesen saját véleményem az, hogy 
képviselőink többségének, polgármester-
nek torz az értékítélete, - sajnos nem csak a 
sport és a fejlődés tekintetében.
Engedjék meg, hogy végezetül a Szegvári 
Sport Klubról is írjak egy kis „mondókát”.
- Az önkormányzattól – részben, vagy 
egészben – megkapták a 2011. évi támoga-
tást, miközben
- 2009 óta a jelenlegi elnök, Galambosi Mi-
hály nem számolt el a bevétellel.
- Sőt a mandátumuk is lejárt 2010 végével.
Egyesületek felügyeleti szerve az ügyész-
ség. Egyszerűbb lenne közgyűlést össze-
hívni, rendezni a problémákat. Ez a vezető-
ség feladata, és egy „kicsit” a falu vezetésé 
is.

Szegvár, 2011. október 28.

Kádár György
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MUNKAHELYI VENDÉG-
LÁTÁS ÉS VENDÉGEBÉD 
ÁRA AZ ISKOLÁBAN ÉS 

AZ ÓVODÁBAN
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta a Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és a Kurca-parti Óvoda munkahe-
lyi vendéglátás és vendégebéd térítési díjainak 
megállapítására vonatkozó előterjesztést és az 
alábbiak szerint döntött.

Munkahelyi vendéglátás:
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménynél, Kurca-parti 
Óvodánál étkező közalkalmazottak esetében 

- Köztisztviselők, az önkormányzat intézmé-
nyeiből és a Polgármesteri Hivatalból nyugdíj-
ba vonult közalkalmazottak és köztisztviselők, 
gyes-en lévők

ebéd  529,- Ft
(ebéd nyersanyag ára:  275,- Ft
ÁFA  69,- Ft
rezsiköltség (ÁFA-val)  185,- Ft)
tízórai (óvoda, bruttó)  66,- Ft
uzsonna (óvoda, bruttó)  63,- Ft
tízórai (iskola, bruttó)  108,- Ft
uzsonna (iskola, bruttó)  76,- Ft
Vendégétkezés:
ebéd (iskola, óvoda)  617, - Ft
(ebéd nyersanyag ára:  275,- Ft
ÁFA  69,- Ft
rezsiköltség (ÁFA-val)  273,- Ft
 A Képviselő-testület felhatalmazta az iskola 

igazgatóját, az óvoda vezetőjét, hogy a megál-
lapított térítési díjakat 2011. szeptember 1-től 
biztosított étkeztetésre alkalmazza.

Felelős: Bernáth Ildikó iskolaigazgató, 
Csurka Zoltánné óvodavezető

A határozatot kapják: Gémes László polgár-
mester, Bernáth Ildikó iskolaigazgató, Csurka 
Zoltánné óvodavezető, Váradi Jánosné gazdál-
kodási osztályvezető.

 

BÉRLETI DÍJAK 
MEGHATÁROZÁSA AZ 

ISKOLÁBAN 
 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény bérleti díjainak 
elfogadása.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a Forray Máté Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény bérleti díjainak megállapítására vonat-
kozó előterjesztést és az alábbiak szerint döntött.

1.) A tornacsarnok bérleti díját az alábbiak 
szerint határozta meg: (A díjak ÁFA-mentesek)

- A tornacsarnok bérleti díja április 16-tól - 
október 15-ig terjedő időszakra: 2.100,- Ft/óra.

- A tornacsarnok bérleti díja október 16-tól - 
április 15-ig terjedő időszakra: 3.200,- Ft/óra.

A fenti díjtételektől eltérően a Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulóinak nem kell bérleti díjat fi-
zetniük a tornacsarnok használatáért.

2.) A képviselő-testület egyéb bérleti díja-
kat az alábbiak szerint határozta meg: (A díjak 
ÁFA-mentesek)

- tanteremhasználat oktatás céljára: 
1.100,- Ft/óra

- számítógépes szaktanterem használati díja 
oktatás céljára:

(egyszerre 14 gép használható) 220,- Ft/gép/
óra

A Képviselő-testület felhatalmazta az iskola 
igazgatóját, hogy a megállapított bérleti díjakat 
2011. szeptember 20-tól alkalmazza.

Felelős: Bernáth Ildikó iskolaigazgató

KÖZÉTKEZTETÉS 
KIADÁSA 

VÁLLALKOZÓNAK
 Gémes László polgármester előterjesztette 

a közétkeztetés ellátására vonatkozó ajánlatot 
 Megkérdezte, van-e kérdés az írásos anyag-

gal kapcsolatban?
- Tóth Péter képviselő elmondta, meglepő-

dött azon, hogy az önkormányzat idegen kézbe 
kívánja adni a konyha működtetését. Úgy gon-
dolja, ez ismét létszámleépítéssel jár. Nem érti 
a szándékot. Véleménye szerint ellentmondá-
sos a mai kormányzati kívánalmaknak, hiszem 
munkahely megőrzésről beszél mindenki. Miért 
csak az iskolai étkeztetésről beszélnek, amikor 
óvoda is működik? Nem lenne célszerű egy 
központi konyhát üzemeltetni? Az előterjesztés 
egy ajánlat, amit véleménye szerint meg kell 
pályáztatni.

- Gémes László polgármester elmondta, az 
ajánlattevő árajánlatában a jelenleg alkalmazott 
árakat tüntette fel. Az önkormányzat célja a 
megtakarítás, és ez az előterjesztésből kiderül.

- Tóth Péter képviselő rákérdezett a 17 mil-
lió forintos megtakarítására? Arra kérte a pol-
gármester urat, úgy tárgyaljon az ajánlattevővel, 
hogy amennyiben átveszi a konyha üzemelteté-
sét, a jelenlegi dolgozókat alkalmazza.

- Gémes László polgármester elmondta, az 
ajánlattevőnek nincs szándéka új embereket ide-
hozni. A meglévő emberekkel kívánja ezt a fel-
adatot ellátni. Ezt az előterjesztés tartalmazza.

- Lukács Istvánné képviselő elmondta, min-
denki azon lesz, hogy a konyha jelenlegi dolgo-
zóit alkalmazzák a továbbiakban is, és ne érjen 
senkit sérelem. Bízik abban, hogy a melegkony-
ha átadásának lehetőségét a legkörültekintőb-
ben megvizsgálják, és a képviselő-testület meg-
felelő döntést fog hozni.

- Gémes László polgármester elmondta, az 
előterjesztés tartalmazza a díjtételeket, a dol-
gozók lehetőségeit, az esetleges nyugdíjazást 
is. Amennyiben szükséges, pályázati kiírás fog 
megjelenni, természetesen az önkormányzat a 
legjobb ajánlatot fogja preferálni.

- Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az elő-
zetes megbeszélések alapján alaposan megtár-
gyalták a lehetőséget. Semmiképpen nem lehet-
nek vesztesek sem a gyermekek, sem a felnőt-
tek. Elmondta, a jelenlegi konyha működtetése 
nem rentábilis. A konyha felszereltsége nagyon 
elavult, a gépek szinte életveszélyesek, 15-20 
millió forintos felújítást igényel. Figyelembe 
kell venni annak lehetőségét, hogy a dolgozók-
nak kulturáltabb és emberibb körülményeket, a 

gyerekeknek nagyobb kínálatot tudnának biz-
tosítani. Semmiképpen sem szeretné, ha bárki 
rosszul járna. Ennek mérlegelésével és figye-
lembevételével fog megszületni a döntés.

- Gémes László polgármester elmondta, fő 
cél egy központi konyha kialakítása. Erre ed-
dig sajnos nem volt lehetőség, de bízik benne, 
hogy a jövőben lesz. Addig is megoldást kell 
találni arra, hogy minél gazdaságosabban és 
színvonalasan tudják üzemeltetni a konyhát. A 
határozati javaslatot kiegészítette azzal, hogy 
az üzemeltetés átadására a 2011. november 1. 
legyen megcélozva. Kérte, aki az előterjesztést 
az elhangzott módosításokkal elfogadja, kézfel-
tartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

BENZINKÚT  
ÜZEMELTETÉSE

- Gémes László polgármester előterjesz-
tette a benzinkút üzemeltetésére vonatkozó 
írásos anyagot Elmondta, a benzinkutat 2003. 
december 29. napján vásárolta meg az F+M 
OIL Kft, aki vállalta, hogy felújítja. A felújítás 
elmaradt, csak minimális átalakítást végeztek. 
A tulajdonos a működési engedélyét is leadta, 
új bérlőnek szeretné bérbe adni. Az új bérlő 
viszont azt mondta, a benzinkút jelenlegi ál-
lapotában nem működhet, annak felújítása in-
dokolt. Az adásvételi szerződés szerint az ön-
kormányzat a benzinkutat visszavásárolhatja, 
amennyiben a felújítás nem történik meg. Be-
advány érkezett az önkormányzathoz, mely-
ben kérik december 31-ig kapjon haladékot 
a felújítási munkák elvégzéséhez. Elmondta, 
az önkormányzatnak felelőssége, hogy a te-
lepülésen benzinkút működjön, jó minőségű 
benzint áruljanak és megfelelő körülmények 
között dolgozzanak az emberek. Javasolta, 
hogy a képviselő-testület adjon lehetőség a 
benzinkút felújítására azzal, ha a felújítási 
munkákat legkésőbb 2011. november 1. nap-
jáig megkezdi és 2011. december 31. napjáig 
azt teljes körűen befejezi.

- Lukács Istvánné képviselő elmondta, a 
szegvári embereknek hiányzik a benzinkút, a 
polgármester úr javaslatával egyetért.

- R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, 
támogatja a határozati javaslat elfogadását.

- Gémes László polgármester kérte, aki a 
határozati javaslatot a benzinkút üzemeltetésére 
vonatkozóan elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta az F+M Oil Kft. 
ügyvezetőjének kérelmét a Szegvár 514/2. hrsz. 
alatt lévő benzinkút felújításával és üzemelteté-
sével kapcsolatban és az alábbi döntést hozta: A 
képviselő-testület a 2003. december 29. napján 
kelt adásvételi szerződés 5./ pontjában foglalt 
visszavásárlási jogát abban az esetben nem ér-
vényesíti, ha a felújítási munkákat a tulajdonos 
legkésőbb 2011.november 1. napjáig megkezdi 
és 2011. december 31. napjáig azt teljes körűen 
befejezi. Ellenkező esetben a képviselő-testület 
érvényesíteni fogja az adásvételi szerződésben 
foglalt jogát. 

(Szerkesztette: KLI)
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SIESSÜNK 
A TESTVÉ-
REINKHEZ, 
AKIK VÁR-
NAK RÁNK!

Mindenszentek ünnepére.
Mit használ a szenteknek a mi tiszteletünk, 

mit érnek el azzal, ha mi dicsérjük őket, és je-
lent-e számukra valamit ez a mai ünneplésünk? 
Ugyan mit számít azoknak a földi dicsőítés, 
akiket Fiának biztos ígérete szerint már maga a 
mennyei Atya dicsőít meg? Mit is számít nekik 
a mi magasztalásunk? A szentek nem szorul-
nak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik a 
magasztalásunk. Csupán csak a mi hasznunk 
– és nem az övék – származik abból, ha róluk 
megemlékezve tiszteljük őket. Ami engem il-
let, meg kell vallanom, hogy a róluk való meg-
emlékezés hő vágyat gyullaszt bennem. 

Az első ilyen vágy, amelyet ez a szentekről 
való megemlékezés bennünk felkelt, vagy még 
jobban megerősít, az, hogy élvezzük boldogító 
közösségüket, és méltók legyünk az üdvözült 
lelkek társaságára égi otthonukban: találkoz-
zunk a pátriárkák karával, a próféták soraival, 
az apostolok testületével, a vértanúk népes 
seregével, a hitvallók táborával, a szüzek kó-
rusával, egyszóval együtt legyünk, és együtt 
örvendezzünk a Mindenszentek egész közös-
ségével. Kész befogadni bennünket a legelső 
idők egyháza, de mi nem törődünk vele; várva 
várnak minket a szentek, de mi ezt semmibe 
se vesszük; várnak bennünket az igazak, de mi 
úgy teszünk, mintha mit sem tudnánk róla. 

Ébredjünk már fel végre, testvérek, támad-
junk fel Krisztussal, és keressük az odafönt 
valókat; ami ott fönt van, arra legyen gondunk. 
Vágyakozzunk azokhoz, akik várva várnak 
ránk, sietve induljunk feléjük, akik készek be-
fogadni bennünket, előzzük meg az üdvözült 

lelkeknek ezt a várakozását azzal, hogy mi is 
oda kívánkozunk. De ne csak a szentek tár-
saságát óhajtsuk, hanem boldogságukat is, és 
ne elégedjünk meg azzal, hogy együtt leszünk 
velük, hanem lángoló buzgósággal törekedjünk 
dicsőségük elnyerésére is. Nem veszélyes erre 
pályáznunk, és egyáltalán nem merészség en-
nek a dicsőségnek a keresése. 

A másik ilyen vágy, amelyet a szentekről 
való megemlékezés gyújt bennünk, arra irá-
nyuljon, hogy miként ezeknek a szenteknek 
megjelent maga Krisztus, a mi életünk, ugyan-
úgy jelenjék meg nekünk is, és így mi magunk 
is jelen lehessünk Krisztussal az ő dicsőségé-
ben. Addig ugyanis Krisztus, aki számunkra 
a Fő, nem így, dicsőséggel koronázva jelenik 
meg nekünk, hanem úgy mutatkozik, mint 
akit bűneinkért tövissel megkoronáztak. Nagy 
szégyen lenne, ha a tövissel koronázott Főnek 
egy-egy tagja kényelemben tetszelegne, hiszen 
minden bíbor ez idő alatt gyalázat lenne szá-
mára, és nem megtiszteltetés. De elkövetkezik 
az az idő, amikor majd eljön Krisztus, és ha-
lálát többé már nem hirdetjük, hiszen tudjuk, 
hogy vele együtt mi is meghaltunk, és hogy 
életünk őbenne van elrejtve. Megjelenik majd 
a dicsőséges Fő, és vele együtt a tagok is meg-
dicsőülve fognak ragyogni, hiszen átalakítja 
gyarló testünket, és saját megdicsőült testéhez 
teszi hasonlóvá. 

Erre a dicsőségre vágyódjunk tehát teljes 
igyekezettel és biztos reménnyel! Hogy pedig 
remélhessünk ebben, és erre a nagy boldog-
ságra törekedni is merjünk, nagyon is szüksé-
günk van a szentek közbenjárására, hogy amit 
saját erőnkkel el nem érhetünk, azt közben-
járásukra Isten ajándékba adja meg nekünk. 
/Szent Bernát apát beszédeiből/

HALJUNK MEG 
KRISZTUSSAL, 
HOGY VELE 
ÉLJÜNK!

Halottak napjára.
Látjuk, hogy egyrészt a halál nyereség, 

másrészt pedig az élet büntetés. Ezért mond-
ja Pál is: Számomra az élet Krisztus, a halál 
pedig nyereség (Fil l, 21). Kicsoda Krisztus, 
ha nem a test halála és a lélek élete? Ezért 
haljunk meg vele, hogy vele együtt éljünk! 
Akarjunk mindennap így meghalni, és tény-
leg haljunk is meg így, hogy lelkünk a halál 
által el tudjon szakadni a testi vágyaktól, és 

a halál képét öltse magára oly magasságok-
ba emelkedve, ahová már nem érhetnek fel 
a földi szenvedélyek, és nem is tudják már a 
lelket beszennyezni. A test törvénye ugyanis 
a lélek törvénye ellen tusakodik, és bűnbe is 
viszi a lelket. De mi erre az orvosság? Ki vált 
meg e halálra szánt testtől? Az Isten kegyel-
me Jézus Krisztus, a mi Urunk által (Róm 
7, 24). 

Van tehát orvosunk, használjuk is az orvos-
ságát. A mi orvosságunk Krisztus kegyelme, 
és a mi testünk ez a halálra szánt test. Tehát 
szakadjunk el a testtől, de ne szakadjunk el 
Krisztustól. Bár testben élünk, mégse köves-
sük a test kívánságait, ne mondjunk le a termé-
szet jogairól, de becsüljük többre a kegyelmi 
adományokat. 

Mi többre van még szükség? Egynek a ha-
lála megváltotta az egész világot. Krisztus 
nem halhatott volna meg, ha ő nem akarja. 
Ám ő nem akart a haláltól menekülni, és min-
ket sem tudott volna semmi mással jobban 
megmenteni, mint éppen halálával, így tehát 
az ő halála mindenki élete lett. Halála je-
gyét hordozzuk magunkon, halálát hirdetjük 
imádságunkban, azt magasztaljuk áldozatbe-
mutatásunkban. Az ő halála győzelem, az ő 
halála szentség, az ő halála minden évben a 
világ főünnepe

Mit mondjunk még a halálról, amikor is-
teni példa mutatja nekünk, hogy csak a halál 
szerezte meg a halhatatlanságot, és csak a 
halál váltott meg minket a haláltól? Nem kell 
tehát gyászolnunk azt a halált, amely mind-
nyájunk üdvösségét hozta. Nem kell mene-
külnünk attól a haláltól, amelyet Isten Fia 
sem tartott magához méltatlannak, és nem is 
került el. 

A halál nem tartozott hozzá természetünk-
höz, hanem a természet ellen van. Isten nem 
rendelte el kezdettől fogva a halált, hanem 
gyógyszerül adta. Az embert kötelességszegé-
se miatt sújtotta a mindennapi fáradságos mun-
ka büntetése, és a kibírhatatlan fájdalom kezdte 
szerencsétlenné tenni életét. Úgy kellett véget 
vetnie e bajoknak, hogy a halál állítsa helyre, 
amit az élet elveszített. Ha a kegyelem nem 
segítene, a halhatatlanság inkább teher lenne, 
mint előny. 
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A léleknek ezért már kötelessége elkerül-
ni a görbe életutat, a földi test szennyét, és a 
mennyei kincsre kell törekednie, bár csak a 
szenteknek osztályrésze, hogy Isten színe elé 
jussanak, és mintegy hárfaszó mellett dicsér-
jék őt, amint a prófétai szóból tudjuk: Nagy 
és csodálatos minden műved, mindenható 
Urunk, Istenünk. Igazságosak és igazak út-
jaid, nemzetek Királya! Ki ne félne-tisztelne 
téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet? Egyedül 
csak te vagy a Szent, eljön minden nemzet, és 
színed elé borul, hogy lássa a te menyegződet 
is, ó, Jézus, amikor a mindenség öröméneke 
közben a földről az égbe vezetik a menyasz-
szonyt, aki már nem a világ lekötelezettje, 
hanem teljesen a léleké, hiszen hozzád jut el 
minden ember

Szent Dávid is mindennél jobban kívánta, 
hogy ezt megláthassa és szemlélhesse. Ezért 
mondja: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vá-
gyam: hogy az Úr házában lakjam életem minden 
napján, hogy az Úr gyönyörűségét láthassam.  
/Szent Ambrus püspök könyvéből, amelyet 
testvérének, Satyrusnak haláláról írt/ 

TŰZ A JÉG-
CSARNOK-
BAN

 Október hónap közepén került megrende-
zésre a XX. Országos Katolikus Karizmatikus 
Találkozó Budapesten a Jégcsarnokban. Már 
az is nagy dolog, hogy 20 éve 1 napot az évből 
arra szánnak több ezren, hogy együtt ünnepel-
jék az Eucharisztiában velünk élő Krisztust, 
hogy a Szentlélek szeretetében örvendezve 
töltsék együtt a napot. Bizony sokan igen ko-
rán kelnek, hogy ez a találkozás létrejöhessen. 
Akik határainkon kívülről, vagy több száz ki-
lométer távolságból jönnek szívesen meghoz-
zák ezt az áldozatot. De akik Bp-en élnek, és 
mint rendezők, házigazdák várják a Kedves 
érdeklődőket Ők, is korán kelnek, dekorálnak, 
rendezkednek, és hangolják hangszereiket, 
hogy minden szépen, jól elrendezetten alakul-
jon. 

Idén is így történt. Amikor mi Szegvárról 
24-en megérkeztünk már el is kezdődött a be-
vezető ének, lassan a köszöntések, és fél óra 
múlva az előadás. 

Megjelent egy filigrán német fiatalember, aki 
bemutatkozott, hogy 3 gyermekes családapa, 
és főállású imádkozó. Napi 8 órában az Oltá-
riszentségi Jézus előtt könyörög, dicsőit a né-
pért, a világért. Nagyon megnyerő, egyszerű, 
és lendületes előadásának a lényege az – amit 
már több mint 20 éve hallunk, tudunk – hogy 
naponta szánjunk időt legalább 30 percet az 
imára, és naponta 2-3 fejezetnyit olvassunk a 
szentírásból! Ezzel a „kis” cselekedettel tudjuk 
éltben tartani az élő kapcsolatot Krisztussal. 
(Ez az, az 1%, amit nekem kell megtennem, 
hogy az Isten szeretete 100%-osan működjön 
bennem, általam.)

Nagyon mellbe vágott, hiszen mindezt én 
is tudtam, de miért nem teszem? A munka, 
a rohanás, a figyelmetlenség, az élet gondjai 
mind-mind fontosabbak? Miért nincs 30-60 
percem a Legfontosabbra az életadó Találko-
zásra? Egyszerű és megvalósítható kérés pe-
dig. Mindezt, egy szép fontos imával a jelenlé-
vőkért, a lelki-megújulásért, zárta le. Majd ezt 
követően megjelent az Úr. Ott volt Jézus kö-
zöttünk, nemcsak a lelkekben, hanem fizikai 
valóságban is: az Oltáriszentségben. Körüljárt, 
gyógyított, szeretett, megbocsátott, és új lelke-
sedéssel töltött el minket. Megrendítően szép 
pillanatok voltak ezek. Több mint 4 ezer ember 
együtt, és a légyzümmögést is lehetett volna 
hallani.

Szép volt az, az elrendezettség is, hogy ami-
kor kellett énekeltünk, amikor a szóra vagy a 
csendre volt szükség megteremtődött, és az 
egység, a szeretet, az imádság légköre jelenvolt 
az óriási csarnokban. Valóban azt tapasztal-
tuk, hogy szívünkben ég a szeretet tüze, - ha 
lett volna jég a talpunk alatt megolvadt volna 
bizonyosan.

Voltak még tanúságtételek, olyan emberek 
szólaltak meg a tömeg előtt, akikkel Isten cso-
dái történtek, akiknek megváltozott az életük, 
mert, Jézus élő módon van velük.

Délután Johannes Hartl – német előadónk, 
akinek a nagymamája magyar volt – folytatta 
a tanítását. Elmondta, hogy milyen ellenségei 
vannak az imaéletünk lelkes folytatásának:

1.Elbizonytalanítás,  
2.Alkalmazkodás,  
3.Figyelemelterelé

Sajnos mindezeket mi is tapasztaljuk, tud-
juk a gyakorlati életünkben, de jó volt hallani, 
hogy hogyan milyen módon lehet újra kezde-
ni, és felismerni ezeket az akadályokat. Sok 
hasznos példával és tanúságtétellel illusztrálta 
ezeket.

És a nap csúcsa a szentmise is elérkezett 
délután 4 órakor. Dr. Székely János püspök 
úr csodálatos nyugalommal, békességgel és 
sziporkázó prédikációjával erősítette meg a 
jelenlévők lelkét, jó útirányt mutatva a továb-
biakhoz.

Egész nap lehetett szent, és értékes köny-
veket vásárolni, több „csecse-becsét,” amik a 
keresztényélethez használhatók, és jó kazettá-
kat, stb. De ennél az volt még jobb, hogy aki-
nek szüksége volt egyéni imára, azt is lehetett, 
vagy a szentgyónását is elvégezhette. Teljes 
„lelki generálozás” után, a sok kedves ismerős, 
testvérrel való találkozás után indulhattunk 
haza.

Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy már 20 
éve, és több alkalommal is meghívsz min-
ket ilyen közös találkozásra, megerősíted jó 
szándékunkat, erőt, lendületet adsz a jövőre, 
tanítasz, és újra kiárasztod ránk Szentlelke-
det, hogy Jézussal örvendezzünk a gyógyulá-
soknak, és vele tudjuk hordozni az élet terheit. 
Köszönjük azok fáradozásait, akik segítettek, 
hogy ott lehessünk.

/Piti Magdolna/

ASZERETET NEM 
SZŰNIK MEG, MÉG 
MOST IS TEHETÜNK 

VALAMIT…
Halottak napján szinte minden család ki-

megy a temetőbe, hisz mindenkinek nyugszik 
már itt valakije. Virágoskertté varázsoljuk a 
temetőt. Itt béke és csend van. Itt mindenki 
békés nyugalomban vár a végső harsonaszó-
ra. A halottak üzenik, nekik már semmi földi 
nem kell! Egyetlen dolog, amit igényelnek az 
imádság, az értük felajánlott szentmise. Imád-
kozzatok! Mutassatok be áldozatot. Hozzátok 
szól szavunk, kik még éltek. Könyörögve ké-
rünk benneteket, ha még emlékeztek ránk, 
imádkozzatok értünk, akik vétkeink bérét 
szenvedjük! Ezzel segíthettek rajtunk! Imád-
kozzatok, ha valaha szerettetek, mert imád-
ságtok megrövidíti szenvedéseinket, kitárja a 
mennyek kapuját, hogy végre megtaláljuk azt, 
amit síremlékeinkre írtatok. „Adj, Uram, örök 
nyugodalmat neki.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és 
legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, 
november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyer-
het. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a 
pápa szándékára. Az év többi napján részleges 
búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. 
Akik halottak napján meglátogatnak egy temp-
lomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút 
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látoga-
táskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell 
elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző 
vagy következő vasárnapon és Mindenszentek 
ünnepén is.

Az életet formáló és nemesítő halálról Gár-
donyi Géza így beszél: Ha bizonyosak lennék 
január 1-én arról, hogy december 31-én meg-
halunk, milyen más lenne a gondolkodásunk, a 
munkánk, a magaviseletünk. Mennyi izgalmat 
ismernénk haszontalannak! Mennyi emberre 
szeretettel néznénk!

Járjuk a díszes temetőt Romono Guardini 
híres író mondásával: A halál az Egésznek fel-
ölünk látható oldala. A másik oldalt így hívják: 
FELTÁMADÁS.

Zsadányi József
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A HITOKTATÁSRÓL
Ez évben is szeptember közepén óvodában, 

iskolában elkezdődött a hitoktatás. Nem volt 
zökkenőmentes az indulás, néhány osztályban 
igen nehezen alakult ki a hittanóra időpontja. 
Sajnos egyre jobban azt érezzük, hogy az ér-
tékrend felborult a családokban, az árral szem-
ben úszunk. Az alapvető hitismeret elengedhe-
tetlen a mindennapi életben, együtt kellene a 
gyereknek tudásban és hitismeretben növeked-
ni. Egykori hittanosomtól hallottam: „Nekem 
van kihez fordulnom, van, akibe kapaszkodni 
tudok a gondok idején. De annak, aki ezt az is-
meretet nem kapta meg, mert nem adták meg a 
lehetőséget a szülők, üres marad az élete, nincs 
kihez fordulni, kibe kapaszkodni!”  Ebben tud 
segíteni a hitoktatás, hogy az „egy szükségest” 
azaz Jézus tanítását megismerhesse a felnövek-
vő nemzedék, legyen erkölcsi tartása, az alap-
vető hitigazságok által, azokat felnövekedve 
életté válthassa, és felnőttként elmélyülhessen 
a hallott tanításban.

A kedves Szülőknek el kellene gondolkod-
ni, hogy tudás anyaggal túlterhelt gyerekeiket, 
hogyan vezessék Jézushoz. A keresztelésnél 
ígéretet tettek, hogy keresztény módon neve-
lik gyermeküket, de ezt csak akkor teljesítik 
sok esetben, ha a gyermek úgy dönt. Utolsó 
helyre kerül a keresztény nevelés, nemcsak 
az iskolában, hanem a magánéletben is. Olyan 
elszomorító azt hallani: „én szeretnék járni, 
de a szüleim nem engednek”, vagy a másik: 
„nincs kedve a gyereknek, én nem erőltetem”. 
Pedig a gyereket segíteni kell, mert időnként 
mindentől elmegy a kedve. Minden szülő csak 
azt tudja adni gyermekének, amit ő is birtokol. 
Ha nem kapta meg valaki, nyilván nem tud-
ja tovább adni. De azt megteheti, hogy segíti 
gyermekét, hogy megismerhesse a keresztény 
tanítást. Van lehetősége a felnőtteknek is, 
hogy hittanismeretüket felelevenítsék, illetve 
pótolják. Nem szégyen az, ha valaki gyerme-
kével együtt tanul, és készül a szentségek fel-
vételére. 

A mai világban nagyon érezhető, hogy mi a 
fontos a szülőnek. Ha neki fontos a hittan se-
gíti a gyermekét, ha fontos a szentmise, együtt 
megy vele. Ha fontos a szentségekhez járulás, 
segíti a készületben. A hit Isten ajándéka, de 
senkire nem erőlteti rá, meghagyja minden-
kinek a szabad akaratát. Adjuk meg az esélyt 
magunknak és gyermekeinknek is, hogy Isten 
ingyenes ajándékával elhalmozhasson bennün-
ket!

Rozgonyi Mária

HÍREK-ESEMÉNYEK
Ez évben is indult felnőtt hittan: aki sze-

retné pótolni elmaradt hittanismereteit, vagy 
a gyermekkorban tanultakat feleleveníteni, 
bekapcsolódhat. A legközelebbi alkalom no-
vember 6-án 15 órakor lesz a plébánián, és két-
hetente van.

Szülői értekezlet a hittanos gyerme-
kek szüleinek (3 osztálytól felfelé): no-
vember 17-én (csütörtök) 17 órakor a kato-
likus körben. Tisztelettel kérjük a kedves 
szülőket saját és a gyermek érdekében 
vegyenek részt ezen a megbeszélésen. 
 Krisztus Király vasárnapja: november 20-
án lesz. Ez az egyházi év utolsó vasárnapja. 
 Szentmise beírás a 2012-es évre: november 23-
án (szerda) délelőtt 9.00 – 11.00 délután 14.00 
16.00 óra között. November 24-én (csütörtök) 
csak délelőtt 9.00 – 12.00 óra között. Hasz-
nálja fel mindenki ezt a két napot, hogy sze-
retteiért a legfontosabbat, szentmisét írasson! 
 Advent 1. vasárnapja: november 27. Az új 
egyházi év ezzel a nappal kezdődik.

Adventi koszorúkészítés a katolikus körben 
ez évben is lesz, a templomi hirdetésből, és a 
hittanórákon is pontos időpontot meglehet tud-
ni.

Rozgonyi Mária

HALLOWEEN  
ÜNNEPE  
LEGYEN ÚJRA 
KRISZTUSÉ!

Halloween ünnepe! Ez az ünnep a keresz-
ténységé volt, de az angolszász kultúra elterje-
désével egyre inkább a mágusok és boszorká-
nyok ünnepévé vált! 

Mi jut eszünkbe, ha Halloween-re gondo-
lunk? Valószínűleg a legtöbb embernek a bo-
szorkányok és szellemek képe, amelyek a sötét, 
okkult, mágikus világhoz tartoznak, - amelyek 
a sötétség és halál képviselői. Valójában azon-
ban Halloween Mindenszentek előestéje. 

Angolszász területről indult egy kezdemé-
nyezés, melynek a neve: A Fény Éjszakája 
(Night of Light) Damian Stayne-től a Cor et 
Lumen Christi alapítójától ered. „A Fény éjsza-
kája esemény egy nemzetközi kezdeményezés, 
hogy Halloween ünnepét egy örömteli keresz-
tény ünneppé tegyük-mondta D.S. Világszerte 
több országban gyermekeknek rendeznek ün-
nepet, mely kapcsán összegyűlnek imádkozni 
és fényt gyújtanak az ablakukban, ezzel hirdet-
ve a Krisztushoz tartozásukat szomszédaiknak 
és barátaiknak.

Október 31-ét Halloween ünnepének tarjuk, 
mely az All Hallows Eve (Minden szentek estéje) 
kifejezésből ered, s amely ünnepi előestje Min-
denszentek ünnepének-amely ünnepen a KATO-
LIKUSOK ISTEN DICSŐSÉGÉT ÉS MIN-
DEN MENNYEI SZENTJÉT ÜNNEPLIK, 
ÉS ISTEN VILÁGOSSÁGNAK A GYŐZEL-
MÉT MINDEN SZENTJÉNEK ÉLETÉBEN  
A SÖTÉTSÉG FELETT. JÉZUS A VILÁG 
VILÁGOSSÁGA. A szentek ebben a világos-
ságban éltek és ezáltal kortársaik irányfényévé 
váltak. Jézus napjainkban mindenkit hív, hogy a 
világító fény legyen mások számára.”

Ezért a mi víziónk az, hogy Halloween  ün-
nepe legyen újra Krisztusé és az Ő Egyházáé. 
Ez a kezdeményezés nemrégiben hivatalos 
támogatást kapott a Angol és Wales-i Püspö-
ki Konferenciától. Az alábbiakat javasoljuk 
azoknak, akik be akarnak kapcsolódni a Fény 
Éjszakája kezdeményezésbe:

- mindenszentek ünnepe előesti miséjén való 
részvétel

- egész éjszakán át tartó Szentségimádásban 
való részvétel

- gyermekeknek való elfoglaltság szervezé-gyermekeknek való elfoglaltság szervezé-
se, pl öltözzenek be szenteknek, vagy kö-
zös tűzgyújtás

- fény kihelyezése az ablakba, jelezve ezzel 
a járókelőknek, hogy a ti háztartásotok ke-
resztény háztartás és a ti világosságotok 
Krisztus

- aki gondolja, vegyen fel fehér ruhadarabot 
hűségének szimbolizálására, Krisztus a Mi 
Világosságunk iránt

Kieran Conry püspök kijelentette: 
Holloween ma a legnagyobb fogyasztói ünnep 
karácsony és húsvét után, itt az idő hát, hogy 
emlékeztessük a keresztényeket ennek az ün-
nepnek az eredetére. Ez az ünnepnap fontos 
a katolikus kultúrában. Október 31-e estéjén 
csináljunk valami olyat, amely tanúságot tesz 
hitünkről, s amely hallható és látható. Gyújts 
egy gyertyát, vagy más fényt, amely Krisztust 
szimbolizálja. Ez erőteljes jele lehet annak, 
hogy megmutassunk az embereknek, hogy 
mi Krisztusba és nem magunkba vetettük a 
reményünket. A fény kérdéseket fog provo-
kálni, s ezáltal lehetőségünk nyílik Krisztus-
ra mutatni. Mindenkit bíztatok a részvételre. 
Vincent Nichols érsek pastoralis körlevelet kül-
dött egyházkerületének: A hit láthatóvá tétele 
egy olyan küldetés, amelyet a Mennyei Atya bí-
zott ránk. A Fény éjszakája kezdeményezésben 
való részvétel egyfajta válasz erre a küldetésre. 
Ez a nagyon fontos kezdeményezés, hozzá fog 
járulni nemzetünk szellemi tisztulásához és 
Krisztus királyságát fogja szolgálni. Éljen a 
győztes király KRISZTUS!
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100% élő zene
Sokat korholják a mai fiatalokat kielé-

gíthetetlen kikapcsolódási igényük miatt. 
Nincs olyan hétvége, hogy ne lenne vala-
melyik szórakozóhelyen kihagyhatatlan 
esemény. Hajnalban az utcán sétálva nem 
egy illuminált állapotban lévő tizenévessel 
találkozhatunk. Nem köti le őket a zene? 
Vagy a kulturált szórakozásnak végleg be-
fellegzett? Ma a discók korában, ér még va-
lamit az élő zene?

Nem régiben barátnőmmel a fejünkbe 
vettük, hogy ellátogatunk egy igen elismert 
együttes hétvégi koncertjére. A korosztály-
ok színes palettája fogadott minket, talál-
kozunk a 16 éves teljesen feketébe öltözött 
kőkemény rockertől kezdve, a már lassan 
45 éves veteránig mindenkivel. Persze fo-
gyott az ital, de senki sem volt öntudatán 
kívül. Mindenkit lekötött a zene. Az az iga-
zi taktus, melyre önkéntelenül is gyorsab-
ban dobog a szívünk, s torkunkat elhagyják 
az eddig még nem ismert hangok. Az em-
ber agya kikapcsol és egy közös kedvenc 
dal, vagy előadó új közösségeket kovácsol. 
Az arcokon mosoly ül és a publikum hajna-
li négyig sem fárad el. Ha mégis véget érne 
a mulatság, egy utolsó sör után mindenki 
továbbáll. Ez az élő zene varázsa. Nincs is 
jobb érzés, mint amikor az ember fia az elő-
adótól három lépésre áll, a hangfalak lük-
tető ereje átjárja a testét, szívébe férkőzik a 
dallam és a basszus gitáros tükörképeként 
ugrál az első sorban.

Ugyan ezt az élményt képes nyújtani egy 
hamis playback vagy egy gépi masinazaj?

Erre a kérdésre mindenki magában ke-
resse a választ, hiszen nem vagyunk egy-
formák, de egy biztos: a mai „zeneipar” 
már csak haldokló mása a régen slágereket 
ontó művészetnek. Az egykor szinte ver-
sekként értelmezhető szöveget felváltották 
a lehető legbugyutább szókapcsolatok (per-
sze mélységes tisztelet a kivételnek) és ez 
az előadásmódban is így van. Régen még 
minden hangszer kulcsfontosságú szere-
pet játszott egy-egy produkcióban, ma-
napság legtöbbször csak dísznek teszik ki 
őket a színpadra. Ennyit változott volna a 
fogyasztói társadalom? Vagy nincs más 
választásunk alapon belenyugszunk a silá-
nyabb minőségbe?

Választásunk mindig van. Csak ne hagy-
juk figyelmen kívül a lehetőségeinket. Min-
dig törekedjünk az élő zenei élmény kere-
sésére és ne fosszuk meg magunkat az így 
keletkező élményektől…

Seláh

Eljutottunk végül Jaltába

Az éjszaka folyamán félálomban érzé-
keltük, amikor a Dnyeper folyón haladunk 
át, s már hajnalodott, amikor átkeltünk a 
keskeny földsávon a Krím-félszigetre. Na-
gyon érdekes volt, egyik oldalunkon az 
Azovi-tenger, a másik ablakon kinézve 
pedig a Fekete-tenger látszott. Fél 10 körül 
érkeztünk Szimferopolba, közel 40 órai 
utazás után.

 Az állomáson hiába kerestük a verseny 
szervezőin keresztül megrendelt buszun-
kat. Szerencsére gyorsan találtunk egy 
másikat, amelyik ráadásul féláron vitt el 
bennünket Jaltába. Eljuthattunk volna a 
világ leghosszabb vonalán közlekedő tro-
lival is, de ezután a „wellness” túra után 
nem volt kedvünk még 3 órát zötykölődni 
a múlt század közepéről itt felejtett ősjár-
gányokkal. 

A mikrobusszal másfél óra alatt elértük 
Jaltát. Már a szállás közelében voltunk, 
amikor megpillantottuk az egyik csongrá-
di úszót, aki repülővel jött ki, s így gyor-
san megtaláltuk az egy hétre otthonunkat 
biztosító házat. A panzió küllemében ki-
emelkedett a szomszédos házak közül. 
Viszonylag új volt, s teraszáról láttuk a 
tengerpartot, s a Krím-félsziget hegyeit is. 
Körbe volt futtatva szőlővel, amelyet rend-
szeresen megdézsmáltunk a házigazda 
engedélyével. Az udvarban fügefa is volt, 
ennek a termését is többször megkóstol-
tuk. Gyorsan birtokba vettük a teljes há-
zat. A konyhában hatalmas sürgés-forgás 
volt esténként. A vacsorafőzés közös esti 
program volt, s a jó hazai ízek elfogyasz-
tása után a mosogatás is gyorsan megvolt. 
Került az asztalra a hazai pálinka mellé a 
Krím-félsziget joggal híres boraiból is. A 
helyi gyümölcsök nagyon szépek és fino-
mak, a kedvencünk a sárgadinnye volt, 
több alkalommal is vásároltunk.

Az utcákon, tereken mindenfelé árultak 
gyümölcsöt, zöldséget, s emellett ezerféle 
dolgot, például füstölt halat, garnélarákot, 
frissen facsart gránátalmalevet, péksüte-
ményeket, szendvicset, fagylaltot, aján-
déktárgyakat, ruhaféléket, használati tár-
gyakat. Bár a kínálat nagy volt, igazából 

nem nagyon találtam olyan dolgot, amit 
szívesen megvettem volna a gyümölcsön 
és zöldségen kívül. Illetve mégis. Vásárol-
tam többször is fánkot egy utcai árustól. A 
tengerparton volt a bódéja. Egy automata 
adagolta a fánkokat a forró olajba, amikor 
megsültek a mellette lévő tárolóba potyog-
tak a kisült fánkocskák. A fiú aki árulta 
egy zacskóba szedte a kért mennyiséget, 
porcukrot szórt rá és nagyon gondosan 
összerázta a zacskót, hogy minden fánkra 
egyformán szóródjon a cukorból. Nagyon 
finom volt, s a higiéniai elvárásaimnak 
is megfelelt ez az eljárás. Másodjára már 
megismert, és bónusz fánkot is kaptam 
tőle, egyébként darabja 1 hrivnya/grivnya 
volt, azaz kb. 26 forint. 

Egy új, fiatalos, modern étteremben 
megkóstoltam a borscs levest is. Nagyon 
ízletes volt, talán a mi frankfurti levesünk-
re emlékeztetett az íze. Friss petrezselyem 
zöldjével és kaporral szórták meg tálalás 
előtt. 

 Amiért nem szívesen vásároltam bárhol 
ételt, annak az volt az oka, hogy nem csi-
náltak nagy ügyet az egyes élelmiszerek 
tárolásából, csomagolásából az ukránok. 
A piacon hagy nylonzsákokban álltak a 
földön a különféle száraztészták és a rizs. 
Az emberek jöttek mentek mellette, rákö-
högtek, ráleheltek, rászállt a por, benzin-
gőz, s ki tudja még ezen kívül mi. Akinek 
szüksége volt rá, kért egy-két lapáttal be-
lőle, s boldogan hazavitte az árut, s gon-
dolom jó étvággyal elfogyasztotta. Általá-
ban kisboltokban, bódékban vásároltak az 
emberek. Napközben meglehetősen meleg 
volt, így a csokoládé, cukorka, stb. nap-
pal felmelegedett, éjszaka pedig vissza-
hűlt rendszeresen. Ez szerintem ott senkit 
nem zavart. Jaltában egy nagyobb élelmi-
szerboltot találtunk. Ez teljesen kulturált, 
légkondis üzlet volt, széles áruválaszték-
kal, köztük helyi specialitások is voltak 
bőven a már nálunk is megszokott már-
kájú termékek mellett. Az árak nagyjából 
hasonlóak voltak. mint Magyarországon. 
A bőséges vodkakínálatból az eladófiú 
segítségével választottam. Édességet is 
itt vásároltam. Itt az ár volt, ami segített. 

ÉLMÉNYEIM A SZENIORÚSZÓK  
EURÓPA BAJNOKSÁGÁN 2. rész

Folytatás a 14. oldalon
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Diákvilág
Kedves Olvasó!
Még a nyáron, júniusban került sor a juni-

or nyelvvizsgára. Rehák Dorka, Vass Olívia, 
Somodi Réka, szóbeli és írásbeli, Bugyi Eszter 
szóbeli vizsgát tett. Felkészítőjük Vígh Nóra és 
Papné Benkő Mónika. Felnőtt alapfokú szó-
beli és írásbeli nyelvvizsgát tett Bacsa Bence. 
Felkészítője: Vígh Nóra.

Gratulálunk a sikeres nyelvvizsgákhoz!
Iskolánkban az október hónap is programok-

ban gazdagon telt el.
Október 6-án megemlékeztünk az aradi 

vértanúkról. A 7. osztályos tanulók nagyon 
szép műsort adtak elő. Felkészítő nevelőjük 
Gila Györgyné.

 Köszönet érte!
Október 23-án a megemlékeztünk az 1956-

os forradalomról és szabadságharcról. A 8. 
osztályos tanulók ünnepi műsort adtak. A fel-
készítésben Papné Mészáros Réka, Rozgonyiné 
Szabó Mária és Forgó Róbert pedagógusok se-
gítettek. Nagyon színvonalas előadást hallot-
tunk és láttunk a gyerekektől.

Köszönet érte!

Ugyanezen a napon Forray Máté emléktáb-
lát avattunk iskolánkban. Erről az eseményről 
egy külön cikkben számolok be.

Hulladékgyűjtésre is sor került a Központi 
Iskolában. Több tonna papírt és vasat hoztak a 
gyerekek.

Az Idősek Otthonában köszöntöttük a néni-
ket, bácsikat az Idősek Világnapja alkalmá-
ból. A 4. a osztályos unokaosztály verses, ze-
nés összeállítással kedveskedett. A gyerekeket 
Lukács Istvánné készítette fel. 

Köszönet érte!
Október 27-én Magyarország kincsei 

címmel angol nyelvű versenyt rendeztek Szen-
tesen a Boros Sámuel Szakközépiskolában.  

A 7 csapatból a szegváriak a 4. helyen végez-
tek, 1 ponttal maradtak le a dobogóról. A csa-
pattagok a következő tanulók voltak: Somodi 
Réka, Szabó Henrietta, Vígh Diána. Felkészí-
tőjük: Vígh Nóra.

 Gratulálunk!
Mit kínálunk novemberben?
- 2-től 5-ig tart az őszi szünet
- 7-én 14 órakor mesemondó verseny az al-

sósoknak
- 8-tól 11-ig erdélyi, felsősófalvi gyermeke-

ket és pedagógusokat látunk vendégül isko-
lánkban

- 14-15-16.: nyílt tanítási napok 1-8. osztályig
- 14-18-ig szülői értekezletek
- 15-én 18 órakor növendék hangverseny
- 18-án drog prevenciós nap a felső tagoza-

tosoknak
- 23-án nevelési értekezlet, igazgatói szünet
- 24-én 16.30 órakor a Szülők Akadémiája 

első előadása a Központi Iskola 8. sz. tanter-
mében, téma a drog és annak megelőzése. 
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.

Lukács Istvánné
tanítónő

Forray Máté emlék-
tábla avató ünnepség 

iskolánkban
Október 23-án iskolánkban emléktábla ava-

tó ünnepségre került sor. A meghívott vendégek 
megtisztelték jelenlétükkel ezt a rendezvényt. 
Jelen volt Gémes László polgármester úr, R. 
Nagy Mihály alpolgármester úr, Zsadányi Jó-
zsef plébános úr és a hitoktatók, iskolánk nyu-
galmazott igazgatói, igazgatóhelyettesei, intéz-
ményeink vezetői, iskolánk igazgató asszonya, 
a pedagógusok, a diákönkormányzat képvise-
lői, a Kurca TV stábja, valamint Tóth Mihály 
mártélyi kőfaragó.

Bernáth Ildikó igazgató asszony köszön-
tőbeszédében a következőket mondta: „In-
tézményünk 10 évvel ezelőtt vette fel Forray 
Máté nevét. Pedagógusainknak régi vágya 
teljesült, amikor is ünnepélyesen felavathatjuk 
Forray Máté emléktábláját, amely Tóth Mihály 
mártélyi kőfaragó munkája. Kedves kötelessé-
günknek tekintjük diákjainkkal megismertetni 
Forray Máté munkásságát. Igyekszünk tuda-
tosítani bennük, hogy intézményük névadója 
szerény emberségéről is híres kántortanító 
volt, aki példa lehet mindannyiunk számára.” 

Az igazgatónő beszéde után felkért engem, 
Forray Máté egyenes ági leszármazottját, hogy 
ismertessem a kántortanító életútját.

„Minden település keresi múltjának azon pont-
jait, melyekre büszke lehet, melyek alkalmasak 
egy helyi kötődésű példakép felmutatására.

Többen kérdezték, hogy miért nem a törté-
nelmi nagyjaink, költők, írók közül választot-
tunk mi is iskolánknak névadót? 

Mi azért választottuk Forray Máté nevét, 
mert olyan ember volt, aki aktív hivatástudattal 
példaként állhat tanítványaink és nevelőink előtt. 

Ki is volt Ő?
Szegvár első önálló kántortaní-

tója volt, aki 1727-ben született.  
1745-ben került Szegvárra Gyöngyöspatáról. 
Tizennyolc éves korában kezdett tevékeny-
kedni, mint kántor és „oskolamester. Majd” 
1749-ben Tápéra került, s 1759-ben visz-
szahívták Szegvárra. Egyedül látta el fel-
adatát a mindenkori plébános felügyeleté-
vel és irányításával. A kisgyermekeket és a 
nagyobbakat együtt tanította magyarul ol-
vasni, írni, számolni, a Bibliát értelmezni.  
Az 1777. évi Canorica Visitatió a következőket 
írta: „ A helybeli kántor Forray Máté, aki a hit-
vallást már régebben letette, körülbelül ötven 
éves, kifogástalan viseletű, megfelelő képzett-
ségű, az énekben, szertartásokban és a tanítás-
ban kitűnően működik.” Olyan hatalmas hang-
ja volt, hogy azt alkalmas időben a temetőből a 
mindszenti határban is meghallották. 

Forray Máté a kántori teendők mellett a 
nagyobb gyerekeket tanította. 1795-ben ment 
nyugdíjba, de még egy évig végezte kántori te-
endőit, s 1807-ben halt meg.

Szegvár közepén a Kurca legrégebbi híd-
jánál, áll egy nepomuki Szent János szobor.  
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A Historia Domus azt írja róla, hogy Forray 
Máté kántor állította a saját pénzén 1795. au-
gusztus havában. 

Forray Máté kántortanító szegvári működé-
sének kezdetével egy új korszak is megkezdő-
dött a község életében. Ez a korszak a gyerme-
kek szervezett és intézményesített oktatásának 
a korszaka. Ennek a korszaknak a kezdete/ 
1745/ egyúttal iskoláink és a községi oktatás-
ügy történetének kezdete. „

Ma is élő leszármazottja Forray Máténak 
édesapám, Horváth Sándor. Az ő édesanyja 
Forrai Julianna volt, aki 1894- ben született 
Forray Máté halála után 90 évvel később. 

A fent leírtakat Kovács Lajos hajdani isko-
laigazgatónk: Szegvár nagyközség oktatásügy-
ének története c. forrásmunkájából, valamint 
Forray József Sándor a Magyar Nemzeti Bank 
főellenőre által írt Szemelvények Szegvár múlt-
jából, a község 200 éves fennállása alkalmából 
készült könyvéből idéztem. Ez az ember készí-
tette el a Forray család- családfáját is, melyen 
fel van tüntetve Forray Máté neve mellett az én 
dédnagymamám és a nagymamám neve is.

A megemlékező szavaim után Polereczki 
Napsugár 7. osztályos tanuló Kányádi Sándor: 
Kicsi legény, nagy tarisznya c. versét szavalta 
el. Ezek után Gémes László polgármester úr és 
Bernáth Ildikó igazgató asszony leleplezték az 
emléktáblát, majd Zsadányi József nagyközsé-
günk plébánosa felszentelte. 

Gémes László polgármester úr avatóbe-
szédében a következőket emelte ki:

„Az az igazi tanítás, ami megérinti az éle-
tet!”- mondja egy kínai közmondás. Az, hogy 
most itt állhatunk és emléktáblát avathatunk 
iskolánk névadója, Forray Máté emlékére, pont 
ezt a mondást bizonyítja. Forrai Máté egy igaz- 
igazi tanító volt és tanítása megérintette az éle-
tet, hiszen amit örökül hagyott, az most példa-
ként szolgál életünkben. Ez a tábla álljon tehát 
a múltnak és jelennek: emlékeztessen Forray 
Máté munkásságára és emlékeztessen minden 
Szegváron tanító pedagógus áldozatos munká-
jára gyermekeink, így Szegvár jövőjéért.

Forray Máté egy igaz pedagógus és igaz em-
ber volt.

Büszkén és tisztelettel emlékezzünk rá!”
Az avató beszéd után iskolánk vezetői ko-

szorút helyeztek el Forray Máté emléktáblájá-
nál, majd a diákönkormányzat képviselői egy-
egy szál virággal adóztak a névadó emlékének.

Örülünk, hogy sor kerülhetett az emléktábla 
avató ünnepségre. Köszönjük Bernáth Ildikó 
igazgató asszony és Kovács Lajos segítő támo-
gatását, valamint Tóth Mihály mártélyi kőfara-
gó alkotását.

„Az iskola arra való, hogy az ember 
meg tanuljon tanulni, 
hogy felébredjen tudásvágya, 
megismerje a jól végzett munka örömét, 
megízlelje az alkotás izgalmát, 
meg tanulja szeretni, amit csinál, 
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Dr. Szentgyörgyi Albert

Lukács Istvánné tanítónő

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj Pályázat.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatról szóló előterjesztést és az alábbiakról ha-
tározott:

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hát-
rányos szociális helyzetű felsőoktatási hall-
gatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat

2012. élvi fordulójához.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármes-

tert, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj pályázati rendszerére a szociális alap ter-
hére 2012. évben 600.000,- Ft-ot különítsen el.

3.) A képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert az Általános Szerződési Feltételek 
mellékletét képező „Csatlakozási nyilatkozat” 
aláírásával.

Szennyvízberuházás EU pályázathoz 
önerő biztosítása

Gémes László polgármester előterjesztet-
te az EU Önerő Alap pályázat benyújtása és 
nyilatkozattétel az Önerő biztosításáról szóló 
írásos anyagot 

- Tóth Péter képviselő megkérdezte, jól 
értelmezi-e, hogy a lakossági önerő ennyivel 
csökkenni fog? Milyen a fizetési morál?

- Gémes László polgármester elmondta, 
Tóth Péter képviselő jól értelmezi. Hozzátet-
te, az önerőt a viziközmű társulattól kapja az 
önkormányzat. Az összeg nagysága attól függ, 
mennyit nyernek a pályázaton. Elmondta, a 
lakossági befizetés kb. 70 %-os, ami jónak 
mondható. Az új szerződéskötésekkel még 
vannak problémák. A lakosok az önkormány-
zatnál próbálják intézni ügyeiket. A problémák 
az OTP rossz rendszere miatt lépnek fel. Hoz-
zátette, még mindig a közbeszerzési dokumen-
tumok beszerzése akadozik. Nem érti ennek 
az okát. Más kérdés, hozzászólás a képviselők 
részéről nem hangzott el.

- Gémes László polgármester kérte, aki 
egyetért az EU Önerő Alap Pályázat benyújtá-
sával, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát.

- Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazza Gémes László 
polgármestert a 15/2011. (IV.22.) BM. rendelet 
alapján EU Önerő Alap 2011. évben kiírt pá-
lyázat benyújtásához. A támogatás az Euró-
pai Unió által elnyert támogatások önerő ki-
egészítéséhez nyújt támogatást. A pályázaton  

 RÉSZLETEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 10-i 
ülésének JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

55 %-os önerő támogatás nyerhető el 157 mil-
lió forint összegben a szennyvízberuházás 
megvalósításához.

- Gémes László polgármester kérte, aki 
a Szegvár Szennyvízcsatorna hálózatának és 
szennyvíztisztító telepének megvalósítása 
című pályázathoz szükséges önerő biztosításá-
val egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát.

 Szegvár Szennyvízcsatorna hálózatának 
és szennyvíztisztító telepének megvalósítása 
című pályázathoz szükséges önerő biztosítása.

Szegár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete „Szegvár Szennyvízcsatorna 
hálózatának és szennyvíztisztító telepének 
megvalósítása” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0030-as azonosító számú pályázathoz szüksé-
ges önerőt az önkormányzati

költségvetésben szereplő, erre a célra elkülö-
nített saját forrásból biztosítja.

A pályázat bruttó értéke: 1.842.087.498 
Ft. Az igényelt támogatás 1.555.214.165 Ft, a 
szükséges önerő 286.873.333 Ft. A támogatás 
mértéke: 84,426726 %-os, a szükséges ön-
erő:15,57327 %.

Egyéb előterjesztések

- Gémes László polgármester Rendezvény-
ház Nonprofit Kft. működik, mely a Csongrád 
megyei Önkormányzat és a Kisteleki önkor-
mányzat tulajdonában van. Ebből Kistelek 
Önkormányzata 100.000 Ft üzletrésszel ren-
delkezik. A Kft. több alkalommal is szervezett 
programokat Szegváron is. Felmerült, mi len-
ne, ha Szegvár nagyközség 200.000 Ft értékű 
tulajdonrészt vásárolna a Kft-től, így Kistelek 
mellett Szegvár is tulajdonostárs lehetne.

- Szabó Tibor képviselő megkérdezte, mi-
lyen előnyökkel járna, ha Szegvár tulajdonos 
társ lenne?

- Gémes László polgármester elmondta, hát-
ránnyal semmiképp nem járna, rendezvényszer-
vezéskor, illetve pályázatok benyújtásakor is 
előnyt jelentene. Kérte, aki egyetért azzal, hogy 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata 200.000 
Ft értékben üzletrészt vásároljon a Rendezvény-
ház Nonprofit Kft-től, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének szándéknyilatkozata a 
„Rendezvényház” Nonprofit Kft-ben üzletrész 
vásárlására

Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a polgármester szó-
beli előterjesztése alapján a„Rendezvényház” 
Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlására vonat-
kozó anyagot és az alábbi döntést hozta:

Folytatás a 14. oldalon



14. oldal XXIV. évfolyam 11. szám

A 13. oldal folytatása 

1./ A képviselő-testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a „Rendezvényház” Nonprofit 
Kft-ben 200.000,- Ft névértékű üzletrészt kí-
ván megvásárolni.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az üzletrész átruházásával kap-
csolatos tárgyalások lefolytatására. Az érintett 
Önkormányzatok kedvező döntése esetén az 
üzletrész-adásvételi szerződés aláírásával.

3./ A képviselő-testület az üzletrész megvá-
sárlása esetén a forrást a 2011. évi költségvetés 
felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. 

- Tóth Péter képviselő megkérdezte, mikor 
lesz a településen lomtalanítás? Rákérdezett a 
közmeghallgatás időpontjára. Lukács Istvánné 
képviselő elmondta, a Szuperinfóban megta-
lálható a lomtalanítás időpontja.

- Gémes László polgármester elmondta, 
minden évben kéri, hogy küldjék el faxon vagy 
levélben a lomtalanítás időpontjáról szóló érte-
sítést. Ez ideig még ezt nem tették meg. A köz-
meghallgatás időpontját az októberi testületi 
ülésen fogja a képviselő-testület meghatározni.

- Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy 
az önkormányzat hozzá tud-e járulni anyag-
gal járdaépítéshez? Elmondta, a Szentesi utcai 
kisbolt előtt szükséges lenne a közút és a járda 
közötti szakaszt helyreállítani. Áruszállítással 
a tehergépjárművek ráállnak a járdaszakaszra 
és össze is törik.

- Gémes László polgármester elmondta, in-
tézkedni fog a járdaszakasz kijavításáról.

- Szabó Tibor képviselő megkérdezte, 
lesz-e tűzifa akció?

- Gémes László polgármester elmondta, ha 
az erdészet biztosít tűzifát, akkor igen. Gyöm-
bér Ferencné jegyző hozzátette, a megváltozott 
lakásfenntartási támogatásra sokan adtak be 
kérelmet, ami a tüzelési költségeket is tartal-
mazza.

(Szerkesztette: KLI)

MÚZEUMI PÁLYÁZAT
Bánfi Anita, aki az elmúlt tanévben végezte 

el az általános iskolát Szegváron, a nagyma-
mája szépen kihímzett terítőjét mutatta be a 
pályázaton. Köszönjük a fotót és a szép leírást!

Purgel Nóra

A falvédő
Ez a falvédő az én nagymamámé, Vígh 

Istvánnéé. Körülbelül 70 éves már ez a falvédő. 
Nagymamám édesanyja csinálta már nagyon 
rég. 

Külseje: a szegélye szépen kihímzett s a bel-
sejében látható egy kosár telis tele rózsákkal.

A kosártól lentebb található egy idézet: „Ró-
zsalevél, elkap a szél...” Kalotaszegi madonna 
című film dala.

A falvédők egyszerű versikébe formált élet-
bölcsességeket vagy humoros szövegeket tar-
talmaznak.

Ezek gyermekrajzokra emlékeztető életké-
pek, szerelmespárt vagy a konyhában tüstén-
kedő háziasszonyt ábrázolnak. A szövegek 
szólhatnak szerelemről, hűségről, honvágyról 
vagy a házi tűzhely fontosságáról.

A fehér textilt kék vagy piros fonallal varr-
ták ki, szár- vagy keresztöltéssel.

Ezt a falvédőt azért készítette mamám anyu-
kája, mert nagyon szeretett varrni, hímezni.

Akkor, amikor elkészült, azonnal feltették a 
falra, hogy ne piszkolódjon a fal. Ha piszkos 
volt a falvédő megszólták a háziasszonyt. Ezért 
gyakran mosták, és több falvédőt készítettek, 
hogy tudják cserélni őket. Nagyon pompásan 
mutatott a falon.

Mikor mama anyukája elhunyt, utána mama 
levette a falról és minden ilyen emléket eltett, 
hogy az unokáknak (köztük nekem is) meg 
tudja mutatni, hogy az ő anyukája miket ké-
szített. Most jelenleg óvjuk és védjük minden 
roncsolódástól nehogy baja essen.

Hisz ezek a legfontosabb emlékek a család 
számára.

Bánfi Anita

A 11. oldal folytatása

Hozzáértőktől azt a tanácsot kaptam, hogy 
az 50 hrivnya feletti csomagolt cukorkák, 
csokoládék már nagyon jók. Nem fogtam 
magam vissza, legalább 25 féléből vettem, 
hogy kollégáimnak, úszótársaimnak, az 
osztályomba járó gyerekeimnek, baráta-
imnak és családtagjaimnak vigyek egy kis 
darabot Ukrajnából. 

Az üzlet teljesen rendben volt, de itt is 
találkoztam érdekes dologgal. A számta-
lan féle kekszet, nápolyit ugyanúgy árul-
ták, mint a piacon a tésztát. A felbontott 
dobozokból mindenki annyit tett egy zacs-
kóba, amennyit meg akart vásárolni. Ezek 
után már azon sem lepődtem meg, hogy a 
fagyasztott panírozott húsokból, halakból 
szintén így lehetett vásárolni. Nem volt 
előre kicsomagolva, a nagy dobozokból 
mindenki válogatott magának. Az sem za-
vart senkit, hogy közben minden arra járó 

megfoghatja, ráköhöghet stb. A fizetésnél 
a kártyámat alaposan megnézte a pénztá-
ros kislány. Soha életében nem látott még 
OTP-s plasztik kártyát. Nagy érdeklődés-
sel figyelte, mit szól hozzá a terminál. Nem 
tagadom én is izgalommal vártam, hogy 
megfelel-e. Néhány másodperc múlva 
megszületett a válasz, rendben. Még aláír-
nom sem kellett a számlát. 

Mivel az fő programunk mégis csak 
az Európa Bajnokság volt, még az első 
nap délutánján elindultunk az uszodába. 
Az apartmantól a központig néhány perc 
volt az út, de ezalatt igencsak beleláttunk 
a hétköznapokba. Olyan szinten lerobban 
házakat láttunk, amilyeneket csak néhány 
elhagyatott volt ipari városunk régen jobb 
napokat látott lakótelepein találhatunk. 
Nem volt ritka a pár négyzetméteres, leg-
inkább fásszínre, csirkeólra vagy más ha-
sonló építményre emlékeztető lakás sem. 
Külön bája volt ennek, hogy nem egyben 
légkondi is volt, s a házikó előtt viszony-
lag jó autó parkolt. Ezek mellett békésen 
megfértek a régi szép épületek, s az igé-
nyes luxus házak is. A tengerpart mellett 
hasonló egyveleg fogadott bennünket. 
Ezen a részen minden lyukat kiadtak az 
ukrán turistáknak. Utunk a Massandra 
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nevű városrészben folytatódott. Ez a rész 
a legjobb szőlőtermő rész is, de nemcsak 
erről nevezetes, hanem szép parkjairól, 
régi szép épületeiről, tüdőszanatóriumá-
ról, monumentális szállodáiról is. Itt van 
a Jalta Hotel is, amelynek az uszodájában 
megrendezték a XIII. Masters Swimming 
European Competition-t, azaz a Szenior 
Úszó EB-t. (folytatjuk)

(Pólyáné Téli Éva)

IDŐUTAZÁS A 
SZEGVÁRI  

NAPLÓVAL…
9. rész 

2011.ben 24 éves, 2012-ben 25 éves lesz a 
Szegvári Napló. Ez a majdnem negyed szá-
zad már jelentős idő egy helyi lap életében. 
Hogy milyen időszakot élt át, éltünk át ez 
alatt a negyed század alatt, elárulják az írá-
sok, amik megtöltötték újságunkat. 

Időutazásra hívjuk olvadóinkat! Ebben 
az évben minden hónapban felelevenítjük a 
Szegvári Napló legrégibb írásait, pontosab-
ban az újság tartalmát.

A mai számunkban visszautazunk az idő-
ben 1992. szept. okt. nov. dec. és 1993. jan., 
febr. márc.-számainkkal.

 
Tehát menjünk vissza 1992. szeptemberébe 

és októberébe. Ez a Szegvári Napló V. évfolya-
mának 4. száma. Még mindig kéthavonta jelent 
meg újságunk. Az ára 20Ft volt. Az első olda-
lon  a tartalomból idézünk, mellette egy fotó 
látható a szeptember 6-án tartott lovasnapokról 
. A fotót Ternai Attiláné készítette, akinek a 
férje az egyik rendezője az akkor már hagyo-
mányosnak mondott őszi lovasnapoknak

A második oldalon, a rövid hírekből, meg-
tudtuk: drágább lett a villanyáram.  Az új 
áramdíj 3,7Ft/kWh és 5Ft/kWh, az éjszakai 
áram 1,9Ft/kWh és 2,7Ft/kWh.  Augusztus hó-
napban  finn és svéd  üzletemberek látogattak 
Szegvárra. A konyhakész zöldségek (spárga, 
zöldbab,stb) és a gyümölcs érdekelte őket. Ve-
vők lennének  ezekre, ha a zöldséget, gyümöl-
csöt  magasabb feldolgozási állapotban, ízléses 
csomagolásban szállítaná a termelő. Üzletkö-
tésre nem került sor Augusztus 25-én megkez-
dődtek  az új földosztást jelentő  földárverések-
licitek a községben. Az elsőnek nem volt nagy 
sikere. A kárpótlási jegyeket ezeken a liciteken 
lehetett felhasználni. 

A képviselő-testület ülésén elhangzott az 
igazgatási csoport beszámolója, melyből meg-
tudtuk 1992-ben a község lakóinak a száma 
5391 fő, ebből 6-16 éves (iskolás korú) 860 fő. 
Tárgyaltak az önkormányzati vagyonról, mely 

az állami tulajdonban, vállalatok tulajdonában 
lévő vagyonok önkormányzati tulajdonba véte-
léről szólt.

Azt is leírtuk, Rea László igazgatási előadó 
beszámolt a településen működő vállalkozók 
tevékenységéről. 72 lakos rendelkezett vál-
lalkozói igazolvánnyal 1991-ben, 1992-ben 
néhány fővel kevesebben. Több üzlet is nyílt, 
ezzel nőtt a választékskála a különféle áruknál.

A július 7-én koraeste bekövetkezett hatal-
mas jégeső terményben és a házakban  100 
millió forintos kárt okozott. A kár enyhítésére 
a kormánytól  500 ezer forint egyszeri támoga-
tást kapott a település.

A felújított, restaurált Szent János szo-
bor visszakerült a helyére 1992. szeptember 
6-án. Szeptember 20-án hangversenyt tartott 
a templomban Nagy János és a Bárdos Lajos 
vegyeskar.

Közöltük Dr. Mészáros  Imre: 1956 szegvári 
eseményei című írását. Megjelent a ma is élő 
rovatunk első száma a Kosztolányi Sándorné 
által szerkesztett „Szegvár a sajtóban”.  Csurka 
Zoltánné most a „Tudunk-e válaszolni a gyer-
mek kérdéseire” című pedagógiai témáról írt. 

Kiss Vilmos pedig a megyei I. osztályra esé-
lyes focicsapatról írt egy teljes oldalas riportot.

Az V. évfolyam 5. száma  nevezetes lett, mi-
vel ez lett az első havilap. Ez lett a NOVEM-
BERI  szám. 1992. november.

A novemberi számunk, abból az apropóból, 
hogy  két éves renoválás után visszakerült he-
lyére a Szent János szobor, Nepomuki Szent Já-
nost bemutató írással kezdődött. Gyönyörű lett 
a felújított barokk szobor. Az önkormányzat 
egy nagyon szép léckerítéssel körbe kerítette, 
így olyan lett, mint a réges régi fotókon. Ezzel a 
csúnya beton alapzatot eltakarták (Annak ide-
jén azért készült ez a nagy beton posztamens, 
mert az eredeti jóval kisebb, téglából készült 
tönkre ment. Mivel a mai Hunyadi utca szint-
je a többszöri felújítás miatt sokat emelkedett, 
ezért a  szobrot is emelni kellett.)  Sajnos eddig 
még  nem került vissza helyére a szép léckerí-
tés, pedig nem ártana eltakarni a oda nem illő 
„beton” monstrumot.

A képviselő-testület tájékoztatást kapott 
Dedek József jegyző úrtól, hogy a miniszter 
szükségesnek látja  a szegvári telefonhálózat 
kiépítését, amit 1996-ra terveznek kiépíteni.  
Azt is elmondta, a II. világháborúban elesett 
szegváriak emlékműve 800 ezer forintba fog 
kerülni, a lakosság eddig 47 000 Ft-tal járult 
hozzá.

A Puskin Sportegyesület helyzetével is fog-
lalkoztak, mivel  az egyesület nagyon rossz 
anyagi helyzetbe került, a szövetkezet nem tud-
ja vállalni a további fenntartást.. Napirendre 
került a polgárőrség létrehozása is. Döntöttek 
arról is, hogy a Tisza folyót 1993. évben sem 
hasznosítják idegenforgalmi célra. A vízköz-
mű 1993 január 1-től az önkormányzat tulajdo-
nába kerül.

Bucsányi László a polgármesterrel készített 
riportot „Rákérdeztem” címen. Pitiné Szabó 
Éva étrendmintákat közölt kisiskolásoknak 
nyárra és őszre. Kiss Vilmos  a hajdani szegvá-

ri sportéletről írt. Krajsóczki Sándorral beszél-
getett, aki kiváló atlétaként a Szegedi Vasutas 
SC-ben sportolt

A Szegvári Napló V. évfolyam 6. száma 
1992.decemberében jelent meg. A nyitó olda-
lon Dr. Nóbik István polgármester úr  kará-
csonyi köszöntőjét olvashattuk  „Jézus taní-
tása szerint” címen.  A következő oldalakat 
Menyhárt Antal  közterület-felügyelő  „Legyen 
szebb, tisztább környezetünk” című  több, mint 
három oldalas írása foglalta el. Írt a lakóházak 
előtti terület tisztántartásáról, a szemét, hul-
ladék tárolásáról, állattetemek elhelyezéséről 
és a  piaci árusítás szabályairól, valamint a 
közterület használat díjairól. Csurka Zoltánné  
nevelési rovatában „Mikor és mit meséljünk 
gyermekünknek?” témáról írt

A régi tanyai életről Pusztai János Gábor  a 
Farkas utcából, mondta el emlékeit. A hajdani 
Szegvárról Kovács Lajos mesélt, Régen volt, 
hogy is volt írásában. Dr. Marjanusz László e. 
docens, aki a nyár folyamán Szegváron műkö-
dő középiskolás helytörténeti, néprajzi tábor 
vezetője volt a „Szegvári Kubikos emlékek”et 
dolgozta fel. Kiss Vilmos  Csák József csel-
gáncs eu bajnok és  olimpiai ezüstérmes spor-
tolóval készített riportot a sportcsarnokban tar-
tott cselgáncsbemutatója alkalmából..

A Szegvári Napló VI. évfolyamának 1. szá-
ma 1993. januárjában jelent meg. Érdekessé-
ge az, hogy nyomdát váltottunk. Ez az első 
lapszám, amit a hódmezővásárhelyi Norma 
Nyomdász Kft- ben állítottak elő. Ezt követően 
valamennyi lapszámunkat ez a nyomda készí-
tette. Mindig pontosan, precízen és hibátlanul  
kaptuk meg a kész újságot. Ez Rostás Pál és 
Rostás Pálné tulajdonosoknak és munkatársa-
inak köszönhető. 18 éve tart ez a munkakap-
csolat. 

1993. évi első szám  rendkívül tartalmas lett.  
Foglalkoztunk a mezőgazdasági szövetkeze-
tek, (Szegváron a Puskin ) privatizációjának 
állapotával „Kié most a szövetkezet” c. írásom-
ban, tájékoztatást adott a földadóról, riportban  
mondták el tapasztalataikat a földrendező bi-
zottság tagjai. Az egyik bizottsági tag kese-
rűen jegyezte meg: „ az egész licitálás mélyen 
sérti, illetve megalázza a földszerető magyar 
parasztot, hogy az igazságtalanul elvett földjét 
árverés útján kapja vissza, a számára bizonyta-
lan áron és helyen…”

Megépült a Kossuth-telepi gázvezeték, ami 
a lakosoknak  16.612 Ft-ba került. A földmun-
kát a lakosok házilag végezték, számolt be  
Koválcsik Sándor műszaki csoportvezető.

Bucsányi László „Botrányba fulladt köz-
meghallgatás?” című írásában  erős kritikával 
illette a képviselő-testületet és polgármestert.

Arról is tudósítottunk, létrejött a Szegvári-
ak tájékoztatásáért alapítvány. A rock zene-
karok szegvári  fellépéséről Gajda Mihály írt 
tudósítást. Kosztolányi Sándorné a Szegvár a 
sajtóban rovat mellett Család-otthon-farsang 
címmel   apró, de fontos dolgokkal látta el az 
olvasókat a farsang alkalmából.  (Folytatjuk).

Kovács L. I.
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Lányok:
2000-ben születettek
2. Forray /Szabó Janka, Vígh Ildikó, Lantos 

Lilla, Pindzsulya Imola, Szabó Fanni, Kunsza-
bó Viktória, Gajda Loretta, Kollár Renáta/

Egyéniben: Szabó Janka 4, Vígh Ildikó 7. 
Lantos Lilla 8. Pindzsulya Imola 10.

1999-ben születettek:
2. Forray / Kovács Ágnes, Mihály Tímea, 

Rohály Alexa, Dudás Ágnes, Dóczi Klaudia, 
Vígh Kamilla, Tóth Klaudia/

Egyéniben: Kovács Ágnes 6. Mihály Tímea 
7. Rohály Alexa 10.

1998-ban születettek:
4. Forray /Halasi Emese, Csurka Adrienn, 

Valkai Vivien, Papp Kíra, Kozma Ágnes/
Egyéniben: Halasi Emese 4, . Csurka Adri-

enn 9. 

1998-ban születettek:
1. Forray /Vass Olívia, Gyánti Bernadett, 

Kukovecz Jázmin, Varga Bernadett/
Egyéniben: Vass Olívia 4, Gyánti Bernadett 

7. Kukovecz Jázmin 8. Varga Bernadett 9.

Reformáció futás
Szentes, 2011. 10. 27. 

Fiúk:

2000-ben születettek: 
1. Forray /Barta Máté, Gojdár Csanád, Szá-

raz Csaba,Gémes Máté,  Mihály Péter, Fejős 
Gábor/

Egyéniben: Barta Máté 1, Gojdár Csanád 
2, Szárazt Csaba 7. Gémes Máté 8. 

1999-ben születettek:
4. Forray /Bihari Tamás, Kóródi Dániel, 

Bihari Bence, Romhányi Gergő, Friedl László, 
Berkecz Miklós/

Egyéniben: Bihari Tamás5.

1998-ban születettek:
4. Forray /Hegyi Szabolcs, Kollár Krisztián, 

Kanalas Ádám, Hegyi Szabolcs, Szűcs Máté/
Egyénibens: 1. Szanyi Ádám, 3. Kollár 

Krisztián

1997-ben születettek: 
4. Forray /Klement László, Pintér Csanád, 

Vígh Endre, Pulya Sándor Krisztián/
Egyéniben: 6. Klement László, 8. Pintér 

Csanád

Szegvár, 2011. október 27.

Pólyáné Téli Éva


