
A NAGYKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

A  RÉGI SZEGVÁR KÉPEKEN

SZENZÁCIÓS KÉPEK 1940-ből
A sorozat 14.15.16.17.18.19 képeiben gyönyörködhet az érdeklődő. A képeket Budapestről hozta a posta. Egy albumnyi képet kapott 

ajándékba a Falumúzeum és a Napló szerkesztősége dr. Hajdú Sándorné dr. Szeri Ilonától, aki itt született, gyermekkorát, iskolás
korát is Szegváron töltötte. Tehát tősgyökeres falunkbeli. „Szegvári vagyok, ott születtem, ott nőttem föl, ott temettem el szüléimét 
nyolcvanhatban, egy évben mindkettőt.” Tárta ki szívét levelében. Tizenkét éves korában tanulmányi eredménye jutalmául, 1939-ben 
a vásárhelyi gimnáziumban 10 pengőt kapott. Ezen a pénzen vett egy fényképezőgépet és a háború végéig ezzel fényképezett. Mint 
hja, a képek nagy része családi emlék, de tudatosan készített dokumentációs anyagot is környezetéről, a községről, a parasztemberek 
hétköznapjairól, munkájáról. Tessék nézni az első nagy képet! Cséplés Ágoston Istvánnál a Kórógyparton. Ezt a címet adta neki 
készítője. Idézem a képhez fűzött ismertetőt: „Ágoston István, Pista sógor, anyai nagynénémnek, Purgel Máriának volt a félje. így 
kerültem a cséplésükre nem először és nem utoljára. Az általános áttekintést adó képet úgy csináltam, hogy felmásztam a kazalhoz 
odatámasztott létra felső fokára, így kaptam a megszokottól eltérő perspektívát. A cséplés néhány jellegzetes mozzanata megfigyel
hető: a gépet asztagból etetik ( mögötte áll a kontyolt asztag), balra a szalmát gyűjtik villával, j óbbra mázsáinak, a már megmért zsákok 
ott fekszenek kötésbe rakva.” Véleményem szerint egy szépen megkomponált művészfotót láthatunk. Szemünk azonnal a fő témára 
a cséplőgépre irányul, majd az asztagra, onnan átlósan a boglyasoron felmegy a látóhatáron lévő fákig. A fák sötét csíkja elvezeti 
tekintetünket a baloldalon lévő tanyához, ott megpihen egy csöppnyi ideig, majd a kereszteken és a magányos boglyán át újra visszajut 
a cséplőgéphez. Nem volt szándékomban képelemzést végezni -  elnézést is kérek az olvasótól és a „szerzőtől” is -  azonban nem tudtam 
megállni, hogy ne foglalkozzam ilyen vonatkozásban is a képpel, annyira tetszik. Annyit teszek még hozzá, hogy a Magyar Néprajzi 
LexikonI. kötet 489. oldalán lévő szócikk illusztrációjánál sokkal többet mond a cséplésről ez a kép. (1940-ben készült.) Itt köszönöm 
meg dr. Szeri Ilonának a szép ajándékot. Kérem az olvasót, különösen a korosabb korosztályt, vesse el a gondokat, néhány pillanatig 
-  legalább, míg nézik a képeket -  röppenjenek vissza a fiatalságukba.
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A 2. képen Zsigerháton folyik a cséplés Deák 
Mátyás tanyáján. „Deák Mátyás éveken át felesbérlőnk 
volt, családunk képviseletében vettem részt a cséplé
sen.’’(Készült 1943-ban.)

A 3. kép címe: Törekhordás. A Zsigerháti Deák 
tanyán csépel a gép 1943-ban. .Jobb oldalon: Bagi 
Bözsike. Ez nagyon kellemetlen munka volt: az apróra 
tölt szalmaszálak és toklász alul-fölül berepült a ruha 
alá, szúrta és csípte az izzadt bőrt. A törekhordást 
mindig párban dolgozó fiatal nők végezték, favilla és 
gereblye tartozott hozzájuk.”

A 4. kép a teljes cséplőbandát mutatja 1940-ből, 
Ágoston Istvánnál állt be a gép az asztag mellé. Az ülő 
gyerekek: Szeri Mancika és Hujbert Ica. A kép érde
kessége, hogy a cséplőbanda szinte valamennyi tagj á- 
nak a kezében látható az a szerszám, amit használt 
munkájához.

Az 5. kép 1939-ben készült Purgel Sándor tanyá
ján a Szőlőkalján. „Cséplőmunkások reggelije a tanya
udvaron. A kép szalonnázás után, a második fogás előtt 
készült. A kecskelábú asztalon jól emlékszem afrissen 
fejt édes tejjel és aludttejjel teli zöld csíkos nagy 
köcsögökre, a körberakott fehér porcelántányérokra, 
bennük a kanalakkal. A puha fehér kenyeret púpozva 
beleaprították a tányérba, ízlés szerint édes, vagy aludt 
tejjel leöntötték és amikor a tejtől jól megduzzadtak a 
kenyérfalatok, bakanalazták.” A fedetlen fej, komoly 
arc nem a fényképezőgép előtti megilletődöttség, ha
nem az ételnek kijáró tisztelet jele.
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A 6. kép: Faluvég Szentes felé. 1941.
..Ilyen volt gyermekkoromban afaluvége. A „Kiske- 

reszt” -  így hívtuk -  a vállára hajló szép formájú 
tölgyfával, a szélmalom a vitorlával. Sokszor fölsza
ladtunk a kis dombra, a keresztet és a körülötte lévő 
vadrózsát védő négyzetes, világoszöldre festett lécke
rítéshez, a tölgyfa mellé, ahonnan gyerekkorom legna
gyobb távlata nyílt, a mélyen fekvő Berki-űt felett 
egészen Szentesig. A felvétel a Kamasz család malma 
előtt készült, ami akkor még búzát őrölt.”

Az előző számunkban közöltük Pusztai János (Far
kas u. 5.) fényképét a négyvitorlájú szélmalomról. 
Akkor azt hittük nem lesz képünk a .Jcét vitorlái ú” 
szélmalomról. Szerencsénkre lett tessék nézni! Ha 
valakinek van még ilyen különlegesség, szívesen be
mutatjuk.

HÍREK a  k é p v ise l ő -testü let  ü lésér ő l
1993. június 17-én tartott ülés hírei

-  A Széchenyi utcát a Közútépítő Vál- 
lalatfogjam egépíteni. Sajnos ahídon túli 
rész nem szerepel a tervben, a támogatást 
a Széchenyi utca építésére kapta az ön- 
kormányzat.

Ahhoz, hogy az Árpád utca a forgalom 
áteresztéshez bővüljön, újabb pályázat 
megnyerése lenne szükséges. A pályáza
tokat figyelik a község vezetői és ajelent
kező lehetőségeket mindenképpen ki
használják.

-  Még márciusban, a képviselő-testü
let 100.000 Ft-ot biztosított a Községi 
Könyvtárrészére az épület belső átalakí
tására, valamint a megmaradt összegből 
új könyvek beszerzésére. A feladat vég
rehajtását elhalasztották, október 3 1-i ha
táridőre, m ivel a szolgáltatási csoport az 
előre be nem tervezett munkát kellett, 
hogy végezze, így ezt a feladatot nem 
tudta határidőre befejezni.

-  PUSZTAI JÁNOS (Farkas u. 5. sz.), 
a Földrendező Bizottság elnöke szóban 
ismertette a bizottság munkáját a képvi
selő-testülettel. Elmondta, hogy 1993. 
április 19-e óta a bizottság elnöke. Azóta 
havonta egy alkalommal, a hónap utolsó 
szerdáján tartják a bizottsági fogadóórát.

Ismertette, hogy Szegváron 1992. au
gusztus 25 és 1993. március 26 között 
voltak földár verések. A kárpótlásra kije
lölt 69.540 AK értékű földből március 
26-ig 113 fő szerzett földtulajdont 377 
hektár, 5285 m 2 nagyságút és 11.187 AK 
értékűt. A termelőszövetkezetnek vissza
hagyott rész 247 hektár 5739 m 2 területű 
és 7396 AK értékű, 61 főé. Egyénileg 
műveli 52 fő a 129 hektár 9546 m 2 nagy

ságú földet, aminek az értéke 3493 AK. 
Az árverezett terület csak 15-16 %-a a 
rendelkezésre állónak.

A többi táblákon csak a Földkiadó Bi
zottsággal közösen tartandó egyeztetés 
után kerülhet sor a kiadásra, m ivel föld- 
alapcserét kell végrehajtani a II. törvény 
értelmében. Az önhibájukon kívül kár
pótlási jegy és földtulajdon nélkül m a
radt személyek a földet nulla haszonbé
rért használhatják az árverésig. Az elár
verezett földeket részben a termelőszö
vetkezetnek visszahagyva, részben pe
dig igény szerint használják. Ha a gazda
sági év végéig nem lesz földárverés ele
gendő, akkor a földet művelni akarók 
részére nulla haszonbérért földet kell biz
tosítani, amit a Földrendező Bizottság 
tám ogat a szövetkezettel egyeztetve. 
Pusztai úr kérdést tett fel a Kutatóállomás 
földterületével kapcsolatban, melyre a 
polgármester út azt a választ adta, hogy a 
kutató igazgatójával történt beszélgetés 
alapján a földcserét megfelelő föld elle
nében végrehajtják. A jegyző úr alátá
masztotta a polgármester válaszát azzal, 
hogy a kérdésben a felszámolási bizott
sághoz fordultak, akik a földc serétől nem 
zárkóznak el, amennyiben pontosan meg
jelölésre keiül a csereföld nagysága és 
aranykorona értéke.

Pusztai úr elmondta még a csordaj áfás
sal kapcsolatban, hogy a bizottság szeret
te volna megszerezni a földterületet, 
mellyel kapcsolatban több személyt is 
megkeresett.

Tóth László képviselő, a szövetkezet 
igazgatóságának elnöke szerint fontos

lenne, hogy az árverési táblák az árveré
sek előtt tervszerű megosztásra kerülné
nek az egyéni gazdálkodást folytatók és 
a földet haszonbérért visszaadok között. 
Az árverések miatt a kárpótlás igen lema
radt Szegváron, mellyel kapcsolatban 
megoldást említett. Kérte a bizottság se
gítségét, mely során a termelőszövetke
zet is látná, hogy a gazdasági év kezdetén 
mely földeket lehet megművelni. A csor
dajárás ügyét bizottsági kompetenciának 
(illetékességnek, jogosultságnak, szerk.) 
érzi, valamint a kutatóval történő föld
cserét járhatatlannak látja.

-  LEVENDOVICS LÁSZLÓ, a Föld
kiadó Bizottság elnöke írásban készítette 
el beszámolóját a képviselő-testület ré
szére. Szóbeli kiegészítésként hozzátet
te, hogy a bizottság igen felelősségteljes 
munkát végez. Jelenleg a kérelmeket cso
portosítják, egyeztetik a Földhivataltól 
kért tulajdoni lapokkal. Ennek a munká
nak a befejezése után a kérelmező sze
mélyekkel történik az egyeztetés. Ezután 
kerül sor a határozat kiadására. A szóbeli 
kiegészítéshez a polgármester hozzátet
te, hogy a határozatok meghozatala során 
a Földhivatal munkatársai is segítséget 
nyújtanak, de kérték, hogy az egyes téte
leket szigorúan egyeztessék a kiadott tu
lajdoni lapokkal. A Földkiadó Bizottság 
elnöke az utak kijelölésével kapcsolato
san elmondta, hogy még nem történt 
meg, mivel eddig három tábla került 
kijelölésre, mely táblák közül csak egy
ben lett kijelölve.

(Folytatás a 4. oldalon)



(Folytatás a 3. oldalról)
A jegyző úr megemlítette, hogy a Pol

gármesteri Hivatal a továbbiakban is min
den segítséget megad a bizottságoknak. 
M egemlítette a termelőszövetkezet ré
széről delegált Lukács István személyét, 
aki igen nagy segítséget nyújt a bizottság 
részére.

A Földkiadó Bizottság elnökének be
számolója a következőket tartalmazza: a 
bizottság fogadóóráit kedden és pénte
ken délelőtt 9-12 óráig tartotta február 
16-tól kezdve 12 alkalommal. Minden 
fogadóórán két bizottsági tag és az elnök 
fogadta a résztulajdonosok kérelmének 
leadását. Eddig 1643 db-ot adtak le. Le
adási határidő után a kérelmeket táblán
ként csoportosították. Lukács István a 
Földhivataltól kikérte a tulajdonlapokat 
és minden kérelem mellé odacsatolták a 
tulajdonlapokat. Ez igen időigényes volt. 
Több napon keresztül tevékenykedett a 
bizottság, volt mikor nyolcán is. Ezután 
a táblánkénti felvezetés következett, 
amely még most is folyamatban van. Itt 
kigyűjtötték -  a kérelmek alapján -  hány 
aranykoronát kémek a részaránytulajdo
nosok. Ezután egyeztették a nyilvántar
tásban lévő aranykoronával táblánként 
és személyenként. Van olyan tábla pél
dául az E/15, ahol 3044 aranykorona az 
igény és a táblának csak 1881 aranykoro
na az értéke és ezt önálló művelésre 
kérik. Ugyanez a helyzet a D/8, D/9, D/ 
10 táblákkal is, csak itt a terület 95 %-át 
közös művelésbe kérik a részaránytulaj
donosok. Túlterhelt még az A/9, A/10 és 
a G/ 14-es tábla is. Az E /18-as sem futj a a 
kérelmezők igényeit. A nagypusztai ön
tözött terület valószínű ki tudja elégíteni 
az igényt. Pontos adatokkal még nem 
rendelkezik a bizottság, de a kérelmek 
alapján megállapítható, hogy a terület 
75-80 %-át közös művelésre kérik a rész
arányukat, haszonbér fejében. A H/9, E/ 
9, E/10 táblák részarány-tulajdonosait 
hívták össze táblán belüli elhelyezés 
egyeztetésére. A H/9-es tábla az a terület 
ahol még 400 AK fennmaradt, a többi az 
igényeket kifutotta és a részarány-tulaj
donosok elfogadták a táblán belüli elhe
lyezést. Az E/10-es tábla is kifutotta az 
igényeket, a tulajdonosok is elfogadták a 
táblán belüli elhelyezést. Csak egy rész
arány-tulajdonossal nem tudtak egyezség
re jutni. Az E/9 tábla is kifutotta a kérel
mezők igényét és az elhelyezéssel is egyet
értettek az igénylők. A táblán belöli elhe
lyezést úgy javasolta a bizottság, hogy 
annak megfelelő legyen, ki mire kéri,

tehát egyéni vagy közös művelésre. A 
bizottság elnöke itt is elmondta, hogy a 
Polgármesteri Hivatal maximálisan tá
mogatta munkájukat. Nélkülözhetetlen 
segítségnek tartják Lukács István mun
káját, aki a szövetkezet földügyével is 
foglalkozik. A szövetkezettől is sok se
gítséget kapnak, Bacsáné (Ida) tevékeny
kedett velük. 1600 kérvényt kell elren
dezni és ezen kívül 340 azok száma, akik 
kérvényt nem adtak be. A Földhivatal 
által kiadott tulajdonlapok közt is van 
hiányosság, mely Lukács Istvánnal való 
egyeztetésnél tűnik ki. Ilyen esetben a 
Földhivataltól kémek pótlást. Az év vé
gére szeretnék befejezni a munkát.

-  A telefonhálózat fejlesztése ügyében 
június 5-én Hódmezővásárhelyen tartott 
és a 63. primerkörzet fejlesztésére vonat
kozó tárgyaláson a polgármester vett részt. 
Azt tervezik, hogy a szeptember havi 
képviselő-testületi ülésre aM ATÁV kép
viselőjét meghívják abból a célból, hogy 
a telefonhálózat-fejlesztéssel kapcsolat
ban adjon részletes és konkrét tájékozta
tást.

-  A képviselő-testület ezen az ülésén 
28 előterjesztést tárgyalt meg segélye
zés, átmeneti segély, munkanélküli jöve
delempótló támogatás, temetési segély, 
térítési díj átvállalása témában.

-  A Polgármesteri Hivatal ügyfélfoga
dási rendjének szabályozása:

HÉTFŐ és SZERDA: délelőtt 7.30 -
12.00 óráig, délután 13 - 15,30 óráig

KEDD és PÉNTEK: délelőtt 8.00 -
12.00 óráig.

CSÜTÖRTÖKÖN AZ ÜGYFÉLFO
GADÁS SZÜNETEL.

-  A polgármester ezen az ülésen ter
jesztette elő a 14/1993. (VI. 17.) ÖR ön- 
kormányzati rendelettervezetet, mely a 
szociális juttatásokra és a szociális gon
doskodást nyújtó ellátásokra alkotott ön- 
kormányzati rendelet módosítását tartal
mazza. A jegyző úr ezzel kapcsolatban 
elmondta, hogy a lakásfenntartási támo
gatás megállapítása igen bonyolult, ame
lyet az Egészségügyi és Segélyezési B i
zottság is észrevételezett. Javasolta a ren
delet megalkotását, amely a lakásfenn
tartási támogatás helyett átmeneti se
gélyt állapíthat meg a képviselő-testület. 
A rendelet megalkotásra került.

-  A Csongrád Megyei Vagyonátadó 
bizottság határozata alapján megtörtént a 
Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű 
Vállalat által kezelt önkormányzati va
gyon megosztása. A Vállalat zártkörű 
önkormányzati részvénytársasággá ala

kult át, mellyel aképviselő-testület 1994. 
január 1-jei hatállyal egyetértett. A 
m ű k ö d te tő  és v á lla lk o z ó i vagyon  
alaptőkébe helyezését is jóváhagyta. Az 
Rt. Bizottságába dr. Nóbik István pol
gármestert, a felügyelő bizottságába dr. 
Dedek József jegyzőt jelölte.

A KINIZSI utca és a TEMETŐ között 
kialakított Szegvár nagyközség Önkor
mányzatának tulajdonát képező alább fel
sorolt telekrészeket eladásra jelölte ki: 
535/13 hrsz. 390 m 2, 535/14 hrsz. 422 m 2, 
535/15 hrsz. 455 m 2,535 /I6hrsz. 488 m 2, 
535/17 hrsz. 521 m2, 535/18 hrsz. 554 m 2, 
535/19 hrsz. 315 m 2. A telkek vételára: 45 
Ft/m2.

A beépítésre vonatkozó előírások: a 
temető védőterületét képező földrészle
ten a temető környezetére káros hatást 
előidéző tevékenységet folytatni nem le
het. Semmiféle olyan tevékenység nem 
folytatható a védőterületen amely sérte
né a temető környezetének kegyeleti el
várását. Az eladásra kijelölt területet ki
zárólag kertként lehet használni, a te
m ető felöl élősövénnyel lezárva. A 
vevőnek tudomásul kell venni, hogy a 
telken építési tilalom van elrendelve. Az 
építési tilalom raktár', fészer és egyéb 
melléképületre is vonatkozik a temető 
fennállásának időtartamáig. Az építési 
tilalom terhe végett a vevőt semmiféle 
kártalanítás nem illeti meg. Vízvédelmi 
szempontból a telken csak olyan tevé
kenységet lehet folytatni, ami vízvédel
mi szem pontokat nem  sért. (talajvíz 
szennyezést)

Az eladó a közvetlen szomszédos Ki
nizsi u. 1-13. számú lakótelkek tulajdo
nosainak vevőkiválasztáskor elővásárlá
si jogot biztosít. Vételárat egyösszegben 
kell megfizetni az adás-vételi szerződés
ben foglaltak szerint, melynek tartalmaz
nia kell a határozatban előírt kikötéseket.

-  A képv ise lő -testü le t a szentesi 
Rendőrkapitányság megkeresése alapj án 
aközbiztonságihelyzetjavítása,abűncse- 
lekmények megelőzésének elősegítése 
érdekében úgy határozott, hogy az ön
kormányzat csatlakozik a Csongrád M e
gyeri V agyonvédelmi Alapítványhoz. Az 
alapítvány fenti céljának megvalósításá
hoz a képviselő-testület 20.000 Ft összegű 
adománnyal járult hozzá.

-  A képviselő-testület elfogadta az ál
talános iskolában tervezett idegennyelv 
oktatáshoz szükséges laboratórium be
szerzésére irányuló javaslatot és a labo
ratórium létesítésének költségét magára

(Folytatás az 5. oldalon)
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vállalta. Meghatározta a testület, hogy az 
ezen felül jelentkező igényhez szükséges 
összeget az iskola a saját költségvetéséből 
gazdálkodja ki. A képviselő-testület hatá
rozatban vállalta, hogy a laboratórium lét
rehozásához szükséges 645.000 Ft-ot 3 év 
alatt három egyenlő részletben évente meg
fizeti.

-  A szociális csoport vezetője, Kovácsné 
Szép Tünde is beszámolt csoportj a munká- 
járól. Dr. Kovács Kálmán képviselő, az 
Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bi
zottság elnöke a beszámolót tartalmilag 
jónak tar totta. Véleménye szerint több kér
déssel mélyebben kellett volna foglalkoz
ni. Példának állította a közgyógyellátást, 
mely résznél meg kellett volna említeni, 
hogy ki és milyen jogon jogosult arra. Az 
összegszerűségeket -  az egyes segélyek 
tekintetében -  j óbban ki kellett volna emel
ni. Szólt a szociális csoport megemelkedett 
feladatáról. Kérteahivatal vezetését keres

se meg annak lehetőségét, hogy a megnö
vekedett feladatokat könnyebben, esetleg 
egy fő felvételével láthassák el.

Nagy Sándor képviselő a térítések pon
tos összegére és a beszámoló végén feltett 
kérdésekre volt kiváncsi, míg Rozgonyi 
Zoltán képviselőt a községben létmini
mum alatt élők száma, a közgyógyellátás
ban részesülők száma, a mozgáskorláto
zottak száma érdekelte. Azt is megkérdez
te volt-e köztemetés, kik a tagjai a Rehabi
litációs Bizottságnak. A megbízott szoci
álpolitikai csoportvezető válaszában el
mondta, hogy a létminimum alatt élők 
pontos számát nem ismerik, mivel „ a 
jövedelmek és a munkaviszonyok naponta 
változnak” . 1993. május 31-ig 175 fő ré
szesült közgyógyellátásban, melyből 95 fő 
ebben az évben szerzett jogosultságot. Je
lenleg újabb 80 fő kérelmező van. Elmond
ta, hogy rendszeres szociális segély azon 
személyek részére adható, akiknek nincs 
nyugdíj raj ogosultságuk. Idős emberek ese

tén automatikusan be lehet nyújtani a szo
ciális járadék iránti igényt. A községben 
megközelítőleg 150 fő mozgáskorláto
zott személy van. A Rehabilitációs Bi
zottság 1992 végén alakult, amelynek 
elnöke dr. Pozsik Sándor tagjai: dr. Ko
vács Zsuzsanna és Kerekesné Bovatsek 
Ágnes. A csoport kérése elsősorban szá
mítógépes programra irányult, amit köz
ben m ár meg is kaptak. Azt is kérte, hogy 
kerékpárt is biztosítson a csoport részére 
az önkormányzat. Erre meg is kapták az 
ígéretet a polgármester úrtól.

A csoport részére új feladatként jelent
kezik a temetési segélyek elbírálása a 
munkanélküliek jövedelem pótló támo
gatása és a gyámügyi feladatból átkerült 
gyermeksegélyezések. Ezeknél a segé
lyezéseknél mindenkor környezettanul
mányt kell végezni.

E fontos és sokrétű munka megismeré
se érdekében közöljük a teljes beszámo
lót.

A  SZO CIÁLIS CSO PO RT M UNK ÁJA
(beszámoló)

A Szegvár Nagyközség Polgármesteri 
Hivatal Szociális Csoportja által végzett 
munkafeladatokról az alábbi szempontok 
szerint kívánok a Tisztelt Képviselő-testü
letnek beszámolni.

1. A szociális csoport személyi állomá
nya

2. Általános szociális helyzet és pénz
ügyi lehetőségek

3. A szociális törvény alapján végzett 
feladatok

4. A szociális törvény által meghatáro
zott ellátásokon kívüli feladatok

5. A szociális csoport általános feladatai
1. A Szegvár Nagyközség területén élő

lakosok a különböző szociális ellátások 
iránti igényüket a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Csoportjánál nyújthatják be. A 
személyi állományt tekintve a feladatokat 
közel két év óta két fő látja el szociális 
előadói minőségben.

A két álláshely egyikét a kinevezett dol
gozó gyes időtartama al att, mint megbízott 
csoportvezető töltöm be.

A szociális csoport az ügyfelek tájékoz
tatását, a kérelmek felvételét és az ehhez 
kapcsolódó feladatokat kívánja ellátni. A 
jelentkező magas igények miatt ez több
nyire formanyomtatványokon történik. Ez 
leginkább olyan esetekben, mikor jövede
lemigazol ásókhoz is szükség van, és eze

ket a formanyomtatványok tartalmazzák.
A kérelmek elbírálása a szükséges hiva

talosjövedelemigazolásokkal és a mellék
letek csatolásával a hatásköröknek megfe
lelően történik.

Jelentős változások következtek be az 
Önkormányzati rendelet hatályba lépése 
óta, mint a hatáskör, mint a feladatok 
végrehajtása tekintetében.

2. Az elmúlt éves tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy a szociális ellátást 
igénylők számanagymértékben megnöve
kedett községünkben. Ez egyrészt a meg
romlott életkörülményeknek, másrészt a 
törvények és rendeletek által létrejött új 
ellátási formáknak a következménye.

A kimutatható jövedelmek alapján aköz- 
ségben igen nagy arányban élnek a létmi
nimum alatt, leginkább alacsony nyugdíj a- 
sok, gyermekes családok, munkanélküli
ek.

A pénzügyi lehetőségeket tekintve, több 
keretösszeg áll a csoport rendelkezésére, 
amelyből a különböző ellátások kifizetése 
történik.

1993. évre a rendszeres szociális se
gélyre 1.620.000 Ft, az ápolási díjra
2.560.000 Ft, a rendkívüli segélyezésre
800.000 Ft lett tervezve, valamint az utób
bi keretösszegen túl még 1.413.000 Ft a 
gyermekek rendkívüli nevelési segélyezé

sét biztosítja, ill. pályázat útján 830.000 Ft 
került átutalásra a napokban.

A szociális feladatok tartalékát képezi 
3.000.000 Ft, de ennek nagy' részét a mun
kanélküliek jövedelempótló támogatása az 
ápolási díjak összegén mutatkozó 24,5 % 
nyugdíjbiztosítási járulék felemészti.

A mozgáskorlátozottak támogatásainak 
megelőlegezése is igen jelentős összeg, 
1993. május 31-ig összesen 1.597.000 Ft 
került kiutalásra, ennek az ellátási formá
nak az igénybevétele az év első felében 
számottevő, a visszaigénylések folyama
tosan történnek.

A rendkívüli szociális segély keretből 
történik az átmeneti segélyekfolyósítása, a 
méltányosságból kiállított közgyógyellá- 
tási igazolványok után fizetendő térítési díj 
átutalása, a köztemetés elrendelése, a te
metési segély és egyéb segélyezések (me
nekültek segélye, tartalékos katonák jöve
delempótló támogatása, stb.) megállapítá
sa.

A rendkívüli szociális segély felhaszná
lása az 1993. április 30-i állapot szerint 
306.343,20 Ft volt. A rendkívüli nevelési 
segély: 558.177 Ft.

3. A csoportnál alapfeladatokat képezi a 
szociális igazgatásról és szociális ellátá
sokról megjelent 1993. évi III. tv. mellett a

(Folytatás a 6. oldalon)
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mozgáskorlátozottak különböző támoga
tásai, rendszeres szociális segélyezés és 
egyéb szociális feladatok, melyekre a 
későbbiekben kívánok kitérni.

A szociális törvény által újból szabályo
zott ellátásokról és azok alakulásáról a 
következők szerint nyújt az önkormányzat 
tájékoztatást. Mindezen feladatokat a 9/ 
1993. (TV. 15.) ÖR. sz. helyi rendelet sza
bályozza.

-  ápolási díj
-  átmeneti segély
-  temetési segély
-  köztemetés
-  munkanélküliek jövedelempótló tá

mogatása
-  közgyógyellátás
-  betegbiztosítás
-  gyermeknevelési támogatás
-  lakásfenntartási támogatás
-  szociális otthoni elhelyezés
Ápolási díj az önmaga ellátását nem

képes állandóés tartósfelügyeletet, gondo
zást igénylő személy ellátását biztosító 
közeli hozzátartozónak állapítható meg 
(Ptk. 685. pár.). Az ápolási díjak megálla
pítását, megszüntetését, a jogalap nélkül 
felvett díjak visszakövetelését a Képvi
selő-testület végzi.

Az ápolási díjban részesülők átlagos szá
ma 1992. évben 38 fő volt, az 1992. decem
ber 31. állapot szerint 35 fő.

Jelenleg 30 fő részesül ápolási díjban, 
melynek összege a felülvizsgálat során
6.000 Ft-ban került megállapításra, illetve 
kivételt képezi 3 fő, kiknek minimális 
összegben (öregségi nyugdíj min. 60 %-a, 
valamint 1 fő súlyos fogyatékos gyermeke 
gondozásáért 8.000 Ft összegben kap ápo
lási díjat.

A megállapított ellátásból a 6 %-os nyug- 
díjj árulék levonása után keiül a díj folyósí
tásra.

A Polgármesteri Hivatal által a megálla
pított ápolási díj után fizetendő 24,5 % 
miatt feltehetően a rendelkezésre álló ke
retösszegen felül is történik folyósítás, mi
vel az 1993. április 30-i nyilvántartás sze
rint 801.300 Ft került felhasználásra a
2.560.000 Ft-ból.

Az ápolási díj időtartama szolgálati időre 
jogosít, így a folyósítás megszűnésekor a 
társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó 
lap megküldésével értesítjük a Társada
lombiztosítási Igazgatóságot.

Átmeneti segély megállapítása a szoci
ális törvény hatályba lépése óta a Képvi
selő-testület hatásköre, a döntés előtt a 
kérelmeket az Egészségügyi, Szociális és

Segélyezési Bizottság véleményezi.
Ez a segélyezési forma az, amely legin

kább alkalmazható a legkülönbözőbb élet
helyzetekben.

A törvény hatályba lépését követően a 
18. életévüket betöltött személyeken túl a 
szociális csoport végzi a kiskorúak átme
neti segélyezését is, amely a korábban 
gyámhatóság tevékenysége volt.

Az átmeneti segély ilyen formában tör
ténő bővítése rendkívül jelentős többlet 
munkát hozott a csoport számára.

A korábbi eseti segélyektől eltérően ez a 
támogatás már nem egyszeri alkalommal, 
hanem folyamatosan is adható, valamint 
egyéb ellátások kiegészítésére is alkalmas.

Az átmeneti segély természetben is nyúj t- 
ható ellátás. így pl. napközi térítési díj, stb. 
formájában.

Eseti szociális segélyre az elmúlt évben 
530.030 Ft került kiutalásra, valamint
500.000 Ft támogatásban részesült 146 fő 
a jégkár miatti épületkárok és üvegkárok 
helyreállításának támogatására.

1991. évben 266 esetben 173 fő, míg
1992. évben 306 esetben 199 fő részesült 
eseti szociális segélyben.

Temetési segélyek megállapítását az
1993. évi ü l. tv. hatályba lépését követően 
a Társadalombiztosítás már nem állapítja 
meg, így tulajdonképpen új feladatként 
jelentkezik a csoportnál.

Feltehetően széles körben várható segé
lyezési forma lesz, mivel a temetés költsé
gei igen magasak. A kérelemhez a temetési 
számlát mellékelni kell.

A segély összegének megállapításához 
minden évben szükséges meghatározni a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés össze
gét, mivel ennek 10 %-ánál kevesebb összeg 
nem folyósítható. A kérelmező szociális 
körülményei figyelembevételével a teme
tési segélyt a Képviselő-testület állapítja 
meg.

Köztemetés természetben nyújtott se
gélyezési forma, mivel az önkormányzat 
gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről. 
Nem gyakori segélyezési forma évi 3-5 
alkalommal keiül megállapításra.

Munkanélküliek jövedelempótló tá
mogatása szintén új ellátási formaként 
jelentkezik.

A jövedelempótló támogatás elődjének te
kinthető ellátás a szociális támogatás volt, 
melynek megállapítása ajegyző hatásköre és 
folyósítása a Munkaügyi Központ feladata 
volt. Az előbbi ellátási formától eltérően a 
jövedelempótló támogatás megállapítása, 
megszüntetése is az önkormányzat képviselő- 
testületének feladata.

SZ EG V Á R I
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A támogatás minimális összege jövede
lemmel nem rendelkező jogosult esetén 
jelenleg 5.120 Ft, kinek családj ában az egy 
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
minimum 80 %-át, vagyis 5.120 Ft-otnem 
haladja meg. Amennyiben egyéb jövede
lemmel rendelkezik, akkor ki kell egészí
teni a fenti összegre, amelyet a Polgármes
teri Hivatal folyósít.

Amennyiben a pénzügyi lehetőségek 
megengednék, a saját költségvetés terhére 
nagyobb összeget is meg lehetne állapíta
ni, de a jelenlegi megállapítások és a vár
ható emelkedések miatt is jelentős anyagi 
terhet jelentenek, annak ellenére is, hogy a 
kifizetett ellátás összegének 50 %-a vissza
igényelhető. 1992. évben összesen 28 fő 
részesült szociális támogatásban, illetve 
szociális törvény hatálybalépéséig még 13 
fő részére került megállapításra. Melyek 
újbóli felülvizsgálata megtörtént, egy
idejűleg az új igényekkel együtt 50 fő 
részére került megállapításra, míg egyéb 
okok miatt 10 főnek nem lett folyósítható 
(munkába állás, jövedelmi hatás feletti 
jövedelem stb.).

Az emelkedő kiadásokon túl azonban 
jelentős többletmunkát is igényel, mivel a 
Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint 
még 177 főkéiül ki a munkanélküli ellátás
ból 1993. év folyamán. Ezek megállapítá
sa, figyelemmel kísérése, éves felülvizsgá
lata egyaránt többletmunkát igényel. A 
kiutalt összeg 1993.04. 30-ig: 256.000 Ft.

Közgyógyellátás iránt beterjesztett kó
réhnek száma is jelentősen megemelke
dett.

Közgyógyellátási igazolványt alanyi jo 
gon a Jegyző állítja ki, amely után az 
önkormányzat térítési díj megfizetésére 
nem kötelezett.

Az 1993. május 31-i állapot szerint 164 
fő részesül alanyi jogon közgyógyellátás
ban, melynek megoszlása a következők 
szerint történik:

Intézeti elhelyezett kiskorúak: 42 fő
Rendszeres szociális segélyben része

sülők 24 fő
Rendszeres szociális segélyezettek kö

zeli hozzátartozó 8 fő
Pénzellátásban részesülő hadigondozott: 

3 fő
Sorkatonai családi segélyben részesülő: 

2 fő
Rokkantsági járadékos: 13 fő
I., II. fokú rokkantság alapján részesül 

nyugellátásban: 48 fő
Szülőj e, vagy eltartójamagasabb összegű 

családi pótlékban részesül: 24 fő
Összesen: 164 fő
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Vannak, akik több jogcímen részesül
hetnek, mivel a rokkantsági járadékban 
részesülő részére emelt összegben családi 
pótlékot is folyósítanak.

A méltányosságból beadott közgyógy el
látási igazolványt igénylők száma egyre 
inkább növekszik, mivel az emelkedő 
gyógyszerárak miatt az alacsony nyugdíj
ból, illetve keresetből élők létfenntartását 
veszélyezteti a magas összegű gyógyszer- 
költség kifizetése. A gyógyszerek megvá
sárlása azonban a kérelmezők egészség- 
ügyi állapota miatt nélkülözhetetlen.

A közgyógyellátására való jogosultság 
terén jelentős változást a 25/1990. (11.13.) 
MT. rendelet, majdal25/1991. (IX.) Komi. 
rendelet hozott, az utóbbi rendelet alapján 
alanyi jogon kiállított közgyógyellátási iga
zolványok a mai napig érvényesek.

A térítési díj összeg igen változó volt, 
míg a 25/1990. (II. 13.) MT. sz. rendelet a 
rendszeres szociális segély összegének 50 
%-át jelölte meg, így a Komi. rendelet 
ennek a 25 %-át, amely kedvező feltételek
kel hatott, méltányosságból több rászorult 
részére kerülhetett megállapításra a köz
gyógyellátás.

A méltányosságból kiadott közgyógyel
látási igazolványok alakulása akövetkező:

1990. 126 fő 290.280 Ft/év térítés
1991. 140 fő 324.280 Ft/év térítés
1992. 151 fő 217.510 Ft/év térítés
1993. május 31-én összesen 339 fő ré

szesült közgyógyellátásban, melynek meg
oszlása:

-  alanyi jogon: 164 fő
-  méltányosságból: 175 fő
A szociális törvény hatályba lépése óta 

ismételten megemelkedett a térítési díj 
összege, az év eleji 1.465 Ft térítési díjat 
figyelembe véve több mint a duplájára 
3.200 Ft-ra. Az előző évhez képest a rend
szeres szociális segélyker et 756.000 Ft-ról
800.000 Ft-ra emelkedett.

Az anyagi és szociális helyzet alapján a 
kérelmezők helyzete azonban mindinkább 
indokolja a jogosultság megállapítását.

1993. évben mái' összesen 97 fő részére 
került méltányosságból kiállításra köz
gyógyellátási igazolvány ( 2 fő elhunyt), 
mely után kifizetett térítési díj: 267.025 Ft, 
amely már meghaladja a tavalyi évben 
átutalt éves térítési díjat is. Az idén várha
tóan még 80 fő részére jár le, veszíti érvé
nyességét a közgyógyellátási igazolvány, 
illetve jelentős az újabb kérelmezők száma 
is.

A méltányosságból közgyógyellátásra való 
jogosultságot az Egészségügyi, Szociális és 
Segélyezési Bizottság állapítja meg, az iga
zolványt a jegyző állítja ki.

A betegbiztosítási igazolványokat szo
ciális rászorultság alapján a jegyző érvé
nyesíti.

Azoknál a személyeknél, akik sem ők, 
illetve sem a háztartásukban élő közeli 
hozzátartozójuk nem áll munkaviszony
ban, vagy munkanélküli járadékra nem 
jogosult, továbbá a társadalombiztosítás 
által nem biztosított, nekik egy éves időtar
tamra kerül kiadásra az egészségügyi szol
gáltatásra jogosító kártya.

1993. május 31-én 50 fő részére volt 
szociális rászorultság alapján érvényesítve 
a betegbiztosítási igazolvány. Ezeket évente 
felül kell vizsgálni oly módon, hogy a rezsi 
költségekkel csökkentve az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimumot 
ne haladja meg.

Továbbá alanyi jogon kell kiállítani az 
igazolványt annak, aki ápolási díjban, rend
szeres szociális segélyben vagy gyermek
nevelési támogatásban részesül. így hoz
zátartozókkal együtt 43 fő rendelkezik biz
tosítással a jogosultság fennállásáig.

A gyermeknevelési támogatást ajegyző 
állapítja meg. Összege az öregségi nyug
díjminimummal azonos, melyet 6 %-os 
nyugdíj]árulék levonása terhel. A 24,5 %- 
kai emelt összeget havonkénti rendszeres
séggel visszaigényeljük.

Eddig 5 fő részére került megállapításra 
annak, aki három vagy több kiskorú gyer
meke eltartásáról gondoskodik, és a jogo
sultságot érintő feltételekkel rendelkezik 
(180  nap biztosítási idő, az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 
háromszorosát nem éri el, a legkisebb gyer
mek 3-8 éves korú).

A nrunkahelly el rendelkezők ezt a támo
gatási fomrát még nem vették igénybe, 
mivel 3 személy az elmúlt években már 
munkaviszonyban nem állt, valamint 2 fő 
a munkanélküli járadék folyósításának 
időtartamát követően nyújtotta be kérel
mét.

Lakásfenntartási támogatás megálla
pítására még nem került sor, többnyire 
azok a személyek igényelték meg ezt az 
ellátást, akik az elmúlt években OTP ka
matadó támogatásban részesültek. A ké
relmek elbírálásában a képviselő-testület 
határoz.

A szociális otthoni beutalást igénylők a 
környékbeli bentlakásos intézményekben 
kérik elhelyezésüket.

A beutalással kapcsolatos feladatokat, 
illetve a gondozási díjak felülvizsgálatát is 
a csoport látja el.

4. A szociális törvény által meghatáro
zott ellátáson kívüli feladatokról tájékoz

tatom a T. Képviselő-testületet.
- ren d sze res  szociális segély — vak

szem élyi járadék
-mozgáskorlátozottakkülönböző támo

gatásai
-  rehabilitációs ügyek
-  hadigondozottak nyilvántartása
-  katonai szolgálatot teljesítők jog- és 

érdekvédelme
-  egyéb szociális ügyek
A rendszeres szociális segély a 2/1969. 

(V. 4.) EüM. sz. rendelet alapján annak a 
18. életévét betöltött személynek folyósít
ható, aki munkaképtelen vagy rokkant, és 
létfenntartását biztosító ingatlan, illetve 
készpénz vagyonnal nem rendelkezik.

Munkaképtelennek kell tekinteni a 65. 
életévét betöltött nőt, valamint a 70. évét 
betöltött férfit.

A rendszeres szociális segély szempont
jából rokkant, aki munkaképességét leg
alább 67 %-ban elvesztette.

1993. december 31-én összesen 32 fő 
részesült rendszeres szociális segélyben, 
aki önálló nyugdíjjal nem rendelkezik, rok
kantsági nyugdíjra a szolgálati ideje alap
ján nem jogosult.

Az év folyamán 1 teljes összegű segély, 
illetve 3 részösszegű rendszeres szociális 
segély folyósítása szűnt meg, újabb nem 
került megállapításra, ennek alapján 1993. 
jún. l-jén a következők szerint alakul:

Teljes összegben: 5.860 Ft 11 fő ( 70 év 
feletti életkorú)

5.500 Ft 8 fő (70 év alatti életkorú)
összesen: 19 fő
Részösszegben 580 Ft-tól 4.460 Ft-ig 7 

fő részesül, továbbá 2 személy részére tsz- 
járadékot folyósítanak. A rendszeres szo
ciális segély összegének felemelése nem 
valósítható meg, mivel a tervezett ke
retösszeg ajelenlegi lekötések kifizetését 
teszi csak lehetővé.

Az eddigiekben évente 2-4 alkalommal 
hivatalból történő rendkívüli segélyezés 
volt megoldható, amely anyagi nehézsége
iken segítséget jelentett, erre azonban a 
pénzügyi helyzetet figyelembe véve 1993. 
évben nem kerülhet sor.

A segélyre való jogosultságot az Egész
ségügyi, Szociális és Segélyezési Bizott
ság két évente felülvizsgálja.

A rendszeres segély megállapításában, 
megszüntetésében a polgármester határoz.

Az 1.620.000 Ft-ból 1993. 04. 30-ig 
518.884 Ft került felhasználásra, amely a 
segélykeret 32 %-a.

Vakszemélyi járadék megállapításának 
alapja amegyei szemész szakfőorvos véle
ménye. Ajegyző határozata alapj án a jára
dékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság köz
ponti keretből folyósítja.

(Folytatás a S. oldalon)



(Folytatás a 7. oldalról)
A községben 17 személy részesül vaksze
mélyi járadékban.

A mozgáskorlátozottak közlekedésé
vel kapcsolatos feladatokat a 177/1992. 
(Xn.30.) Korm. rendelettel módosított 53/ 
1992. (ül. 21.) Komi. rendelet alapján 
végzi a szociális csoport.

A legelterjedtebb ellátási fotma a közle
kedési költség támogatás, melynek alapj a 
az OTP Országos Szakértői Bizottságának 
szakvéleménye, éves összege 12.000 Ft.

A bizottság véleményezi a kérelmező 
egészségi állapotát és ennek megfelelően 
keiül a feltüntetett időponttól kezdődően a 
havi 1.000Ft támogatás időarányosan meg
állapításra. Az igényeket minden évben 
újból elő kell terjeszteni.

Az előbb említett rendelet előbb hatá
lyos üzemanyagköltség hozzájárulásban 
1991. évben 8 fő részesült, továbbá 39 fő 
közlekedési költség támogatásban.

1992. évben 130 fő részére összesen
1.560.000 Ft összegben, 1993. május 3 1-ig 
135 főnek összesen 1.597.000 Ft került 
megállapításra.

Havi rendszerességgel a tárgyhónapot 
követően visszaigényelj ük a kifizetett köz
lekedési költség támogatást.

Kötelező gépjármű felelősségbiztosí
tási díj támogatással 1991. évben 7 sze
mély, az elmúlt esztendőben 28 fő rendel
kezett, míg az idei évben 32 fő személy 
részére került megállapításra.

Az a mozgáskorlátozott személy része
síthető a támogatásban, aki személygépko
csival rendelkezik (benzinüzemű2000 cnv'- 
ig, dízelüzemű: 2500 cm3-ig), illetve aki
nek személygépkocsival való szállítását 
vele legalább 1 éve közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozója vállalja.

A támogatást a tulajdonos vagy a gép
jármű biztosítási díjával egyenlő. Megálla
pítása a tárgyév január 1-től kezdődően a 
következő év március 31-ig történik.

Parkolási engedéllyel 1991. évben 3 fő 
rendelkezett, 1992. évben 17 személy, az 
idei évben 22 főnek került kiadásra, a 
gépjárművel nem rendelkező mozgás- 
korlátozott személynek is megállapítható, 
amely 3 évig érvényes, és érvényessége 3 
alkalommal meghosszabbítható.

Személygépkocsi szerzési támogatás
A jogosultság megállapítása után, amely 

a j egy ző hatásköre, a Megy ei Tisztif őorv o- 
si Szolgálat dönt a támogatás odaítéléséről, 
amely a megyei keretből történik. A támo
gatás összege 240.000 Ft, illetve a sze
mélygépkocsi vételárának 60 %-a (max.). 
Az utalvány kiállítását követően 3 hónapig

érvényes. 1991-ben 1 kérelmező, 1992- 
ben 9, 1993-ban 11 kérelmező nyújtott be 
kérelmet.

Átalakítási támogatás, vám és áfa visz- 
szatérítés:

Ezen támogatások iránt kérelem még 
nem érkezett. Az átalakítási támogatás 
annak adható, aki segédberendezéssel sze
relteti fel gépkocsiját vagy a vele közeli 
hozzátartozó személy szállítására alkal
mas legyen (max. összege 30.000 Ft). A 
mozgáskorlátozottak támogatásainak a 
nagyközség jegyzőjének hatásköre.

A rehabilitációs ügyeket a helyi Reha
bilitációs Bizottság véleményezi 1992. 
szeptember 1. napjától kezdődően a több
ször módosított 8/1983. (VI. 29.) EüM. 
PM. együttesrendelete szerint. Korábban a 
szentesi Polgármesteri Hivatal volt az ille
tékes.

A bizottság a rendszeres szociális jára
dék, valamint az átmeneti járadék meg
állapítását javasolja olyan személyeknél, 
akik rokkantsági nyugdíjra nem jogosul
tak, mivel munkaképesség-csökkenésük 
mértéke 50 %-os, valamint a szükséges 
szolgálati idővel rendelkeznek.

A jogosultság megállapítása után az el
látást a társadalombiztosítás folyósítja, az 
állapítj a meg a folyósítás kezdő időpontj át, 
valamint a kiutalandó összeget is.

A hadigondozottakkal kapcsolatos fel
adatok közül egyik legfontosabb jogsza
bály a 6/1992. (1.16.) Korm. rendelet, amely 
alapján kiegészítő hadigondozotti pénzel
látást ke llett megállapítani, melyet a Nyug
díjfolyósító Igazgatóság folyósít. Ennek 
alapján a hadiözvegyeknek 1.500 Ft/hó, 
illetve a 65 %-nál magasabb munkaképes
ségű hadirokkantaknak 3.000Ft/hó összeg
ben 1992. január 1. napjától kezdődően.

A községben összesen 21 hadigondozot
tat tartunk nyilván, melyből 4 fő hadirok
kant, 17 fő hadiözvegy ( ebből 3 fő a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által teljes 
összegben hadigondozotti pénzellátásban 
részesül).

A megállapításkor 7 fő hadigondozott 
részér e került megállapításra a pénzellátás, 
azóta 3 fő elhunyt, amely alapján házastár
sa hadiözveggyé nyilvánítása megtörtént.

Katonai szolgálatot teljesítők jog- és 
érdekvédelme:

Sorkatonai családi segély:
A nagyközség jegyzője által megállapí

tott rendszeres támogatás, melyet a Nyug
díjfolyósító Igazgatság folyósít a sorkato
nával közös háztartásban élő, általa koráb
ban eltartott szenrélyek részére a sorkato
nai szolgálat idejére.

A családfenntartói igazolás kiállítása 
olyan esetben történik, mikor a sorkatona 
ápolásra szoruló, munkaképtelen hozzá
tartozója eltartásáról gondoskodik, és sor
katonai szolgálat halasztását kéri.

A tartalékos katonák jövedelempótló 
támogatásának összege a katonai szolgá
lat alatt szerzett illetmény és külön rende
letben meghatározott összeg különbözete.

Egyéb szociális ügyeket képezi a szoci
ális csoportnál a különböző támogatási 
formák visszaigénylése, jelentése. A mun
kanélküliek jövedelempótló támogatása, a 
gyermeknevelési támogatás rendszeres 
visszaigénylésén kívül a menekültek se
gélyezéséről jelentés készítése, mivel ko
rábban 3 fő részesült élelmiszer és tisztál
kodási eszköz támogatásában.

Az alkoholelvonó kezelésre kötelezés 
elrendelését a tanúk meghallgatása, a mun
kahely, rendőrség megkeresése után intéz
zük.

Az egészségügyi gyermekotthoni be
utalást és a gondozási díj felülvizsgálatát
is a csoport végzi.

Ezenkívül ide fordulhat a talált tárgyak
és elveszett tárgyak bej elentésével a lakos
ság.

5. A környezettanulmány elvégzése szin
te minden esetben szükséges, melynek fel
vétele a kérelmező lakásán történik. A 
helyszínre való eljutás azonban sokszor 
nehézségekbe ütközik, mivel állandó je l
leggel kerékpár nem áll rendelkezésünkre, 
így munkánkat nagymértékben megnehe
zíti.

A szociális csoport a jelenlegi két fővel 
a megnövekedett feladatokat, így a határ
idők betartását is csakjelentős többletmun
ka árán tudja teljesíteni. Szükség volna 
tehát a létszám növelésére, mivel az ügyi
ratok feldolgozása analitikus módon törté
nik.

Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor 
a számítógépes adatfeldolgozás is jelentős 
segítséget nyújtana a naprakész, ponto
sabb ügyintézés elvégzéséhez.

A Polgármesteri Hivatal által 1992. év
ben elintézett ügyiratok felét a csoport látta 
el, mivel 3016 db ügyirat elintézésére ke
rült sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy szíveskedjenek a munkánkhoz szük
séges feltételeket biztosítani.

Egyben kérem a Tisztelt Képviselő-tes
tületet, hogy szíveskedjenek a beszámoló
mat elfogadni.

Szegvár, 1993. június 9.
Kovács né Szép Tünde 

mb. csop. vez.



9. oldal

M Y A R O O T V I H ÍR E K
Összeállította: Bihari Józsefné

Születések:
Kosztolányi Ida és Kollár Tibor Rózsa utca 15. Zoltán 
Lucz Klára és Vass Zoltán Szentesi utca 6. Csaba
Gémes Anita és Török István Ménes utca 27. Renáta
Ágoston Éva és Mester Tibor Galamb u. 12. Tibor
Bányai Zsuzsanna és Muzsik József Kóiógy utca 64. Melitta 
Zlehovszki Zsuzsanna és Varró János Mindszenti utca 43. Nikolett 
Tarczali Irén és Göbölyös János VHI. kült. 108. Ágnes

Házasságkötés
Vigh Erika Szegvár, Ady Endre u. 31. és 
Pölös Attila Mihály Mindszent, Szőlő u. 8.

Halálesetek
Nagy Ferenc Antal 
Janó Antal
Gila Lászóné Gila Ilona 
Gila Györgyné Domonkos Erzsébet 
Jordán Imre
Bihari Ferencné Bónus Franciska 
Gyovai Szilvesztemé Domonkos Erzsébet 
Gémes Dezső György 
Mészáros Gábor 
Deák András
Menyhárt Flóriánná Bányai Erzsébet 
Orosz Mátyásné Szarvas Franciska 
Ágoston Antal 
Gila Lászlóné Barna Mária

SZEG VÁR A SAJTÓRÁM
Lábukon érezték a gondolatok súlyát: A szegvári megyegyűlésen 

( Szabó Róbert. - Délvilág. -  1993. május 6. 5. o. -  Emlékezés a 
régvolt megyegyűlésekre.

„Pénzünk nincs, de vannak értékeink” : 110 év után ismét me
gyegyűlés Szegváron (U.i. -  Délvilág. -  1993. május 21. 1 és 3. o.
-  A megyegyűlés eseményeit rögzíti a cikk. -  Fotó: Enyedi Zoltán. 

A Tisza szegvári szakaszán... -  Délvilág. -  1993. május 21. 8. o.
-  Rövid hír F. Gy. I. vízbefúlásáról

Nyitnak-e a tisztaszobák?: Száztíz év után ismét megyegyűlés 
Szegváron (Őtfi. -  Reggeli Délvilág. -  1993. május 21. 1. és 3. o.
-  A Csongrád Megyei Közgyűlés kihelyezett üléséről.

Ne vágj ki minden fát: Országos versenyen taroltak az ásotthal
miak (Kovács Piroska. -  Reggeli Délvilág. -  1993. május 25. 4. o.
-  Az egyéniben második helyezett Gyermán András szegvári fiú. 

Hagyományteremtő verseny a szegvári Iskolában (Szabó Róbert. 
Magyar hősökre emlékezünk: Emlékművet avattak Szegváron

(L. I .-R eg g e li Délvilág. -  1992. június 1.4. o. -  A II. világhábo
rúban elesett szegváriaknak állított emlékmű avatási ünnepségéről.

„Pro Schola”-díj a Batsányiban: Elsők a legjobbak között (Lovas 
J. József. -  Reggeli Délvilág. -  1993. június 3. 4. o. -  A szegvári 
Szabó Katalin vehette át az egyik díj at jó  tanulmányi eredményéért.

Egy anya tapasztalatai: Van-e esély állásra? /Pappné Kőszegi 
E rika .-D élv ilág .-1993. június 3 .7 .o .-O lvasói le vél a Polgármes
teri Hivatal állásügyeiről.

Szegvári Örömkönnyek: Mama, édes mama /Szeli Sára. -  Reg
geli Délvilág. -  1993. június 22. 4. o. -  A Nevelőotthonról.

Régiposta utca 23. 
Kontra u. 86.
V. kült. 74.
Szentes u. 16. 
Klapka u. 7. 
Ménesi u. 1.
Iskola utca 
Hunyadi J. u. 37. 
Hunyadi J. u. 20. 
Szentesi u. 8. 
Damjanich a  19. 
Bercsényi u. 32. 
Dózsa Gy. u. 14. 
József A. u. 24.

T íz  é v e .. .A K Ö N Y V T Á R  
PR O G R A M JA I

AUGUSZTUSBAN
Számítógépes játék szerdai napokon 8 és 
10 óra 4, 11, 18, 25-én szombaton 14-én, 
28-án
Makramézás minden csütörtökön 9 órá
tól, 5-én, 12-én, 19-én, 26-án.
A leendő ötödikesek nyelvi fejtörőt tölt
hetnek ki a nyári szünetben, amelynek 
leadási ideje augusztus 15-e.
Várjuk a nyel vi j át ékok kánt érdeklődőket.

1983. őszén pár' lelkes szegvári fiatal ötletét 
tett követte, s 7 fővel motorosklubot alakítottak. 
Célul a túramotorozást tűzték ki, mely évente 8- 
10 szervezett kirándulást, társ klubok által ren
dezettmotoros találkozón valórészvételtjelent. 
Az alapítók közül ma is tagok: Káity Attila, 
Ágoston Zoltán és Ivanov Imre. A kezdeti 
lelkesedést csak fokozta, hogy egyre szebb 
eredményeket ért el a klub. Egy-egy motoros 
találkozón a résztvevők száma, KRESZ és 
ügyességi versenyek alapj án értékelik a klubo
kat. Ezen túl évente az eredmények végössze
sítésre kerülnek.

Az utóbbi évek összesítésben is egyre szebb 
eredményeket hoztak. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy saját szervezésű találkozót csinálunk. Erre 
1991-benSzentesenkerültsor, s miután ez azév 
legjobbtalálkozójalett, 1992-beneztmegismé- 
teltük.

1993-ban ünnepeljük 10 éves fennállásun
kat, s ene már nem csak az ország motorosait 
akarjuk emlékeztetni.

Ma taglétszámunk 70 fő. Fele szegvári, sok 
szentesi, pár zalaegerszegi csehszlovák, de 
szeghalmi is akad közöttünk.

Az ország motorosai ismerik, s elismerik 
tevékenységünket. Úgy hisszük közvetlen kör
nyezetünk még sem tud sokat rólunk. Ezért 
szeretnénk munkánkkal Őket, Önöket is meg
ismertetni.

Terveink szerint 1993. július 25. ésaugusztus
3. között kiállítást rendezünk a szegv ári Kultúr- 
házban, melyen szeretnénk bemutatni honnan 
- hogyan - s hova jutott el ez a kis lelkes, 
hontalannak induló csapat Egész napjainkig, 
míg az ismeretlenségből 1990-ben országos 4. 
1991-ben országos 2. helyre kerültünk, s 1992- 
ben az év legjobb klubja címet vehettük át 
Budapesten.

E feletti örömünket fokozta, hogy 1993. 
április 17-e óta már hontalanok sem vagyunk. 
Bár a Kultúrház eddig is töretlenül támogatott 
bennünket, s mindig helyet kaptunk gyűlése
inkre, most a CENTER Söröző adott otthont 
egy helyiségbenKhrbunknak,mellyelrégi nagy 
álmunk teljesült.

Kiállításunk megnyitója motoros ügyességi 
versennyel és bemutatóval lesz egybekötve, 
melyr e szeretnénk Önöket ezúton is meghívni!

Szegvári Túramotoros Klub

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő 
szegvári csapat eredményei és a bajnokság végeredménye
V. 23. Zsombó-Szegvár
V. 29. Szegvár-Szentes DEKO

VI. 6. Nagymágocs-Szegvár 
VI. 12. Ferencszállás-Szegvár
VI. 19. S zeg v ár- C sanádp aló t a-N agy 1 ak

1. Apátfalva 30
2. Csanádpalota-Nagylak 30
3. Csanytelek 30
4. Szentes 30
5. UTC 30
6. Kiszombor 30
7. Ferencszállás 30
8. Földeák 30
9. Tömörkény 30

10. Tanárképző 30
11. Zsombó 30
12. Szegvár 30
13. JATE 30
14. Nagymágocs 30
15. NOVO-TEL 30
16. Szatymaz 30

1:2
2:2
4:2
3:1
0:1

21 5 4 72-30 47
20 7 3 61-24 47
18 6 6 82-34 42
15 10 5 62-36 40
13 12 5 51-27 38
13 9 8 43-34 35
12 9 9 61-52 33
11 7 12 46-51 29
9 8 13 47-62 26
9 8 13 39-55 26
9 6 15 41-60 24
7 8 15 45-60 22
6 8 16 41-63 20
8 3 19 54-81 19
7 4 19 31-66 18
6 2 22 37-79 14
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Üzenet az Újfaluból
Ha a fényképeket évjáratok szerint lehetne versenyeztetni, ez a fénykép -  

amely régi szegvár-újfalusi magyarok csoportját ábrázolja -  tisztes helyezést 
érne el a versenyben. Mivelhogy 1904-ből, vagy 1905-ből való. A kép jobb 
felén oszlopon lámpaáll. A század elején volt szokásban, hogy aboltosakorán 
sötétedő őszi estékre gondolva, vevő-irányítónak petrókumlámpát állított a 
boltjabejárataelé.Akiafelvételtközelegy század távolából nézi észreveheti, 
az összesereglett s 
ünneplőbeöltözött 
asszonyok, lányok 
szoknyája majd
csak a földet súrol
ja. Ez is arról a di
vatról árulkodik, 
amikorországszer- 
teünnepélyes alkal
makkor seprőzsi- 
nóros aljú szok
nyában jártak a 
fővárosi dámák is.
Pedig az itt látható 
emberek szegé
nyek voltak na
gyon. Késő ősz le
heteti amikorafo- 
tografáláshítáeígy 
összeszaladtak.,
Máravilágjáró ku
bikosok is itthon 
voltak s a mezei 
munkákban is téli
szünet következett be. Ez lehetett az oka, hogy lefényképezéskor mintegy 
negyvenen sereglettek egy be a Szegváron az elsők közt kinyílt Pázmány-bolt 
előtt. Milyen hírverés előzhette meg ezt az összeszaladást? Én még meg sem 
voltamekkor.Tizenöfhúszévnekke]Jetteltelnie,mireértékelnitudtamennek 
a lassan sárguló fényképnek a látnivalóik a kucsmás-bekecses szegváriakat, 
akiknek nagyrésze temetői porra változott azóta.(Az Újfalunak kezdettől 
külön temetőjevolt.)Aképalsószélénkisfehérkutyais látható, amelyfelemelt 
bal mellső lábát az időben azóta sem eresztette le. Az az időszak volt ez a 
nagypolitikában, amikor a Tolná Világlapja (ahogy ez a lapokban ma is

szokás) a híres politikusok arcképét (Széli Kálmán, Wekerle Sándor, Kossuth 
Ferenc, stb.) szinte hetenként közölte, sőt egyik számában látható volt L Ferenc 
József király is, amint ritka magyarországi látogatásainak egyikén, aranyozott 
kerekű hintáján felhajtat a Vába Mellette Paár hadsegéd ül, elől a bakon, akocsis 
mellett tolldíszes kalpagban az aranyzsinóros, ügyeletes lakáj.

Itt kell megemlékeznem a harmincas években megrendezett népszámlálásról,
amikor Szegvár 
község lakosságá 
is számbavették. 
Az összeírásba, 
mint segéd mun
karőt -  pénztelen 
egyetemistát-be
vontak engem is. 
Tíz-tizenöt össze
író gyűltünk egy
be eligazításra a 
községházán, 
többségünkben 
pedagógusok, ta
nítók, tanítónők s 
indultunkmunká- 
raaközség külön
böző tájai felé. A 
nők a belterületet 
„mérték fel”, a fér
fiak a külterületet, 
atanyavilágot. Ne
kem munkaterü- 
letkéntazUjfáuju-

tott. Irószerszámmal felszerelkezve, rubrikás paksamétákkalahónom alattjártam 
e fáurész sáos utcáit, mentem egyik vályogházból a másikba, néztem szembe a 
szegénységgel, de az edzettséggel is. Akik a fényképen gyerekek voltak, most 
felnőttekként találkoztam velük. Megfordultam mestergerendás szobácskákban, 
ahol dikón ülve, csíkos dunyha alatt közel százéves öregasszony ült s mint a 
furulya, egyre csak azt hajtogatta; ő már csak a kenyérfogyasztás céljából van itt. 
Bementem udvarokba, ahol a hó tetején, játékból, egyszál ingben, mezítláb 
gyerekek szaladgáltak s aháziak szerint, még csak náthásak sem voltakéletükben.

Akárcsak Esze Tamás mezíüábasai.
Marsovsrfá Mihály

M INDENT A  VEVŐÉRT
Május 12-én új eladók kerültek a Szen

tesi utcai ÁFÉSZ boltba: Dobainé Kovács 
Mária boltvezető és Tóth Józsefné eladó. 
Milyen elképzelésekkel indultatok az új 
munkakörnek?

A forgalmon szeretnénk javítani az áru- 
választék bővítésével, valamint a nyitva 
tartás változtatásával. Mérlegeltük, hogy a 
vásárlók szempontj ából a nyitva tartás hogy 
lenne jobb. Ezért reggel 6 órakor nyitunk, 
hogy aki a munkahelyére vagy mezőgaz
dasági munkába megy friss kenyeret, tejet 
stb. tudjon vinni.

Tervezzük, hogy augusztus 1-től 6-15 
óráig leszünk egységesen nyitva szomba
ton is. A j elenlegi zárás délután. 2-kor vagy 
4 órakor van. A vevő nem tudja, hogy 
melyik nap induljon el pl. 1/2 4-kor vásá
rolni. Az egységes 15 órai zárást könnyen

meg lehet jegyezni. A szombat délutáni 
nyitva tartást azért tartjuk jónak, mert álta
lában 12 órakor zárnak a boltok a község
ben.

Az áruválasztékot mivel tudtátok bőví
teni?

Az itt vásárlók igényeinek kielégítésére 
igyekszünk szélesebb választékot biztosí
tani, hogy ne kelljen a messzebb lévő 
boltba elmenni. Tártunk többfajta pékárut, 
tejterméket, húsárut, elemeket. Zöldség
gel is próbálkozunk, bál' a forgalom ebből 
minimális, mert errefelé a nagy kertekben 
termelnek maguknak az emberek. Szeret
nénk a vevők igényeit kielégíteni oly mó
don, hogy ha a vevő megrendeli nálunk az 
árut, igyekszünk azt beszerezni.

Hogyan tudjátok a vevőket becsalogat
ni?

Figyelemfelkeltő táblákat helyeztünk el 
(Vegyesbolt, nyitás 6 órakor) az úttest 
szélénél. Ez azt eredményezi, hogy sokan 
megállnak és bejönnek olyanok is, akik 
nem tudják, hogy itt bolt van. Táblára 
kinjuk a bolt elé mélyhűtött ajánlatainkat. 
Igyekszünk gyorsan, pontosan és udvaria
san kiszolgálni. Szeretettel váijuk kedves 
vevőinket!

Kosztolányi Sándorné

Közlemény
A gyermek szépségverseny 

eredményhirdetése, díjkiosztó 
ünnepsége nem augusztus 8- 
án lesz m egtartva. Az új 
időpontról időben tájékoztatást 
adunk.
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EGY BELEVALÓ ANYA VALLOM ÁSA
Tényleg azt hiszi, hogy tizenéves lánya legjobb barátnője lehet?

írta: Nancy Kennedy
(Reader’s Rigest válogatás)

H A JD A N  menőn öltözködtem. A far
meremet is az aktuális módi szerint hajtot
tam föl. Égnek meredő tüskehajjal mutat
koztam. Igazán belevaló anya voltam, s a 
lányom imádott.

De most mindez megváltozott. Na nem 
az öltözködésem vagy a hajviseletem. A 
lányom már tizenéves -  ennyi történt..

Kegyvesztettségem első jelét aznap ta
pasztaltam, amikor az iskolaév kezdete 
előtt beszerző körútra mentünk az üzlet- 
központba. Alison két üzlethosszal előttem 
járt, és azt mormogta:

-  Hogy tehette? Hogy tehette?!
Alighanem ott hibáztam, hogy állítólag 

m indenkinek szétkürtöltem: új fehér
neműre van szüksége. A valóságban azon
ban mindössze annyi történt, hogy az áru
házban ahol én a háztartási cikkeket bön
gésztem, ő meg a cipőket nézegette, odaki
áltottam neki: -  Találkozzunk a fehér
neműosztályon!

Nem gondoltam volna, hogy ebből ek
kora ügyet csinál. De hadd figyelmeztes
sem az olvasót: a kamasz lányok számára 
a fehérnemű igenis nagy ügy. A legfőbb 
nagy ügy.

Engem persze senki sem világosított föl 
erről. Miként arról sem, hogy az anyának 
nem ildomos az iskolabusz megállójában 
várnia a lányát. Égtem a kíváncsiságtól, 
hogy megtudjam, milyen volt első napja a 
középiskolában, és húgocskájával, Laurá
val vártuk Alisont a megállóban. Ekkor 
követtem el az első hibát. A másodikat 
akkor, amikor a sarkon beforduló busz 
láttán integetni kezdtem. A legnagyobb

bakot azonban akkor lőttem, amikor elkur
jantottam magam: -  Szia, (becenév)! -  El 
is árulnám a becenevet, csakhogy megígér
tem, nyilvánosan soha többé nem ismét
lem el.

Képzelhetik, hogy ledöbbentem, amikor 
Alison leszállt a buszról, sarkon fordult, és 
elindult hazafelé, miközben ezt morogta: -  
Hogy tehette? Mit képzel?

-  Te hogy éreznéd magad, ha annyi idős 
lennél, mint én, és a nagyi várna a megál
lóban? -  szegezte nekem dühösen a kér
dést.

Összerezzentem. Anyám? A buszmegál
lóban? Nos, ott esnék össze.

-  De én más vagyok -  magyar ázkodtam. 
-É n  belevaló mama vagyok. -  Csak nézett 
rám, és forgatta a szemét. Ekkor hasított 
belém a felismerés: egyáltalán nem va
gyok más. És már belevaló sem.

Bűnlajstromom hosszú.
Például Alison jelenlétében azt mertem 

mondani az általa kedvelt frú anyjának, 
hogy a fia szerintem j óképű. Tetej ébe meg
hívtam őket hozzánk, nézzük meg együtt a 
Disney Worldbe tett kirándulásunkról ké
szült videót.

Képes voltam az áruházban a hangosbe
mondóval kerestetni.

A Burger King egyik autósokat kiszol
gáló üzletéhez úgy hajtottam oda, hogy 
fürdőköpenyt viseltem. Bár már' jócskán 
besötétedett, és biztosan senki se látott 
meg, Alison pedig otthon volt, mégis meg
vádolt, hogy szégyent hoztam rá.

MÚLTKORIBAN közvélemény-kuta
tást végeztem egy az NMBA (Nemrég 
Még B ele való Anyák) kérdéskörében igen
csak járatos szakértői testületben. Valójá
ban egy csapat középiskolás lányról volt

szó, akiknek a bevásárlóközpontban fei- 
aj ánlottam egy adag sült krumplit üdítővel, 
ha elárulják, hogyan lehetnék ismét bele
való. íme a válaszok:

1. szabály: Legyen kedves a lánya bará
taihoz és barátnőihez, de ne kérdezősköd
jön tőlük! Sose énekeljen a jelenlétükben, 
s főleg ne táncoljon!

2. szabály: Kerülje a személyes tárgyak 
néven nevezését nyilvános helyen! Min
den cécó nélkül vegyen a lányának fehér
neműt és dezodort, de soha ne árulja el, 
kinek lesz! A biztonság kedvéért célszerű 
a vásárlást a lakóhelytől legalább nyolcvan 
kilométerre lebonyolítani.

3. szabály: Sose használja az épp diva
tos szlenget! Kerülje az „agyilag zokni”, a 
„ciki” és a „levatjúzni” jellegű kifejezése
ket! Bármennyire is „tök jó” valami, pró
báljon másként fogalmazni!

4. szabály: A szekrénye állandóan le
gyen tele a lánya által is hordható holmik
kal, de eszébe ne jusson magára húzni 
bánnelyiket, mert akkor azt a látszatot 
kelti, mintha hozzá hasonlóan igyekezne 
öltözködni!

5. szabály: Ha a leányzó igazán őszinte 
véleményt kér hajáról, kilóiról, ruháiról, 
orráról vagy mitesszereiről, ne mondj a azt: 
-  Az anyád vagyok, nekem így is tetszel!

6. szabály: Senkinek se integessen! Ne 
autózzon el senki mellett, aki ismerheti a 
lányát! És egyáltalán: váljon láthatatlanná!

Természetesen nincs semmi biztosíték 
arra, hogy e szabályok betartásával újból 
belevaló anyává válhat. Valószínűbb az, 
hogy -  bármennyire is erőlködik -  mindig 
ósdi marad.

De ha van igazság a földön, a leánygyer
meknek is lesznek majd lányai, s akkor 
rájön, hogy már ő sem olyan belevaló.

HÍREK az orvostudomány világából
AZ ELHÍZÁS UTÓHATÁSAI

A New England Journal of Medicine 
1992. novemberi számában olvasható, 
hogy azok a felnőttek, akik serdülőko
rukban túlsúlyosak voltak, gyakrabban 
kapnak meg bizonyos, az életüket is ve
szélyeztető idült betegségeket még akkor 
is, ha később lefogynak.

Az ötvenöt év időtartam ot átfogó 
vizsgálat újabb eredményei szerint a ti
zenéves kori súlytöbblet utóhatásainak 
elsősorban a fiúk vannak kitéve. Azokat

a férfiakat, akik tizenéves korukban a 
testm agassághoz viszonyított testsúly 
alapján korcsoportjuk legtestesebb hu
szonöt százalékához tartoztak, gyakrab
ban érte utol hetvenéves koruk előtt a 
szívkoszorúér-megbetegedés, az érelme
szesedés, az agyérbetegség, a vastag- és 
végbélrák, mint a soványabb férfiakat. 
Halálozási statisztikájuk majdnem két
szerié rosszabb volt, mint a soványabba- 
ké. Az elhízott lányok hetvenéves koru
kig gyakrabban kapnak ízületi gyulladást 
és érelmeszesedést, és fizikai teljesítőké

pességük az átlagosnál fokozottabban 
megromlott.

A közlemény egyik szerzője, Aviva 
M ust mindebből azt a közegészségügyi 
tanulságot vonja le, hogy elsőrendűen 
fontos feladat megfelelő étrenddel és test
mozgással megelőzni a serdülőkori elhí
zást. Óva int viszont attól a következte
téstől, hogy felnőttkorban már nem is 
érdemes fogyókúrázni: az elhízás az élet 
későbbi szakaszában is súlyos veszélye
ket rejt magában.

Jane E. Brody
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A M AGYAR IRO DALO M  SZERELM ES V ER SEIR Ő L

József Attila
MIKOR AZ UTCÁN 

ÁTMENT A KEDVES
Mikor az utcán átment a kedves, 
galambok ültek a verebekhez.

Mikor gyöngéden járdára lépett, 
édes bokája derengve fénylett.

Mikor a válla picikét rándult, 
egy kis fiúcska utána bámult.

Lebegve lépett. Már gyűlt a villany 
s kedvükre nézték, csodálták vígan.

És ránevettek, senki se bánta, 
hogy ő a szívem gyökere-ága.

Akit ringattam vigyázva, ölben, 
óh, hogy aggódtam - elveszik tőlem.

De hegyes kedvük szívemre rászállt, 
letörte ott az irigy virágszált.

És ment a kedves szépen, derűsen, 
karcsú szél hajlott utána húsén.

Rab Zsuzsa
TALÁLKOZÁS

Mily különös volt találkozásunk.
Nagy ára volt:
könnyek, megbékélt bánat, keserű harc.

Téged jobbról vágott arcul sorsod, 
engem balról,
s egymás felé fordult két szomorú arc.

József Attila
ÓDA (részlet)

Szeretlek, mint anyját a gyermek, 
mint mélyüket a hallgatag vermek, 
szeretlek, mint a fényt a termek, 
mint lángot a lélek, test a nyugalmat! 
Szeretlek, mint élni szeretnek 
halandók, amíg meg nem halnak.

Minden mosolyod, mozdulatod, szavad
őrzöm, núnt hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak.
lényed ott minden lényeget kitölt.

VÁLOGATTA: OLAJOS KATALIN

Radnóti Miklós
TÉTOVA ÓDA

Mióta készülök, hogy elmondjam neked 
szerelmem rejtett csillagrendszerét; 
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem mint a lét, 
és néha meg olyan, oly biztos és örök, 
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött 
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked, 
mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, 
óvó tekinteted étzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet újra kezdem, 
meit annyit érek én, amennyit ér a szó 
versemben s mert ez addig izgat engem, 
míg csont mar ad belőlem s néhány hajcsomó. 
Fáradt vagy' s én is érzem, hosszú volt a nap 
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek 
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab 
az asztalon és csöppje hull a méznek 
s mint színarany golyó ragyog a térítőn, 
s magától csendül egy üres vizespohár. 
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, 
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár. 
Az álom hullongó sötétje meg-megérint, 
elszáll, majd visszatér a homlokodra, 
álmos szemed búcsúzva még felémint, 
hajad kibomlik, szétterül lobogva, 
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, 
de benned alszom én is, nem vagy más világ. 
S idáig hallom én, hogy változik a sok 
rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben.

Petőfi Sándor
SZEPTEMBER VÉGÉN

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. 
Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérei tetőt.
Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet,
De íme, sötét hajam őszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a világ, eliramlik az élet...
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe.
O mondd: ha előbb halok el, tetemimre 
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, 
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból 
Az éj közepén, s oda leviszern azt. 
Letörölni véle könnyűimet érted.
Ki könnyedén elfeledéd hívedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is. ott is, örökre szeret.

Juhász Gyula
MILYEN VOLT

Milyen volt szőkesége, nem tudom már, 
de azt tudom, hogy szőkék a mezők, 
ha dús kalásszal jő  a sárguló nyár 
s e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már, 
de ha kinyílnak ősszel az egek, 
a szeptemberi bágyadt búcsúzónál 
szeme színére visszarévedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom már, 
de tavaszodván, ha sóhajt a rét, 
úgy érzem, Anna meleg szava szól át 
egy tavaszból, mely messze, mint az ég.

Vajda János
HÚSZ ÉV MÚLVA

Mint a Montblanc csúcsán a jég, 
Minek nem árt se nap, se szél, 
Csöndes szívem, többé nem ég,
Nem bántja újabb szenvedély.

Körültem csillagmiriád 
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szólja sugarát,
Azért még föl nem olvadok.

De néha csöndes éjszakán 
Elálmodozva, egyedül - 
Múlt ifjúság tündér taván 
Hattyúi képed fölmerül.

És akkor még szívem kigyúl,
Mint hosszú téli éjjelen 
Montblanc örök hava, ha túl 
A fölkelő nap megjelen...

Ady Endre
ŐRIZEM A SZEMED

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán 
Ősi vad, kit rettenet 
Űz, érkeztem meg hozzád 
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet.
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Templomkertek
írta: Marsovszki Mihály

A tem plom kertek a világ legnyugal
m asabb m enedékhelyei. K örülveszik a 
tem plom ot, őket meg körülveszi a drót
kerítés, vagy régen a kőfal, am ely m ö
gé, m int ostrom lott várba, bem enekült 
a környék népe. Hajdan a tem plom kert 
sírkert is volt, m ohos oldalú em lékkö
vek alatt lehunyt szem ű polgárok alud- 
ták örök álm ukat. Turisták ma is m eg
hatódva vonulnak el a sírkertekben a 
hallgatag sorakozó előtt. A m ásodik 
világháború vége felé, ahogy a háborús 
esem ények m ozgattak bennünket, ala
kulatunk elju to tt régi városok, falvak 
sírkertjeibe a K árpátokon innen is, túl 
is. A kkor virágzott a jázm in . Sűrűszö
vésű szederindákon akkora szemű gyü
m ölcsök feketélltek, m int egy-egy szil
vaszem . Jó volt itt halottnak lenni. 
H alottak szám ára m egnyugtató a tudat, 
hogy csontvázukat tem plom  őrzi s a 
tem plom ból időszakonként orgonaszó 
hallatszik  ki.

*
A szegvári templomkertetnagyobb meg

rázkódtatástól megkímélte a történelem. 
Egyszer esett baja (földjét mi, önkéntes 
tűzoltók megrúgdostuk), amikor 1928. au
gusztus 25-én egy vasárnapi napon a to
ronyba beszabadult gyerekek két harango
zás közben cigarettára gyújtottak s a kido
bott csikk a kánikulás délben lángra lob- 
bantotta a zsindelytetőt. Nagymise után 
voltak, emberéletben nem esett kár. De a 
templomtető a csupasz falakig leégett. Az
tán néhány év következett. A templom újra 
felépült. Verdon plébános űr ismét cinó- 
berpiros tornyot látott, ha kitekintett a pa
rókia ablakán. Robotka Mihály bácsi, a 
sekrestyés újra szolgálatba állhatott. Feltá
madáskor megint kibogárzott a nép a temp- 
lom hajóból. Ú rnapján  v irágsz irom 
szőnyeg borította a templomkert földjét. 
Nyári estéken a közelben lakók hallgatták, 
amint a templom önmagába fordulva el
mélyül ten számolja az óraütéseket, dara
bokra vagdalva az áramló időt.

*
Életem ben volt egy tem plom kert, 

am elyet kishíja vérfürdővé változta
tott, felszántott a háború. Ez a tem p
lom kert idegen tornyú tem plom ot ölelt 
körül s aki arra já rt, belülről m ásnyelvű 
nép fohászkodását h a llha tta  idegen 
nyelven. Ludvikow kának hívták a te le
pülést, kívül a Kárpátokon, ahol h íra
dós zászlóaljunk rövid időre m egsza
kíto tta  útját. Ha korábban érkezünk, 
talán mi foglaljuk el a tem plom kertet. 
Á tm eneti szállásunk a tem plom kerttel 
szom szédos iskolaudvar lett. A tem p

lom kertet egy hazafelé tartó ellós (el
látó oszlopos), közel száz em berből 
álló  csapat szá llta  m eg. E ltikkad t, 
agyonfáradt katonák ültek, feküdtek le 
a tem plom kert gyepére. Úgy tűnt, ez a 
nyugalom  m ár hazáig tart. Gyanús le
hetett, hogy a légiforgalom  ettől kezd
ve igencsak m egsűrűsödött Ludvikow- 
ka fölött. R áták köröztek s m érték be 
alacsony repüléssel a fűzöld ruhájú ka
tonákkal, hadfelszereléssel, lovakkal, 
szekerekkel megrakott tem plom udvart. 
Az első repülő szem revételezését még 
néhány követte, m ajd m inden elcsen
desedett. Ekkor az ellósok parancsnokának 
eszébejutott: tovább kéne menni. E lhatá
rozását parancs követte. G yorsan cse
lekedtek. N egyedóra sem kellett, üres 
volt a tem plom kert. A tem plom falnál 
csak két lehajtott fejű  kőszobor álldo
gált elgondolkodva: C irill és M etód. 
Ekkor elszabadult a pokol. A tem plom 
kert földjébe fü lsiketítő  vijjogással be
csapódott az első aknák. Fröccsent a 
föld, ahová levágott. Az első után a 
m ásodik, a tizedik, a századik. A lapos 
volt a Ráták felm érése, csak az időben 
tévedtek. A futbalpálya nagyságú fö ld
darabon tenyérnyi hely sem volt, am it 
az aknazápor fel ne hasogatott volna. 
Ha ez a földindulás egy negyedórával 
korábban jön, a tem plom kert húsdará
lóvá változik s ha előbb érkezünk, ak
kor mi, de az ellósok m inden bizonnyal 
töltelékké válnak. M indez száz m éter
re tőlünk történt. Én egy terepjáró  gép
kocsi o ldalába tapadva rem éltem , éle t
ben m aradok. Az aknatűz elhallgatott. 
A felszántott földű tem plom kertre le 
szállt a csend. A tem plom kert átvette 
m egint azt a szerepet, amit terem téskor 
felsőbb hatalm ak kioszto ttak  neki.

*
M indez televízió-nézés közben ju 

tott eszem be. Ülök a készülék előtt s 
hosszú idő óta ezt látom . Égő lakóhá
zak. G yufaszálként kettétört tem plom - 
tornyok. Karabahban, Sztyepanakert- 
ben, az azerik, az örm ények földjén, 
Dubrovnikban, M ostárban, Szent Lász- 
ló-falván, Szarajevóban. Véres arcú 
gyerekek. Tem etetlen holttestek az asz- 
faltkövön. Karjukban golyószórót hin- 
táztató fiatalok. Ú tjukban feltartózta
tott segélyszállítm ányok. R iadt tekin
tetű, tétova diplom aták. E lsikkasztott 
szentségtartók, m egtagadott K risztus
tanítások. A Csontváry által m egfestett
Jajce. am elyből m ár csak a Jaj m aradt. 

*
Uram Isten, add vissza a templomker

teknek a régesrégi nyugalmat!

Európában
(részlet)

Régi tiszta vágyak, 
szép nagy igazságok 
milyen áhítattal 
néztem egykor rátok: 
eljövendő álmok.

Szabadság! Te voltál 
leggyönyörűbb kincsem, 
úgy vártalak mindig, 
s oly sokáig hittem!
S mindenütt még nincsen.

Igazság! Életem 
legszebb valósága, 
kiért legjobb imám 
mondtam térdenállva, 
tovatűntél szállva!

Haladás! Te roppant 
gyötrő bűvös álom 
elszaladtál te is, 
arcod nem találom, 
s csak várom, csak várom!

Szépség! Harmónia! 
Testvériség! Jóság!
Már messze ügetnek, 
kincseimet hordják, 
s lomhán szerteszólják.

S itt állok kifosztva 
koldusán, szegényen.
A huszadik század 
zajlik lenn a mélyben 
harsogva, kevélyen.

Szép az élet
Szép az élet, szép az élet, 
mondogatom amíg élek.

Legszomorúbb perceimben, 
mikor többé semmim sincsen,

akkor is csak ezt dalolnám: 
ó jöjj élet, és hajolj rám!

Hiába van sara, szennye, 
hiába van könny szemembe,

szép az élet, s szép az Ember, 
mint az erdők, s mint a tenger.
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Tallózás a „MINDSZENT” című Vegyes tartalmú hetilap 1887. évi 4. 6. 9. 13. számaiban.

1887. január 23-i számban arról értesülünk, hogy 
Szegvár község lemondott aljegyzője, Pity István, 
helyett ifj. Antal J ános szentesi lakost neveztékki. Az 
érdekesség az volt a dologban, hogy Antal János 
asztalos-mesterként került az aljegy zői (ímoki) állás
ba, annak ellenére, hogy majd tíz fő szakember 
pályázta meg a meghirdetett állást.

-  A febniá' 6-i szám: betörtek Mohr Miksa 
szegvári kereskedő boltjába.

Február 27.: A szegvári Takarékpénztár éves 
közgyűlésén Szarvas Pál eddigi igazgató megbu
kott, helyette Steibl Ferenc a mindszenti Takarék
pénztár volt elnökét választották meg.

-Máeius 27-i számban afebruá' 21-22-én tartott 
megyei közgyűlés határozatát ismertetik, mely sze 
rint a megyei közgyűlés megszavazta a Szegvár- és 
Mindszent községeken keresztül Szentesig vezető 
földút kikövezéséi „műutat létrehozván”.

-  A „szegvái választókeriiletfűggetlenségipártja 
amúlt vasárnap kijelölő gyűlését délelőtt Mindszen - 
ten, délután Szegváron tartotta meg. Egyhangúlag 
Helíy Ignác személyében állapodtak meg. 200 em
ber klkesedésnéMlválasztott.FelszólaltakEnyedi 
Lukács, Justh Gyula”

1888. évi IV. évfolyam számaibólakövetkezőket 
olvashatjuk Szegvárról:

-  Február 5-i számban: A tél hatása c. cikkben: 
Mindszent és Szegvár lakóinak száma 1863-ban

megegyezett, de Szegváré 50 év alatt csak ezerrel 
növekedett, míg Mindszenté megduplázódott.

- Csongrád vármegye szabályrendeletéből köz
ük, hogy a szegvári kerülethez: Deiekegyháza, Má
gnes nagyközség, Teés és Fábiánsebestyén kis
községek tartoznak.

-  A tiszántúli járás iparhatósága területén a szeg
vári kerületben, egy füsthúzóval ellátott, havonta 
egyszer söprendő kéményéit 7 krajcártkellett fizetni.

Február 19-i szántban: A vasútépítéssel kapcso
latos gyűlésen a községet (rémes József bíró, Bécsi 
Sándor jegyző, Puskás Pál közgyám, dr. Virágh 
Lajos ügyvéd és Pessina Ede községi képviselők 
képviselték.

-  A Szegváréi Mindszentre áthelyezett szolgabí
rói hivatalt vissza követeli Szegvár; amit nem vesz
nek jő néven (enyhe kifejezés) Mindszent képvi
selőik.

Szeptember 23-i szárra: „Szegváron tűzesetek 
voltak. Piti Mihály tanyáját egy kazá szalma égett 
le ismeretlenokból. HegyiMihályházaiskigyulladt. 
A tűz keletkezésének okát itt sem tudták.

November 8-án vásá volt Szegváron. A hideg 
idő miatt kevesebben voltak.

MINDSZENTI HÍRLAP 39. évfolyam
1936. aug. 23-i szánban arról írtak, hogy: Fel- 

avattákSzegváonaszülőotthont,amiaZöldkereszt 
segítségével épült. Az ünnepségen megjelent: Steu-

er György nyugalmazott államtitkár vitéz dr. Tóth 
Béla vármegyei tiszti főorvos, aki a főispánt kép vi
selte.

A, felavató be szedet dr.Vajdovich Árpád községi 
orvos mondta. A község nevében köszönetét mon
dott Vigh János képviselő.

A híreket szerkesztette: Balogh Brigitta, Csáa 
Margit, Dékáiy Tamás, Mészáros Beáta, Páünkó 
György, Pk-cser Ágnes, Póka Edit a honismereti 
tábor hallgatói).

A Tisza eredete
(népmese)

Meg volt már teremtve az egész világ, megvoltak 
a hegyek, völgyek, kisebb s nagyobb folyók: csak 
még a Tisza állott ottan az Ur zsámolyánál -  Hát te 
veled mit csináljak, szegény fejeddel? mondja az 
Úristen. Csak bízd rám, atyán, mondja a Jézus 
Krisztus majd eligazítom én! AvvalaJézuselővett 
egy aranyos ekét, elibe fogott egy szamarat s azt 
mondja Tiszaiak, hogy men jen utána mindenütt a 
borozdában. Azutái nekivetette az ekét a földnek, 
száitotta a folyónak az ágyat, az pedig ment minde
nütt a nyomában. Hanem szerteszéjjel igen sok 
cötkény volt mindenfelé, a szamár pedig éhes is volt, 
meg amint tudjuk, nagyon szeteú is a cötkényt, 
egyikhez is hozzákapott, a másikhoz is, s nem halált 
egyenesen, hanem rde-odarángáta az ekét. Azért 
olyan girbe-gurba, csivirgős-csavargós a Tisza fo
lyása. (Gyűjtötte: Arany J. - Gyulai P.)

Seres Lajos
Az aratás régen

Százhúsz részes indul egy tábla búzának, 
Eresztik a kaszát sűrű rendet vágnak. 
Százhúsz marokverő sarlóval leszedi, 
Kötelet csavarva és kévébe köti.

Hajnali háromtól este tizenegyig,
Sarlóval dolgozni, keresztelni, kötni.
Mégis megy a munka sokszor nótás kedvel. 
Éjféli háromkor már hajnallik reggel.

De ha egy elkezdi szárnyra kap a nóta. 
Dereka segíti a hátulja toldja.
Halad az aratás öröm nézni őket.
Mint a nagy varjúraj ellepik a földet.

Levágnak egy táblát jól megkalapálnak.
Az alatt a lányok vidám táncot járnak.
Jövő hétre hoznak élelmet, pálinkát.
Hogyha elfáradnak kóstolgatják, isszák.

Mint a tarlón kereszt tövében meghálnak. 
Takarója jó van a jó meleg nyárnak.
Van hogy jön az idő, néha nagy zivatar'.
Ami átfut rajtuk és sok port felkavar.

Ha látják az időt jó  sátort csinálnak,
Nem fog ki a bandán mégis csak meghálnak. 
Eső után aztán hűvös a levegő,
Jól halad a banda, vezet egy pár elő.

Délre ha megállnak gyors főzéshez fognak, 
Egy rövid órára vége a dolognak.
Tele a kis bogrács színig tarhonyával, 
Hozzálát a banda vagy tized magával.

Másik bogrács babbal, füstölt disznóhússal. 
Harmadik is lefőtt tarlón fogott nyúllak 
Kiadós az ebéd jól is esik nagyon.
Akárki lőtte is azt a nyulat agyon.

Ebéd után aztán nekilátnak megint, 
Ameddig csak látják azt lehúzzák mind. 
Marokverők fittyet hánynak a kaszásnak. 
Annyit kötnek ők be amennyit levágnak.

Megvan a jó kedvűk hátul szól a nóta.
Épp úgy szól az mostan, mint télen fonóba. 
Féltizenkettőre mind keresztbe rakják,
Azéit szól a nóta álmukat eladják.

Éjfél után csak egy pár órát alszanak.
Most hosszú álomra fejet nem hajtanak. 
Néhamég annyit sem, hogy ha zeng villámlik. 
Ha nincs készen sátor a banda megázik.

Gyorsan összerakják de az be nem ázik. 
Van, hogy néha a nap éjszakává válik.
Esik másfél nap is akkor van pihenő. 
Pihentek eleget citera jön elő.

Előkerül akkor mind a régi nóta.
Nem húzza el szebben a cigány vonója.
Oly szépen kiverik citerán a nótát,
Nem végzi szebben senki sem a dolgát.

Megjön a jókedvük táncra is perdülnek. 
Több arató bandák mind hozzájuk gyűlnek. 
Újra építhetnek, nagy sátort csinálnak.
Ami alatt szépen talpon állva járnak.

Felcsendül a zene, vidám táncot járnak, 
Beillene az be szép falusi bálnak.
Forgatják a táncost a frissest verik,
Odakünn meg zúg a zápor úgy esik.

Mulat most a banda mindenre sor keiül. 
Mire jó idő lesz amire kiderül.
Kisüt szépen a Nap, felszárad a harmat. 
Megindul a kasza, kévéket csavarnak.

Ki lőhette azt a kövér nyulat agyon. 
Tréfálnak most is jókedvük van nagyon.
Tar honyára, nyúlra jól esik a bot is, 
Mulattak az éjjel, de bírják ők most is.

Most halad ám még csak igazán a munka 
Jól halad a banda markot vetni tudja.
Nem maradnak ám el kaszástól a lányok. 
Nem csak táncban voltak ügyesek a lábuk.

A le vágót rendet lábbal rúgják elébb.
Áztat becsavarva dobják el mielébb. 
Harmattal jó magas kereszteket raknak, 
Azon veszik észre, egyszer learatnak.

Most van csak jó kedvük, a dió most érik. 
Mert a kommenciót arató részt mérik. 
Terhes szekér áll meg legtöbb utca sarkon, 
Tíz-tizenöt zsákot egyszerre lerakjon.

Mert sürgős a cséplés odakünn is nagyon. 
Egy fuvarral napot nem üthetik agyon. 
Alig, hogy válláról leteszi a zsákot.
Szól a négy öklének mozdítják a jármot.

Jó időbe kerül még kint van a tanyán. 
Megállnak az ökrök, oldalon szundikál. 
Rákiált a gazda gyorsan megpakolni.
Nem lehet az időt így hiába lopni.

Kifelé ballagva alhattál eleget,
Meg is kenhetnéd most gyorsan a szekeret. 
Másodjára aztán ügyesen pakolni,
Ebéd után mindjárt el lehet indulni.
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BEFŐZÉS, SAVANYÍTÁS, FAGYASZTÁS
Ma már nem szükséges hangsúlyozni a 

gyümölcs és a zöldség táplálkozásunkban 
betöltött szerepét. Kertjeinkben ezek közül 
sok megterem, ezért érdemes télre elrakni.

Befőzés
A befőttek, lekvárok változatos étkezést 

biztosítanak, tartalmazzák az egészséges 
táplálkozáshoz nélkülözhetetlen rostokat, 
némi kiegészítést adnak a vitaminban sze
gény téli hónapokban.

A szalicilnél ártalmatlanabb tartósító
szer anátrium-benzoikum. Egyliteresüveg
hez egy késhegynyi szükséges, amelynek 
sem mellékíze, sem káros utóhatása nincs, 
ellentétben a szalicillal, amely különféle 
gyomorpanaszokat okoz. Alihoz, hogy biz
tosan elálljon a befőzött élelmiszer, jó  
minőségű nyersanyag, a befőzéshez alkal
mas tiszta eszközök, valamint konzerváló
szer (cukor, só, tartósító) szükséges. Mit is 
értünk jó  minőségű nyersanyagon? A re
ceptek előírása szerinti érett gyümölcs va
lóban érett, de ne túlérett, puha vagy hibás 
legyen, félérett az a gyümölcs, amely ke
mény ugyan, de teljesen kifejlődött, meg
kóstolva jellegzetes ízű és ropogós. Egy
szerre csak néhány kilogramm gyümölccsel 
érdemes dolgozni, így könnyebb a munka 
és gyorsabban is megy. Jó ha tudjuk: 1 db 
850 ml-es üvegbe (ezt használjuk általá
ban) körülbelül 45 dkg súlyú gyümölcs és 
3,5 dl folyadék fér.

A tisztaságról nem kell bővebben be
szélni, hisz minél jobban kiküszöböljük, 
hogy a gyümölcsről, üvegről, kezünkről, 
ruhánkról a szennyeződés a gyümölcsbe 
kerüljön sikeresebb az eltevés. Száraz vagy 
nedves gőzöléssel (dunsztolással) csírátla- 
nítjuk befőttjeinket.

A száraz gőzöléskor a forró üvegeket 
azonnal többrétegű papírba vagy ruhába 
csavarjuk és párnák közé vagy hűtőtáskába 
tesszük, amely szintén hosszú ideig őizi a 
meleget.

Nedves gőzölésnek több fajtáját ismer
jük.

Egy olyan nagy fazék aljája, amelyben 
kényelmesen elférnek az üvegek, többré
tegű papírt teszünk, sőt, az üvegeket is 
egyenként papírba burkoljuk, hogy se egy
máshoz, se a fazék oldalához ne koccanj a- 
nak. így elkerülhetjük elrepedésüket. A 
fazékba annyi vizet töltünk, hogy a benne 
levő üvegeknek mintegy háromnegyed ré
széig éljen. A vizet felforraljuk, és mindad
dig gyenge forrásban hagyjuk, amíg a re
cept előíija. Egy másik módszer szerint 
mély tepsi aljába ugyancsak két-három 
réteg papírt teszünk, majd beleállítjuk az 
üvegeket. Háromujjnyi vízzel feltöltjük, és 
a hideg sütőbe toljuk. Nagy lángon 15 
percig forrósítjuk, ezután pedig takarék

lángon 45 percig melegítjük. A sütő lángját 
lezárva másnapig benne hagyj uk a befőttet, 
lekvárt.

Nagy kuktafazék betétjére állítjuk az 
üvegeket, az edényt egyharmad részéig 
megtöltjük vízzel és lezáijuk. A sípolástól 
számított 5 perc múlva lezáijuk alatta a 
lángot, és csak órák múlva vesszük ki 
belőle az üvegeket.

Nemcsak befőzéssel, hanem mélyhűtés
sel is eltehetünk télire gyümölcsöt és zöld
séget. A fagyasztás nagy előnye, hogy a 
gyümölcsök, zöldségek vitamintartalmuk 
n agy részét megőrzik, és minden faj ta , ada
lék” nélkül tárolható.

Mielőtt megtöltenénk a mélyhűtőt, ol
vasszuk le, gondosan tisztítsuk ki. Amit 
fagyasztunk, mindig a legfelső, lúdegebb 
részié rajuk, és ha már megdermedt, csak 
akkor rakjuk át az alsó - enyhébb hőmér- 
sérkletűre.

A fagyasztásra szánt gyümölcs és zöld
ség mindig friss, ne túl érett legyen. Mindig 
akkora adagokban csomagoljuk, amekko
rát télen egy alkalommal felhasználunk, 
mert visszafagyasztani nem szabad!

A MEGGYET megmossuk, megszik
kasztjuk, majd zacskókba töltve fagyaszt
juk.

A MÁLNÁT csak átválogatjuk, de nem 
mossuk meg, és műanyag vagy alufóliatál
cákba töltve rakjuk afagyasztóba, hamegder
medtek, műanyag zacskóba csúsztatjuk.

A R1BIZLIT és EGREST megmossuk, a 
ribizlit lecsumázzuk, az egres két végét kis 
ollóval lecsípjük, úgy terítjük szét szikkad
ni, tálcába töltjük, vagy folpackkal kibéle
lünk egy műanyag dobozt. Ha megder
medt a tálcát zacskóba csúsztatjuk, illetve 
a folpack segítségével a dobozból kiemel
jük, és az így kapott kockát becsomagol
juk: jóbban kihasználható a mélyhűtő tere.

A SÁRGABARACKOT egy pillanatra 
forró vízbe mártjuk, a bőrét egy mozdulat
tal lehúzzuk, majd a gyümölcsöt kettévág
va kimagozzuk. Egy kevés citromlével 
bedörzsöljük, alufólia- vagy műanyag tál
cára rakva fagyasztjuk, csak utána csoma
goljuk. ŐSZIBARACKOT is ugyanígy fa
gyaszthatunk.

A SZILVÁT egészben vagy felezve szá
razon fagyasztjuk zacskókba vagy tálcára 
rakva. Az egész szilvát előfagyaszthatjuk 
szabadon, szétszórva, majdmegkeménye- 
dés után tölthetjük edényekbe és utánfa- 
gyasztjuk.

Fagyasztható még az eper, a körte és a 
még kemény, de érett sárgadinnye is. Nem 
fagyasztható viszont a görögdinnye, na
rancs, mandarin, szőlő.

A zöldségfélék is egészen jól tűrik a 
fagyasztást.

A ZÖLDBORSÓT először kifejtjük, 
majd a szemeket szűrőkanálba töltjük, és 
két percre lobogva fonó vízbe rakjuk (blan- 
sírozzuk.) Utána papírtörülközőre szétte
rítjük, és ha megszikkadt, úgy csomagol
juk, mint a ribizlit.

A ZÖLDBAB két végét lecsípjük, ha 
kell, leszálkázzuk, és egészben vagy dara
bokra vágva, hálom percig blansírozzuk.

A SPENÓTOT megtisztítjuk, majd tel
jesen megfőzzük, alaposan kinyomkod
juk, és megdaráljuk vagy turmixoljuk. 
Műanyag dobozokat folpackkal kibélelünk, 
a krémet beletöltjük, és a mélyhűtőben 
megfagyasztjuk. Utána a dobozból kiemel
jük, a fóliát a tetejére is hajtjuk, és becso
magolva rakjuk vissza a mélyhűtőbe.

A SÓSKÁT megtisztítjuk, vajon vagy 
olajon sóval a szokásos módon elkészítjük, 
de lisztet és tejfölt nem adunk hozzá és az 
előző módon lefagyasztjuk.

A KARALÁBÉT meghámozzuk, asze
rint daraboljuk fel, ahogy majd télen szük
ségünk lesz rá, és tésztaszűrőbe töltve, két 
percre lobogvafonó vízbe engedjük. Szik
kasztjuk, csomagoljuk, fagyasztjuk.

A KARFIOLT rózsáira szedjük, majd a 
továbbiakban úgy teszünk, mint a karalá
béval.

PARADICSOMOT, ZÖLDPAPRIKÁT 
egész nyáron át rakhatunk el folyamato
san. Ezeket még blansírozni sem kell, csak 
megmosva, megszikkasztva, műanyag 
zacskókba töltve a fagyasztóba rakni. A 
paprikát érdemes kicsumázni, és ha töltött 
paprikának szánjuk, annyit egymásba 
csúsztatni,amennyi egy alkalomra ele
gendő.

UBORKÁT és TÖKÖT legjobb július
ban a mélyhűtőbe rakni, mert ilyenkor még 
nem túl magos. Az uborka eltevéséhez 
mindig kígyóuborkát vegyünk, ezt csak 
meg kell mosni, megtörülgetni, és legya
lulva, zacskókban megfagyasztani. A tök 
meghámozva, kimagozva, legyalulva ke
rül a zacskóba, illetve a mélyhűtőbe.

Folyamatosan „arathatjuk” a kertben 
vagy ládában termő petrezselyemzöldet, 
kaprot, metélőhagymát (snidlinget) is, eze
ket külön-külön apróra vágjuk és csavaros 
üvegekbe töltve fagyasztjuk meg: mindig 
annyit tudunk majd kikaparni az üvegből, 
amennyi éppen szükséges.

Fontos tudni, hogy a fagyasztott zöldsé
get fagyosan kell megpárolni, megfőzni, 
akkor lesz ugyanolyan, mint a friss. A 
fagyasztott gyümölcs íze-aromája akkor a 
legintenzívebb, ha még nem engedett fel 
egészen, vagy is ahőmérséklete 0 fok körül 
van, még nem folyik, de már kezd puhulni. 
Felengedni csak szobahőmérsékleten sza
bad.

(Folytatás a 16. oldalon)



16. oldal

MEGGY EGYSZERŰEN
Kimagozzukameggyet. 2evőkanál cuk

rot teszünk az üveg aljára és félig megtölt
jük meggyel. Megint rászórunk 2 evőkanál 
meggyet és teletöltjük az üveget meggyel. 
A tetejére újra 2 evőkanál cukrot szórunk. 
Ezután egyszerű csapvízzel felöntjük az 
üveget. Akinek jó  a kamrája az a két réteg 
celofán közé tegyen tartósítószert. Akinek 
melegebb a kamrája az a meggy tetejére 
rakja a tartósítót.

A vizet 15 percig forralva dunsztoljuk ki.

RUMOS MEGGY
2 kg kimagozott meggy, 1 kg cukor, 1 

mokkás kanál tartósító. 24 óráig állni hagy
juk, időnként megkevergetjük, hogy a cu
kor elolvadjon. Ezután üvegekbe rakjuk és 
minden üvegre 2 evőkanál rumot teszünk, 
lekötjük és a helyére tesszük.

SZÓDAVIZES MEGGY
2 kg érett meggy, 60 dkg kristálycukor, 

1 mokkáskanál nátrium-benzoikum, 2-2.5 
liter szódavíz.

A nagyon tisztára mosott meggyel há
romnegyedig megtöltjük a kiforrázott üve
geket. Beleszórunk 10-15 dkg kristálycuk
rot és késhegynyi tartósítószert. Gyorsan 
rátöltünk annyi szódavizet, amennyi elle
pi, és azonnal légmentesen lezárjuk. Máris 
végleges helyére tesszük. Csak a hagyo
mányos szódásüvegből kinyomott szóda
víz felel meg a meggy eltevéséhez. Néhány

hónap múlva pontosan olyan íze lesz, mint 
a rumos meggy levének, a gyümölcs állaga 
is hasonló. Felbontás után hűtőszekrény
ben kell tár olni. Jó minőségű cseresznyéből 
is készíthető.

CUKROZOTT ŐSZIBARACK
Máj dnem érett, nagyon j ó minőségű őszi

barack tetszés szerinti mennyiségben, ecet 
a gyümölcs áztatásához, agyümölcs súlyá
val azonos mennyiségű kristálycukor, lite
res üvegenként késhegynyi nátrium-ben
zoikum.

Egy jó  nagy tálba annyi ecetet és vi- 
zetöntünk, hogy megkóstolva erősen sava
nyúnak ér ezzük. Az őszibarackokat meg
mossuk, meghámozzuk, kimagvaljuk, és 
gerezdekre vágva azonnal az ecetes vízbe 
tesszük, hogy a gyümölcshús ne bámuljon 
meg. 10-15 percig hagyjuk ázni, majd 
szitán lecsöpögtetjük, és literes üvegekbe 
tesszük, soronként vastagon beszórva kris
tálycukorral. A tetejére legalább egy ujjnyi 
cukrot szórunk, végül meghintjük késhegy
nyi nátrium-benzoikummal, és azonnal le
kötjük. Néhány hét múlva a cukor elolvad 
benne, levet enged, amely finom szörp, a 
gyümölcs pedig majdnem olyan, mint a 
friss.

ROSTOS ŐSZIBARACKIVÓLÉ
A gondosan megmosott, ledörzsölt őszi

barackot meghámozzuk, kimagozzuk, da
rabokra vágjuk és pépesre turmixoljuk. A

A  NEVETÉS A LEG JO BB ORVOSSÁG
EGY TURISTA Skóciában elmegy Loch 

Nessbe, remélve, hogy megpillantja a tó
ban lakó, világhírű szörnyet.

-  Mikor szokott megjelenni a szörny? -  
kérdezi az idegenvezetőt.

-  Általában az ötödik whisky után.
James Dent, Charleston, Gazette

A MUNKÁBÓL HAZATÉRŐ FÉRFIT 
a felesége az ajtóban fogadj a: -  Binkumék 
meghívtak vacsorára, úgyhogy összesen 
harminc perced van rá, hogy megmosa
kodj, átöltözz, és kiveszekedd magad ve
lem emiatt.

Gene Brown, News-Times, Danbury

A HORDÁR bőröndökkel megrakott tar
goncát tol egy házaspár után a repülőtéren 
a beszállóhely felé. Már majdnem odaér
nek, amikor a félj hátrapillant a poggyász
hegyre, és így szól a feleségéhez:

-  Miért nem hoztuk el a zongorát is?
-  Viccelsz, szívem? -  kérdezi a felesége.
-  Nem -  sóhajt a félj - ,  csak azon 

hagytam a jegyeket.
Phil Hartman, Ohio Motorist

EGY FÉRFI arról kesereg a barátjának, 
hogy mennyire gyűlöl késő éjjel hazamen
ni egy-egy hosszú kártyaparti után.

-  El se tudod képzelni, mit meg nem

teszek, hogy ne ébresszem fel a feleségem. 
Már- a háztól egy sar okra leállítom a mo
tort, és begurulok a garázsba. Óvatosan 
nyitok be az ajtón. Leveszem a cipőmet, és 
lábujj hegyen osonok be a hálószobába. De 
amikor becsusszanok az ágyba, mindig 
fölébred, és elmond mindennek.

-  Én mindig pokoli ricsajt csapok -  
mondja a barátja. -  Bőgetem a motort, 
bevágom az ajtót, fölkapcsolok minden 
lámpát, úgy rontok be a hálószobába, és 
egy hatalmas csókot adok a feleségemnek. 
„Helló, Alizka, üvöltöm, mit szólnál egy 
kis egyepetyéhez a te szerető féijecskéd- 
del?”

-  És ő nút szól?
-  Semmit. Mindig úgy tesz, mintha alud

na.
National Enquirer

-  MINDENKINEK egy pohárral! Ami
kor én kiiszom, mindenki igya ki! -  kiáltja 
egy férfi a kocsmában.

Kiissza a whiskyjét, majd újra vezényel:
-  Amikor én iszom még egy pohárral, 

mindenki igyon még egy pohárral!
Az emberek hálásan kiisszák a második 

poharat is. Erre a férfi elővesz két egydol
lárost, és elbődül:

-  Amikorén fizetek, mindenki fizessen!
Nebraska Smoke-Eater

gyümölcslevet szitán lecsöpögtetjük, azon
nal üvegekbe töltjük, parafa dugóval lezár
juk, majd kigőzöljük, úgy hogy lassan 
melegíteni kezdjük és attól számítva, hogy 
az üvegek belsejében gyöngyözve, igen 
lassan forrni kezd a gyümölcslé, 30 percig 
gőzöljük. Ügyeljünk arra, hogy ne fonjon 
erősen. A fazékban hagyjuk kihűlni, majd 
sötét, hűvös helyre tesszük.

A cukor és tartósítószer nélkül eltett 
ivóié nagyon egészséges, viszont könnyen 
romlik. Akkora üvegekbe tegyük, hogy 
kibontás után ne kelljen tárolnunk.

TORMÁS-KAPROS PATISSZON
Egészen apró patisszonok tetszés szerin

ti mennyiségben a zöldség minden kilo
grammjához 1 szál vastag tormagyökér, 1 
nagy csokor friss kapor, ecet, cukor, só 
ízlés szerint.

A tormát meghámozzuk, jó l megmos
suk, majd vékony hasábokra vágjuk. A 
patisszonokat is megmossuk, és a száruk
nál kissé kikanyarítjuk. Nem hámozzuk 
meg, és nem vesszük ki a belsejét, mert az 
apró zöldség még igen gyenge. Üvegbe 
rakj uk, tormahasábot és kaporszárat teszünk 
bele. Kellemesen pikáns, nem túl savanyú 
felöntőlevetkeverünk ecettel, cukorral, só
val és felforraljuk. Csak addig főzzük, 
amíg a lé tetején levőhabotle nem szedjük, 
majd tűzforrón ráöntjük a patisszonokra. 
Ügyeljünk arra, hogy a zöldséget teljesen 
ellepje a salátalé. Azonnal lekötjük és 24 
órán keresztül száraz gőzben hagyjuk.

-Kosztolányi Sándorné-
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