
Böjte Csaba 
adventi  
gondolatai

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, 
közeledik csendesen

Körülöttem forrong minden! Vitázó po-
litikusok, választásra készülnek, jót akar-
nak, dicsérik magukat és szidják egymást. 
Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges 
üveggyöngyök után futkosó, kapkodó em-
berek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácsta-
lanul néznek maguk elé. És itt vannak a na-
ponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek 
súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, 
az olcsó termékeket reklámozó médiák, és sorol-
hatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen 
nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok 
csatornán önti a televízió, a megannyi honlap.

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, köze-
ledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, 
mint hajdan Jeruzsálem falai felé.

Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas féle-
lem remeg. Csak le ne borulj sírva előttünk, Istenünk!

 Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így 
tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a 
hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, 
hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni 
az álnokok között.
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Az 1. oldal folytatása
Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, na-

gyon hosszúra nyúlt diktatúrából jövünk. Naivan, 
tisztán indultunk 89-ben, egymás kezét fogtuk, és 
a sárba borulva több nyelven is együtt imádkoz-
tunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most 
miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait?

Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. 
Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek, ve-
szekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesz-
szük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem 
igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztul-
hat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok?

Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni ben-
nünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, 
adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnye-
iddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál, 
élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. 
Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A föld 
csodás termékenysége szaporít nap, mint nap ke-
nyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, hogy épít-
hetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen 
a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy 
egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, 
jó film, tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek. 
Nem sajnálod tőlünk a boldogságot.

És juthat gyermekáldás, vagy vér a vérünkből, 
vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból. Test-
vérem lásd, van, kit szerethetsz, kit otthonodba 
fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe beléálmodha-
tod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és 
megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád 
nagyra nőjön, és árnyékával enyhet adjon csalá-
dodnak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre 
kerestek, találtak választ az évezredek alatt? Las-
san, de biztosan hajtjuk uralmunk alá a Földet, 
ahogyan te kérted, Istenünk a teremtés hajnalán, 
még a bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés testvéri 
szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál 
fontosabb az élet.

A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, 
ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha 
kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz előtte, mindent 
csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repü-
lőt, jachtot - de minek? És felvisz csodás templomok 
ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló 
emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Ural-
kodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát?

Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva 
kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt hi-
szed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy. Rosz-
szabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk 
elpusztítója.

Itt állsz, Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai 
előtt, előttünk.

Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek ér-
veim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, 
hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk.

Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy 
újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal. Istentől áldott 
adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel:

Csaba testvér

Családi események
(Összeállította:  

Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születések: Trupulai Tamásnak és Gila Henri-
ettának TAMÁS, Szabó Ferencnek és Szucsán 
Angélának LILI
Házasságkötés: nem volt

Haláleset: Mészáros Sándor Rákóczi F. u. 36. 
(80 éves), Halál József Ménes u. 17.(83 éves), 
Juhász Jánosné Bárány Erzsébet Julianna 
Rákóczi u. 46. (90 éves), Polyák Mihályné 
Marsovszki Eszter Iskola u. 16. (86 éves), Bé-
res András Mátyás Iskola u. 31. (78 éves), Vigh 
Istvánné Varga Julianna Hunyadi J. u. 52. (84 
éves), Halál Pálné Boros Irén Deák F. u. 11. (73 
éves), Buda Mihályné Bárány Róza Nefelejcs 
u. 9. (63 éves), Katona János Istvánné Kun 
Ida Katalin Rákóczi u. 11. (75 éves), Magyar 
Illésné Berkecz Margit Mária Kis u. 10. (85 
éves), Gyermán József Szegfű u. 13. (60 éves)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik drága szerettünk,
BUDA MIHÁLYNÉ
BÁRÁNY RÓZA

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Rád gondolok, s a lelkem zokog.
Elmentél egy hideg téli napon.
Nézem a képed, szólok hozzád,

szememből könny csorog . 
mosolyogsz rám.

Felnézek az égre, mert már ott
ragyogsz te nékem,

Emléked enyhíti magányom
hiányzol drága kislányom…”

Fájó szívvel emlékezünk
szeretett lányunkra

RÁCZ ADRIENNRE
halálának harmadik évfordulóján.

Édesapja, Keresztapja

Szegvár a sajtóban
Meghalt Szűcs Árpád festőművész / Munkatár-

sunktól. – Délvilág. – 2011. november 3. 5. o.
Szűcs Árpád emlékére / Nagy Sándorné mű-

velődésszervező, Szegvár. – Délvilág. – 2011. no-
vember 10. 12. o.

Emlékezés Szegvár és Szűcs Árpád különleges 
és rendkívüli kapcsolatáról 

Bemutatóterem épül : Szegvár. – Délvilág. – 
2011. november 15. 6. o.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy be-
mutatóterem létrehozására, ahol helyi termékeket 
mutatnának be és árusítanának

Egy szabad lélek fényei : In memoriam Szűcs 
Árpád festőművész / Simai Mihály. – Délvilág. – 
2011. november 19. 12. o.

Baráti búcsúzás Szűcs Árpádtól
Egyre több a hallgató a népfőiskolán : Szegvár. – 

Délvilág. – 2011. november 22. 6. o.
Ötödik éve szervezi a művelődési ház a téli ön-

képzést szolgáló népfőiskolát
Popeye bringára pattan / (darók). – Szentesi Élet. 

– 2011. október 28. 6. o.
Sinka Zsolt szponzorától biciklit kapott, saját 

maga is végez karitatív tevékenységet
Tudatosan a művészpályán : Ágoston Anitát újra 

megkereste az RTL Klub / D. J. – Szentesi Élet. – 
2011. október 28. 1. és 5. o.

Országos TV csatornákban szerepel, énekel a 
szegvári iskola és pedagógusai meghatározó szere-
pet töltöttek be életében, innen kapta az első biz-
tatásokat.

Újabb győzelem a Borossban / Fári Mónika. – 
Szentesi Élet. – 2011. november 5. 5. o.

A szegvári Abonyi Kitti 12.c. osztályos tanuló a 
megyei Édes Anyanyelvünk versenyen 2. lett, majd 
az országos versenyről az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének különdíját kapta. 

Nemzetőrök / Dr. Mészáros Imre hagyományőr-
ző nemzetőr – Szentesi Élet. – 2011. november 5. 
2. o.

Az OPV Hagyományőrző Szekció Szentesi Cso-
portjának munkájáról, a rendfokozatokról

Szentes egy szegvári szemével… / Mészáros 
Imre, Szegvár. – Szentesi Élet. – 2011. november 
18. 2. o.

Az olvasóink írják rovatban megjelent írás a két 
település építkezéseiről szól.

MEGEMLÉKEZÉS

„Istenem, súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá,
hogy ne zavarjam!

Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam,

hadd öleljem!
Nem szólnék róla, mily gyötör a bánat,

csak hadd lássam
még egyszer az Édesanyámat!

Hadd legyen nekem
ez a legszebb álmom,

súgd meg neki halkan:
én mindennap várom.”

Fájó szívvel emlékezünk
RÁCZ ADRIENNRE

halálának 3. évfordulóján

Édesanyád, Gabika, Julis mama,
Tata, Márti, Martin, Matykó
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ÉRTESÍTÉS
Értesítem kedves szegvári pácienseimet, hogy  

körzeti fogorvosi tevékenységemet 2011. december 31-vel befejezem.
A továbbiakban 2012. január 1-től főállásban,  

magánorvosként folytatom munkámat.

Rendelő: Szentes, Szabadság tér 7/2
 (Buszpályaudvar, Francia Pékség mögött)

Bejelentkezés: 30/9285-776

2012-ben minden szegvári lakosnak 10 % kedvezményt biztosítok a 
kezelések árából, beleértve a fogpótlásokat is.

Nyugdíjasoknak protézis készítés nagy kedvezménnyel.

Tisztelettel: Dr. Sipka Dénes fogorvos

Az „Időutazás a Szegvári Naplóval” 
című rovat indította el gondolataimat 
és serkentett írásra. Az 1988-ban vi-
lágra segített, akkor még „újszülött” 
Napló életében egy egész emberöltő-
nyi idő volt  az elmúlt közel 25 év, és 
ezen jubileum kapcsán van mire em-

lékezni.
Számomra azokban az években, Drága 

Szüleim halálával zárult le véglegesen a 
gyermekkor, melyre a Mindenható szép-
ségesen hosszú,  60 évet adott nekünk. A 
szülői ház 1987-ben történő eladásával az 
én életemben is új szakasz kezdődött, ami-
nek szerves része lett a „Szegvári Napló”, 
amely „lélektől lélekig” vezető útként to-
vábbra is lehetővé tette a szülőfalummal 
való és számomra oly fontos, bensőséges 
kapcsolat megőrzését. A havonta menet-
rendszerűen  érkező „Szegvári Napló”-t 
olvasva máig, 85 éves koromban és kétszáz 
kilométerrel távolabb élve  is „otthon” le-
hetek, követvén az eseményeket, szemé-
lyes híreket életről-halálról, születésekről-
házasságokról, az iskolai eseményeket, a 
felnövő nemzedék sokféle téren és teljesít-
ményben mutatkozó sikereit, a beszámoló-
kat utazásokról, kulturális eseményekről, 
a falu fejlesztésének híreit, a gondokat, 
eseményeket, terveket.

Külön hálával emlékezem meg Főszer-
kesztő Úr nem lankadó lelkesedéséről és 
folyamatos munkájáról, ami a lap fennma-
radását, sőt fejlődését biztosította, szeré-
nyen és szorgalmasan együttműködve ol-

vasókkal, szerzőkkel, és minden érintettel. 
Mindennek eredményeképpen a mindig 
megújuló „Szegvári Napló” a település 
életének ma már szerves részét képezi.

A jelen és a jövő kérdései mellett megélt 
múltunk emlékeinek az életben tartását is 
feladatásnak tekinti a gondos  Szerkesztő-
ség a túlélők személyes tapasztalatainak 
a felidézésével. Ebben, a Főszerkesztő Úr 
biztatására magam is részt vettem hosz-
szú életem eseményeinek leírásával és 
képeinek összerendezésével. Az évtizedig 
tartó közlés végén világossá vált számom-
ra,  átlapozván a „Szegvári Napló” akkor 
már két évtizede megjelenő, és hiányta-
lanul megőrzött példányait, hogy a még 
élő hiteles szemtanúk emlékeinek írásba 
foglalásával Szülőfalum 100 éves törté-
netét őrizte meg az utókornak a gondos 
Szerkesztőség. Miután rádöbbentem ezen 
lapok, mint hely- és kortörténeti dokumen-
tumok nagyértékű jelentőségére, kemény-
kötésű könyvbe köttettem őket. Az idei 
számokkal már a hetedik kötet lesz teljes.

Bizonyos vagyok abban, hogy nemcsak 
számomra jelentenek nagy értéket ezek a 
kötetek a folyamatosan múlttá váló jelen és 
az azt megelőző négy nemzedék életének 
történeteivel. Az első világháborús tábori 
lapok íróinak megrendítő harctéri élmé-
nyei, a tanyavilágban megélt gyermek-
korok, a két világháború közti küzdelmes 
korszak, a nehézségek ellenére jól működő 
óvoda, iskola, a falu villany- vízvezetés- 
úthálózat- és telefonhiányos állapota, a má-

„…áldott karácsonyt és békés újesztendőt a „Szegvári Napló” Szerkesz-
tőségének, olvasóinak, és minden kedves szegvári embertársamnak.” 

Dr. Szeri Ilona

Köszöntő

sodik világháború és következményeinek 
eseményei a múltból szervesen illeszked-
nek az élet mai forgatagának lenyomatá-
hoz, a különböző találkozók szevezéséhez 
és az azokról való beszámolókhoz. A tele-
pülésen élők az elszármazottakkal együtt 
megtalálták a lapban a számukra érdekes 
és fontos információt, és törzsolvasói let-
tek a „Szegvári Napló”-nak. 

Így voltam ezzel én is: a templom felújí-
tásának folyamatát éppúgy nyomon tud-
tam követni, mint az iskolai versenyeket 
és a  győztes fiatalokat. „A legtöbb, amit 
gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és 
szárnyak.”  Goethe ezen állítása mintha 
a „Szegvári Napló” Szerkesztőségének 
hitvallása lenne, hiszen a lap egyes rova-
taiban megjelenő írások erősítik az értékes 
élet alapjául szolgáló gyökereket éppúgy, 
mint a repüléshez szükséges szárnyak fej-
lődését a felnövő nemzedéknek.

Nagy elismeréssel köszöntöm a „Szeg-
vári Napló”-t a negyedszázados jubileum 
évében. Jó egészséget és sok örömet kí-
vánok Főszerkesztő Úrnak és a Szerkesz-
tőségnek a további munkához. Engedjék 
meg, hogy én is egy jubileumi képet mel-
lékeljek: október 15-én kaptam gyémánt 
diplomát, mert 60 éve avattak orvossá. 
Szeretett Családomtól kapott virágokkal 
kívánok áldott karácsonyt és békés újesz-
tendőt a „Szegvári Napló” Szerkesztősé-
gének, olvasóinak, és minden kedves szeg-
vári embertársamnak.

Sok szeretettel 
2011. november 29-én

Dr. Szeri Ilona
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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
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 
december 5 – 9. Dr. Rosztóczy Levente
december 12 – 16. Dr. Hégető Sára 
december 19 – 23. Dr. Ország Erzsébet
december 27 – 31.  Dr. Rosztóczy Levente
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi 
rendelőnél is megtudhatják 

ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYE-
LET 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, vasár-
nap, 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 segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya 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 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:
december 5 – 11. 14 – 18
december 12 – 16. 8 – 12
december 19 – 23. 14 – 18 
december 27 -30. 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 szerdá-
ján 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
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)
december 3.-4. dr. Kun Sz. István  

(30/5688-998)
december 10.-11. dr. Lehoczky János  

(30/9453-764)
december 17.-18. dr. Gyovai Tibor  

(30/4367-401)
december 24.-25. dr. Lehoczky János  

(30/9453-764)
december 26.  dr. Kun Sz. István  

(30/5688-998)
dec. 31.-jan. 01. 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 tele-
fonszámai:
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 hal-
őreinek 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

Hasznos tudnivalók!
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Épül-szépül művelődési házunk

MEGHÍVÓ
Folytatódik a szegvári 

Népfőiskola előadássorozata!

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt 
2011. december 6-án 18 órára,

a szegvári Művelődési házba

Prof. Dr. Juhász Miklós:
 „Hazai fűszernövények” című előadására.

 A részvétel díjtalan, mindenkit várunk!
Bejárat az udvar felől.

Erdélyi vendégek  
iskolánkban 

„Senki sem magától lett olyan, ami. Mind 
ezernyi más emberből vagyunk. Bárki, aki 
valaha is kedvességet tett nekünk vagy báto-
rítóan szólt hozzánk része lett a mi karakte-
rünknek, gondolatainknak, és sikereinknek 
is.”

 November 7-11-ig testvértelepülésünkről, 
Felső-Sófalváról érkeztek gyerekek és pedagó-
gusok. Bernáth Ildikó igazgató asszony meghí-
vására Szegváron töltöttek 5 napot. A 13 gyer-
mek családoknál volt elszállásolva az 5 felnőtt 
pedig magánházban. Az őszi szünet előtt már 
lázasan készülődtünk, összeállítottuk a prog-
ramot. Eljött a várva-várt hétfői nap, megér-
keztek az erdélyiek. Minden család örömmel 
fogadta a gyerekeket. 

Másnap kedden eljöttek az iskolánkba, be-
ültek a tanítási órákra, ismerkedtek a szegvári 
gyerekekkel. Az én osztályomba is beült 3 kis-
fiú. Nagy örömmel fogadták a negyedikesek a 
kis alsósokat.  Mindjárt volt közös téma. Milyen 
az erdélyi iskolarendszer? Milyen osztályza-
tokkal értékelik a gyerekeket? A délelőtt gyor-

san eltelt. Az iskolánk ebédlőjében elfogyasz-
tották az ebédet, majd délután megismerkedtek 
Szegvár nevezetességeivel. Voltak a Szélma-
lomban, a Református Templomban, a Községi 
Könyvtárban, a Római Katolikus Templomban, 
a Falumúzeumban. Nagyon tetszettek az épüle-
teink, a műemlékeink a vendégeknek. A Primőr 
Profit KFT-be is kilátogattak, ott megismerked-
tek az üvegházakban folyó munkákkal. Este va-
csorával várták a gyerekeket a fogadó családok. 

Szerdán a délelőttöt szintén az iskolában töl-
tötték a gyerekek, filmet néztek, ismerkedtek 
egymással. Délután sportos feladatokkal vár-
ták őket a testnevelő tanáraink. Nagyon kelle-
mesen elfáradtak. Az esti vacsorát Piti Tibor és 
családja vállalta magára. 

A csütörtök is programokban gazdagon telt 
el. Délelőtt az órákon tanultak a szegvári gye-
rekekkel együtt, írtak, rajzoltak, számoltak. 
Délután Pusztaszerre mentünk, s ott megtekin-
tettük a Feszty-körképet. Nagyon tetszett az 
erdélyieknek a Magyarok bejövetele. Hatalmas 
élmény volt számukra követni a honfoglaló 
magyarok útját a vásznon. Este finom többfo-
gásos vacsorával várta a fáradt csapatot Kapás 
Tamás és Zsombó Zoltán.

 Pénteken délelőtt nyílt régészeti órán vettek 
részt a gyerekek és a felnőttek. Dr. Béres Mária 
a szentesi Koszta József múzeum régész-igaz-
gatója és Purgel Nóra a szegvári Falumúze-
um igazgatója elméleti órákat tartottak, majd 
ezeket kézműves foglalkozás követte, melyen 
orsógombot és az újkőkori technikát követve, 
hurka-technikával készült edényeket készítet-
tek Vígh László, restaurátor segédletével. Az 
elkészült munkák nagyon szépek lettek, kiége-
tik a szentesi múzeum égetőkemencéjében. Az 
erdélyi gyerekek munkáit a legközelebb Felső-
Sófalvára utazó delegáció kézbesíti. Délután 
kulturális vetélkedőre került sor. Pedagógusa-
ink kitűnő feladatokat állítottak össze, a gyere-
kek élvezték az egészet. Jót énekeltünk együtt. 
Felcsendültek a régi dallamok, melyet az erdé-

lyiek és a szegváriak is ismertek. A közös ének-
lés után értékelte az 5 nap eseményeit iskolánk 
igazgató asszonya, majd a sófalviak is szót kap-
tak. Ezután Bernáth Ildikó ajándékokat nyúj-
tott át az erdélyi gyerekeknek, felnőtteknek. A 
csomagban voltak a Szegvár és Vidéke Taka-
rékszövetkezet által felajánlott ajándéktárgyak, 
a Mozaik Kiadó kiadványai, Nagybata Márta 
által készített szegvári kiskancsó, Négyesiné 
Marika által felajánlott kis cipó, Pitiné Évike 
ajándéka a Milka csokoládé.  Az Önkormány-
zat Szegvár tanulmánykötetével kedveskedett. 
Eljött a búcsúvacsora ideje. Az alapanyagot 
Gémes László és Bucsányi László ajánlotta fel. 
Nagyon finom volt a Halászné Valika néni fo-
natos kalácsa is. Ezen az estén részt vettek a 
fogadó családok is. Így Puskás Sándor család-
ja, Gémes László családja, Piti Tibor családja, 
Salánki Zoltán családja, Berkecz Miklós csa-
ládja, Határ Zoltán családja. 

Köszönjük, hogy létrejött ez a cserekapcsolat. 
Elsősorban köszönjük az Önkormányzatnak, 
Gémes László polgármesternek, hogy Felső-
Sófalva lett a testvértelepülésünk. Köszönjük 
Bernáth Ildikó igazgató asszonynak, hogy élt 

a lehetőséggel és meghívta településünkre az 
erdélyi gyerekeket, pedagógusokat. Köszönjük 
a fogadó családok és a külsős magánemberek 
segítőkészségét, felajánlásait. Azoknak a szü-
lőknek is szeretnénk köszönetet mondani, akik 
szívesen vállaltak volna gyerekeket, de most 
nem éltünk a lehetőséggel, mert nem volt már 
elhelyezendő gyermek. Nem utolsósorban kö-
szönjük iskolánk pedagógusainak, dolgozóinak 
áldozatos és lelkiismeretes munkáját. 

Igazgató asszony búcsúzóul elmondta, hogy 
várhatóan 2012. július 30-án fogunk vissza-
menni, a saját tanítványainkkal cserelátoga-
tásra, szintén 5 napra. Már szinte kész prog-
ramtervet állítottak össze az erdélyi delegáció 
tagjaival. Hamarosan felmérik, hogy tanulóink 
közül kik szeretnének elmenni erre a kirándu-
lásra! Ezzel megint bővül iskolánk nyári prog-
ramja, amely nemcsak a két település barátsá-
gát mélyíti el, hanem egy izgalmas lehetőséget 
is ad tanulóinknak.

Egy testvértelepülési kapcsolat csak akkor 
lesz élő, ha a benne résztvevők egymásra ta-
lálása, együtt gondolkodása biztosított. Szeret-
nénk, ha a közeljövőben az egyre szorosabbra 
fűzött szálakból kialakulhatna az a lánc, mely 
soha nem szakad el!

Lukács Istvánné
tanítónő
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MI AZ ÁRA?
„Egy este, amikor anya a vacsorát főzte, 11 

éves fia megjelent a konyhaajtóban kezében 
egy cédulával. Furcsa, hivatalos arckifeje-
zéssel nyújtotta át a cédulát az anyjának, aki 
megtörölte kezét a kötényében ... és elkezdte 
olvasni azt:

- a virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft
- a szobám rendberakásáért: 1000 Ft
- mert elmentem tejért: 100 ft
- mert 3 délutánon át vigyáztam a kishúgom-

ra: 1500 Ft
- mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 

1000 Ft
- mert mindennap kiviszem a szemetet: 700 Ft
Összesen: 4800 Ft .
Anyja kedvesen ráemelte fiára tekintetét. 

Rengeteg emlék tolult fel benne. Fogott egy 
tollat és egy másik cédulára ezeket írta:

- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft
- az összes átvirrasztott éjszakáért, amit a 

betegágyad mellett töltöttem: 0 Ft
- a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0Ft
- könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft
- mindenért, amit nap mint nap tanítottam 

neked: 0Ft
- minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, 

zsemléért, amit készítettem neked: 0 Ft
- az életemért, amit minden nap neked adok: 

0 Ft.
Összesen: 0 Ft
Amikor befejezte, az anya mosolyogva nyúj-

totta át a cetlit a fiúnak. A gyerek elolvasta és 
két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből. 
Szívére szorította a papírost és a saját számlá-
jára ezt írta: FIZETVE.„

Adótörvények: meg-
szavazta a Ház a  

módosítókat
2011.11.16, Forrás: MTI

A baleseti adó legfeljebb napi 83 forint lehet, 
csökken a kiküldetési díj adója, a különadót 
a jogutód is fizeti

- egyebek mellett ezeket az új szabályo-
kat emelte ki a jövő évi adótörvényekhez 
benyújtott, a kormány által támogatott és 
a parlament által hétfőn este kormánypárti 
többséggel megszavazott módosításokból 
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium gazdaságszabályozásért felelős 
államtitkára. 

Az egyszerűsített vállalkozási adót 
rendszeridegennek nevezte az államtitkár 
a szavazás előtti felszólalásában, de mint 
mondta, egy évre még fennmarad, mert 

nincs más átalányadó a vállalkozásokra. 
Az eva mértékéről azonban még nem szü-
letett döntés, erről egy hét múlva szavaz-
nak. 

Az államtitkár kiemelte még a kikülde-
tés adójának a csökkentését, továbbá azt, 
hogy közösségi közlekedési adót nem tá-
mogatja a kormány. 

Az Országgyűlés döntése értelmében a 
béren kívüli juttatásként adható étkezési 
utalvány értéke havi 18 ezer forintról 12 
500 forintra csökken, ha azt a munkaadó 
által működtetett étteremben használ-
ják fel. Minden más esetben csak 5 ezer 
forint számít béren kívüli juttatásnak. 
Sörfőzdére adóraktári engedélyt a jövő-
ben az évi 20 ezer hektolitert el nem érő 
termelőkapacitás helyett már 8 ezer liter 
alatti kapacitásnál is adható. A sörfőzdét 
működtető személynek 500 ezer forint 
jövedéki biztosítékot kell letennie. Eddig 
ilyen nem volt. 

Drágul a perlés illetéke akkor, ha a per-
tárgy értéke nem állapítható meg. A Fővá-
rosi Bíróság, illetve a megyei bíróságok 
előtt az elsőfokú peres eljárás illetéke 450 
ezer forintról 600 ezerre emelkedik, míg 
a nem peres eljárásoké 250 ezerről emel-
kedik 350 ezerre. A Legfelsőbb Bíróság 
előtt a felülvizsgálat illetéke 600 ezerről 
700 ezer forintra emelkedik. A helyi ön-
kormányzatok nem vethetnek ki települési 
adót, az általuk bevezetett adó sem halad-
hatja meg az arra előírt maximumot. A te-
lek- és az építmény-, továbbá a lakásbérleti 
jog adója évi 12 ezer forintról 17 ezerre 
emelkedik. 

Az adózás rendjéről szóló törvényben 
- egyebek mellett - változik az adószám 
felfüggesztésének szabálya. Aki nem 
ad bevallást az esedékességtől számí-
tott 365 napon belül, annak is csak akkor 
függeszthető fel az adószáma, ha az adó-
hatóság felszólította a teljesítésre, de az 
elmaradt. Szintén az adózás rendjét érinti 
az az új előírás, amely megengedi az adó-
zónak, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyvre 
- a kézhezvételtől számított - 8 napon belül 
észrevételt tehet. 

A fémek begyűjtése kapcsán a visz-
szaéléseket csökkenteni kívánó törvény 
kiegészült azzal a szabállyal, hogy a be-
gyűjtő cégeket az adó- és vámhatóság 
veszi nyilvántartásba. A vállalkozások 
a cégbejegyzést követő 5 munkanapon 
belül kötelesek bejegyeztetni magukat a 
területileg illetékes kamaránál. Az egyéni 
vállalkozók és a mezőgazdasági termelők 

külön jogszabály szerint lesznek kötele-
sek a nyilvántartásba vételre. 

A közúti közlekedésről szóló törvény-
ben szigorodott a külföldi rendszámú jár-
mű, magyarországi lakóhellyel rendelkező 
személy általi használata. Jelenleg ezt 30 
napig teheti, a módosítás egy napnál rö-
videbb időt tartalmaz. Továbbra is kell a 
használathoz az üzembentartó írásos en-
gedélye. 

A költségvetési bizottság elfogadott ja-
vaslata átszövegezte a munkaadói járulé-
kok helyébe lépő szociális hozzájárulási 
adót, de a lényeg - a 27 százalékos kulcs 
- nem változott. Hasonlóan új szöveggel 
nyert elfogadást a pornográf termékekre 
kivetett kulturális adó. Kiegészítésként 
került be a tb-törvénybe az a szabály, hogy 
az egyházi személy után az egyháza fizet 
nyugdíjjárulékot és természetbeni egész-
ségbiztosítási járulékot. Mindkét járulék 
alapja a minimálbér. A bevallás és a fizetés 
központilag történik. 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
(kgfb) törvény úgy módosul, hogy az állami 
gépjárművekre nem kell kgfb-szerződést 
kötni. Létrejön egy szervezet, amely az ál-
lami gépjárművek által okozott kárügyeket 
intézi. Az illetékes miniszter a mentesített 
járművek jegyzékét - a mentesítés előtt - 
közli az Európai Bizottsággal is. A biztosí-
tók kgfb-eredmény elszámolási szabályait 
az illetékes miniszter állapítja meg. 

Az alacsony keresetű munkavállalók bé-
rének emelését ösztönző törvény úgy mó-
dosul, hogy a bruttó 300 ezer forint alatt 
keresők nettó bérét a munkaadó őrizze 
meg. Ez azonban csak elvárás, amit a mun-
kaügyi ellenőrzés alatt figyel a hatóság, de 
nem bírságolhat miatta, viszont az elvá-
rást nem teljesítő cég két évig nem indul-
hat közbeszerzésen és nem kaphat állami 
támogatást. A regisztrációs adóról szóló 
törvény kiegészül azzal a szabállyal, hogy 
ilyen adót kell fizetnie a flottaüzemeltető-
nek is, ha belföldi illetőségű személynek 
ad bérbe autót. 

Különösen a legjobb, 11-esnél magasabb 
környezetvédelmi osztályú járművek ese-
tén - jelentősen csökken a regisztrációs 
adó. Például az 1101-1400 köbcenti közti 
motorral üzemelő benzines, vagy az 1301-
1400 köbcentis dízelmotoros autók re-
gisztrációs adója 350 ezer forintról 65 ezer 
forintra csökken. Ugyanebben a kategóri-
ában a 4-esnél rosszabb környezetvédelmi 
osztályú autó adója 1,4 millió forintról 780 
ezerre csökken. 
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Előzetes tájékoztató vál-
lalkozóknak a karácsonyi 

ellenőrzésekről
Eljött a kérdések ideje!

A karácsonyt megelőző hetekben több hatóság 
végez ellenőrzést. A közeli napokban többek 
között fogyasztóvédelmi-, élelmiszer-bizton-
sági ellenőrök, vám és pénzügyőrök megjele-
nésére számíthatnak a vásárokban, bevásár-
lóközpontokban az árusok. A hatóságok célja 
elsősorban az, hogy az eladók betartsák az 
értékesítésre vonatkozó jogszabályokat, nem 
pedig a büntetés. Ezért a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal szerdán öt hatóság bevoná-
sával előzetes tájékoztatást ad arról, hogy 
mire terjed ki az idei ellenőrzés. 

Hasznos információkkal várják a kará-
csonyi vásárok kereskedőit szerdán dél-
előtt a Megyeházán. A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal szervezésében a Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság, az Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, 
a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, 
a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigaz-
gatási Szerv, és társhatóságként a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal munkatársai adnak 
előzetes tájékoztatást a várható ellenőr-
zésekkel kapcsolatban. A fórum különle-
gessége az, hogy a rövid előadások után 
lehetőség van a szakmák szerinti konzul-
tációra, ami azt jelenti, hogy az előadókkal 
szűkebb körben is lehet beszélni, konkrét 
kérdéseket feltenni a jogszabályok értel-
mezésével kapcsolatban.

Az előzetes tájékozódás tétje nagy, hi-
szen az árus az esteleges bírságtól, a vevő 
pedig a rossz minőségű árutól óvja meg 
magát. A Csongrád megyei fogyasztó-
védők csak az elmúlt hetekben végzett 
ellenőrzések során 80 db veszélyes árut 
találtak pedig csak öt féle terméket vizs-
gáltak. Emiatt kötelező bírságot kiszabni 
akkor is, ha az eladó jóhiszeműen jár el. A 
jövedéki termékek forgalmazásával, vagy 
a munkaügyi szabályokkal kapcsolatban is 
szigorú elvárások vannak, amelyek hiánya 
büntetést vonhat maga után. A vásárokban 
egyre több az élelmiszer, megjelentek a 
házi készítésű húskészítmények, édessé-
gek, sőt, a kozmetikumok is. A termékek 
eddigi vizsgálata azt mutatta, a minőség-
gel nincs gond, de a kereskedelmi forgal-
mazás követelményeit ezek esetében is be 

KARÁCSONY
A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a KARÁCSONY.

Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.

/Szilágyi Domokos/

Ezzel a szép verssel kívánok falunk min-
den lakójának békés, szeretetteljes kará-
csonyt, örömben, boldogságban és egész-
ségben teljes újesztendőt.

Lukács Istvánné képviselő

Diákvilág
Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy hónap. Tájékoztatom az 

olvasókat a novemberi eseményekről.
Iskolánk meghívására november 7-11-

ig erdélyi, felső-sófalvi gyermekek és pe-
dagógusok tartózkodtak településünkön. 
Erről bővebben olvashatnak a Szegvári 
Naplóban.

Mesemondó versenyt szerveztünk az 
alsó tagozatosok számára. A következő 
eredmények születtek:

1-2. osztály:
1. helyezett: Hegedűs Dániel 1.oszt. ta-

nuló, felkészítője: Laskovicsné Ágoston 
Sarolta

2. Sárközy Lili 2. oszt. tanuló, felkészí-
tője: Balogh Ágnes

Különdíjat kapott: Szűcs Ábel 1. oszt. 
tanuló, felkészítője: Laskovicsné Ágoston 
Sarolta

3-4. osztály:
1. Bölcskei- Molnár Sára 4.b oszt. tanu-

ló, felkészítője: Dr. Lehoczkyné Kehrer 
Anikó

2. Orosz Dalma 3. oszt. tanuló, felkészí-
tője: Bereczkiné Buza Anett

3. Kovács Brigitta 3. oszt. tanuló, felké-
szítője: Vassné Agócs Ilona

Gratulálunk!
Nyílt tanítási órákat tartottunk az alsó és 

a felső tagozatban november 14-15-16-án. 
Sok szülő vett részt az órákon.

November 15-én növendékhangverseny-
re került sor az Új Iskolában. A gyerekek 
bemutatták az eddig tanult repertoárjukat.

Beindult a Szülők Iskolája programsoro-
zat november 24-én. Nagy érdeklődéssel 
fogadták a szülők.

Kamara Néptánc Fesztiválon vettek 
részt a táncosaink Szentesen. A Dobban-
tó Néptánc Együttes utánpótlás csoportja 
Majoros Róbert: Kecskekeresés c. koreog-
ráfiája szakmai külön díjat kapott. Az Ap-
rók csoportja a saját kategóriájukban első 
helyezést ért el. 

Gratulálunk!
Mit kínálunk december hónapban?
- Karácsonyi dekorációs verseny meg-

hirdetése dec.7-ig
- A Fővárosi Cirkusz Varieté műsora 15-

én 14 órakor a szentesi sportcsarnokban. 
Jelentkezés az osztályfőnököknél.

- Karácsonyi Néptánc Gála dec. 17-én 18 
órakor a Művelődési Házban

- Karácsonyváró rendezvény 21-én 11.00 
és 17.00 órakor a Római Katolikus Temp-
lomban /erről részletes program olvasható 
a Szegvári Naplóban/

- December 22- től január 2-ig téli szü-
net. Január 3-a a szünet utáni első tanítási 
nap.

KELLEMES  KARÁCSONYI  ÜNNE-
PEKET  ÉS  EREDMÉNYEKBEN GAZ-
DAG  BOLDOG  ÚJÉVET  KÍVÁNUNK  
A  KEDVES OLVASÓKNAK!

A Forray Máté Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény dolgo-
zói nevében

Lukács Istvánné
tanítónő

kell tartani. A tájékoztató célja az, hogy a 
szakemberek erre előzetesen felhívják a 
figyelmet.

A bírság- és bosszankodásmentes advent 
érdekében a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal minden érdeklődő kereskedőt, vál-
lalkozót vár a 2011. november 30-án, szer-
dán 10 órakor kezdődő nyílt napra. 

Szeged, 2011. november 28.

B. Nagy László
kormánymegbízott megbízásából

Varga Márta
kommunikációs vezető
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KETTŐS  
SZÜLETÉSNAP 
TORTÁVAL ÉS 

SZERETET- 
LAKOMÁVAL

Szép ünnep részese lehettem október 14-én, 
Budapesten, majd másnap Szegeden: A Kato-
likus Karitász fennállásának 80., újjászervezé-
sének 20. évfordulóján, egy konferencián vet-
tünk részt a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből 
hárman.

Écsy Gábor felszeli a tortát

A konferenciát Erdő Péter bíboros úr nyitotta 
meg. Elmondta, a Karitász 80. születésnapján 
az erős Karitászt ünnepeljük, mely a szervezett 
és hatékony szeretet eszköze. Küldetése ma 
sem más, mint története során, a segítő szeretet 
nyelvén – melyet mindenki megért – megszó-
lítani, támogatni a segítségre szorulókat. Itt 
szolgálni tanúságtétel – mondta a Bíboros úr – 
és megköszönte Écsy Gábor atyának, a szerve-
zet országos igazgatójának szolgálatát és Isten 
áldását kérte a Magyar Katolikus Karitászra.

Soltész Miklós államtitkár úr a katasztrófák 
és megpróbáltatások 2010-es évéről, az embe-
ri összefogás erejéről beszélt, s arról, hogy az 
állami szervek is sokat tanultak a Karitásztól.

Spányi Antal megyéspüspök, a Karitász 
elnöke arról beszélt, hogy nekünk Krisztust 
követőknek nyitott szemmel és szívvel kell 
járnunk, meglátni a szenvedést, a kiszolgálta-
tottságot és tenni a dolgunkat, enyhíteni a nyo-
mort. Ahogyan megfogalmazta: a szeretetnek 
nincsenek korlátai.

A konferencia pódiumbeszélgetéssel foly-
tatódott, először osztrák és német testvéreink 
számoltak be az ottani viszonyokról. Zagyva 
Richárd, a Veszprémi Főegyházmegye karitász 
igazgatója a vörösiszap-katasztrófáról szólt, 
Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei 
karitászigazgató pedig a felső-magyarországi 

árvizekről, a mentési munkálatokról, az össze-
fogásról számolt be. 

A hálaadó szentmisét Spányi Antal püspök 
úr celebrálta a Magyar Szentek Templomában. 
Hálatelt szívvel és megerősödve indultunk haza. 
Másnap, november 15-én az egyházmegyei 
Karitász munkatársakkal ünnepeltünk Szege-
den. Dr. Kiss Rigó László püspök úr köszön-
tötte a résztvevőket és köszönte meg a karitász-
munkát, mindazt a sok jót, amit az elesettek 
megsegítéséért végeztünk. Gyulai Endre nyu-
galmazott püspök atya meleg szavai után átte-
kintettük az elmúlt éveket, évtizedeket a jelen-
legi és a korábbi karitászigazgatók emlékképei 
segítségével. Gyönyörű hegedűszó és szép ver-
sek tették még ünnepibbé az eseményt. 

Itt osztották ki a Karitász-díjakat, Támogatói 
díjakat. Mi is jelöltünk Szegvárról egy meleg-
szívű házaspárt, Ők, akik sok-sok éve segítik 
munkánkat. Dr. Antal Pétert és kedves felesé-
gét Gyöngyikét, gondolom, nem kell bemutat-
nom a kedves Olvasónak. – Sajnos az ünnepsé-
gen családi okok miatt nem tudtak megjelenni. 
– Már szinte a kezdetek óta bátorítanak mun-
kánkban (mi még csak 16 évesek vagyunk!), 
minden jó ötletben megerősítettek. Emlék-
szem, amikor székeket vásároltunk a közösségi 
házunkba, szinte azonnal döntöttek és hozták 
pénzüket, csak vegyük 10 db-bal többet, le-
gyen elég belőlük. Gyöngyike a jótékonysági 
vásárok egyik állandó ajándékkészítője. Nem 
feledkezhetünk meg a gyermekeknek felaján-
lott pálmonostorai táborozási lehetőségekről 
sem. Több hektáros területen gyönyörködhe-
tünk szép teremtett világunkban, élvezhetjük a 
csendet, a kikapcsolódást. Ennek kapcsán sok 
kedves történet tolul elénk.

Szent Erzsébet ünnepé-
hez kapcsolódva a helyi 

Karitász Csoport tag-
jaival szerveztünk 
egy kis ünnepséget, 
szeretet-vendégséget 
számukra, ahol a me-
gyei karitászigazgató 
adta át részükre a 
kitüntetést: Szent 
Erzsébet plakettet 
egy szál rózsa kísé-
retében. Családias 
légkörben beszélget-
tünk az eddigi- és a 
ránk váró feladatok-
ról. Ezúton is hálás 
szívvel köszönöm 
Munkatársaimnak, 

segítőinknek az eddi-
gi támogatást és kérem továbbra is önzetlen 
szeretetüket, Isten áldjon mindannyiunkat! 
 

Szabó Judit

ADVENTI  
KÉSZÜLŐDÉS

Mint már oly sok éve, Advent első vasárnap-
ja előtti szombat délelőttre hívtuk a gyerme-
keket, hogy közösen készítsük el Advent leg-
ismertebb jelképét, az Adventi Koszorút. Szép 

számmal jöttek kicsik-nagyok, és a szorgos 
kezek munkájának nyomán sok kis koszorú ké-
szült. Az alapkészítés után sokféle örökzölddel 

dolgoztunk, mint tudjuk a zöld a remény színe. 
A négy fehér gyertya a négyheti előkészület 
idejét, Jézus-várásunkat jelképezi. A lila sza-

lag a bűnbánat színe, a 3. vasárnapi rózsaszín 
szalag pedig az örömünket mutatja, hogy egyre 
közeledünk a Karácsonyhoz, a Megváltó szü-

letésének ünnepéhez. Az izgatott készülődés, 
a lázas munka betöltötte a Katolikus Kört ezen 
a délelőttön, vasárnap pedig a szentmise után 
többen megáldatták koszorúikat. 

Köszönjük a szülők és a fiatalok segítő közre-
működését. Áldott adventi készülődést kívánunk!

/Szabó Judit/
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AZ ÚR DICSŐSÉGE  
BERAGYOGTA ŐKET.  

/Lk2,9/
A teremtéskor Isten fénye beragyogta a 

vi1ágot. Ez a fény az Úr bölcsességéből fakadt. 
Ez a fény az elrendezés fénye volt. Minden-
nek megvolt a célja, a csillagoknak adva volt 
a kijelölt pályája, az ember tudta, hogy miért 
él. Ebből fakadóan mindent átjárt az öröm és 
a béke. A feladatok, a napok egymásra épültek 
és csodálatos harmóniát alkottak. Az ember, 
a természet és Isten mindenben együttmű-
ködtek. Ezt a rendet irigyelte meg a sötétség 
és támadásba lendült. Első áldozata az ember 
volt. A bűnbeesés által széttört a harmónia, az 
ember lelke elsötétült. Fellépett az erőszak, a 
gyilkosság (Káin), az irigység, a félelem és a 
hatalomvágy. Az állatok egymásra támadtak, 
vad viharok alakultak, és az idők folyamán 
a népek háborút indítottak egymás ellen. 
A sötétség elterjedt az egész földön. 
Amikor már úgy látszott, hogy vég-
leges győzelmet arat, eljött a fény, 
és legyőzhetetlenül felragyogott a 
betlehemi éjszakában.

Először a legkisebbek vették 
észre: az Ur dicsősége fel-
fénylett előttük! Elindultak és 
megtalálták a fény forrását: az 
isteni Gyermeket. Jézus rájuk 
tekintett és megváltozott az 
életük. Szegénységük ellenére 
határtalanul boldogok lettek. Aki 
befogadja ezt a fényt, az mind bol-
dog lesz.

Hogy is mondta az angyal?
1. „Királyságának nem lesz vége”
(Lk 1,34). A megtestesülés olyan, mint 

egy 
fényszóró. Bevilágítja a jövőt, és megvilágít-

ja a múltat. Isten öröktől fogva létezik. Még nem 
volt föld, nem voltak csillagok, csak egyedül 
Isten. Élt benne egy terv, hogy megteremtse az 
univerzumot. Megteremtette a földet, madara-
kat, halakat, sokféle állatot és növényeket, szép 
virágokat, és végül megteremtette az embert.  
Öröm és bánat, küzdelmek és győzelmek, ösz-
szeomlás és újrakezdés egymást váltotta. Év-
milliók teltek el, míg végül Isten emberré lett. 
.Krisztusban. mint főben, összefoglalt mindent, 
ami a mennyben és a földön van” (Ef 1,9). Ez a 
mondat óriási igazságot nyilatkoztat ki! Azért 
lett a világ minden szépsége, hogy Isten megszü-
lessen, hogy Jézusnak méltó lakóhelye legyen.  
Azért született meg Jézus, hogy az ember isteni 
életet élhessen. Hogy megismerje és befogadja 
mindazt a szépséget, jóságot és igazságot, ami 
Istenben van.

És hogy ezáltal boldog legyen. Hogy is 
mondja János apostol?

2. „Aki befogadta, annak hatalmat adott, 
hogy Isten fiává legyen!” (Jn1,12) Szabad-
ságunkban áll, hogy Isten fiai legyünk. Ez 

a legnagyobb lehetőség, amelyben átélhet-
jük méltóságunkat. Ebben a célban világo-
sodik meg az emberi élet gazdagsága. Ha 
éjjel az erdőben a zseblámpát felkapcsol-
juk, néhány métert látunk magunk előtt. De 
amikor reggel felkel a Nap, beragyogja az 
egész tájat. A pszichológia, filozófia és más 
tudományok olyanok, mint a zseblámpa.  
Általuk valamit megláthatunk a sötétben. De a 
nagy összefüggéseket, a végső dolgokat, az élet 
örök beteljesülését csak a kinyilatkoztatás fé-
nyében láthatjuk meg. Isten Igéjéből ismerhet-
jük meg a legfontosabbat: hogy szeret az Isten, 
és azért jött el, hogy magával vigyen csodála-
tos országába.

3. Isten hívása választ vár! Amikor 
az angyal elmondta Máriának Isten hívá-
sát, ő ezt válaszolta: „Történjék velem a te 
szavaid szerint” (Lk 1,38). Igent mondott 
a felfoghatatlan ajándékra. Ezt 
az aján- dékot 

- Isten h í v á s á t 
- nem mindenki érti meg. Pál apostol azt írja: 
„Az érzéki ember nem fogja föl, ami Isten Lel-
kéből ered” (I Kor 2,10). De ki az érzéki ember? 
Az, aki érzékeivel teljesen belegyökereződik a 
materiális világba. Ez a mai világ – fogyasztói 
társadalom - legnagyobb veszedelme. Félre-
tenni mindent, ami hit, vallás, erkölcs, család, 
lélek, nemzet - és hajszolni mindazt, ami pénz, 
hatalom, élvezet, karrier, dicsőség. Ez az irány 
lefelé vezet. Zuhanás a káoszba.

Nekünk, keresztényeknek az a hivatá-
sunk, hogy megállítsuk és visszafordítsuk 
ezt a zuhanást. Fölfelé - Isten felé! Ez tudja 
megmenteni a világot. Csak ez, és semmi más. 
Jézus azért jött el közénk, hogy a sötétséget 
megszüntesse. Ö a világosság, akiben elkezdő-
dött az új teremtés! Aki együttműködik Vele,  
az megtapasztalja a szeretet örömét, az új élet 
boldogságát.

/Katona István/

EMMÁNUEL
Isten! 
Először mindenednek választod Őt életed-

ben, és minden egyebet, mint hiúságot és üres-
séget félreteszel. 

Azután az Ő szemével nézed az embereket, 
a dolgokat, a világot, a történelmet, a nagy hor-
derejű és a legapróbb eseményeket, és úgy sze-
reted Őt, mint aki jelen van a természetben és a 
történelem századaiban. 

Végül aztán « érzed » Őt szíved mé-
lyén. Ő, akinek létezését hitedben el-
fogadtad, valóságként nyilatkoztatja ki 
magát előtted, titokzatosan fogható je-
lenlétben. Immár azért hiszed, hogy van, 
mert valóban ITT van lelked mélyén. 

HÍREK-ESEMÉNYEK

A karácsonyi ünnepre han-
golódás jegyében betlehemezés 

lesz községünkben december 18-
án, (vasárnap) délután. 14 órakor a 

szélmalomnál, 14,35-kor a Bem ut-
cai játszótérnél, 15,05-kor az újfalusi 

ABC előtti parkolójában, 15,40-kor a 
Polgármesteri Hivatal előtt. Minden szeg-

vári és környező községekben élőket szeretet-
tel várnak a betlehemezők!

Gyerekek közös karácsonya: december 24-
én (szombat) 14.30 - kor kezdődik. A gyerekek 
pásztorjátéka után közös énekléssel tesszük 
színesebbé karácsony ünnepét.

Éjjel 23.30-kor kezdődik a karácsonyi játék 
az ifjúság és a felnőttek előadásában, majd 24 
órakor az éjféli szentmise.

December 25. Jézus születésének ünnepe, 
vasárnapi miserend.

December 26. karácsony másodnapja, Szent 
István első vértanú ünnepe, vasárnapi miserend.

December 30. (péntek) Szent Család ünnepe, 
szentmise 18 órakor kezdődik.

December 31. Az évvégi hálaadó szentmise 
este 18 órakor kezdődik. 

Január 1. Újév első napja, Szűz Mária Isten-
anyaságának ünnepe, a béke világnapja, vasár-
napi miserend.

Január 8. Vízkereszt ünnepe, a délelőtti 
szentmisén vízszentelés, majd a szentmise után 
a gyerekek megismétlik a pásztorjátékot.

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepet, 
és békés újesztendőt kívánok minden kedves 
olvasónak!

Rozgonyi Mária

December 10-én (szombaton) 14 
órától lelki délután lesz a templo-
munkban. Az előadó, és a dicsőítést 
vezető testvérek vidékről érkeznek 
hozzánk. Közös dicsőítés, tanítás, 
majd 15 órakor kezdődik a szent-
mise, mely testi – lelki gyógyulásra 
lesz felajánlva, ezután közbenjáró 
ima. Minden testi-lelki gyógyulást 
váró testvért szeretettel hív és vár a 
Táborhegy közösség.
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Nyugdíjas pedagógus-
találkozó

Ebben az újságban már többször 
hívatkoztam Rajki Miklós örök érvényű 
szép soraira:

„A szeretet a lélek muzsikája. 
Valami különös hang szól
A lélek dallamára.
Ez a dal a végtelen, s áramlik...
...lelkeddel hallod, hogy szól
A szeretet szimfóniája. 
Mert az égi karmester a komponistája.”

Biztos vagyok benne, hogy volt főnökasz-
szonyunkat – Piroskát -, és kolléganőnket 
– Zsuzsát - is ez inspirálta, amikor régóta 
dédelgetett álmukat valósították meg ok-
tóber 1-jén, és összehívtak bennünket, régi 
kollégáikat (hatvan ennyihánytól - nyolc-
van ennyihányig) akik velük együtt húzták 
az igát, hogy iskolánk hírneve továbbra is 
fennen ragyogjon. S most, amikor már túl 
vagyunk jó néhány éve, évtizede az „aktív 
korunk”-on, azaz magyarul „kezdünk meg-
öregedni”, egyre jobban igényeljük a hasonló 
korúakkal való találkozást és elbeszélgetést, 
eszmecserét; a tevékeny, „szép éveink” ese-
ményeinek felidézését, az „itt fáj – ott fáj” 
bajaink elmesélését. 

Hát ezért is esett jól ennyire ez a figyel-
messég! Több, mint harmincan összejöt-
tünk, 13-an párunkkal együtt, nyolcan már 
sajnos anélkül. Csak akiken már eljárt az 
idő, azok tudják igazán értékelni, hogy ki-
beszélgethetik magukat hasonló korúakkal, 
akiknek a gondjaik – problémáik – örömeik 
is nagyjából hasonlóak. Mikor beszélget az 
ember, sok erőt kaphat a másiktól, hiszen 
hasonló éveket, hasonló életet, „örömöket – 
bánatokat” éltünk meg, és most is hasonlóak 
a bennünket foglalkoztató dolgok.

Ilyenkor válnak igazán aktuálissá Arany 
sorai:

„Akitől nincs messze az élet határa, 
nem előre szeret nézni, hanem hátra...”

Jó volt megpihenve beszélgetni egy finom 
ebéd előtt és után, ezt szeretném (a többiek 
nevében is) megköszönni. KÖSZÖNJÜK!  
Az összejövetel megszervezését Piroská-
nak és Zsuzsának, a finom ebéd elkészítését 
– rajtuk kívül – Vilmosnak, a helyet (Ren-
dezvényház) a fenntartónak, és a Minden-
hatónak, hogy ott lehettünk; egymásnak a 
figyelmes, barátságos szavakat, a szerete-
tet. Kívánok mindenkinek örömöket, erőt, 
egészséget, boldogságot a továbbiakban is 
Fésűs Éva soraival: 

„Lassan elengedő gyökereimben
érzem a remegést,
s egy mámorító titkot,
hogy élni nagyon szép volt.
Csak ezt akartam elmondani még.”

/Fésűs Éva: Szeretném elmondani még/

Szegvár, 2011. december 4. 

Vígh Lászlóné 
nyugdíjas pedagógus

Hogyan kell helyesen 
megteríteni az  

asztalt?
Az asztal megterítésének, az evőeszközök 
elhelyezésének ismerete mindig hasznos 
lehet. Nem csak egy elegánsabb étterem-
ben találkozhatunk a megszokottnál több 
evőeszközzel, de az is előfordulhat, hogy 
elegáns vendégeknek kell vacsorát ad-
nunk. Az alábbiakban egyfajta térképet 
rajzolunk az asztalról, amely nem csak a 
terítésnél, hanem az étkezésnél is segítsé-
get nyújt.

- Középen általában egy lapos tányér vagy 
az úgynevezett ültetőtányér található (erre 
helyezik később azokat a tálakat, amelyek-
ben felszolgálják a fogásokat, pl. a leveses-
tányért). Ezt úgy kell az asztalra helyezni, 
hogy minden vendégnek elegendő helye le-
gyen (legalább 50-60 cm legyen közöttük). 
Ha van a tányéron minta, embléma, akkor 
az felülre kerül, hogy a vendéggel szembe 
nézzen.

- A tányértól balra a villák, jobbra a ké-
sek, és (a kések után) a kanalak találhatók. 
A desszerthez használatos evőeszközök a 
tányér felett helyezkednek el. Mindig a leg-
először használt evőeszköz van kívül, így a 
vendégek az étkezés során kívülről befelé 
haladnak, majd ha az oldalsó evőeszközök 
elfogytak, a felsőket veszik igénybe.

- A fentieknek megfelelően közvetlenül a 
tányér jobb oldalára, élével a tányér felé for-
dítva kell elhelyezni a fő fogáshoz használt 
nagy kést.

- Ezt követi az előételhez használt kés: hal-
kés, rákkés, vajkés vagy kaviárkés.

- Ezek után helyezzük fel a leveshez hasz-
nált nagy kanalat.

Amennyiben olyan előételt szolgálunk fel, 
amelyet a leves előtt, kanállal kell fogyasz-
tani, a nagy kanál mellé kerülhet még egy 
kisebb is.

- Közvetlenül a tányér bal oldalára kerül a 
fő fogáshoz használt villa.

- Ezt követi az előételhez használt villa 
(halvilla, rákvilla, fondüvilla).

- A tányér fölé kerül a desszertes kanál és 
villa. (A kanál nyele jobbra, míg a villáé bal-
ra mutat, és a kanál van felül. Ha azonban 
csak villát adunk a desszerthez, annak a nye-
le is jobbra néz.)

- Az evőeszközök után helyezzük el a po-
harakat. A főfogáshoz használt ital poharát 
a főfogáshoz használt kés hegye fölé helyez-
zük el. Az előételhez felszolgált italok poha-
ra ettől jobbra, a desszerthez adottaké pedig 
balra álljon.

- Ha a vacsorához kenyeret is szolgálunk 
fel, akkor annak a bal oldalra tegyünk egy 
kisebb tányért, és esetleg egy kést a vajnak. 
Ugyanide kerülhet a savanyúsághoz szüksé-
ges tál is.

- Ezután helyezzük a szalvétát a bal oldal-
ra, a villák mellé.

- A terítés befejezéseként helyezzük az 
asztalra a fűszertartókat és esetleg egy kis 
csokor virágot, gyertyát vagy egyéb díszí-
tést. Ezek ne legyenek túl magasak, nehogy 
zavarja a szemben ülőket a beszélgetésben.

További tippek : www.hogyankell.hu

LAPZÁRTA
2012.január 2. (hétfő) 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 határ-
időig kérjük. 

Eseményről, történésről stb. lehet telefonon 
(30/5459-146, 364-863,), e-mailen

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 
jogokat, a közízlést nem sértik, valamint a 
szerző feltünteti nevét és lakcímét.  Lehető-
ség van a „Név és cím a szerkesztőségben” 
aláírás használatára (-). Ebben az esetben 
nem adjuk ki a szerző nevét, címét , esetleg 
csak a bíróság felszólítására. 
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IDŐUTAZÁS A SZEGVÁRI NAPLÓVAL…9 .rész 
2011.ben 24 éves, 2012-ben 25 éves lesz a Szegvári Napló. Ez a majdnem negyed század már jelentős idő egy helyi lap életében. Hogy milyen 
időszakot élt át, éltünk át ez alatt a negyed század alatt, elárulják az írások, amik megtöltötték újságunkat. 
Időutazásra hívjuk olvadóinkat! Ebben az évben minden hónapban felelevenítjük a Szegvári Napló legrégibb írásait, pontosabban az újság 
tartalmát. A mai számunkban visszautazunk az időben 1993. febr. márc. áprilisi-számainkkal.

Előző számunkban írtam arról, 1993. 
január elsejével új nyomda, a Norma 
Nyomdász Kft. vette át a Szegvári Napló 
előállítását, amit azóta is hiba nélkül, teljes 
megelégedésünkre végez. Ez barátok kö-
zött is 18 év. Képzeljék el 18 éve  ugyanaz 
a nyomda készíti újságunkat! Az 1993. év 
arról is nevezetes lett, hogy megalapítottuk 
a Szegváriak tájékoztatásáért alapítványt, 
amely azóta is a Szegvári Napló kiadója. 

Ez az alapítvány, amely saját pénzünk-
ből indult, minden nehézség, probléma 
nélkül biztosította az újság kiadását. Mióta 
pályázni lehet  az NCA-nál, minden évben 
pályáztunk és mindig nyertünk is. Sok tá-
mogatást kaptunk az olvasóktól is.

Az 1993. évben, vagyis   VI. évfolyam 
2. számában beszámoltunk arról, milliár-
dos lett a takarékszövetkezet. Helyzetké-
pet adtunk a farsangról, elmondtuk miről 
tárgyalt a képviselő-testület, ismertettük a 
földrendező és a földkiadó bizottságokról 
szóló törvényt. A községi vagyon jelentős 
része visszakerült a község tulajdonába.  
26 hektár földet már bérbe is adtak. Hely-
történetből is megjelent egy írás Herczegh 
Mihály vásárhelyi levéltár-igazgató tol-
lából. Beszélgetést közöltünk a Lézer 
szalonzenekar vezetőjével németországi 
turnéjukról. A képviselő-testületi ülésen 
megtudtuk, hogy a  Csongrád megyei Víz- 
és Csatornamű Vállalat átadta az önkor-
mányzatnak a vízművet. Tekintettel arra, 
hogy a községben  nem volt olyan szerv, 
aki üzemelni tudta volna, visszaadta azt 
megbízásos jogviszony keretében ideigle-
nes jelleggel a vállalatnak.. Ekkor a vízdíj 
40,8 Ft/m³ . Ekkor határozták el a Széche-
nyi utca  megépítését, melyhez 1,5 millió 
Ft-ot pályázaton nyertek, ugyanennyit a 
község is  hozzá tett A polgármester úr 
beszámolt az előző év eredményeiről, ada-
tairól. A lakosság száma: 5291 fő, Az év 
folyamán 55-en elköltöztek, 58-an pedig 
beköltöztek. Meghalt 83 fő, 75.en szület-
tek. A faluban 2346 ház volt, Rendszeres 
szociális segélyben 32-en részesültek, ápo-
lási díjban 44-en. Eseti szociális segélyben 
306 esetben 199 fő részesült. 74 ismertté 

vált bűncselekmény történt, 54 esetben 
vagyon elleni 14 esetben egyéb bűncselek-
mény. A közbiztonság  1991 óta 70-80%-
kal romlott a polgármester úr szerint.

A VI. évfolyam 3. száma, amely 1993. 
márciusában jelent meg, címoldalán  „A 
régi Szegvár képekben” sorozatunkat 
folytattuk. Egy olyan képeslap került a 
címoldalra, melyen látható volt a katolikus 
templom – körülötte még aprócska fákkal, 
a vármegyeház igen jó állapotban, a vas-
útállomás és egy részlet a Gr.Apponyi ut-
cából. A képeslap 1930.as évek előtt vagy 
első éveiben készülhetett.

 Ebben a számban is beszámoltunk a 
képviselő-testület üléséről, valamint arról 
is, hogy a DÉMÁSZ Rt HÉRA alapítványa 
a szegvári nagycsaládosok gyermekeit  -98 
család, 305 gyermeke- megajándékozta fe-
jenként 500 Ft-tal. A polgármester úrtól 
megtudtuk a megyei közgyűlés májusban 
Szegváron fog ülésezni.. Rozgonyi Zoltán 
képviselő úr, a pénzügyi ellenőrző bizott-
ság elnöke beszámolt az 1992. évi munká-
járól. Elmondta, az előző év  költségvetés 
sikerét a rendelkezésre álló pénzmarad-
vány  mutatja. A községben 64.000 AK 
értékű kárpótlási terület van, amelyből  
1993 márciusáig 4-5000AK értékű föld 
lelt gazdára.

Kiss Vilmos riportját olvashattuk 
Krauser Gyula nyugdíjas állomásfőnök-
kel. Megnézhettük a gyermek szépség-
versenyre beadott fotókat Kosztolányi 
Konrád 4 éves, Minda Katalin 9 éves, Mé-
száros Mónika 4,5 éves, Mészáros István 6 
éves, Mészáros Szilvia 3 éves, Minda Haj-
nalka 7 éves képeit. 

Marsovszki Mihály író Szegvári emlék-
képek című írását közöltük. Idézek belőle: 
„Mindenfélét árultak a szegvári piacon, 
többek közt édesgyökeret, csicsókát s ová-
lis, pogácsaformába kilapogatott  arany-
sárga vajat, amelynek az volt a különle-
gessége, hogy két friss zöld szőlőlevélbe  
volt csomagolva. Hogy  ezt a természetes  
burkolat tette-e, más-e, finomabb volt en-
nek  vajnak még az íze , mint a mai , városi  
tejterméknek.”

Volt egyszer egy kisvasút…címmel 
Bede András régész tanulmányát közöl-
tük.

A VI. évfolyam 4. száma, az 1993. áprili-
si, címoldalán ugyancsak  „A régi Szegvár 
képekben” című sorozat öt képét közöltük. 
A Hírek rovatban érdekes eseményekről 
számoltunk be. A költészet napja alkalmá-
ból rendezett szavalóversenyen az 1. osz-
tályosok közül első helyezést ért el Ágos-
ton Anita, 2. helyezett Vass Márton. 3.-4. 
osztályosok közül  első-második helyezett 
volt Varró Sándor és Lukács Adrienn, 5.-6. 
helyezett  Vass Márta, Virág Erika. Reno-
válták a művelődési ház homlokzatát. Be-
zárt a Kurca Korcsma. Öt Kft-vé alakult a 
Puskin Tsz. A megyei II. osztályban Szeg-
vár a 11. helyen állt.

A 20 férőhelyes bölcsödében 27 kisgyer-
meket gondoztak.

Bucsányi László Éljen május elseje, 
vagy ne éljen május elseje címmel írt egy 
erős kritikát a képviselő-testületről   A me-
gyei közgyűlést május 20-án a művelődési 
házban tartották  Lehmann István  elnök-
lete alatt. A Napló  egy oldalas írásban kö-
szöntötte a megyei közgyűlést.

Török Imre azt a tarthatatlan állapotot 
írja le, ami a kendergyár privatizálásával 
történik: „…hogyan akarja  a volt szegedi 
anyavállalat  vezérigazgatója és másik két 
úr (volt miniszter és miniszterhelyettes) 
a privatizáció  előtt, busás haszon remé-
nyében  úgy tönkre tenni a gyárat, hogy a 
külső érdeklődő vásárlók elriasztása után 
potom pénzért megszerezze azt.”

Olvasóink írják rovatban Kispál Illés 
levelezőnk fejti ki véleményét arról, hogy 
az „ember tömegeket  könnyű felizgatni, 
manipulálni a saját  egyéni cél elérése ér-
dekében.” Hála a józan észnek nem a de-
magógok  elképzelése szerint alakultak a 
dolgok a privatizáció jelentős részében”

A VI. évfolyam 5. számában – május-
ban jelent meg – a fő oldalon a régi képek 
jelenítődtek meg. Köztük az 1937-38-ban 
felújított négyvitorlás szélmalom , a hő-
sök szobrának a képe, valamint egy csép-

Folytatás a 12. oldalon
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A 11. oldal folytatása

lőbanda a gazda családjával együtt. Az 
alatta lévő képen az első cséplés gabonáját 
hozta a Földművesszövetkezet felvásárló 
helyére. Ugyancsak szép képet közlünk  a 
második oldalon a Koncsek tanyáról  és az 
1931-ben benne lakó családról.. A képet ö. 
Hegyi Mártonné adta közlésre.

Megkezdődtek a faluban a földalapok 
kijelölése a kárpótlási és részarány-tulaj-
donú földekre, valamint a kimérések  és az 
átvezetések a földhivatalnál. Épülni fog a 
Széchenyi utca. Összes költsége 3 millió 
forint, amihez az önkormányzat 1,408.000 
Ft állami támogatást kap. Közöltük az Első 
Tanyai Gazdakör történetét. Menetrendi és 
különjárati hajó közlekedik a Tiszán, dél-
re Zentáig, északon Szolnokig. Közöltük a 
menetrendet is. 

1993. május 30-án a Hősök napján  adta 
át a község lakóinak dr. Nóbik István pol-
gármester,  Tóth Béla szobrászművész 
alkotását a 2. világháború áldozatainak 
emlékművét. Az átadáson Bánfy György 
színművész, országgyűlési képviselő 
mondott emlékeztetőt.

A VI. évfolyam 6. számában folytattuk  
A régi Szegvár képekben sorozatot. Hat 
képet  Dr. Szeri Ilona adta át közlésre. Va-
lamennyi az 1939-1943-as évekből valók. 
A legfontosabb mezőgazdasági munka, a 
cséplés a képek témája. Egy kép pedig az 
akkori faluvéget ábrázolta a szélmalom-
mal.

Pusztai János Gábor lett a földrendező 
bizottság elnöke. Elmondta, hogy 1992. 
aug. 25 és 1993 márc. 26 között vol-
tak földárverések. A kárpótlásra kijelölt 
69.540 AK értékű földből  113 fő szerzett 
földtulajdont, 377 hektár5285 m² n és 7396 
AK értékű.agyságút és 11.187 AK értékűt. 
Az árverezett csak 15-16%-a a rendelke-
zésre állónak. A termelőszövetkezetnek 
visszahagyott rész 247,5736 hektár.

A magyar irodalom szerelmes verseiből  
Olajos Katalin készített válogatást. Kosz-
tolányi Sándorné a befőzésről, savanyítás-
ról, fagyasztásról írt hasznos tudnivalókat.

A következő számunkban,  a júliusiban 
(7. szá),  írtunk a képviselő-testületi ülé-
sen elhangzottakról, újra a földrendezés-
ről (Lukács Istvánnal a szövetkezet föld-
ügyi előadójával készített riportot Csurka 
Zoltánné),

Mi van a felszín alatt címen Bucsányi 
László készített riportot a polgármesterrel, 

Honnan erednek  
a leghíresebb  
márkanevek?

Azon gondolkodtál már, hogy honnan 
jön a Vodafone, a Coca-Cola vagy például 
a Nintendo neve? Sok névvel annyit talál-
kozunk, hogy bele sem gondolunk jelenté-
sébe vagy eredetébe. Néha pedig épp hogy 
kíváncsiak leszünk, vajon ezeket a fura el-
nevezéseket ki találta ki, és miért?

Íme egy összeállítás a világ legnagyobb 
cégnevei mögötti roppant egyszerű vagy 
meglepően furmányos igazságokról. Te 
hányat tudtál megmondani ezekből ma-
gadtól is?

Adidas:
Az alapító becenevéből jön, ugyanis 

Adolf Dasslert a barátai csak Adi-nak szó-
lították. A testvére, Rudolf Dassler (Rudi) 
később szintén saját cipőgyártó céget ala-
pított, Ruda néven. Később ezt Pumára 
nevezte át.

Adobe:
A cég nemes egyszerűséggel arról az 

Adobe patakról kapta nevét, mely ott 
csordogál a cég egyik alapítójának, John 
Warnocknak a háza mögött.

Amazon.com:
A szó betűivel elrejtett jelentés “a-tól 

z-ig”, ami a fizikai könyvesboltokhoz vi-
szonyítva az online könyveladásban rejlő 
nagyobb lehetőségeket akarja szimbolizál-
ni. Eredeti neve Cadabra.com volt.

Atari:
A közkedvelt japán Go nevű táblajáték-

ból jön ez a név. Az “atari” szó arra utal, 
mikor az ellenfél korongjai már végve-
szélyben vannak (kb. ugyanaz, mint a mi 
“sakk” kifejezésünk).

Audi: 
Az alapító, August Horch saját nevét 

akarta használni a céghez, ám az már fog-
lalt volt, mivel korábban ő maga jegyezte 
be. Így lett az új vállalkozás “audi”, ami 
latinul azt jelenti “hallani, hallgatni” (a 
“horch” németül jelenti ugyanezt).

Coca-Cola:
A név igen egyszerűen megfejthető, a vi-

lághírű ital fő alapanyagaiból jön, ugyanis 
a recept szerint elsősorban koka levél és 
kóla dió szolgál a jellegzetes íz elérésére.

Ebay.com:
Az eredetileg az Echo Bay Technology 

Group részeként működő internetes szol-
gáltatást nem tudták az Echobay.com cím-
re regisztrálni, mert az már foglalt volt. 
Így lerövidítették Ebay-re.

Hasbro:
A játékbirodalom alapítója egy összetar-

tó testvérpár, Henry és Helal Hassenfeld, 
akik közösen nevezték el a céget is család-
nevük, plusz a brothers (testvérek) szavak 
első három betűje összevonásával.

Ikea:
Ingvar Kamprad hívta életre az össze-

rakható bútorok birodalmát, ám a név-
nek csak eleje ered az ő kezdőbetűiből. 
A második rész szülőfaluja, Elmtaryd 
Agunnaryd előtt tiszteleg, így áll össze a 
négy betű.

Lego:
A világ leghíresebb játékának neve nagyon 

stílusos és az építőkockákhoz illően ötletes 
is. A szó a dán “leg godt” kifejezés összemo-
sott alakja, aminek jelentése “jót játszani”.

lehetett volna olcsóbb az emlékmű, amit 
májusban adtak át. Pletykák terjednek a 
faluban, hogy lemond a polgármester úr! 
Mondta bevezetésként Bucsányi László. 

Beszámoltunk arról lesz-e polgárőrség. 
Ternai János képviselő azt mondta biztos 
lesz. Török Imre FIDESZ Szegváron cím 
alatt  írta le a beszélgetését a helyi pártve-
zetőkkel. Bozsik Zoltán a FIDESZ csoport 
alapítója és Bucsányi László a beszélgetés 
partnere.

Folytatódott A régi Szegvár képeken c. 
sorozatunk. A pótolhatatlan képeket most 
is Dr. Szeri Ilona professzorasszony  adta 
át közlésre. Az 1941-es árvizet láthatjuk, 
amikor a szélmalom mögötti Berki út  víz 
alatt áll. Másik érdekes kép az új kender-
gyárat mutatja. Ezen kívül még öt képet 
közöltünk, köztük egy amely az 1920-as 
években készülhetett. Mészáros Imre: 
Szegvár és szegváriak a festészetben  írta 
dolgozatát. Ugyancsak folytattuk az  Ola-
jos Katalin által készített válogatást a ma-
gyar irodalom szerelmes verseiből. Foly-
tatódott az Olvasóink írták rovat is. Most  
Kispál Illés és  Forgács Pál írt lapunkba.  
Folytatjuk 

(Szerk.: Kovács LI)
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2012-ben 285 éves 
lesz Szegvár

 Csongrád vármegyei közgyűlés 1727 de-
cember 22-i ülésén elhangzott egy kérés, amit 
Széplaki  nevű, Gróf Károlyi Sándor szegvári 
birtokának felügyelője terjesztett a  megye ne-
meseinek  közönsége elé:

Az előterjesztés latimul íródott, maga a jegy-
zőkönyv is, amelyben megtaláltam. A jegyző-
könyv és a levél magyar nyelvre fordítását prof. 
Dr. Blazovich László megyei levéltár igazgató 
végezte , neki köszönhetjük ezt, a község életé-
ben fontos információt. Így szól a fordítás:

 „Széplaki Úr, méltóságos  nagy- károlyi 
Károlyi Sándor  Csongrád megyei  javainak 
inspektora azzal a kéréssel fordult a megye 
nemeseinek közönségéhez, hogy az újonnan 
(recens) telepített  Szegvár birtokot a me-
gye hatalma alá helyezze. A megye, miután 
meggyőződött az előterjesztés valóságáról, 
hiteles voltáról, Szegvárt a hatalma (bírás-
kodás, közigazgatás) alá veszi a megfelelő 
törvények értelmében.” Egyúttal rendelkez-
tek a szegváriak adózása felöl is. A közgyű-
lés dátuma 1727. december 22.

Tehát akkor lett hivatalosan község Szegvár 
a telepítés után. Tulajdonképpen  ez a második 
születésnapja a falunak, mivel az elsőt nem is-
merjük pontosan, ugyanis az adománylevelek, 
birtokperek iratai stb. csak a település nevét 
tartalmazzák a 14. századtól, az alapítás pontos 
dátumát nem. Csak azt tudjuk ezekből, hogy 
abban az évben, amelyben az iratot létrehozták 
létezett egy ilyen nevű falu. (KLI)

FIGYELEM 
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2011. december 12. (hétfő) – december 23-ig 

(péntek) 8.00 és 16.00 között
VÍZÓRAOLVASÁST

végeznek Szegvár területén.
Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:
2011. december 23. (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.

A Falumúzeum  
eseményei 2011-ben
Az idén is április elején nyitotta meg kapuit 

a Falumúzeum. Az idény kezdetén Nagybata 
Márta nagy gonddal és ügyes kézzel elkészített 
festett tojásait és kerámiáit tekinthették meg az 
érdeklődők, akik emellett a közeledő Húsvét 
jegyében kézműveskedhettek a múzeum udva-
rán. 

Májustól Kádár Barbara bemutatkozó tár-
lata várta a vendégeket egészen júliusig, ahol 
a Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett 
fazekas szentesi fekete kerámiáit is megte-
kinthettük. A Múzeumi Világnap alkalmából 
agyagozásra és a „Régi tárgyaink élete” című 
pályázatunk eredményhirdetésére került sor. 
Közel 10 pályázat érkezett, melyeket a Szeg-
vári Napló hasábjain részben már megjelen-
tettünk. Újra megköszönöm a pályamunkákat 
és várjuk a bátor jelentkezőket a 2012. évi pá-
lyázatunkra is, melyet hamarosan ki fogunk 
írni.

A nyáron a Múzeumok Éjszakáját is együtt 
tölthettük az érdeklődőkkel, reméljük, ez így 
lesz jövőre is.

Az iskolakezdést egy nyertes Európai Uni-
ós pályázat megkezdése tette izgalmassá, 
melyben a szegvári pedagógusok a segítőkész 
munkára nem sajnálják az időt. A pályázat lé-
nyege, hogy az osztályok a tanév során havonta 
egy-két alkalommal a múzeumban tananyag-
hoz kapcsolódó és ismeretterjesztő elméleti 
foglalkozáson, majd a témához illő kézműves 
műhelymunkában vesznek részt. Az elkészült 
kézműves készítményeket haza is vihetik ma-
gukkal.

A múzeumpedagógiai munka mellett nem 
szabad elfeledkezni a múzeum örökségmeg-
őrző szerepéről sem. Ezt a feladatot eddig a 
Csongrád Megyei Önkormányzata segítségé-
vel tudta ellátni a múzeum, de mint a híradás-
okból értesülni lehetett 2012. január 1-től álla-
mi tulajdon lesz a „sóház”, ahogyan Csongrád 
megye összes muzeális intézménye. 

Itt szeretném megköszönni az adományo-
zóknak, hogy gyarapították gyűjteményünket, 
a falu múzeumának gyűjteményét, mely tük-
rözi az itt élők tárgyi kultúráját. Hálásan kö-
szönjük!

Adományozók névsora:
 

Arany Lajosné (kabát)
Tóth Lászlóné Bősi Erzsébet (terítő)
Szarvas Ferenc (fodrász szerszámok)
Ternai Józsefné (cselédkönyv)
Tégla István (párt tagsági könyv)
Buza Sándorné (szilke)
Kórógyi Antalné (családi hagyatékból iratok)
Vágó László (tanonc szerződés, sütőlapát, ci-
gányfúró-készlet, pillanatszorítók, suszter 
szerszámok, körző tollheggyel, borotvakészlet)
Gajda Gyula (sütőlapát, favilla)

Purgel Nóra

Készüljünk együtt
a kis Jézus születésére a

FALUJÁRÓ 
BETLEHEM

Megtekintésével!

Sok szeretettel hívjuk a  
falu apraját, nagyját

december 18-án vasárnap
az alábbi időpontokban:

14.00 óra  Szélmalom
14.35 óra  Bem utcai játszótér
15.05 óra  Újfalusi ÁBC
15.40 óra  Művelődési Ház

Mindenkit várnak:  
a szereplők és a szervezők.

Könyvtári hírek
December 23-án, pénteken 9 – 12  óráig 
Karácsonyváró foglalkozás gyerekeknek 
(gyöngycsillag, egyéb díszek készítése)

December 27-én, kedden 9 – 12 Vegyük elő 
a társasjátékainkat, játsszunk egy jót!

December 30-án, pénteken 9-12 óráig 
Szilveszteri hangulatú kézműves foglalkozás

Szerezze be az ünnepekre olvasnivalóját. 
A családi beszélgetések mellett vegyen a kezé-
be egy jó könyvet és mélyüljön el a történetben.
Kapcsolódjon ki!

Szeretettel várunk mindenkit a könyvtárba!

könyvtárosok

Köszönet
Faluvédő és Szépítő Közhasznú Egyesü-

let megköszöni minden kedves támogató-
jának felajánlását.

2011-ben az SZJA 1 %-ból  41.864 Ft-ot 
kapott egyesületünk, amit községünk szé-
pítésére fordítottunk.
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Meghívó Karácsonyváró 
Ünnepélyre

Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál,
ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután!
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
békés karácsonyt mindenkinek!

( Piramis)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény verses, zenés ka-
rácsonyváró ünnepélyére, melyet  

2011. december 21-én
17 órakor tartunk

a szegvári Római Katolikus 
Templomban

A műsorban versek és ismert, népszerű 
karácsonyi dallamok csendülnek fel.
Fellépők: a helyi Forray Máté Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  

Intézmény tanulói.  
Zenei kíséret: Forgó Róbert

Támogató jegyek 300 Ft egységáron kapha-
tók az osztályfőnököknél. A bevételt gyer-

mekeink kulturális műsorainak támogatására 
szeretnénk felhasználni.

Töltsenek velünk egy kellemes estét!
 Ezzel a rendezvénnyel kívánunk Önöknek 

meghitt, békés ünnepeket, családjuk körében 
eltöltendő szeretetteljes órákat.

Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény vezetősége

Szilver Tánc Sport-
egyesület sikere

A Szilver Táncsport Egyesület Standard For-
mációs csapata megnyerte az országos bajnok-
ságot. Ezzel elnyerte a jogot, hogy részt vegyen 
a világversenyen.

November 26-án Németországban rendez-
ték meg a Standard Táncok Formációs Világ-
bajnokságát, melyen a Szilver TSE Formációs 
Csapata a rendkívül erős mezőnyben a kiváló 
8. helyezést szerezték meg.

Gratulálunk a csapatnak, köztük a két szeg-
vári fiúnak Bugyi Bencének és Kis Vencelnek

Banki feketelista 
2011. év adatai  

alapján
2011. a változások éve volt minden te-

kintetben a hitelezési világban. A kilakol-
tatási moratórium részlegesen véget ért, 
már csak a kvótarendszer tartja kordában 
az árverések és a kilakoltatások számát. 

Az adósmentős kormányzati intézkedé-
sek még nem éreztetik pozitív hatásukat, a 
pénzintézetek gyakorlatilag nem finanszí-
roznak. A hitelválság elérte csúcspontját, 
amelyet kissé félve jegyzek meg, hiszen 
az ország gazdasági rendbetétele még bi-
zonytalannak tűnik. A végrehajtások és az 
árverezések 2012-re valószínűleg minden 
rekordot meg fognak dönteni, első sorban 
azért, mert a kormány a már bedőlt hite-
lek kezelésére eddig még gyakorlatilag 
semmilyen javaslatot nem dolgozott ki. Az 
Eszközkezelő egyenlőre még zsákbamacs-
kának tűnik. A két legjelentősebb intézke-
dés közül az árfolyam rögzítés a mostani 
formájában kifejezetten károsnak mond-
ható, a végtörlesztés következményét pe-
dig az összes többi adós viseli, amely már 
kiterjed a forint-hitelesekre is. 

Az R&G 2000 Kft
Mindszenti u. 83. sz.
MINI ABC üzletében

Decemberben ajándék
akciót tart!

Minden 2000 Ft felett vásárló nyerhet,
csak az üzletben vásárlók közt sorsolunk! 

Több nyeremény, nagyobb esély!

Decemberi akcióink:
coop finom liszt 1 kg: 109 Ft

Ráma margarin 250g kocka: 199 Ft
dr. Oetker vaníliás cukor, sütőpor  

4db 99 Ft
0,75 l fehér bor: 269 Ft
0,75 l vörös bor: 229 Ft

fagy. kacsacomb rész:999 Ft/kg
fehér kenyér: 250 Ft-tól kapható

Minden csütörtökön olcsó
előhűtött baromfihús kapható!

Szombatonként friss cukrászsütemény!
Továbbra is helyben sütött kimérős és

darabos péksütemények kaphatók!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog Új évet kívánunk minden

vásárlónknak!



15. oldal2011. december

Nézzük meg, hogy melyik pénzintézet 
hogy kezelte 2011-ben ügyfeleit, milyen 
mértékű empátiát tanúsított a bedőlt vagy 
még a nehezen de még fizető ügyfeleivel 
szemben, milyen az ügyfélkezelési kultú-
rája, etikai magatartása, és mennyire fon-
tos számára az ügyfelek helyzete? Az is 
fontos, hogy mennyire viselkedik okosan, 
és próbál meg valójában segíteni a rászo-
rultaknak. 

1./ Feketelistánkon az első helyen az 
AXA Bank áll. Semmit sem változtatott 
az ügyfélkezelési gyakorlatán. Igaz, fel-
ajánl néhány lehetőséget kötelesség-szerű-
en, de ez a gyakorlatban nem mutatkozik 
meg. Mint az Ella Bank jogutódja, igen 
könnyen adta hiteleit. Vélelmezett jövedel-
mekre, túlfinanszírozott ingatlanokra épít-
ve könnyelműen építette fel portfólióját. 
Gyakorlatilag csak profitra hajt, tevőle-
ges engedményeket nem hajlandó tenni, 
sok esetben időhúzással megvárja míg a 
nagyobb értékű ingatlanok esetében a ka-
mattartozás feléli az ingatlanok értékét, 
és akkor indítja el a végrehajtási eljárását, 
amikor ez már megtörtént. Ez egyébként 
csaknem minden bankra jellemző. A z 
ügyfél esetleg még nem is tud róla, de már 
árulja a tartozást és könyörtelen a végre-
hajtási eljárásban. 

2./ OTP Bank az OTP Faktoringgal. Az 
elmúlt egy évben semmit nem változtatott 
adósságkezelési eljárásaiban sőt, jelentő-
sen tovább romlott. Túlságosan gyorsan 
adja el a tartozásait és szabadul meg a 
problémás adósoktól. A második helyet a 
Faktoring segítségével „vívta ki”. Az egész 
piacon a Faktoring él vissza legjobban az 
ügyfelek bizalmával. A szeptembertől 
bevezetett „adósmentő” programja nem 
más, mint a hatalmasra felgyülemlett tar-
tozások legalizálása Az ügyfelek félelmére 
építve még az eddigieknél is drasztikusabb 
törlesztőrészletre próbálja rákényszeríteni 
adósait. Sokszor több év pihentetés után 
vesz elő ügyeket, és az ez alatt többszö-
rösére duzzadt tartozásokat könyörtelenül 
behajtja. Az anyabank adósmentő lehető-
ségei semmit nem érnek. Könnyítéseket 
gyakorlatilag nem ad. Jelentős mentalitás 
váltásra van szükség. 

3./ CIB Bank:Az elmúlt évhez ké-
pest romlott ügyfélkezelési gyakorlata. 
Nemfizető ügyfeleit a kelleténél többször 
zaklatja. Szándékosan húzza az időt a vég-
rehajtási eljárásban, hosszú kihagyásokat 

alkalmaz. Az időközben felgyülemlett ké-
sedelmi kamatokból nem hajlandó enged-
ni. A CIB Lízingre kifejezetten sok panasz 
érkezik főként a gépjármű hitelekkel kap-
csolatban. 

4./ Aegon, Allianz, illetve a vegyes típu-
sú biztosítással egybekötött hiteleket áru-
sító bankok és biztosítók 

Első sorban tájékoztatási kötelezettsé-
gükkel van sok probléma. A biztosítással 
egybe kötött hiteleknél a biztosítás a do-
minánsabb, ahol visszavásárlási tábláza-
tok alapján működik az elszámolás. Az 
ügyfeleket ért veszteségek ezen a területen 
a legnagyobbak, ami jelentősebb, mint egy 
pénzintézetnél felmondott hitelszerződés 
esetében. 

5./Merkantil Bank Rendkívül rövid idő 
után felmondja a szerződéseket, és plusz 
drasztikus behajtási költségeket rendel 
a szerződés visszaállításához. Nem az 
ügyfél tartozásának fizetési könnyítésé-
hez járul hozzá, hanem még nehezebbé 
teszi , hogy az ügyfél utolérje magát. Eti-
kátlan kényszerítő eszközöket alkalmaz 
a gépjárművek elvételénél. Gyorsan, ár 
alatt megszabadul a kocsiktól, a behajtási 
költségeket viszont igen magasan tartja. 
A Cib Lízing ugyanezeket a módszereket 
alkalmazza, de az Erste Lízingre is ez a 
jellemző. 

 6./ Budapest Bank, Raiffeisen Bank, 
Erste Bank

A Budapest Bank az elmúlt évhez képest 
romlott, a Raiffeisen Bank viszont leszo-
rult a dobogós helyről. Ha még a Butár 
Kft.-től megszabadulna, talán még elfo-
gadható lenne behajtási eljárása.

Mindhárom bankra nagyjából ugyan az 
jellemző: javítania kell még ügyfélkezelési 
gyakorlatán, sokszor késve reagálnak az 
ügyfél-panaszokra. 

7/ K&H, FHB, MKB, Voksbank
Nagyjából egy csoportba tartoznak. Iga-

zi adósmentő csomagja egyiknek sincs. E 
csoportban a legtöbbet a Voksbank rom-
lott. Itt is jellemző az ügyfélkezelés szabá-
lyainak megszegése, az ügyek kivizsgálá-
sának elnagyolása. 

8./ Osztrák bankok
Akik az osztrák bankoknál vettek fel 

hiteleket, azok nagyon rosszul jártak. A 
felmondott hiteleknél csak egy ügyvéd a 
képviselő, ezért a pénzintézetekkel törté-

nő kapcsolat tartás rendkívül nehézkes és 
hosszadalmas. Alkudni sem hajlandóak. 
Talán ők a legkiszolgáltatottabb réteg. 

Sajnos a pénzintézetek nem veszik tudo-
másul, hogy nekik is alkalmazkodni kell a 
megváltozott viszonyokhoz. Saját maguk 
is alkalmazhatnának az Eszközkezelőhöz 
hasonló lehetőségeket. Kellő körültekin-
téssel és megfelelő garanciákkal a mosta-
ninál sokkal több engedményt adhatnának 
a nehezen fizető adósok részére. Ez által 
jó néhány ügyfelet vissza lehetne hozni a 
fizetős rendszerbe. A folyamatos költség-
emelésekkel és kamatemelésekkel csak 
azt érik el, hogy a bedőlések aránya még 
magasabb lesz. Tartozásaik sok esetben 
csak virtuálisak és csak papíron léteznek, 
amelyet előbb-utóbb úgyis le kell írniuk. 
Ha ezeket inkább kedvezmény formában 
adnák meg, a pénzintézetek is jobban jár-
nának. 

Mediátori szolgáltatást gyakorlatilag 
egyik bank sem vesz igénybe, vagy csak 
rendkívül szűk keretek között. A mediátori 
rendszer bevezetése a pénzintézeteknek és 
a ügyfeleknek egyaránt előnyös lenne. Ez 
lehet a legalkalmasabb a konfliktusok ke-
zelésére. 

A bankok ügyfélkezelési gyakorlata 
olyan arányban romlott, amilyen mérték-
ben a hitelek bedőltek. Az egyre romló 
portfóliók arra késztetik a pénzintézeteket, 
hogy még kíméletlenebb behajtási és vég-
rehajtási módszereket alkalmazzanak. Ed-
dig a kormányzat még valamilyen módon 
kordában tartotta illetve „megfélemlítette” 
a pénzintézeteket a „csaló bankos” kije-
lentésekkel, de most, hogy a kormányzat 
változtat a taktikáján és kiderült, hogy a 
pénzintézetre mégis csak szükség van, ez 
a görcs már feloldódni látszik. 

A most beharangozott új típusú árfo-
lyam rögzítéses csomagtól várható, hogy 
a még fizető ügyfelek számára ez jelentős 
könnyebbséggel hozhat, de a végérvénye-
sen nehéz helyzetbe került, tartozásaikat 
nem fizetők semmi jóra ne számítsanak. 
A kormánynak fel kellene adnia az ócsai 
beruházással kapcsolatos terveit, nagy-
ságrendekkel több bedőlt hitelest lehetne 
megmenteni. 

Kovács László
főtitkár

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztó-
védelmi Egyesület
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Remek eredmények a Bushido Karate Európa kupáról
2011. november 6-án rendezték meg Budapesten Magyarország egyik legrangosabb utánpótlás 

versenyét. Több mint 300 versenyző jött el, hogy megmutassák tudásukat. 
A szegvári karate klub 11 versenyzőt vonultatott fel.
Első helyezettek: Gojdár Kamilla, Gojdár Csanád, Száraz Anita
Második helyezettek: Szűcs Bianka, Dóczi Klaudia
Harmadik helyezettek: Halmai Nikolett, Száraz Csaba, Kukovecz Jázmin
Akik pedig most lecsúsztak a dobogóról: Halasi Emese, Csillagkuti Jácint, Erdei Daniella

Gratulálunk a szép sikerekhez!

Erdei Sándor

Teljesült egy elképzelés
Régóta szerettünk volna vásárolni egy biz-

tonságos, kényelmes, rugalmas és szigetelés-
nek sem utolsó sportszőnyeget. Sajnos a ter-

mék horribilis összege miatt eddig ez nem volt 
lehetséges.

Szerencsére akadt olyan támogató, aki meg-
hallgatta elképzelésünket. Lehetősége szerint 
már több ízben segített a karate klubnak. Most 
is Ő állt a megvalósítás hátterében. A szőnyeg 
lerakása nem okozott problémát. Ez egy puzzle 
szerűen illeszkedő elemekből álló eszköz. A 
gyerekek örömmel vették birtokba és használ-
ják már egy hónapja. Mellettük a hastáncosok 
és az aerobic csoportok is pozitívan nyilatkoz-
tak a szőnyeg tulajdonságairól. 

Nagyon sajnálom, hogy támogatónk nevét 
kérésére nem közölhetem.

Segítőkészségét ezúton szeretném megköszö-
ni a Karate klub, a Hastáncos csoport, az Aero-
bic csoport és a Step aerobic csoport nevében. 

Erdei Sándor

Októberben Ukrajnába utaztunk a szö-
vetségen belüli karate Európa bajnokságra. 
A közeli országok több mint 200 verseny-
zője vett részt ezen a rangos eseményen. 
Szegvárról négyen képviselték hazánkat. 

A nagyon erős mezőnyben Gojdár 
Kamilla első, Száraz Anita második, 
Gojdár Csanád harmadik és Száraz 
Csaba negyedik helyezést ért el.

Kamilla jól kezdett, kimagaslik a me-

zőnyből ereje, rutinja és akarata. Mind há-
rom küzdelmét fölényesen nyerte. 

Anita egy 20 kg-mal nehezebb ellen-
féllel kezdett. A jól felkészült és igen erős 
ukrán lány komoly feladat elé állította a 
magyar versenyzőt, aki azonban remekül 
vette ezt az akadályt. Sajnos a döntőben, 
már nem tudta érvényesíteni akaratát. Ta-
lán túl sokat kivett belőle az első küzdelem 
és így ellenfelének könnyebb dolga volt.

Ukrajnában jártunk a karate EB-n

Csanád első küzdelmében végig kez-
deményezőbb volt. Ellenfele többször is 
padlóra került, de egy pillanatnyi figyelem 
kihagyás előnyhöz juttatta vetélytársát. 
Csanád még jobban rákapcsolt, de már az 
egyenlítésre nem maradt elég idő, de a har-
madik helyért való következő küzdelem-
ben már a tőle megszokott formáját hozta 
és megnyerte a küzdelmet.

Csaba talán élete eddigi legnehezebb 
mérkőzését vívta első küzdelmében. A 
magasabb és nehezebb ellenfele technikás 
és nagyon dinamikus versenyző volt. A 
rendes küzdő idő utáni hosszabbítás sem 
hozott döntést. Következett az extra hosz-
szabbítás, ami nem sűrűn szokott előfor-
dulni. Mi ezekre az eshetőségekre is ké-
szítjük tanítványainkat és ez most nagyon 
jól jött. Csabának maradt ereje erre is. A 
második küzdelem hamarabb követke-
zett, mint ahogy azt reméltük. Csaba még 
nem pihente ki magát. Nagyon görcsösen 
mozgott és ellenfele (a későbbi bajnok) ezt 
könyörtelenül kihasználta. Még egy küz-
delme volt hátra Csabának. A győzelem-
mel dobogóra állhatott volna. Sajnos Csabi 
már nagyon fáradt és picit csalódott is volt. 
Mindent megtett a győzelemért, de ellen-
fele és a bírók többsége is a szomszédos 
országból érkezett és ez már együtt túl sok 
volt versenyzőnknek.

A verseny utáni értékelésen mindenki 
tudta milyen hibákat követtek el és az el-
ért eredmények miatt senki sem volt csa-
lódott. Elismerték, hogy rendkívül erős a 
mezőny, és ha továbbra is Európa legjobb 
utánpótlás versenyzői szeretnének marad-
ni még többet kell edzeniük. Gratulálunk 
az eredményekhez.

Erdei Sándor


