
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
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XXV. évfolyam 10. szám

2012. október

MEGHÍVÓ
Szegvár Nagyközségi Önkormányzata, az Oktatási, Kulturális 

és Szociális Bizottság tisztelettel meghívja Önt az 1956-os 
forradalom és szabadságharc  

56. évfordulójának megünneplésére

2012. október 23-án a Művelődési Házba
Program:

16.30 órakor:
Krasznai János szobrászművész: Éremportrék, kisplasztikák című 
kiállítása nyílik. Az alkotásokat a nézők figyelmébe ajánlja maga 

a művész.
Közreműködik a Bazsa Mári népdalkör és Vesztergám Miklós 

tárogató művész.

17.00 órakor:
Gémes László polgármester úr ünnepi beszédet mond.

Az ünnepi műsort előadják a Forray Máté Általános Iskola  
8. osztályos tanulói (Felkészítő: Papné Mészáros Réka,  

Jeneiné Lucz Mária, Rozgonyi Zoltán)

17.45 órakor:
Koszorúzás a Rozmaring utcai emléktáblánál

Közreműködik a Magyar Nóta Klub és Vesztergám Miklós  
tárogató művész.

18.15 órakor:
Vesztergám Miklós koncertje és első megjelent könyvének  

bemutatója a Művelődési Házban

Mindenkit szeretettel várunk!
Rendezőség

Móra Ferenc:

Kertem alján
Kertem alján
lombot ontva

vén akácfa vetkezik,
ablakomba

búcsút mondva
nyújtogatja ágkezit.

Ha szökellő
őszi szellő

simogatja sudarát,
gallya rebben,
halk zörejben

sírja vissza szép nyarát.

Puszta ágad
bármi bágyadt,

bármi búsan bólogat,
vén akácom,

e világon
nincsen nálad boldogabb!

Viharával,
nyomorával,

átaluszod a telet – 
új virággal, lombos ággal

kelteget a kikelet.
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Zafír Iparcikk Bolt
Fessen velünk

AKCIÓ!
- 10% minden festékre 

utolsó lehetőség – csak szeptember 30-ig

Vasárnap is nyitva 8.00-12.00-ig

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a kö-
zeli és távoli rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek és a jó szomszédoknak, 
akik szeretett férjemet, édesapánkat

id. BIHARI MÁTYÁST
elkísérték utolsó útjára.

A szerető családja

Megemlékezés
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünkben örök fájdalom és szeretet.”
El nem múló fájdalommal emlékezünk

GENCS MÁRIA
halálának 2. évfordulóján.

Fia, Édesanyja, Barátja

Szegvár a sajtóban
Meghódítja Erdélyt?: Anita, a „nagy kis-

lány” / Dömsödi Teréz. – Városi Visszhang. – 
2012. szeptember, 1. és 5. o.
Ágoston Anita szinkronszínész, előadóművész 
beszél munkájáról, terveiről

Szegvári rajtsiker. – Délvilág. – 2012. szep-
tember 6., 18. o.
Az NB-I-ben játszó Szegvári tekecsapat 7:1-re 
nyert a Fővárosi Vízművek ellen

Vak sofőrrel indul Sinka: London, Szentes. – 
Délvilág. – 2012. szeptember 7., 4. o.
Újabb rekordkísérletre készül a szegvári szár-
mazású Sinka Zsolt erőművész

Mit látott utoljára moziban?. – Délvilág. – 
2012. szeptember 13., 13. o.
A megkérdeztük olvasóinkat rovatban a szeg-
vári Salánki József és Tóth Ernőné is riport-
alany

Családi események
2012. szeptember

(Összeállította:  
Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születések: 
Karászy Dénesnek és Kovács Máriának (Arany 
J. u. 13.) EMÍLIA; Bozó Pálnak és Farkas Ka-
talinnak (Kontra u. 64.) KITTI.

Házasságkötések:
Arnóczi Ferenc Géza Békésszentandrás, Szen-
tesi u. 30. szám alatti lakos és Vigh Andrea 
Szegvár Tiszai u. 50 szám alatti lakos; Kánvási 
Norbert Szegvár, Damjanich u. 12/c szám alatti 
lakos és Polónyi Krisztina Cegléd, Kossuth F. 
u. 24. I. lh. 4. em. 14.a szám.

Halálesetek:
Nánási Kálmán, János Kárász u. 6. (64 éves); 
Vida Pál, Kórógy u. 23. (70 éves); Bihari Mátyás, 
Deák F. u. 2. (71 éves); Magyar Lajos, Mind-
szenti u. 107. (72 éves); Kanász-Nagy Sándorné 
Marsovszki Piroska, Iskola u. 10. (89 éves).

20 éves évforduló
„A kis dolgokat is értékeld az életben,
mert ha majd egy nap visszanézel,
lehet rájössz, valójában azok voltak a nagy dolgok,
amik tényleg számítanak.”

20 éves a Mozgáskorlátozottak Csong-
rád megyei Egyesületének Szegvári Cso-
portja. Ez alkalomból szeretettel várjuk 
a tagokat és az érdeklődő kívülállókat 
az ünnepségre és az éves beszámoló cso-
portgyűlésre, a Művelődési Házba 2012. 
október 16-án (kedden) 15 órára.

Arany Lajosné csoport titkár

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ
KÖSZÖNET

Születésnapodon nem mondhatok egyebet,
Csak annyit, hogy Isten áldja mind a két 

kezedet.
Köszönöm, hogy vagy és még sokáig leszel.

Nélküled a világ szegényebb lenne,
S talán én, a gyerek, nem is lennék benne.
Köszönet az égnek, s az isteni csodának,

Azért, hogy én mondhatlak az  
ÉDESAPÁMNAK.

77. születésnapján ezzel az idézettel  
köszönti szeretettel édesapját, 

BACSA FERENCET 

leánya Ibolya és unokája.

LAPZÁRTA
2012. október 30. 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni a 
szerkesztőség részére, hogy legyen idő begépelni 
a számítógépbe.

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszközön 
leadni, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt 
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállíthas-
sák a következő számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításo-
kat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863

FELHÍVÁS
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Városellátó Intézmény által szervezett 
2012 őszi lakossági lomtalanítás az alábbiak 
szerint alakul: A lakosság a megjelölt napon 
reggel 7 óráig helyezheti ki az ingatlan előtti 
közút mellé, a forgalmat nem akadályozó mó-
don a háztartásban keletkezett lomot, azaz a 
feleslegessé vált használati tárgyakat, bútort, 
háztartási eszközt.

Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem 
kerül elszállításra a föld, törmelék, salak, trá-
gya, szalma, zöldhulladék, fólia, elektromos 
és -elektronikai készülékek, pl.: TV készülék, 
hűtőgép, veszélyes hulladékok és a heti sze-
métszállítás körébe tartozó háztartási hulladék, 
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből szár-
mazó hulladék.

2012. évi őszi lomtalanítás időpontja 
Szegvár Nagyközség belterületén

2012. október 17. (szerda)
A lom elszállítása a megjelölt napon, fenn-

akadás esetén a következő napon történik!

Polgármesteri Hivatal
Szegvár

Cipősdoboz akció
A Máltai Szeretetszolgálat az előző évek-

hez hasonlóan szeretetdoboz akciót hirdet 
Erdélyben élő, szegény sorsú magyar gyere-
keknek karácsonyi ajándékozásra.

A cipősdobozba édesség, játék, könyv, is-
kolaszer kerüljön. Egy doboz tartalmát töb-
ben is összeadhatják. A dobozra kerüljön rá, 
hogy hány éves gyerekeknek szánják. Becso-
magolni nem kell.

A dobozokat az általános iskolában Luk-
ács Istvánnénak, Vassné Agócs Ilonának és 
Gila Györgyné pedagógusoknál lehet leadni, 
valamint R. Nagy Mihálynénál a Hunyadi J. 
u. 13. szám alatt és a Családsegítő Szolgálat-
nál.

Határidő: november 20.
Köszönettel:  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
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Hírek
A lakosság kérdez – a Polgármesteri 

Kabinet válaszol

1. Van-e valami új fejlemény a szennyvíz 
csatorna építésével kapcsolatosan?

A szennyvíz beruházással kapcsolatban 
az alábbi információkkal szolgálhatunk: a 
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíz-
tisztító telep kivitelezőjének közbeszerzési 
eljárása folyamatban van, az építési vállal-
kozóval való szerződéskötésre október 29-én 
kerülhet sor. Ezután megkezdődik a projekt 
megvalósítása. Előre is kérjük a lakosság tü-
relmét és együttműködését az építési mun-
kálatok okozta kellemetlenségért. A további 
információkról a november elején megren-
dezésre kerülő fórumon tájékoztatjuk a tisz-
telt lakosságot. 

2. A játszótéri játékok leszerelésével úgy 
gondolom a parkfelújítás elkezdődött. Ho-
gyan újul meg a község központjában lévő 
park? Milyen változás lesz?

A játszótéri játékok leszerelésére azért volt 
szükség, mert megrongálódott állapotunk 
miatt veszélyessé váltak a gyerekek számára.

Ám való igaz, a korában megnyert park-
felújítási pályázat megvalósítása hamarosan 
elkezdődik. A parkokat átszelő sétautak tér-
kő burkolatot kapnak, új padok, szemétgyűj-
tők és a közvilágítást segítő kandeláberek 
lesznek kihelyezve. A játszótér felújítására 
ebben a projektben nincs lehetőség, további 
pályázati forrásokat keresünk rá. 

3. A szegvári általános iskola állami ke-
zelésbe kerül? Milyen módon kapcsolódik 
majd a helyi oktatási intézmény az önkor-
mányzathoz?

A Kormányhivatal 2013. január 1-jével 
veszi majd át az oktatási intézményeket, így 
a szegvári általános iskolát is. Fenntartásuk 
azonban továbbra is a helyi önkormányzatok 
feladata lesz – ezek az eddigi információink. 
Biztosat azonban csak jövő év elejétől tu-
dunk mondani.

4. Mi lesz a falumúzeum és a szélmalom 
sorsa? A falu fenn tudja-e tartani?

Ezeknek az épületeknek a sorsáról még 
nem tudunk érdemben nyilatkozni, mert a 
Kormányhivatalok részéről még nem keres-
tek fel minket tárgyalási szándékkal. 

5. A Civil ház épületében lévő üzletét be-
zárta a vállalkozó. A házban lévő civileknek 
milyen fenntartási összeget kell fizetni?

A Civil ház épületéből véglegesen ki-
vonult az ott vállalkozást folytató, ezért az 
üzlethelyiség bérelhető. Így várjuk azon vál-
lalkozók, vállalkozások jelentkezését, akik 
bérbe vennék azt. Az épületet használó civil 
szervezetekkel egyeztetünk a Képviselő-tes-
tületi döntés előtt. 

6. A könyvtár épületét milyen módon sze-
retné a község hasznosítani? 

A könyvtár épületének további hasznosí-
tása még nem konkretizálódott, ám többek-
től érkezett megkeresés az esetleges bérlésé-
vel kapcsolatban. Egy biztos, bár a könyvtár 
hamarosan átkerül a felújított Integrált Szol-
gáltató és Közösségi Tér épületébe, a Roz-
maring utcai ház nem fog üresen elkallódni.

7. Újra van focicsapat Szegváron, de új 
névvel indultak a megye III-as bajnokság-
ban. Kik hozták létre? Kik irányítják?

Az új focicsapatot Bihari László vezetésé-
vel azon szegvári civilek hozták létre, akik 
sportszeretőek és még látnak esélyt a telepü-
lésen a futball felélesztésére. 

Hírek
A lakosság kérdez – az Általános 

Iskola Igazgatója válaszol

Elindult az iskolaév. Változásokról tu-
dunk, hallottunk, olvastunk. Szeretnénk 
azonban még bővebbet tudni. A Szegvári 
Napló az alábbi kérdésekben kért tájékozta-
tást az iskola igazgatójától:

1. Miért kellett bezárni az újfalusi iskolát?
Köszöntöm az olvasókat az új tanév alkal-

mából! Örülök, hogy megkeresett a Szegvári 
Napló, így hiteles formában tájékozódhat-
nak az olvasók az intézményünket érintő 
változásokról. Sajnos az idei évben sem lett 
több tanulónk, sőt már csak 299 gyermek jár 
iskolánkba. Megfigyelhető az évek óta tar-
tó folyamat, a csökkenő gyermekszületés, 
amely mint tudjuk, az egész országot érinti. 
A három épület karbantartása, fűtése és rezsi 
költsége egyre fojtogatóbb feladat. Mivel a 
költségvetést januárban kell megtervezni és 
ekkor még nem lehet kikalkulálni forintra-
fillérre a fogyasztásunkat, az erre tervezett 
összeg rohamosan fogyott. Ennek több oka is 
van: a nyílászárók a központi iskolában a ka-
zánokkal együtt elavultak, továbbá nagyon 
hideg volt februárban és teljes kapacitással 
ment mindenhol a fűtés, de a legszomorúbb 
az, hogy két épületünkben több terem is 
üresen és kihasználatlanul állt a kevés gyer-
meklétszám következésképpen az osztályok 
száma miatt. Így kénytelen voltam a nyár fo-
lyamán végiggondolni a következményeket. 
Az egyik hogy már októberben elfogyhat a 
fűtésre szánt pénz, és jelentősen túllépem 
a költségvetést, vagy, de ez a rosszabbik 
megoldás, a gyerekek hideg, rosszul fűtött 
tantermekben dermedeznek. Kézenfekvő 
megoldásnak sajnos csak az tűnt, hogy tu-
domásul véve a jelenlegi állapotokat, a két 
épület adta lehetőséget maximálisan kihasz-
nálva összébb költözünk. Én személy szerint 
nagyon sajnálom az Újfalusi épületünket, 
mert azt gondolom róla, hogy a legjobb át-
menetet ez az épület adta a kisiskolásoknak. 

A védett „kis” udvara, a tagoltsága az elhe-
lyezkedése rendkívül kedvező volt. Nagyon 
nehezen hoztam meg a döntést, az utolsó pil-
lanatig várva a csodára. De sajnos több pén-
zünk nem lett, sőt több gyermek sem.

2. Milyen személyi változások történtek? 
Személyi változások a következőkép-

pen alakultak: egy napközis nevelőtől kel-
lett megválnunk, és egy néptáncoktatótól. 
Mindkettejük esetében az új köznevelési 
törvény szerint kellett intézkednem, amely 
szigorítja az alkalmazható pedagógusok 
végzettségének megfelelő munkakört. Ének 
tanárt is tudtunk alkalmazni, igaz egyelőre 
óraadóként. Nyelvtanárok tekintetében is 
kellett némi módosítást végeznem, mert az 
egyik pedagógusunknak még hiányzott a 
mesterfokozata, de egyelőre két egyetemet 
végzett fiatal óraadó kolleganő tudja a pe-
dagógusunkat pótolni. Így remélem erre az 
évre ez a helyzet megoldódott, a jövő évet 
pedig majd az új fenntartó fogja meghatá-
rozni. 

3. Milyen művészeti oktatási tanszakok in-
dultak el?

Maradtak az eddigiek, a néptánc tago-
zatunk, illetve a szintetizátor-keyboard 
szakunk. Szolfézst pedig új ének tanárunk 
Mészárosné Surányi Olga tanítja. Néptánc 
tagozaton Magyar Nóra és Magyar Imre 
tanít, a szintetizátoroktatást pedig folytatja 
Forgó Róbert.

4. A mindennapos testnevelés elindítása 
az első és ötödik évfolyamon zökkenőmentes 
volt-e?

Természetesen komoly feladat a törvény 
mindennapos testnevelésről szóló előirány-
zatát betartani, de nálunk viszonylag problé-
mamentesen lebonyolódott. Ennek pedig az 
oka nem más, mint az hogy a gyerekek első-
ben kötelezően tanulják a néptáncot, így ez 
a kőtelezően előírt testnevelésbe beleszámít. 
Ötödik évfolyamon olyan sokan járnak nép-
táncra, gyógytestnevelésre, és egyéb sport-
foglalkozásra, hogy mindössze 2-3 gyerek-
nek kell megoldanunk tömegsport keretében 
a kötelező plusz 2 órát hetente. 

Ebben az évben is rendszeresen tájékoz-
tatjuk a lakosságot minden programunkról a 
Szegvári Naplóban és a Kurca Tv-én keresz-
tül. De, kérem Önöket, hogy látogassanak el 
honlapunkra is, mert még részletesebb tá-
jékoztatót ott olvashatnak minden intézmé-
nyünket érintő rendezvényről.

Kérem Önöket, hogy segítsék munkán-
kat észrevételeikkel, hozzászólásukkal, és 
látogassanak el hozzánk, minden rendez-
vényünkön szívesen látunk minden kedves 
szegvári lakost.

Megköszönve érdeklődésüket szíves üd-
vözlettel kívánok minden jót! 

Bernáth Ildikó
igazgató
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és  

hívható telefonszámok

A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. A délutáni 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: 7.30-11-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 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház emele-
tén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés: hétköznapokon 16-17 óráig 
október 1-5. Dr. Hégető Sára
október 8-12. Dr. Ország Erzsébet
október 15-19. Dr. Rosztóczy Levente 
október 24-26. Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi rendelő-
nél is megtudhatják 

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
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 segítséget kérni az 
ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívószám 
is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, 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, ünnepnap 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. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364 -902, +36/70/945-9907
október 1-5.  8-12 óráig
október 8-11. 14-18 óráig
október 12. (péntek) 8-12 óráig
október 15-19. 8-12 óráig
október 24-25. 14-18 óráig
október 26. (péntek) 8-12 óráig
október 29-31. 14-18 óráig

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 
12.00-13.30 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 hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-12.30 és 13.30-17.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
október 6-7. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
október 13-14. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
október 20-21. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
október 22-23. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
október 28. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)

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 8-14 óráig Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatal, EESZI
Csütörtök  8-14 óráig Iskola, Óvoda

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

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 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-5782 Bugyi Imre
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 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.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden hó-
nap 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 előzetes bejelentkezésre
Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 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  5.30-13.00 óráig

FIGYELEM!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2012. október 15-től (hétfő) – október 27-ig 

(szombat) 8.00 és 16.00 óra között

VÍZÓRAOLVASÁST
végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:
2012. október 27. (szombat) 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
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Nem könnyű kulturális életet szervezni ma-
napság, sőt, egyre nehezebb, de segíthet a civil 
közösségek bevonása, a jó tapasztalatok és kap-
csolatok települések közötti átadása. 

Ez vált fő megállapításává annak a kulturális 
szakembereket összehívó konferenciának, mely 
szeptember 25-én került megrendezésre a szeg-
vári Művelődési házban. 

Az esemény egyben az újjá épült intézmény 
funkcióinak bemutatása is volt, hiszen Integrált 
Közösségi Szolgáltató Térként, ahogyan rövidít-
ve szokás hívni IKSZT-ként működik tovább. 

Méltó témaként szerepelt első, az IKSZT ter-
meiben rendezett konferencián a kistelepülések 
kulturális életének elemzése, jelenlegi helyzeté-
nek bemutatása, illetve a lehetőségek kutatása. 

A települési Önkormányzatok igyekeznek 
megtartani Művelődési házaikat és a benne dol-
gozó szakembereket, azonban tartalmi munkára 
már kevés pénzt tudnak biztosítani. Fontos te-
hát a helyi szakemberek pályázatíró aktivitása, 
illetve kínálkozó egyéb lehetőségek felismerése 
és kihasználása. 

A találkozó keretében egy konkrét kínálkozó 
lehetőséget is megismerhettek a szakemberek 
egy újonnan alakult civil szervezettől.

Kistelepülések Kultúrájáért Egyesület néven 
alakult egy közösség, mely elnökségén keresz-
tül meghívottként ismertette céljait a Konferen-
cia résztvevőivel. Ez az új szervezet szegvári 
székhelyű, de az egész országból vannak tag-
jai. Szegvárhoz kötődését Szűcs Árpád, Szeg-
vár Díszpolgára jelenti, ki köztudottan évekig, 
önzetlenül segítette nagyközségünk kulturális 
életét. Harmincnál több barátját hozta el hoz-
zánk, művészeket, tudósokat, akik gazdagítot-
ták programjainkat. Így jöhetett létre számtalan 
kiállítás, író-olvasó találkozó, de így szerve-
ződhetett meg az évek óta sikeresen működő 
Szegvári Népfőiskola is. Szűcs Árpád halála 
megrendítette Barátait, akik pár hónap múlva 
emléke előtt tisztelegve, eszmeiségét, munkás-
ságát folytatva megalakították a fenti egyesüle-
tet. 

Célul tűzték ki, hogy folytassák azt az Árpád 
által megkezdett segítő munkát, mely egy kultu-
rális igényességgel rendelkező, de anyagiakkal 
szűken bánó falu életében pezsdítő lehetősége-
ket kínál. 

Együttműködve a Tűzköves Alapítvánnyal a 
Kistelepülések Kultúrájáért Egyesület indítvá-
nyozta egy olyan kulturális adatbázis létrehozá-
sát, mely szabad szellemi kapacitással rendelke-
ző önkéntesek elérhetőségét tartalmazza.

Vagyis, elsőként saját tudásukat, művészeti 
produktumaikat felajánlva az Egyesület tagsá-
ga vállalja előadások megtartását, kiállítások 
anyagának biztosítását, vagy írókkal, költők-
kel való találkozást érdeklődő településeknek, 
másodsorban feltérképezve a bekapcsolódó 
falvakat, újabb embereket vonnak be a körbe. 
Sokszor halljuk, hogy saját hazájában senki 
sem lehet próféta. Ilyen alapon viszont érdekes 
színfoltot hozhat a települési kultúrába egy tá-
volról jövő, ismeretlen ember, aki lehet, hogy 
lakhelyén kutatási területével, hobbijával az 
unalomig ismert. Ezen az elven létrejöhet egy 
nagy kiterjedésű humán-erőforrás csere az ön-
kéntesség jegyében, mely segíti újabb rendezvé-
nyek létrejöttét, melyek nagyon jó alapot adnak 
a kikapcsolódásra és az önművelésre, a társas 
kapcsolatok életben tartására, a települési ös-
szetartozás-érzés ápolására. 

A Konferencia konkrét eredményeként létre-
jött együttműködés alapján az idén a november 
hónapban induló Szegvári Népfőiskola több 
települést bekapcsol. Vagyis a Kistelepülések 
Kultúrájáért Egyesület tagjai Szegváron túl még 
Derekegyházán, Nagymágocson, Nagytőkén és 
Fábiánsebestyénen is tartanak előadásokat, így 
gazdagítva az ottani igényes kulturális kínála-
tot.

Nagy Sándorné művelődésszervező 
a Tűzköves Alapítvány elnöke

A Konferencia megvalósulását 
a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatta!

Kistelepülések Kulturális helyzetéről rendezett konfe-
renciát a Művelődési házban a Tűzköves Alapítvány

Író-olvasó  
találkozó volt a  

Művelődési házban

A régi Barátok 
is szolgálhatnak 
meglepetéssel! 
Ilyen volt szá-
momra, amikor 
S z o m b a t h e l y i 
Árpád kistele-
ki festőművész 
hívott fel, hogy 
beszámoljon róla, 
megjelent első 
könyve. 

Ki gondolta, hogy képzőművészeti tevé-
kenysége, iskolaigazgatói munkája mellett 
még a szép-írás is csábítja, hogy az önki-
fejezés eddigi területei nem elégítik ki, és 
újabb műfajban keresi a lehetőségeket! 

Aztán elolvastam könyvét, melynek 
címe is talány volt számomra, és rájöttem, 
ezt tényleg meg kellett írni!

„Gencsháti fogócskafa” nézem a nehe-
zen meghatározható formát öltő mű bo-
rítóján. Novellafüzér, mondja róla az író, 
nekem mégis az-az érzésem, rendhagyó 
festményalbumot lapozok. Mert valóban 
néhány oldalas írott alkotások sorozata a 
könyv, de annyira átélhető hangulattal, 
olyan ízesen jelenik meg a novellácskák-
ban a Makó környéki majorság letűnt vilá-
ga, hogy mindegyikből kibontakozik sze-
memben egy lelket érintő kép.

A gyermekkori szépségeket idéző fes-
tő-író több idősíkon alkot, hiszen a jelen-
ből nem csak az 1960-as években megélt 
kamaszkorára, de az annak helyet adó 
Návay Kastély háború előtti virágzására 
is visszatekintget. Nagy kirándulás tehát 
időben és térben, melyet keretbe foglal 
a művészi fantáziát is csillogtató, múltat 
idéző emlékezés, túlnőve a személyes él-
ményeken, jellemezve a három kor társa-
dalmát. 

A Művelődési házban zajló, baráti lég-
körű találkozón Szombathelyi Árpád el-
mondta, könyvéwnek egyik célja, hogy 
felhívja a figyelmet a leromlott állapotban 
álló, enyészetnek adott Gencsháti Návay 
Kastélyra. Talán nem is gondolta, a szeg-
váriak mennyire megértik aggodalmát! 

Nagy Sándorné 
művelődésszervező
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Az Országgyűlés 2012. július 12-én 
elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. 
augusztus 1-től hatályos törvény kötelező 
tagságot ír elő az agrárszektor és az élel-
miszeripar valamennyi piaci szereplője 
számára a közeljövőben kiírandó országos 
kamarai választások nyomán létrejövő új 
Agrárkamarában.

Ezáltal minden olyan természetes sze-
mély és gazdálkodó szervezet, aki a tör-
vény meghatározása szerint agrárgazdasági 
tevékenységet folytat, kötelezetté válik az 
agrárkamarai tagságra. (Az agrárgazdasági 
tevékenységek részletes listáját a törvény 
mellékletei tartalmazzák, illetve ide kattint-
va is elérheti: agrárgazdasági tevékenysé-
gek listája)

A leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. 
november 30-ig kötelesek a Magyar Ag-
rárkamara honlapján (www.agrarkamara.
hu) található online regisztrációs felületen 
bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántar-
tásba, valamint befizetni a kamarai hozzá-
járulást az ott közzétett számlaszámra.

I. A REGISZTRÁCIÓRA  
KÖTELEZETTEK KÖRE

Regisztrációra kötelezett minden olyan 
Magyarországon tevékenykedő természe-
tes személy és gazdálkodó szervezet, aki a 
törvény alapján az agrárkamarai tagságra 
kötelezetté válik, azaz:

• Őstermelőként vagy egyéni vállalkozó-
ként agrárgazdasági tevékenységet folytat, 
vagy 

• gazdálkodó szervezetként Magyaror-
szágon székhellyel, telephellyel vagy fiók-
teleppel rendelkező 

a) élelmiszerlánc-felügyeleti informáci-
ós rendszerben nyilvántartott és agrárgaz-
dasági tevékenységet folytató,

vagy a fenti feltételek hiányában agrár-
gazdasági tevékenységet főtevékenység-
ként folytató jogi személy vagy jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb 
állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szö-
vetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, erdőbirtokossági 
társulat, európai szövetkezet, európai rész-
vénytársaság.

(Részletesebben ld. a törvény 2. és 5. 
§-át, ill. az agrárgazdaságinak minősülő 

tevékenységek listáját: agrárgazdasági te-
vékenységek listája).  

A TÖBBSZÖRÖS REGISZTRÁCIÓ 
ESETEI

1. Ha valaki természetes személyként és 
gazdálkodó szervezet révén egyaránt köte-
lezett a kamarai tagságra (mert pl. egyszer-
re őstermelő és egy vagy több gazdálkodó 
szervezet tulajdonosa/képviselője), akkor 
természetes személyként is és minden érin-
tett vállalkozása után is külön-külön kell 
regisztrálnia.

2. Ha azonban valaki csak természetes 
személyként kötelezett több jogcímen is 
regisztrálni (mert pl. őstermelő és egyéni 
vállalkozó is egyben), akkor annak csak 
egyszer, a 2011-ben nagyobb éves árbevé-
telt elért tevékenységi formája szerint kell 
regisztrálnia.

3. Családi gazdaság esetén a családi gaz-
daság minden olyan tagjának regisztrálnia 
kell, akinek önálló őstermelői igazolványa 
vagy egyéni vállalkozói igazolványa van.

4. Közös őstermelői igazolvány esetén a 
módosított 2012. évi CXXVI. Törvény 5§ 
alapján a főlapon szereplő természetes sze-
mélynek kell regisztrálnia. 

MENTESÜLÉS A BEJELENTKEZÉS 
ALÓL

A kötelező tagság és így a nyilvántartás-
ba vétel alól is mentesülnek a törvény sze-
rint azok, akik tagjai:

• a Magyar Állatorvosi Kamarának, 

• vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamarának, 

• vagy a Magyar Vadászkamarának vagy 
más vadászati szakmai szervezetnek, 

• vagy valamelyik hegyközségnek, 

de csak akkor, ha az e tagságukkal össze-
függő tevékenységen kívül más agrárgaz-
dasági tevékenységet nem folytatnak. Ezen 
gazdálkodók (továbbá az agrárgazdaság 
fejlesztéséről szóló törvény szerint nyil-
vántartásba vett szaktanácsadási szolgál-
tatást nyújtó szaktanácsadó, illetve az elis-
mert LEADER Helyi Akciócsoport tagja) 
önkéntesen vállalhatnak agrárkamarai tag-
ságot, mellyel kapcsolatban ugyanazok a 

jogok és kötelezettségek keletkeznek, mint 
a törvény által tagságra kötelezett gazdál-
kodók esetében.

II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA 

A bejelentkezés kizárólag az online 
regisztrációs felületen történhet, határ-
ideje 2012. november 30. A kitöltésben 
szükség esetén segítséget nyújtanak az ag-
rárkamara Gazdálkodói Információs Szol-
gálatának tanácsadói az ország 200 területi 
irodájában. (A tanácsadók elérhetősége az 
umvp.agrarkamara.hu weboldalon található)

A regisztrációs adatlap kitöltését az 
online felületen megjelenő kitöltési inst-
rukciók segítik. A közölt adatok valódisá-
gáért az adatközlő felel.

Felhívjuk a regisztrálók figyelmét az 
e-mail cím megadásának fontosságára, 
mivel a kamara ezen keresztül fogja folya-
matosan tájékoztatni tagjait az őket érintő 
fontos tudnivalókról (pl. a kamarai válasz-
tásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi 
majd később a visszaigazolást is a sikeres 
regisztrációról). E-mail cím megadása ab-
ban az esetben is ajánlott, ha az ügyfél saját 
e-mail címmel nem rendelkezik, de van a 
környezetében olyan e-mail cím, amelyen 
az elektronikus küldeményekhez idősza-
kosan hozzáfér (pl. családtag, ismerős, ta-
nácsadó e-mail címe)

Az online regisztráció során ki kell vá-
lasztania a törvény által felsorolt agrár-
gazdasági tevékenységek közül azt, amely 
alapján a kamarai szakmai osztályokba 
való besorolását kéri. Ha Ön természetes 
személyként többféle agrárgazdasági tevé-
kenységet is végez, akkor a vállalkozására 
leginkább jellemző ill. abban legnagyobb 
gazdasági súllyal szereplő tevékenységét 
jelölje meg. A gazdasági szervezeteknek 
egységesen a főtevékenységüket kell meg-
jelölniük.

III. A REGISZTRÁCIÓ  
HITELESÍTÉSE 

A kitöltés végén ellenőriznie és véglege-
sítenie kell a bevitt adatait. FIGYELEM: 
a „Véglegesítés” gomb megnyomása után 
már nincs lehetősége a további módosí-
tásra, a rendszer elkészíti és a képernyőn 
megjeleníti az Ön egyedi kamarai nyilván-
tartási számát és a regisztrált adatok visz-
szaigazolását.

NOVEMBER 30-IG 
KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
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Felhívjuk a kedves Olvasók figyelmét, 
hogy a Hitélet-rovatban szereplő írásokért a 
továbbiakban a rovat szerkesztője felel. Az 
Olvasókat felkavaró írást azonban nem áll 
módunkban közölni. (A szerkesztők)

Folytatás a 10. oldalon

NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCI-
ÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ FELTÉTLE-
NÜL LE KELL TÖLTENIE ÉS KI KELL 
NYOMTATNIA EZT A VISSZAIGAZO-
LÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ ALÁÍRÁ-
SÁVAL ELLÁTVA POSTÁZNIA KELL 
EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJE-
LÖLT CÍMRE (legkésőbb 2012. november 
30-ig).

Javasoljuk, hogy a nyomtatás előtt min-
denképpen mentse el a visszaigazolást! 

Amennyiben a visszaigazolás letöltése 
után valamilyen okból mégis módosítania 
akar az adatain vagy elvesztette a visz-
szaigazolást, úgy már csak a regisztráció 
ismételt elindításával tud ezen segíteni. 
Ebben az esetben a rendszer újabb vissza-
igazolást fog Önnek generálni, új nyilván-
tartási számmal.

IV. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGFIZETÉSE

A regisztrációnként 5.000 Ft összegű 
kötelező kamarai hozzájárulás megfizeté-
sének határideje szintén 2012. november 
30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak 
azt követően történhet meg, hogy a kama-
rai hozzájárulás befolyt a Magyar Agrárka-
mara erre a célra elkülönített

14100000-10790649-02000004 számú 
bankszámlájára (Volksbank).

NAGYON FONTOS: az átutalásnál 
vagy banki befizetésnél a KÖZLEMÉNY 
ROVATBAN FELTÉTLENÜL TÜNTES-
SE FEL AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ 
SORÁN KAPOTT KAMARAI NYIL-
VÁNTARTÁSI SZÁMÁT és a „KAMA-
RAI HOZZÁJÁRULÁS” szöveget! 

Több adat megadása felesleges, de kér-
jük, figyeljen a kapott kamarai nyilván-
tartási szám pontos formátumára, mivel a 
befizetés azonosítása a nyilvántartási szám 
alapján történik! Ha ez hiányzik vagy hi-
bás, úgy befizetésének azonosítása nem 
lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel 
meghiúsulhat. Ezért javasoljuk, hogy az 
utalást csak a visszaigazoló lap sikeres ki-
nyomtatása után kezdeményezze.

A hozzájárulás megfizetése alól mente-
sülnek azok a gazdálkodó szervezetek és 
egyéni vállalkozók, amelyek a kereskedel-
mi és iparkamaránál agrártevékenységgel 
regisztráltak és igazolják, hogy a gazdasá-
gi kamarákról szóló 1999. CXXI. törvény 
34/A. § (2) bekezdésében foglalt regiszt-
rációs díjat a kereskedelmi és iparkamara 
részére már befizették. A regisztráció során 
erről külön nyilatkozni kell!

Az agrárkamarai hozzájárulást 
készpénzátutalási megbízáson (sárga csek-
ken) is be lehet fizetni. Csekket igényelni 
a területi kamaráknál, szaktanácsadóknál, 
falugazdászoknál lehet. FONTOS, hogy a 
jobb felső sarokban található közlemény 
rovatban feltétlenül tüntesse fel az online 
regisztráció során kapott kamarai nyilván-
tartási számát.

V. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

A kamarai nyilvántartásba vétel és a vá-
lasztói névjegyzékbe kerülés az alábbi 3 
feltétel együttes teljesülését követően tör-
ténik meg:

• Ön letöltötte és kinyomtatta regisztrált 
adatainak visszaigazolását az online felü-
letről, és azt aláírva elpostázta az ott meg-
jelölt címre (ld. III. pont); 

• az Ön kamarai hozzájárulása (kamarai 
nyilvántartási számának pontos feltünteté-
sével) beérkezett az elkülönített bankszám-
lára (ld. IV. pont);

• a regisztrációs iroda – a regisztrációs 
időszak lezárulása és a megfelelő adatel-
lenőrzések után – visszaigazolta Önnek 
regisztrációja érvényességét. 

Októberi programok  
a Művelődési házban
Október  2. (kedd) 18 óra
Nyilvános főpróba a Tűzköves Színjátszókkal.
Október 8-11-ig
Csapatépítő kirándulás – Kultúra Pártolók 

Köre, Helyszín: Románia, Bihar hegység, Boga 
völgye

Október 13. (szombat)
A Micimackó bábcsoport és a Tűzköves 

Színjátszók fellépése Fábiánsebestyénben.
Október 16. (kedd) 15 óra
20 éves a Mozgáskorlátozottak Egyesületé-

nek Szegvári Csoportja. Műsorral, vacsorával 
egybekötött ünnepi program

Október 19. (péntek)
Tűforgatók Körének szakmai kirándulása 

Kiskunhalasra és Kalocsára, Népművészeti 
Múzeumokba. 

Október 21. (vasárnap) 16 óra
Találkozás Simai Mihály József Attila díjas 

költővel. Legújabb, 2012-ben kiadott „Valaki 
mindent elszeret” című kötetének bemutatója. 

Október 23. (kedd) 
Községi ünnep 
Október 25. (csütörtök) 18 óra 
Bede Ádám régész előadása Téma: Halom-

sírok, kurgánok
Október 28. (vasárnap) 16 óra
3 D filmek rajongóinak filmvetítéssel egybe-

kötött összejövetele (gyermekprogram)

Október első vasárnapján elindul felnőttek-
nek szóló, kezdő angol nyelvtanfolyamunk. 

Szeretném felmérni, hogy lenne-e igény 
(térítéses) angol nyelvű játszóházra 7-10 éves 
korig. 

Kérem, ha megfelelő feltételek esetén beírat-
ná gyermekét, jelezze! (+36/20-568-7920)

Várjuk rendezvényeinkre! 
Nagy Sándorné 

művelődésszervező

Riporter voltam  
egy napig

A legtöbb ember életében legalább egyszer 
eljátszik a gondolattal, hogy milyen is lehet a 
kamera egyik és másik oldala. Manapság már a 
járókelőket is megkérdezik a fontosabb közéleti 
eseményekről, így nem annyira nehéz a kamera 
elé kerülni. De, mint mindennek, ennek is két 
oldala van. Valaki tartja a mikrofont, kérdez, 
értékel. Egyszerűnek tűnik, de vajon valóban 
az? Erre kerestük a választ Rostás Viktóriával, 
a Kurca TV riporter és vágó munkatársával.

Az amerikai filmekben legtöbbször egy kis-
kosztümben és magas sarkúban rohangáló nőre 
gondolunk, aki mindenféle katasztrófákhoz siet 
egy kis furgonban, hogy első kézből tájékoztat-
hassa nézőit. Azért ez egy igen utópikus kép. 
Nekem is volt szerencsém nem egyszer kipró-
bálni a kamera mindkét oldalát. Fontos, hogy az 
ember összeszedett és jó megjelenésű legyen. 
De vajon így vélekedik erről egy profi is?

Nagyjából másfél éve vagy a szakmában. 
Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni?

Párom, Viola István, operatőrként és vágó-
ként dolgozik a Kurca Tv-nél, én pedig miután 
befejeztem az iskolát sokat jártam át Hódme-
zővásárhelyről Szegvárra és láttam, hogyan is 
működik egy kistérségi televízió. Majd nem 
volt riporter, aki elmenjen egy forgatásra és 
mivel én épp kéznél voltam megkérdezték, 
hogy elvállalnám-e. Természetesen belemen-
tem. Aztán egyre többször kértek meg, közben 
megtanultam vágni is. Eleinte – körülbelül fél 
évig – társadalmi munkában dolgoztam, majd 
szeptembertől felvettek napi 8 órába.

Milyen mentalitású emberből lesz jó ripor-
ter?

Úgy gondolom egy olyan emberből lesz iga-
zán jó riporter, aki érdeklődő. Talán ez a leg-
fontosabb tulajdonság.
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ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK 
KÖZÖTT

Október a Szűzanya hónapja, minden nap a 
szentmise előtt imádkozzuk a rózsafűzért. Ok-
tóber 7. a Rózsafüzér királynéja ünnep. Szent V. 
Piusz pápa rendelte el az ünnepet a törökök felett 
Lepantónál /1571/ aratott sikeres tengeri csata 
emlékére. A győzelmet a rózsafüzér –imádkozás 
által a Boldogságos Szűznek tulajdonította.

Az angyal, amikor belépett Máriához megszó-
lította: „Üdvözlégy kegyelemmel teljes! Veled 
van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”

Amikor Mária meglátogatta Erzsébetet. „Er-
zsébet hangosan felkiáltott: Áldott vagy az asszo-
nyok között és áldott a te méhednek gyümölcse!”

Áldani annyit tesz, 
mint szóba foglalni az 
Isten teremtő, éltető és 
üdvözítő adományait, 
mielőtt még az megjön-
ne, megjelenne kérés 
formájában vagy a hit 
kijelentő imájában, vagy 
utólag a hálaadás, ma-
gasztalás imájában.Az 
áldások nyomán kinyil-
vánuló isteni adomá-

nyok kétfélék: természetesek, és természetfölötti-
ek. Mindezeket a valóságokat a hittan a kegyelmek 
kategóriái közt szokta tárgyalni. Természetesek az 
adományok, amelyet Izsák kívánt híres áldásának 
első felében Jákob számára: „Isten adjon neked az 
ég harmatából és a föld kövérségéből búzát és bort 
bőségben. Népek szolgáljanak Neked, más nemze-
tek hódoljanak előtted” (Ter. 27,28-29).

Összetett és teljes áldás, és a természetfelettie-
ket is hordozza a választott Ábrahámnak mondott 
isteni áldás: „Megáldalak és naggyá teszem neve-
det, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, 
akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azo-
kat én is megátkozom... Általad nyer áldást a föld 
minden nemzetsége.” 

A legnagyobb embernek adott áldást mondta ki 
Gábriel, mikor a Szűzanyát köszöntötte: Áldottabb 
vagy minden asszonynál, mert fiút szülsz, aki a 
magasságbeli fia lesz és Jézusnak nevezed el.

Természetes áldásban részesült egy édesanya 
a régi egészséges felfogás szerint, amikor gyer-
meket várt: „áldott állapotban” van - mondták. A 
legáldottabb lett a Szűzanya, mint Istenanya. Az 
újszövetség hívő embere örökölte Ábrahám áldását 
is, mert ő a hit atyja mindnyájunk előtt. Az áldás 
pedig atyáról fiúra száll, mint ezt Jákob története 
mutatja. Ezért, mint Ábrahám, mindnyájan áldás-
sá lettünk. Tudatosítani kell ezt! Váljunk áldássá 
a mindennapokban! Mondjunk jót mindenkinek.

A Szűzanya Medugorjei jelenésnél ezt mondta 
az áldásról. 

„Én anyai áldásomat adom. De a legnagyobb 
áldás, amelyet ti a földön kapni tudtok, az az ál-
dás, amelyet a papok adnak, mert őáltaluk az én 
Fiám áld meg benneteket. Ő azt is mondta, hogy ne 
feledkezzetek meg imádkozni a ti pásztoraitokért, 
mert nekik az én Fiam által megáldott kezük van. 

Azért én, arra kérlek benneteket, hogy amikor 
visszatértek saját plébániátokra, mutassátok meg, 
milyennek kell lennie viselkedéseteknek papja-
inkkal szemben! Ha a plébánosotok nem úgy vi-
selkedik, ahogy ti gondoljátok, hogy viselkednie 
kell, ne menjetek körbe, megítélni őt. Fogd a ró-
zsafűzért, és imádkozz érte. Ez a módja segíteni 
rajta, nem az ítélkezés. Mert ebben a világunkban 
annyi ítélkezés van, és olyan kevés szeretet. A 
Szűzanya azt akarja, hogy mi a szeretet által le-
gyünk felismerhetőek. Ne vegyük kezünkbe azt, 
amit csak az Úr tehet meg: csak ő ítélhet meg. 

ÁTOK VAGY ÁLDÁS?
Isten Igéje az nem felkavaró, az békét hoz és 

helyreállít. Ha valakinek nem tiszta a szíve, hor-
dozza a bűnt, (téves utakon jár, Isten parancsait 
nem tartja meg) és annak következményét, annak 
felkavaró! Ezeket a cikkeket azért írom, mert so-
kan tudatlanságban és megtévesztésben vannak. 
Isten Igéje a mi megmenekülésünkre íratott nem 
azért, hogy háborogjunk ellene. 

Úgy gondolom ez is olyan téma, amiről sokan 
nem tudják, hogy milyen veszélyes és mégis élnek 
vele, használják. Nem csak a bűn okozta, nemze-
dékről nemzedékre terjedő átokról beszélhetünk, 
beszélni kell a verbális átokról, arról, hogy az 
emberi beszédben kettős lehetőség, befolyás lehe-
tősége rejlik: lehet szóval áldani és átkozni. Az 
emberi szó átadhat a másik embernek érzelmeket, 
átadhat, rákényszeríthet akaratot, befolyást fejt ki 
a fölött, akihez szólnak.

Biztosan mindenki hallott már ilyesmit: „...Ál-
dom azt a tanáromat, aki rávezetett a matematika 
szeretetére...” „...Áldom a nagyanyámat, aki oly 
szigorúan vette a házi munkára való nevelése-
met... így nem kell most felnőtt fejjel megtanul-
nom sütni...” „...Áldom azt a napot...” stb.

Amikor ezek a nyelvi formulák rögzültek, úgy 
látszik a magyar ember is érzékelte, hogy ami-
kor jót mondok, akkor áldok, amikor rosszallok, 
rosszat mondok, akkor átkozok. A jó eseményből 
áldás jött az életemre, a rossz eseményből rossz 
jött. Az előzőért áldást, hálát mondhatok, a rosz-
szért rosszallást mondok.

Mi is az-az átok? Rosszat, gonoszat, negatív 
szavakat másokra mondani. Legtöbbször harag-
ból, irigységből, féltékenységből, elutasításból, 
megszégyenítésből ered.

Az átok önmagában hat, akár halljuk, akár 
nem, tudunk róla, akár nem. Az átkot lehet örö-
kölni. A legerősebb átok az anyai átok. Amikor az 
anya többször is kimondja a gyermekének, hogy 
te ügyetlen vagy, buta vagy, te nem vagy alkalmas 
erre a feladatra, stb. Ennek következtében a gyer-
mek olyan is lesz, amilyennek mondják, azt hiszi 
el. Sokszor megemlítet negatív szavak átokká mi-
nősül és hat arra az emberre, akire ezt kimondták.

Továbbá megátkozhatják a házastársak is egy-
mást féltékenységből, meg nem értésből, bizal-
matlanságból stb. Rosszat mondanak egymásról, 
vita haragtartás majd válás. Ez az átoknak a kö-
vetkezménye. A szülők is átkozhatják gyerme-
keiket, amikor mást jelöltek ki lányuknak vagy 

fiuknak házastársul, de ez nem úgy valósult meg, 
ezért haragjukban kimondják az átkot. /Ne legye-
tek boldogok./ Következménye harag, viszály, 
kapcsolat megszakad, gyűlölet. Tönkre megy a 
család, mert az átok hat. Továbbá  átkot mondhat 
a dédszülő, gyermek, szülő, testvér, és bárki más. 
Van olyan, amikor a családi vonalat átkozza meg 
valaki /generációs átok/. És vannak esetek, amikor 
valakit megkérnek (boszorkányt, jóst, okult em-
bereket/ mondjanak átkot és készítsenek rontást. 
És sokszor mi magunk is mondunk magunkra ne-
gatív szavakat, ami átokként hat. Vannak embe-
rek, akik jósokhoz, természetgyógyászokhoz for-
dulnak, hogy vegyék le a rontást, átkot, szerelmi 
kötést stb. Óva intek mindenkit, hogy ezekhez az 
emberekhez forduljanak, mert ezek nem segíte-
nek, hanem még nagyobb bajt okoznak. Az átkot, 
rontást nem szüntetik meg, hanem áthelyezik egy 
másik területre, úgy hogy a baj nem szűnik meg, 
hanem egy kis idő múlva nagyobb lesz. Ők nem 
az élő Istennel vannak, kapcsolatban hatalmuk 
nem Istentől van. Ők oda tudnak vezetni, akivel 
kapcsolatban, vannak /ördög/.

Átoktól és a rontástól egyedül Isten tud megsza-
badítani, ezért őhozzá kell folyamodni. /pap ebben 
tud tanácsot adni és eligazítani, közbenjárni/

Aki ezeket elkövette, és aki ellen elkövették 
azok számára van megoldás. Az átkot áldássá le-
het változtatni.

Bírák könyvében /17, 1-2/ olvassuk: Volt abban 
az időben egy Efraim hegységéről való ember, 
akit Míkajehunak hívtak. Ez azt mondta anyjá-
nak: „Az az ezerszáz ezüst, amelyet elvettek tő-
led, és amely miatt fülem hallatára esküdöztél, 
íme, az én birtokomban, nálam van.” Ő így felelt 
neki: „Áldjon meg az Úr, fiam!” Itt egy konkrét 
esetről van szó. Ellopták az ezüstöt. És az anya 
megátkozza azt, aki ezt tette. Fia lopta el, s ami-
kor rájön, hogy a saját anyja átka reá esik. Fel-
mutatja itt az ezüstöd. Ekkor az anyja megáldja. 
Tehát az átkot áldás leronthatja. Így tehetünk mi 
is imáinkban az átkot áldássá változtathatjuk: El-
mondhatjuk ezeket a laikus imákat. Előtte bánjuk 
meg bűneinket /gyónás/ kérjünk bocsánatot Isten-
től, hogy a kegyelme működhessék bennünk.

Én átkoztam meg valakit:
„Uram Jézus jövök hozzád és hozom azokat az 

embereket XY, akiket megátkoztam rosszat, gono-
szat mondtam neki. Uram Jézus Krisztus kérlek, 
bocsásd meg nekem ezeket és tiszta szívemből 
bánom, hogy ezeket kimondtam. Ünnepélyesen 
visszavonom ezeket a szavakat és kérlek Jézus, 
te áld meg ezeket az embereket és tedd szabaddá 
ennek a hatásai alól. És akaratod szerint szaba-
dítsd meg őket minden gonosz lelkektől, amelyek 
az átkokhoz kapcsolódtak. Mindezeknek a helyét 
töltsd be a Szentlélek örömével, békéjével és sze-
retetével. Köszönöm Jézus, hogy ezt megteszed.” 

Engem átkoztak meg, akkor ezt az imát mond-
hatjuk: „Uram Jézus Krisztus gyűjtsd egybe 
azokat az embereket, akik engem valaha megát-
koztak /ha tudjuk, soroljuk fel a nevüket/ Kérlek, 
bocsásd meg nekik. Kérlek, Jézus törd meg ezt 
az átkot és változtasd áldássá. Minden hatását 
semmisítsd az én életemre vonatkozólag. Vágd 
el ezeket a kötelékeket és szabadíts meg minden 
gonosztól, a neved dicsőségéért. Kérlek, tölts be 
engem Szentlelkeddel.”

Kimondott szavaink hatnak – ezért mondjunk 
mindig áldást a másikra és az Úr is meg álld minket 

 Zsadányi József
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NYÁRI ÉLMÉNYEK

A hittanórákon, ha új tanévet kezdünk, ez az 
első kérdés ami felmerül: milyen nyári élménye-
ink vannak? Sokszor vége láthatatlan sor kez-
dődik el, és sok-sok szép emlék idéződik fel a 3 
hónap eseményeiről.

Mi is az Egyházközség szervezésében egy kis 
kalandot éltünk át a nyár egyik szép délutánján.

Többek szívében felmerült egy óhaj, hogy ere-
detiben megnézhessük a Golgota c. képet. Most 
ezen a nyáron alkalmunk nyílt arra, hogy Szeged-
re látogassunk és a Múzeum kiállítást megtekint-
sük: Július 26-án. 

Már hetekkel előbb elkezdődött a szervezés. 
Nagyon nagy hírverés nem volt, de páran elszán-
tak elkezdtük toborozni az érdeklődőket, és így 
össze is állt egy kis csapat, akik szívesen eljöt-
tek. –Meglepődtem, hogy korábban már milyen 
sokan látták a Munkácsy Trilógiát valahol. Most 
„Aranyecset-Munkácsi Szegeden” címmel van 
nagyszabású kiállítás JÚNIUS 23. - OKTÓBER 
14. között.

A három teremben látható tárlaton összesen 
41 Munkácsy-festményt mutattak be: kiállították 
a gigantikus méretű, több mint 7 méter széles és 
4,5 méter magas Golgotát, illetve két olyan művet 
is, melyet Magyarországon most csodálhat meg 
először a nagyközönség.

A sokmilliárdos értékű kollekciót felvonultató 
kiállításon a Pákh Imre gyűjtemény képei mellett a 
Nemzeti Galériából érkező festményeket, valamint 
a békéscsabai Munkácsy-múzeum által kölcsön-
adott fotóanyagot is megtekinthették az érdeklő-
dők. A Móra Ferenc Múzeum saját gyűjteményé-
nek darabjai, a Honfoglalás szín- és szénvázlata, 
valamint a Felszolgálólány is bemutatásra került.

A tárlatvezetésen többek között megismerked-
hettünk Munkácsy életrajzával, tevékenységével, 
és láthattuk festőkorszakának egy-egy képeit: 
Munkácsy Mihály 1844-ben született Munkácson, 
bajor eredetű családban, eredeti családneve Lieb 
volt. 1851- re teljesen árván maradt, és testvéreitől 
külön választva Békéscsabára került anyai nagy-
bátyjához, aki mesterséget kívánt adni a kezébe. 
A fiatal fiú nem tudván mit vállal, az asztalos inas 
mesterséget választotta és beállt egy helyi asztalos 
műhelyébe, ahol 1858-ban kapott bizonyítványt. 
Az ott töltött három év súlyos megpróbáltatásokat, 
többek között 12 órás munkaidőt és hiányos táp-
lálkozást jelentett számára, amelynek következmé-
nyei egész életén át végig kísérték….

Az igazi nagy változást életművében a Krisz-
tus trilógia megfestése jelentette, amelyhez töb-
bek között Ernest Renan francia író Jézus élete c. 
műve vezette el, amelyben Jézust isteni rangjától 
megfosztva, dicsfény nélkül, a világot megváltó 
emberként ábrázolta, aki bátran száll szembe a 
hatalommal a hit és az igazság védelmében.

SZEPTEMBERI ESEMÉNYEK

Ismét örömmel tapasztaltuk, hogy a szeptem-
ber hónap is gazdag élményekkel, szép esemé-
nyekkel telt Egyházközségünk életében. Csak két 
nagyon fontos eseményről számolok be néhány 
sorban, és pár képpel. Az egyik a legfontosabb 
ünnepe templomunknak: a BÚCSÚNK. Erre az 
ünnepre idén Fabisz Ákos újmisés csongrádi káp-
lánt hívtuk meg. Rendkívül szimpatikus, dina-
mikus fiatalembert ismertünk meg személyében. 

Homíliájában szép szívhez szóló, követhető be-
szédet mondott, melynek lényege: Mária fiához: 
Jézushoz vezet bennünket. Nagyon fontos, hogy 
mi Hozzá tartozunk, meghívottak vagyunk erre 
az Útra. Egy jó, szemléletes képpel illusztrálta: A 
hegyre vezető út: rögös, éles, bogáncsoson vezet 
– ez a mi életünk, melyen sok sebet, sérülést, fáj-
dalmat kell elszenvednünk. Mellettünk könnye-
dén halad Jézus, nyomában az édesanyja: mi ez a 
könnyedség, hogyan lehet jól haladni utána? Má-
ria mindig a nyomában lépdel… Mit is jelent ez 
a lelkiéletben? Erről szólt mindaz, amivel emelte 
szívünket, és biztatott a további hűségre.

A szentmisét követte a körmenet, melyen igen 
sokan résztvettünk. Ennek értelmét is elmagya-
rázta előtte az atya: Életünk körútja: a születés, 
iskolai évek, munkás ifjú és idősebb,majd a szen-
vedés, és a halál, amivel újra visszatérve Isten-
hez zárul életutunk, amint a körmenet jelképez 
a templom körül. Hála Istennek sokan voltak vi-
dékről vendégek ezen a szép ünnepünkön.

Jó volt látni a riportot az Atyával, és a plébáno-
sunkkal a Kurca Tv-ben a következő héten. Kár, 
hogy éppen a lényegre nem szokott idő lenni: hogy 
a prédikációt is élvezhettük volna a képernyőn is.

Reméljük, hogy még sokszor találkozunk a fia-
tal, igen kedves, szimpatikus atyával Szegváron.

A másik nagy eseménye templomunkban 
rendezett ünnepeknek a Jubiláló házaspárok 
szentmiséje volt 23-án. Igen megható és szép él-
ményben volt részünk, nem csak az ünneplők, és 
családtagoknak, hanem mindenkinek, aki eljött 
erre a szentmisére. Atya kedves szavai, és az alka-
lomhoz illő imádságok beépületek a lelkekbe. 108 
meghívásra 34 pár tudott eljönni. Hála Istennek, 
hogy hálát adhattunk a 65, 55-10 éves házaspár-

okkal. Természetesen azokért az idős, beteg, vagy 
munkában lévő házaspárokért is imádkoztunk, 
akik nem saját hibájukból nem lehettek itt. Kö-
nyörgéssel fordultunk a Mindenható Atyához az 
elhunyt gyermekekért, hozzátartozókért is. Isten 
áldja, és segítse továbbra is életüket, családjaikat, 
hogy 5 év múlva ismét együtt lehessünk. Néhá-
nyan a Katolikus Körben a szeretetvendégségen 
is résztvettek. Itt igen jó hangulatú baráti beszél-
getés alakult ki. KÖSZÖNJÜK a résztvevőknek 
jelenlétüket, és a háttér segítőknek a munkáját. 

MÉG EGY HARMADIK eseményről is 
szót kell ejteni, ami szeptember 16-án volt: A 
kórógyszentgyörgyi keresztnél ismét megrende-

zésre került a Szentkereszt Felmagasztalása ün-
nep. Itt a szabadban – különleges hangulattal bír 
ez a helyszín – imádkoztuk el a rózsafűzért, és 
volt a szabadtéri szentmise. Szép számmal jönnek 
ki az öregfalusi hívek, és szép számmal vesznek 
részt ezen a környékben lakók is. Hálásan meg-
köszönjük ismételten Nekik, hogy egész évben 
szép friss, szép virágokkal díszítik a keresztet, és 
környékét, vigyázzák e Szent Ereklyét. Isten áldja 
meg és segítse továbbra is mindazok életét, akik 
ezt a helyet fontosnak tartják, és eljönnek ide né-
ha-néha imádkozni is.(Piti M)

HÍREK-ESEMÉNYEK
Október 1-től minden este 17.25-kor közös 

rózsafüzér imádságot végzünk, utána szentmi-
se. Szenteljünk rá az időt, kérjük a Szűzanya 
közbenjárását a közös imádsággal, van igen sok 
fontos szándék, amiért imádkozni lehet és kell! 
De az imádság csúcspontja a szentmise, aki te-
heti, vegyen részt. A gyerekek részére ez évben is 
meghirdetjük a versenyt, részletes tájékoztatást a 
hittanórákon kapnak.

Szentkenet ünnepélyes felvétele október 7-én 
15 órakor. Előtte 14.25-től rózsafüzér imádság. 
Kérheti a szentség felvételét mindaz, aki bármi-
lyen testi-lelki betegségben szenved. Feltétele a 
szentgyónás elvégzése, erre jó alkalom hét köz-
ben a rózsafüzér imádság ideje, vagy azon a va-
sárnapon a szentmise előtti időben, 14 órától. Aki 
akadályoztatva van, és nem tud már a templomba 
eljönni, jelentsék a hozzátartozók a plébánián, a 
364-810-es számon, egyeztetett időpontban a Plé-
bános úr a lakásán meglátogatja a beteget.

Ezen a vasárnapon este már nem lesz szentmise!
Október 8. Magyarok Nagyasszonya ünnepe. 

Szent István királyunk halála előtt Szűz Máriá-
nak ajánlotta fel országát. Ezért Nagyasszonynak 
szólította népünk őt imádságaiban, énekeiben. 
1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte ezt az 
ünnepet, Szent X. Piusz pápa pedig erre a napra 
helyezte.1980-ban II. János Pál pápa ezen a napon 
szentelte fel a Szent Péter-bazilika altemplomá-
ban lévő Magyarok nagyasszony kápolnát. Szent-
mise templomunkban 18 órakor lesz.

Október 9-én kedd este a szentmise után (19 
órakor), lesz az első Bibliaóra a katolikus körben. 
Új fejezet kezdődik, szeretettel hívják és várják 
a régi és újabb résztvevőket is! Használjuk fel a 
kínálkozó lehetőséget a teljes katolikus Bibliai 
tanítás megismerésére!

Október 23. Kapisztrán Szent János ünnepe, je-
lentős szerepe volt a nándorfehérvári győzelem ki-
vívásában a törökökkel szemben. Ennek emléke a 
déli harangszó. Ezen az ünnepen a 18 órakor kezdő-
dő szentmisét a forradalom áldozataiért ajánljuk fel.

Október 28-án kell az órát visszaállítani egy 
órával! A szentmisék időpontja változatlan marad.

Temetői szertartás, sírkőszentelés: november 
1-jén Mindenszentek ünnepén lesz. Újfalusi te-
metőben 10.30, Öregfalusi temetőben 14 óra. 
Mindkét helyen igeliturgia a keresztnél, majd a 
bejelentett sírkövek megszentelése. Sírkőszente-
lést lehet kérni a plébánián, vagy szentmisék előtt 
és után a sekrestyében.

Ezen az ünnepen szentmise a templomban este 
18 órakor lesz!

November 2-án Halottak napján 18 órakor az 
össze elhunytért lesz szentmise, a végén halottak 
esti megemlékezés.

(Rozgonyi Mária)
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Összefoglalnád pár mondatban a szakma 
előnyeit és hátrányait?

Előnyeit abban látom, hogy néha olyan he-
lyekre jutok el, ahova egyébként nem tudnék, 
olyan emberekkel találkozom és beszélgetek, 
akikre az emberek felnéznek. Hátránya annyi, 
hogy nincs nappal, nincs este, nincs hétvége. 
Ha rendezvény van, menni kell.

Manapság nem mellékes szempont a fizetés 
sem. Hogyan keres egy átlag riporter?

Az átlag riporteri keresetről sajnos nem tu-
dok mit mondani, csak a saját nevemben tudok 
beszélni és azt kell, hogy mondjam, hogy nem 
jól. Van, hogy napi 8 óra helyett 12-t dolgozik 
az ember ami nincs megfizetve. De valószínű-
leg a nagyobb televízióknál jobb a helyzet.

Miben látod a legnagyobb nehézségét eme 
foglalkozásnak?

Ha talán nem is a legnagyobb nehézség, de 
nem mindig könnyű jó riportalanyt találni, 
néha könyörögni kell pár válaszért.

Igen, ezt én is többször tapasztaltam. De mi 
a helyzet egy riporterrel? Hiszen a mondás 
szerint, a jó riporter mindig napra kész! Te ho-
gyan készülsz fel egy-egy munkára?

Egy jó riporternek nem csak napra kész-
nek kell lennie, de jó improvizációs készség-
gel is rendelkeznie kell. Minden forgatás előtt 
interneten szoktam kutakodni, hogy találok-e 
bármit a rendezvénnyel kapcsolatban. Híres 
embereknél könnyebb a helyzet, hiszen róluk 
temérdek infó van a neten. De van, hogy sem-
mit nem találok és ilyenkor nagy szükségem 
van az improvizációs készségemre.

Te vágóként is dolgozol. Ez előnyt jelent ne-
ked? Jobb, ha az általad készített riportokat te 
’nyirbálhatod meg’?

Mindenféleképpen előnyt jelent. Manapság 
a legtöbb munkahelyre olyan embereket vesz-
nek fel, akik több dolgot is tudnak csinálni. 
Emellett az is fontos, hogy az általam készí-
tett riportokat én rakhatom össze, úgy ahogy 
én szeretném. Narrálni is szoktam ezeket az 
összeállításokat, ez pedig csak úgy lehet ha a 
teljes anyagot én készítem.

Mi volt az eddigi legélvezetesebb munkád?
Nagyon szeretem a riportfilmeket, amikor 

olyan emberekkel készítünk interjút, akik vala-
miben, vagy valamikben tehetségesek. Például 
egy kiváló zenésszel, bútorfestővel vagy népi 
iparművészekkel, festőkkel, szobrászokkal. Jó 
érzés, hogy bemutathatom azt, ami néha a ho-
mályba vész.

Végül, mit üzennél a kezdőknek?
Csak azt, hogy mindenképpen érdemes el-

kezdeni, ha pénzben nem is jön vissza az a 
munka, amit belefektetünk, a pozitív visszajel-
zések mindig sok erőt adnak.

Köszönöm szépen Viki, hogy időt szakítottál 
rám és gazdagítottad tudástárunkat. További jó 
munkát és szép sikereket kívánok!

Simon Gabriella

A 7. oldal folytatása

Helytörténet
Nagy elismerésben volt részem. Egy orszá-

gosan ismert és elismert levéltáros, a Magyar 
Levéltárosok Egyesülete Alföldi Szekciójának 
korábbi vezetője, „A szentesi díszkút történe-
te” című művének tiszteletpéldányát „Dr. Mé-
száros Imre helytörténész kollégának ...” be-
jegyzéssel ajánlotta. A jóleső elismerés azt is 

eszembe juttatta, hogy újkori történetírásunk 
mit sem érne hiteles visszaemlékezők nélkül. 
Ilyen hiteles visszaemlékezők Szegváron Ma-
gyar Laci bácsi és Pusztai János bácsi. 

Laci bácsitól tudom, hogy Szegváron „Ma-
gyar-kovácsék” patkolták a csendőrségi lova-

Bruno Ferrero:  
A három gyermek

Amikor elnyerte egy újság szerkesztői szé-
két, úgy érezte megfogta az Isten lábát.

Rögtön felhívta a mamát, a papát, no meg 
persze a kedves Mónikát, akinek egyszerűen 
csak ennyit mondott:

– Meg van az állás, összeházasodhatunk!
Össze is házasodtak és nemsokára született 

3 csodás gyermekük: Máté, Mária és Lőrinc.
Hat évig felhőtlen boldogságban éltek, ekkor 

az újság szerkesztősége kényszerűségből fel-
oszlott. A fiatal apa kénytelen volt egy másik 
újságnál dolgozni, de ez sem húzta sokáig.

Az álláskeresés ezúttal reménytelennek tűnt.
A mama és a gyerekek napról napra ború-

sabbnak látták a papa homlokát.
Végül egy este, vacsora alatt kitört belőle a 

keserűség: 
– Minden hiába! Ebben a szakmában nincs 

semmi lehetőség: mindenhol leépítések, elbo-
csátások...

Mónika megpróbált lelket önteni belé, fel-
idézte közös terveiket, eszébe juttatta kétség-
bevonhatatlan tehetségét, beszélt a reményről...

Másnap az apa csak azután kelt fel, hogy a 
gyerekek már elmentek hazulról.

Nehéz szívvel ült le az íróasztalához, ahol 
dolgozni szokott. Pillantása a papírkosárra 
esett, amiben rózsaszín cserépdarabokat vett 
észre. Annak a 3 porcelánmalacnak a darabjai 
voltak, amiben a gyerekek őrizték megtakarí-
tott pénzecskéjüket.

Az asztalon maroknyi aprópénz és néhány 
kisebb címletű papírbankó hevert, alattuk pa-
pírlap, rajta gyerekes ákombákom: „Drága 
papa, mi hiszünk benned!”

Szeme könnybe lábadt, a sötét gondolatokat 
mintha elfújták volna, bátorsága visszatért. 
Ökölbe szorította kezét és megfogadta: „A Ti 
hitetek nem szenvedhet csalódást!”

Ma az egyik legnevesebb európai kiadó igaz-
gatójának íróasztala felett ezüstképkeret függ.

Az igazgató büszkén mutogatja: – Ez a sike-
rem titka!

A keretben csak egy fehér papírlap van, rajta 
bizonytalan, kifakult írással: „Drága papa, mi 
hiszünk benned!”

kat. Gyógypatkó gyűjteményük ipartörténeti 
érdekességnek számított. Később a bevonuló 
szovjet csapatok parancsnoka is műhelyük kö-
zelében rendezkedett be 1944-ben. 

János bácsi pedig a „Győző tanya” alapos is-
merője. Tőle tudhatjuk, hogy Dr. Győző Dezső 
ügyvéd építtette ezt a tanyát, aki Magyar Kirá-
lyi Főtanácsosi címmel is büszkélkedett. 

A műgyűjtők is jelentős szerepet játszhatnak 
egy-egy témakör megismerésében. 

Tóth József György szegvári műgyűjtő tulajdo-
nában van Dr. Győző Dezső kerékpárjának név-
táblája. Legyünk tisztelettel múltunk ismerői iránt. 

Mészáros Imre 
helytörténész 
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Idén legalább 5000 diákot érint az új, 
több gyakorlati órával induló szakiskolai 
képzés, amelynek bevezetése ugyanakkor 
csak 2013-tól lesz kötelező az intézmények 
számára, míg a szakközépiskolai oktatás-
ban is csak a jövőre induló tanévben lesznek 
érzékelhető változások – mondta Czomba 
Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős ál-
lamtitkára. 

Az oktatási államtitkárság az MTI számá-
ra összeállított tájékoztatása szerint szep-
tember 1-jétől szakközépiskolában 227.600, 
szakiskolában 128.400 tanuló kezdi meg a 
tanévet, míg a szakközépiskolákban 40.200, 
a szakiskolákban pedig 33.900 első évfolya-
mos tanuló lesz.

Az új szakképzési törvény szerint a há-
rom évfolyamos szakiskolai képzés egy év-
folyamnyi közismereti óraszámot tartalmaz, 
párhuzamosan a két évfolyamnyi szakmai 
órával, és már az első szakiskolai évfolya-
mon beépítik az órák közé a szakmai gya-
korlati órákat.

Már kilencedikben is köthető szerződés
További változás, hogy idén szeptem-

bertől – bár szigorú feltételek mellett, de 
– már a kilencedik évfolyamon is köthető 
tanulószerződés, ez pedig arra ösztönzi a 
gyakorlati képzőket és a tanulókat is, hogy 
az új képzési formát válasszák – mondta az 
államtitkár.

Jelezte, hogy 2011-hez hasonlóan az isko-
lák az idén is választhatnak: vagy a régebbi, 
„a gazdaság igényeit kevésbé kiszolgáló” 
tartalmú szakmákat oktatnak, vagy – ön-

2013-tól akár 10 ezer diák érzi majd…
Szakiskolai képzés

kéntesen – bevezetik a kamara kidolgozásá-
ban született képzési programokat. A 2013 
szeptemberétől induló tanévben ugyanakkor 
már kötelező lesz az új képzési forma indítá-
sa, miközben a régi típusú képzés – amely-
nek keretében két év alapvetően közismereti 
évfolyam után jött csak két év szakképzési 
évfolyam – kifutó jelleggel fokozatosan 
megszűnik.

Az előző tanévben már élt az úgynevezett 
előre hozott szakiskolai képzési rendszer, 
amelyhez a gazdasági kamara tavaly nyáron 
a duális képzési formához jobban igazodó 
szakmai és vizsgakövetelményeket dolgo-
zott ki.

Akár 10 ezer diákot is érinthet
Idén az előzetes számítások szerint leg-

alább 5000 tanulót fog érinteni az új képzés, 
de elképzelhető, hogy ez a szám eléri a 10 
ezret is, mivel már kilencedikben is köthető 
tanulószerződés. Czomba Sándor ismertette 
azt is, hogy a rendelkezésre álló informá-
ciók szerint tavaly majdnem 10 000 tanuló 
kezdte meg tanulmányait az új követelmé-
nyek szerint.

Az új rendszerben oktatott szakmákra pél-
daként említette azokat a korábban is magas 
gyakorlati óraszámmal oktatott szakképesí-
téseket, mint az ács, a cukrász, a villanysze-
relő, az asztalos vagy a gépi forgácsoló.

Az államtitkár kiemelte: nagyságrendileg 
ugyanannyi szakmai gyakorlati óra lesz, de 
ezek már a kilencedik évfolyam kezdetétől 
kötelezően beépülnek a képzésekbe. Ezzel 
jelentősen csökkenni fog a tanulók lemor-
zsolódása is; eddig minden ötödik gyerek 

szakképesítés megszerzése nélkül hagyta el 
a szakiskolát – fűzte hozzá.

Motiváció és kisebb lemorzsolódás
Kiemelte: a változtatástól azt várják, hogy 

a szakiskolai képzés a rövidebb képzési 
idővel együtt hatékonyabbá válik, motivál-
tabb tanulókkal, kisebb lemorzsolódással. 
Czomba Sándor szerint a kisebb óraszám 
ellenére is az eddiginél megalapozottabb 
tudással szerzik meg a tanulók a szakmai 
bizonyítványukat; erre a gazdasági kamara 
által kidolgozott követelményrendszer beve-
zetése a garancia.

A cégek részvétele kapcsán a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) adataira hivat-
kozva kifejtette: a gazdálkodó szervezetek 
körülbelül másfél százaléka vállalja a nap-
pali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
92.000 tanuló gyakorlati képzését.

Az arányokat tekintve ez azt jelenti, hogy 
a képzésben részt vevő gazdálkodó szerve-
zetek átlagosan mintegy 10 tanuló képzé-
sét vállalják. A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara adatai alapján a legkedvezőbb 
ágazatok, amelyekben a legtöbb tanulószer-
ződést kötik, a vendéglátás, a kereskedelem 
és az úgynevezett egyéb szolgáltatás. A gaz-
dálkodó szervezetek gyakorlati képzésben 
való közreműködését számos kormányzati 
intézkedés ösztönzi – emelte ki az államtit-
kár.

Jövőre már érezhető lesz
A szakközépiskolai oktatás kapcsán 

Czomba Sándor elmondta: itt a most kezdő-
dő tanévben még nem várhatók változások, 
de a 2013 szeptemberétől induló tanévben 
már érezhetőek lesznek a szakképzési tör-
vényben szereplő újdonságok. Ezek közül 
a legfontosabb az, hogy a jövőben a szak-
középiskolában az érettségivel együtt a ta-
nulók már a tizenkettedik évfolyam végén 
szakmai végzettséget is szereznek. Igaz, ez 
nem az Országos Képzési Jegyzék szerinti 
szakképesítést jelenti, de egy olyan szakmai 
érettségit, amellyel már akkor is elhelyez-
kedhet a tanuló, ha nem megy tovább szak-
képzési évfolyamra – mondta az államtitkár, 
hozzátéve, hogy a szakmai érettségi a FEOR 
szerinti munkakörben jogosít munkavégzés-
re.

A szakmai érettségi birtokában tehát a 
diák dönthet úgy, hogy továbbtanul szak-
középiskolában vagy akár főiskolán, egye-
temen, de a munkaerőpiacot is választhatja.

Forrás: MTI, 2012. augusztus 27.
(Közreadja: KLI)
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A lakosság száma a 18-19. században 
nagyon erőteljesen növekedett. 

1745-ben 73 ház volt a faluban, (ebben 
az évben költözött Szegvárra Forray Máté 
fiatal kántor-tanító, aki a település első ta-
nítója lett) a lakosság száma 400-500 fő 
körül volt. A katolikus hívek számát is-
merjük: 387 fő.

1778-ban már 1828 fő, 1784-ben 1977 
fő, 1814-ben 3523 fő, 1824-ben 3639 fő, 
1835-ben 4386 fő, 1846-ban 5410 fő, 1869-
ben 5611 fő, 1880-ban 5952 fő, 1890-ben 
6810 fő, 1900-ban 7249 fő, 1910-ben 7369 
fő, 1920-ban 7872 fő, 1930-ban 7979 fő, 
1941-ben 7962 fő lakos élt Szegváron. A 2. 
világháborút követően megállt a lakosság-
szám növekedés. 

Most nézzük meg mi okozta ezt a hosszú 
ideig tartó lakosságszám növekedést. Dr. 
Katus László szerint, aki a szegvári Római 
Katolikus Plébánia történetét dolgozta fel 
a következőket írta:

„Ez a gyors népességnövekedés részben 
az újabb és újabb betelepüléseknek volt 
köszönhető, de nagy része volt benne a ter-
mészetes népszaporulatnak is. A 20. szá-
zadvégi népesedési viszonyokhoz szokott 
olvasó számára szinte hihetetlennek tűnik, 
hogy az anyakönyvek tanúsága szerint a 
18. század folyamán ezer lakosra átlago-
san 60 élveszületés jutott évente (1. ábra). 
Igaz, hogy a halandóság is igen nagy volt 
(42 ezrelék), de a természetes szaporulat 
így is 18 fő volt évente minden ezer lakos 
után. Ez a nagy természetes népnövekedés 
a 19. század első felében is tovább folytató-
dott: 1801 és 1850 között éves átlagban az 
élveszületések aránya 55,3 ezrelék, a ha-
lálozási arány 39,4 ezrelék volt, ami éven-
te 16 fő természetes szaporulatot jelent 
minden ezer lakos után. Pedig ekkoriban 
időnként nagy járványok is pusztították a 
lakosságot, elsősorban a kolera, kisebb 
mértékben a tífusz. 50 esztendőből kilenc 
volt olyan, amikor többen haltak meg mint 
ahányan születtek; 1807, 1812, 1816, 1823, 
1830 és 1831, 1837, 1848 és 1849 (2. ábra). 
Az 1831. évi nagy kolerajárvány évében 
minden ezer lakos közül 112 meghalt, s a 
Historia Domus bejegyzése szerint három 
hónap alatt 400 áldozata volt a járvány-
nak. A járványmentes években viszont nem 
volt ritka a 30 ezreléken felüli természetes 
szaporulat sem. A 19. század második fe-
lében a halandóság továbbra is igen nagy 

maradt (39,2 ezrelék), a születési arány vi-
szont némiképp csökkent: az 1851 és 1900 
közti évek átlagában 51 születés jutott ezer 
lakosra. Így a természetes szaporodás üte-
me is 12 ezrelékre mérséklődött. De meg 
kell jegyeznünk, hogy mind a születési 
arányszám mind a természetes szaporulat 
lényegesen felülmúlta az országos átlagot. 
A születések nagy száma következtében a 
lakosság korösszetétele igen ’fiatal’ volt: 
1778-ban 30,7%-a, 1842-ben 29,3%-a volt 
7 éven aluli, vagyis olyan, aki még nem 
gyónhatott.

A születések igen nagy száma főleg an-
nak volt köszönhető, hogy a szegváriak 
– hasonlóan az Alföld többi községéhez 
– igen fiatalon házasodtak, így az asz-
szonyok a termékeny időszakot csaknem 
teljes egészében házasságban töltötték. A 
házasságon belüli mesterséges születés-
korlátozásnak pedig a 20. század elejéig 
nincs nyoma. A nők átlagos életkora az 
első házasságkötéskor az 1830-as évek-
ben 18,7 év volt, a férfiaké 21,8 év. Ekkor 
a menyasszonyok 87%-a 20 éven aluli volt. 
A 19. század végére emelkedett az átlagos 
házasodási életkor, különösen a férfiak 
esetében, a nőké viszont még mindig 20 év 
alatt maradt. Az 1896-98. évek átlagában a 
férfiak általában 25,4, a nők 19,8 éves ko-
rukban házasodtak. A menyasszonyoknak 
ekkor még mindig több mint a fele (50,9%) 
20 éven aluli. A 20. században azután a 
nők házasodási életkora is jelentősen meg-
emelkedett: 1936-38-ban a nők átlagosan 
23,6, a férfiak 27,7 évesek voltak az első 
házasságkötéskor. A 20 éven aluli meny-
asszonyok aránya ekkor már csak 17,7%. 
A házasságkötések időpontját az egyházi 
előírások mellett a mezőgazdasági sze-
zonmunkák ritmusa határozta meg. A múlt 
század utolsó éveiben az esküvők 48%-a 
novemberben volt, viszonylag sok esküvőt 
– 12-13%-ot – tartottak februárban és ok-
tóberben, igen keveset (6,7%) januárban, 
májusban és júniusban. Viszont egyáltalán 
nem volt esküvő márciusban, áprilisban és 
decemberben, a nagyböjt és az advent mi-
att, valamint júliusban és augusztusban az 
aratás miatt. 

Az anyakönyvek adatai szerint a szüle-
tési arányszám az 1890-es évek közepén 
kezdett csökkenni: 1895-ben süllyed végle-
gesen 50 ezrelék alá, 1905-től pedig már 
csak 40-nél, 1915-től 30-nál, 1937 után 
20-nál kevesebb élveszületés jutott minden 

ezer lakosra. Az a tény, hogy a születési 
arány 40 év alatt (1895 és 1935 között) 50 
ezrelékről 20 ezrelékre csökkent, arra mu-
tat, hogy a katolikus lakosság körében is 
viszonylag gyorsan elterjedt a házasságon 
belüli születésszabályozás. Varjasi Ottó 
egykori kántor visszaemlékezése szerint a 
két háború között „a születésszabályozás 
már szokásban volt, különösen a nagy gaz-
dáknál”. Főleg azért, hogy a vagyon felap-
rózódását megakadályozzák. „A többgyer-
mekes családokat már abban az időben 
is megszólták. A pedagógus és az iparos 
családok is ezt a gyakorlatot követték. 
Ritka volt a sokgyermekes család. Engem 
édesanyám sírva vett tudomásul negyedik 
gyermekként (1924-ben), mivel kollégái, 
ismerősei megjegyzéseket tettek rá.”

Igaz, hogy a születési arányszám csökke-
nésével párhuzamosan a halálozási arány 
is javult, elsősorban a korábban igen ma-
gas csecsemő- és gyermekhalandóság 
csökkenése következtében. A halálozási 
arányszám 1897 után már végleg 30, 1920 
után pedig 20 ezrelék alá süllyedt, mivel a 
születések száma gyorsabb ütemben csök-
kent, mint a halálozásoké, a demográfiai 
olló lassan összecsukódott, azaz a termé-
szetes szaporulat is évről évre kevesebb 
lett. Az 1901 és 1940 közti évek átlagában 
a születési arányszám már csak 27,2 ezre-
lék volt, ami 20 ezrelékes átlagos halálo-
zási arány mellett évente átlagosan 7 főnyi 
természetes szaporulatot jelentett minden 
ezer lakos után. Az 1940-es évek második 
felében a születési arányszám már csak 17 
ezrelék, 1960 körül 13 ezrelék, 1970 körül 
pedig 12 ezrelék volt. A természetes szapo-
rulat 1960 körül már csak 2 fő volt minden 
ezer lakos után, 1970 körül pedig már töb-
ben haltak meg, mint születtek. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy a 19. század közepe 
után az elvándorlás miatt bekövetkezett 
népességveszteség egyre növekvő tenden-
ciát mutatott, akkor érthető, hogy 1900 
után erősen lelassult a katolikusok számá-
nak növekedése, sőt 1930 után már lassan 
csökkenni is kezdett.”

Itt befejezem az idézetet, akit érdekel Dr. 
Katus írása megtalálhatja a Szegvár mo-
nográfiában.

Sok érdekes adatot olvashat települé-
sünkről, templomunkról.

Kovács Lajos István

LAKOSSÁGSZÁM ALAKULÁSA  
– ÉRDEKES NÉPESEDÉSI ADATOK SZEGVÁRRÓL
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Könyvtári hírek
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

2006 óta szeptember első hetében Országos 
Könyvtári Napok címmel kiemelt rendez-
vények szervezésére biztatja a könyvtárakat. 
Az emberek érdeklődésére és igényeire foko-
zottabban figyelő programsorozat emberek 
sokaságának figyelmét képes a könyvtárakra 
irányítani a nagyvárosokban éppen úgy, mint 
a kistelepüléseken. 

2012-ben október 1-7-ig, mint minden év-
ben mi is bekapcsolódunk rendezvényeinkkel 
a programsorozatba. Elsején köszöntöttük a 
legrégebben beiratkozott olvasónkat. Lucz 
Ferenc nem rég egy régi olvasójegyét ajándé-
kozta a könyvtárnak, amelyet 1955 februárjá-
ban állított ki részére Pilcz Julianna, akkori 
könyvtáros. A 86 éves Feri bácsi ma is min-
den napos látogatója könyvtárunknak. Főleg 
a sportújságot nézi át, ha van ideje a napi és 
heti lapokat is átlapozza. Várja már, hogy át-
költözzünk új helyünkre, mert akkor csak pár 
száz métert kell gyalogolnia a mindennapi ol-
vasmányáért.

Szeptember 30-án volt a Magyar Népmese 
Napja. Játékra hívtuk az alsó tagozatból a 3. 
és 4., a felső tagozatból az 5. és 6. osztályo-
sok 4 fős csapatait. Kiválasztottunk számukra 
négy mesét, amit alaposan el kellett olvasni-
uk, egyikhez illusztrációt készíteni, majd egy 
játékos vetélkedőn számot adni tudásukról. 
Elsején a felsősök 4 csapata mérkőzött meg 
egymással. Köszönjük a csapatok szervezését 
Papné Mészáros Réka tanárnőnek. Minden 
csapat más taktikát választott. Voltak, akik 
elosztották egymás között a meséket, min-
denkinek jutott egy-egy. Volt olyan csapat, 
amelynek minden tagja elolvasta mind a négy 
mesét. Az 5-6. osztályosok versenyének ered-
ménye:

1. helyezett: Bottyán Klaudia, Bölcskei-
Molnár Sára, Turiczki Réka, Bottyán Klaudia.

2. helyezett: Gajda Loretta, Puskás Kata, 
Szabó Fanni, Szanyi Enikő

3. helyezett: Dancsik Aletta, Faur Andrea, 
Hevesi Réka, Lakatos Klaudia

4. helyezett: Fejős Gábor, Kupcsik Bence, 
Kútvölgyi Csanád, Vigh Gergő

Szerdán délutánra a 3. és 4. osztályosok 7 
csapatát vártuk, akik betöltötték a könyvtár 
szabad tereit. Bámulatosan tudtak mindent. A 
rejtvényt megfejtették, az egyik mese jelenetét 
ábrázoló puzzlét kirakták, a számos körkérdés-
re csak úgy röpködtek a mesékkel kapcsolatos 
számok, a villámkérdésekre azonnal tudták a 
választ, szinte hibátlanul lerajzolták a kőleves 
hozzávalóit. Kisebb fejtörést okozott a mesék-
ből kiragadott mondatok szótagjainak helyes 
sorrendbe rakása. Nagy nevetések közepette 
találták ki a gyerekek, azt, hogy milyen jelene-
tet, fogalmat, tárgyat jelenítenek meg a többi-
ek. Az utolsó játékos feladat előtt 32-33 pontja 
volt mindegyiküknek. Végül a kis gömböc, 
azaz a léggömb kipukkasztása adta meg a vég-
ső sorrendet. Szeretnénk ezúton is megköszön-
ni Ternainé Kovács Anna (3. b.), Balogh Ágnes 
(3. a.), Bereczkiné Buza Anett 4. a.), Vassné 
Agócs Ilona (4. b.) tanító néniknek, hogy fog-
lalkoztak a gyerekekkel, felkészítették, biztat-
ták őket a versengésre. 

A 3-4. osztályosok versenyének eredménye:
1. helyezett csapat a 4. b. osztályból: Bottyán 

Kitti, Dancsó Nikolett, Kispál Alíz, Kovács 
Brigitta.

2. helyezett csapat a 3. b. osztályból: 
Markovics Márta, Szabó Boglárka, Szilvási 
Martin, Szabó Boglárka

3. helyezett a 3. a. osztályból: Dancsik Fanni, 
Lukács Lili, Sárközi Lili, Sipos Ilona

4. helyezett csapatok:
a 3. a. osztályból: Bihari Dániel, Jánosi 

Krisztián, Szabó Barnabás, Vásári Róbert;
a 4. a. osztályból: Benkő Sára, Busi Zsolt, 

Katona-Kiss Dominika, Schmidt László
a 3. b. osztályból: Csillagkúti Jácint, Ladányi 

Csenge, Rácz Lea, Valkai Ferenc.
5. helyezett csapat a 4. b. osztályból: Csapi 

Lorena, Csurka Anett, Kanalas Ivett, Katona 
Renáta.

Kiemelt esemény lesz idén is a Könyves Va-
sárnap október 7-én, 14-17 óráig rendkívüli 
nyitva tartással fogadunk minden korosztályt. 
A gyerekeknek és az érdeklődő felnőtteknek 
kézműves foglalkozást tartunk. Vendégünk a 
művelődési ház Tűforgatók szakköre.

Ez egyben az utolsó rendezvény a könyv-
tár jelenlegi épületében, búcsúzunk a könyv-
tárnak 38 éve helyet adó épülettől.

Terveink szerint október 8-tól elkezdjük a 
könyveket átpakolni az új helyünkre, a műve-
lődési házba. A régi helyünkön október 13-ig 
még teljes nyitva tartással várjuk látogatóin-
kat. A költözés további fázisában a korlátozott 
nyitva tartásról a könyvtárban tájékoztatjuk 
látogatóinkat.

Előreláthatóan novemberben az új helyen, a 
művelődési ház földszintjén várjuk olvasóin-
kat, látogatóinkat. 

Könyvtárosok

Kistérségi idősek 
„Ki mit tud”-on!

Szentes város Gondozási Központja 
(Horváth Mihály utca) „Ki mit tud” ver-
senyre hívta a Kistérségi Otthonokat.

A meghívást elfogadva megje-
lent: Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Ott-
hon, Fábiánsebestyén Erzsébet Otthon, 
Nagymágocs Kastély Otthon, Szegvár 
Napközi Idősek Otthona és Szentes Gon-
dozási Központ I., II., III-as számú klubja.

Zsűri tagok: Lencséné Szalontai Mária 
osztályvezető, Dr. Magyar Jánosné nyug-
díjas tanár, Andor Csilla operaénekes.

A „Ki mit tud” igen széleskörű volt; és-
pedig: próza, vers szólóénekes, énekkar, 
zene (hegedű), tánc (jelmezes, látványos 
előadással, pl. cigánytánc, Szandokán, 
stb.)

A fellépők lámpalázukkal küszködve 
igyekeztek tudásuk legjavát adni. Ettől 
függetlenül megható volt a készséges elő-
adásmód, hisz nem fiatalkorúak, kb. 65-
71-től 98 évesig már maga egy csoda volt. 
Szereplésükkel igyekeztek szórakoztatni 
saját korukat, betegségeiket, csökkent fizi-
kai gyengeségeiket elfeledve mosolyogni 
és a nézőteret kedvre deríteni. – Beval-
lom néha könnyet csalt szemembe a tiszta, 
őszinte szerepvállalásuk.

A sokszínű, sokféle produkció a tapasz-
talt zsűrinek is komoly gondot okozott, 
de a határozat mindenki megelégedésére 
megszületett. Első sorban a megjelenést 
értékelve minden Otthon és Klub elismerő 
„Oklevelet” kapott és amellé a szereplése-
ket kategorizálva I., II., III. helyezést ka-
pott egy-egy fellépő személy vagy csoport. 
– Mindenki örült és gratulált egymásnak.

Itt meg kell említenem a háttér munkát, 
a klubvezetők nem könnyű feladatot vál-
laltak – fáradságot nem ismerve – a témák 
megválasztása, annak betanítása érdeké-
ben. 

Végül Szegvárról szólva személy szerint 
hálás köszönetemet szeretném kifejezni, 
hogy ott lehettem a szívemhez közelálló 
idős, gyengébb fizikumú emberekkel talál-
kozhattam. – Szegvár is az oklevél mellé 
próza I., énekkar II., vers III. kategória el-
ismerést kapott. Köszönjük!

Befejezésül kívánok jó egészséget, a 
szívekben szeretetet, egymás elfogadását 
és még sok-sok szép napot a zsűri tagjai-
nak, az otthonok vezetőinek és nem utolsó 
sorban minden idős, beteg és mozgásában 
korlátozott embernek; a Szegvári Napközi 
Idős Otthon nevében: 

özv. Mihály Károlyné
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„Zajos” lett  
a Civil-ház udvara

Immár negyedik alkalommal került megren-
dezésre a karate sátortábor. A hagyományosnak 
mondható összejövetelre a tiszántúli régióból ér-
keztek táborozók. Vendégül láttunk Mindszent-
ről, Derekegyházról, Szentesről, Csongrádról, 
Szolnokról és Füzesabonyból érkezett, gyereke-
ket. A szegvári Civil-ház udvarán 17 sátort épí-
tettek a gyerekek és szüleik. Ezeket az ideiglenes 
szállásokat több mint negyvenen lakták.

Ennek a tábornak is, mint a megelőző három-
nak is a mottója a szórakozás és a jó hangulatú 
csapatjátékokkal eltöltött szabadidő volt. Az 
edzések mellet napközben fociztunk, sorverse-
nyeket és számháborúkat szerveztünk, és volt 
homokbirkózás is. Egy-egy fárasztó nap végén 
strandoltunk vagy karaoke partit rendeztünk.

Ebben az évben is vártuk azokat, akik még 
nem karatésok, hiszen a felsorolásból jól kitű-
nik, hogy mindenki által kedvelt játékokból ál-
lítottuk össze a tábor programjait. Bízom ben-
ne, olvasva írásomat sokan kedvet kapnak és 
jövőre a jubileumi 5. találkozóra csatlakoznak 
hozzánk. A tábor érdekessége volt, hogy éte-
leinket mi magunk készítettük el. A nagyobb 
gyerekekkel együtt pucoltuk az alapanyago-
kat, míg a kisebbek terítettek. Az ételek több-
ségét Japán tradicionális étkezési szertartás 
szerint végeztük. Jó étvágyat! – köszöntéssel 
kezdődött és Egészségetekre! – köszöntéssel 
végződött, mind ez természetesen japánul. Az 
ételeket a hasival vagyis evőpálcikák használa-
tával fogyasztottuk el. Volt, akinek ez komoly 
nehézségeket okozott, de amikor sikerült egy-
egy falatot megcsípnie, látszott rajta a büsz-
keség. Természetesen, akinek nem sikerült 
elsajátítani ezen eszközök használatát az sem 
maradt éhen. Ők használhatták a magyar ha-
gyományos evőeszközöket. Végül a gyerekek a 
nagyobbakkal közösen mosogattak el. 

Az augusztus 20-i falunapi ünnepségen és 
rendezvénysorozaton is részt vettünk. A dél-
előtti futóversenyre a legnépesebb létszámmal 

érkeztünk. Ennek megfelelően sok jó és meg-
lepő eredmény született. Az ezt követő labda-
rúgó tornára is beneveztünk. A tavalyi évhez 
képest sokat javult a csapat. Jövőre dobogósak 
leszünk! Délután 60 fős bemutatóval köszön-
tük meg a szervezőknek az egész napot.

Végezetül a tábor lakói nevében szeretném 
megköszönni a szegvári Polgármesteri Hiva-
talnak és az Önkormányzatnak, Horváth József 
úrnak a Primőr Profit Kft részéről a támogatást.

Erdei Sándor

DIÁKVILÁG
Kedves Olvasó!
Gyorsan eltelt a nyári vakáció. Ismét jelentkezek 

a Diákvilág rovattal. Gyermekeink több táborban 
vettek részt, így a velencei, a horgász, a honisme-
reti, az alkotó és a Katolikus kör által szervezett 
táborban. Köszönjük a szervezők munkáját. Szep-
temberben a felső tagozatosok közül többen ki-
utaztak Erdélybe, Sófalvára, testvértelepülésünk-
re. Köszönjük a kísérők segítségét. 

Az angol nyelvi versenyek eredményeit még 
júniusban megkaptuk, de nem tudtuk még köz-
zétenni a Szegvári Naplóban így most tesszük 
ezt meg.
1. Szentágothai János Emlékév alkalmából 
meghirdetett országos verseny
Szép Endre (3.b) I. helyezett, 
Bottyán Kitti (3.a) III. helyezett, 
Hegedűs Imre (3.a) IV. helyezett, 
Nadicsán Martina (3.b) V. helyezett, 
Süli Cintia (3.b) VI. helyezett
2. Play & Win országos levelezős verseny
Kids-kategória:
Lantos Lilla (6.a) 4. helyezett (99%)
Dudás Ágnes (6.a) 10. helyezett (97%)
Csatordai Viktória (6.a) 23. hely
Starter-kategória:
Fuvó Milán (4.b) 30. hely (92,5%)
Szilágyi Márk (4.a) 35.hely (89,5%)
Dudás Vencel (4.b) 36. hely (88,8%)
Bölcskei-Molnár Sára (4.b) 51. hely
Szűcs Gergő (4.a) 56. hely
3. TITOK országos levelezős verseny
Résztvevők csapatversenyben:
Kozma Kincső, Jószai Eszter, Orosz Dalma 
(3.b) III. helyezett
Ajtai László, Csatordai Csaba, Gulyás Máté 
(4.b) 39. helyezett 
egyéni versenyben:
Kéri Richárd (3.a) 23. helyezett
Bihari Emese (4.b) 34. helyezett
Kéri Gábor (6.b) 36. helyezett
4. JUNIOR nyelvvizsgát szerzett:
Berkecz Miklós (6.b), Bihari Rebeka (7.b), 
Fuvó Flórián (7.b), Szabó Diána (7.b), Tóth Edit 
(7.b), Vörös Andrea (7.b), Zoó Klaudia (7.b)
Felkészítő nevelő: Papné Benkő Mónika
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Rendhagyó énekóra a Muzsikással
 
2012. szeptember 14-én népzenei ismeretter-

jesztő koncertet adott a nemzetközi hírű Mu-

zsikás együttes az iskola összes tanulójának, 
egy rendhagyó énekóra keretében, melynek 
során hangszereket mutattak be és népi hagyo-
mányokat idéztek fel. 

A tanulók bevonásával dalok és csujogatók 
megtanításával remek lakodalmi hangulatot 
teremtettek.

A rendhagyó iskolai énekóra programot a ze-
nei nevelés színesítésére indította el az együt-
tes és 2005 óta a MOL támogatja, ezért az isko-
lák részére teljesen ingyenes, és minden iskola 
számára elérhető. 

Így egy igazán emlékezetes, minden korosz-
tály számára élvezetes koncerten vehettünk 
részt. Köszönjük Hegedűsné Ternai Ágnes se-
gítő munkáját.

Szeptember 21-én olimpiai akadályver-
senyt rendeztünk a Forray Máté Általános 
Iskola tanulói részére.

Az osztályok előzetes feladatként kapták meg 
a szegvári születésű, illetve elszármazott híres 
olimpikonok életútjából, és a 2012-es londoni 
olimpia magyar vonatkozású eseményeiből való 
felkészülést. Ez az akadályverseny attól lett rend-
hagyó, hogy meghívtuk erre a napra a szegvári 
olimpikonjainkat is. Ők maguk is színesítették 
jelenlétükkel a rendezvényt. A megnyitó ünnep-
ségen a diákönkormányzati tagok ismertették a 
megjelent hírességek így: Dr Szécsényi József, 
Huszka Mihály, Tégla Ferenc, Cseuz László, 
Lőrincz Gábor pályafutását, és megemlékeztünk 
Komáromi Edéről is. Az akadályok változatosak 
és élmény dúsak voltak. Volt íjászat, célba dobás, 
agytorna torpedó, éneklés, egészségesen életmód, 
erős emberek, vízen való átkelés, világtérkép. A 
verseny végén az olimpikonok ünnepélyes tábla-
avatója következett, majd ezt követte a 2012 m-es 
futás. Vendégeink, pedagógusaink, segítőink 
egyaránt lelkes, odaadó munkát végeztek, előse-
gítve ezzel ennek a napnak a fontosságát, jelentő-
ségét. Az értékelésnél minden kategória LEG-jét 
hirdettük az osztályokra lebontva, s jutalmaztuk 
oklevéllel és gyümölccsel a gyerekeket. Az alsó 
tagozatosok ügyességi feladatokat oldottak meg 
az Új Iskola udvarán. Nagyon élvezték a kis gyer-
mekek a sport jellegű feladatokat.  

Ugyanezen a délelőttön megemlékeztünk 
iskolánk névadójáról Forray Mátéról is. Köszö-
netet mondunk mindazon felnőtteknek, akik 
munkájukkal hozzájárultak a szeptember 22-i 
nap sikerességéhez.

Mit kínálunk október hónapban:
- 2-án hulladékgyűjtés lesz a Központi Isko-

lában
- 4-én Az Idősek Otthonában köszöntik a né-

niket, bácsikat az Idősek Világnapja alkalmá-
ból az 1.a osztályos unokaosztály tagjai.

- 6-án megemlékezünk az Aradi vértanúk 
napjáról

- 19-én méltatjuk az 1956-os forradalom és 
szabadságharc jelentőségét az iskolában, majd, 
23-án, a községi rendezvényen is előadják az 
ünnepi műsorukat a 8. osztályos tanulók.

Szeretettel hívjuk Önöket is a rendezvénye-
inkre.

Lukács Istvánné
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III. forduló 2012.09.15.-2012.09.16.  
Fővárosi Vízművek SK – Szegvári TSE 6:2
3402-3223
Zsibók Zoltán (Szabó Gábor) 500 1 0
Rácz Róbert   551 3 1
Rácz József   551 2 0
Bozó Tibor   550 2 0
Szabics Krisztián (Gila Sándor) 521 0 0
Márkus László   550 3 1

IV. forduló 2012.09.22.-2012.09.23.
Szegvári TSE – Gázművek MTE 7:1
3229-3065
Szabics Krisztián   521 4 1
Bozó Tibor   545 3 1
Szabó Gábor   504 1 0
Rácz Róbert   578 3 1
Márkus László   534 3.5 1
Rácz József   547 4 1

V. forduló 2012.09.29.-2012.09.30.  
Szegvári TSE – Szentesi TKSE 7:1
3342-3226
Szabics Krisztián   560 3 1
Bozó Tibor   563 2 1
Márkus László   561 3 1
Rácz Róbert   522 2 0
Zsibók Zoltán   561 4 1
Rácz József   575 4 1

Szegvári TSE versenyzői jelenleg a 3. helyen 
állnak 4 győzelemmel, 1 vereséggel, 8 ponttal.

NB I FÉRFI KELET  
IFJÚSÁGI EREDMÉNYEK

I. forduló 2012.09.01.-2012.09.02.  
Földeáki TC – Szegvári TSE 0:4 731-969
Koszó Norbert   476 4 1
Puskás Bence   493 4 1

II. forduló 2012.09.08.-2012.09.09.
Szegvári TSE – Postás SE 4:0 1007-976
Koszó Norbert   522 2 1
Puskás Bence (Berkecz Miklós) 485 3 1

III. forduló 2012.09.15.-2012.09.16.  
Fővárosi Vízművek SK – Szegvári TSE 0:4 
383-1014
Koszó Norbert   486 4 1
Puskás Bence   528 4 1

IV. forduló 2012.09.22.-2012.09.23.
Szegvári TSE – Gázművek MTE  4:0 
1027-769
Koszó Norbert   519 3 1
Puskás Bence   508 4 1

V. forduló 2012.09.29.-2012.09.30.
Szegvári TSE – Szentesi TKSE 3:1 
1029-1028
Koszó Norbert   489 2 0
Puskás Bence   540 3 1

A tabellán az ifjúsági csapat az 1. helyen áll 5 
nyert meccsel.

Az NB I-es Szegvári 
Teke SE eredményei 

szeptemberben
NB I FÉRFI KELET EREDMÉNYEK

I. forduló 2012.09.01.-2012.09.02. 
Földeáki TC – Szegvári TSE 1:7 3046-3074
Bozó Tibor   547 3 1
Szabics Krisztián   463 0 0
Szabó Gábor   499 3 1
Rácz Róbert   526 3 1
Zsibók Zoltán   511 2.5 1
Rácz József   528 3 1

II. forduló 2012.09.08.-2012.09.09
Szegvári TSE – Postás SE  7:1 3209-3015
Zsibók Zoltán   497 3 1
Bozó Tibor   522 1 0
Szabó Gábor   544 3.5 1
Rácz Róbert   546 4 1
Márkus László  575 4 1
Rácz József   525 2.5 1

Néhány jeles nap  
októberben 

Október 1. Ezen a napon a zene világnapját 
ünneplik mindenfelé, ezért ezen a napon nincs 
hiány koncertekben! 1975 óta így van ez min-
den október elsején.

Október 5-6. Bár a kék égbolt szerencsére 
mindig felettünk van és madarak is ezrével 
repkednek felettünk, mégis van külön kitünte-
tett napja a madármegfigyelésnek. Ez a két nap 
a Madármegfigyelési Világnap. 

Október 6. Az aradi vértanúkra emléke-
zünk

 Az aradi vértanúk emlékére készült obe-
liszk Aradon, a kivégzés helyszínén látható. 
1881-ben állították, tisztelegve a hősök emléke 
előtt. Az aradi vértanúk, azok a honvédtisztek, 
akiket a szabadságharc bukása után az 1848-
49-es szabadságharcban játszott szerepük mi-
att Aradon végeztek ki. A nemzeti emlékezet 
elsősorban a tizenhárom honvédtisztet nevezi 
így, gyakran használva a tizenhárom aradi 
vértanú, ill. az aradi tizenhármak elnevezést. 
Ugyan ezen a napon végezték ki az első felelős 
magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, 
Pesten.

Az aradi vértanúk kultusza már a kivég-
zés napján elkezdődött, hiszen – a szemtanúk 
elbeszélése alapján – már egy-két órával a 
kivégzéseket követően tömegekben zarándo-
koltak a kivégzés helyére a gyászolók. Bara-
bás Béla jogász, volt országgyűlési képviselő 
1929-ben megjelent emlékirataiból ismert, 
hogy édesapja volt az első, aki egy kiszáradt 
eperfát és egy keresztet vitetett ki a kivégzés 
helyszínére. Az eperfa ágaira ragasztott cé-
dulákra írták fel a tizenhárom vértanú nevét. 
1871-ben az Aradi Honvédegylet egy emlék-
kővel helyettesítette a kiszáradt eperfát. A 
vesztőhelyen ma látható obeliszket 1881-ben 
állították fel.

Október 9. Postai Világnap. Az 1969. 
évi tokiói Egyetemes Postaegyesület kong-
resszus ajánlotta a tagországoknak, hogy 
minden év október 9-én ünnepeljék meg a 
Postai Világnapot. Első alkalommal 1970-
ben köszöntötték világszerte a postásokat, 
egyben megünnepelve azt is, hogy a posta-

szolgálat már évezredes múltra tekint vissza. 
Ezen a reggelen széles mosollyal köszönj a 
postásbácsinak. 

Október 20. Vendel napja: A legenda sze-
rint Szent Vendel a 7. században élt ír királyfi 
volt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz sze-
gődött, annak nyáját ellenőrizni. A jószágtartó 
gazdák és pásztorok védőszentjükként tisztel-
ték. Ha állatvész ütött ki, azt mondták Vendel 
viszi az állatokat. E napon nem fogták be a jó-
szágot és vásárra sem hajtották.

Október 21. Orsolya napja: A hajdúbö-
szörményi pásztorok úgy tartották, ha ilyen-
kor szép az idő, akkor az karácsonyig meg is 
marad. Úgy vélték, amilyen Orsolya-napkor az 
idő, olyan lesz a tél. 

Október 23. Ezen a napon két dolgot is 
ünneplünk egyszerre: egyrészt megemlé-
kezünk az 1956. évi forradalom kezdetéről, 
másrészt 1989-ben ezen a napon kiáltották 
ki a köztársaságot. 1956-ban erre a napra 
szerveztek békés felvonulást azok az embe-
rek, akik a szovjet csapatok kivonulását és 
új kormány felállítását követelték az akkori 
hatalomtól. A békés felvonulásból azonban 
tragikus, sok ember életét követelő meg-
mozdulás lett, és kezdetét vette a szabad-
ságharc. 1989-ben már sokkal szebb dolog 
tette emlékezetessé ezt a napot: Magyaror-
szág újra köztársaság lett a diktatúra hosz-
szú, nyomasztó évei után. 

Október 26. Dömötör napja: A keleti egy-
ház kedvelt szentje, a 4. században a nagy ke-
resztényüldözések idején vértanúhalállal halt 
meg. Az ország keleti felében ő volt a juhászok 
pártfogója. A Dömötör-napi hideg szelet a ke-
mény tél előjelének tartják. 
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