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MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA A MŰVELŐDÉSI 

HÁZBAN
A kultúra több területét érintve ünnepeltek a 
szegváriak január 22-én. 

A Tűzköves Színjátszók és a Bazsa Mári kör 
előadásában népdalok, megzenésített költemé-
nyek, versek és prózarészlet egyaránt kedves-
kedtek a fülnek, a szemnek pedig Gógucz Nóra 
veresegyházi festőművész képei kínáltak gyö-
nyörködni valót.

Ünnepi beszédet mondott Nemeskéri-Orbán 
István közgazdász, költő.

Az jeles nap alkalmából ajánlom kedves fi-
gyelmükbe gondolatait!

Nagy Sándorné művelődésszervező

„Immár több mint két évtizede ünnepel-
jük e napon a Magyar Kultúra Napját a ma-
gyar kultúra ünnepeként. Ilyenkor mindig 
előbújik belőlem az ördög s megkérdezném 
ünnepeljük-e valójában, hiszen bár most egy 
különleges alkalom kapcsán gyűltünk össze 
(mondhatom azt, hogy szép számmal, de va-
jon elegen-e?)

Azt a jelenlévők bizonyára tudják, hogy azért 
ma, január 22-én van a Magyar Kultúra Napja, 
mert 1823-ban Kölcsey Ferenc a Himnuszt (a 
kézirat szerint) e napon fejezte be. Ennek em-
lékére 1989-től január 22-én ünnepséget rende-
zünk a Magyar kultúra tiszteletére… A feljegy-
zésekből tudhatjuk, csak hat évvel később jelent 
meg nyomtatásban az Aurorában, hogy aztán 

Folytatás a 10. oldalon

Folytatás a 15. oldalon

A szegvári Forray Máté Általános Isko-
la és AMI, valamint a Szegvári Diáksport-
kör rendezésében 23. alkalommal került 
megrendezésre január 26-án a Forray Torna 
Meghívásos tornaverseny. A verseny sikeres 
lebonyolításához jelentős mértékben hozzájá-
rultak a szegvári tornászok szülei és a szeg-
vári polgárőrök is.

Az díjazás és rendezés költségeit támogatta 
a Nemzeti Tehetség Program, valamint szeg-
vári vállalkozók, Szegvár jegyzője, képvise-
lők és magánemberek, szentesi vállalkozók 
és magánemberek egyaránt. Felemelő és pél-
daértékű összefogás, együttműködés, segítő 
szándék jellemezte a versenyt. 

Budapest, Szeged, Kiskunfélegyháza, 
Algyő, Szentes és Szegvár több iskolájából 
érkezett a 263 tornász, hogy összemérjék 
erejüket a diákolimpiás szertorna gyakorla-
tokban. A versenybíróság tagjai Budapestről, 
Szegedről, Algyőről, Szentesről, Csongrádról, 
Kiskunfélegyházáról és Szegvárról jöttek.

A tornaverseny egyben a megyei diákolim-
piára nem voltak könnyű helyzetben, mert az 
egész napon át tartó küzdelmek során minden 
gyermek gyakorlatát objektíven kellett érté-
kelniük. A népes és lelkes közönség nem hiába 
fáradt el a szegvári tornacsarnokba, szebbnél 
szebb gyakorlatokban gyönyörködhetett a nap 
folyamán. való felkészülésre is jó alkalmat 
biztosított, amelyet Szegeden február 2-án 
fognak megrendezni. Erről a legjobbak a kecs-
keméti országos elődöntőre jutnak tovább.

Kányádi Sándor:

Madáretető
Cinkék, cinegék, feketerigók,
megosztom veletek e fél cipót,
megosztom az én olyan-amilyen
éneken-szerzett kenyerem.

Csettegess, rigóm, járd a kerteket,
jöjjetek, csókák, varjak, verebek:
vendégül látok minden itt maradt,
velünk telelő madarat.

Terítve már patyolat abroszom,
kenyeremet elétek morzsolom.
Nem várok érte, nem kell félnetek,
ordas télben ujjongó éneket.

Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok,
akkor zendüljön a ti hangotok,
hírrel hirdetve, hogy az emberek
télen se voltak embertelenek.

XXIII. Forray Torna 
Meghívásos  
tornaverseny



2. oldal XXVI. évfolyam 2. szám

MEGEMLÉKEZÉS
„Könnyes szemmel állunk sírod felett,

Fájó szívvel őrizzük emlékedet.
Látjuk az arcod, halljuk a hangod,

A szívünkben élsz tovább minden napon.”

Fájó szívvel emlékezünk

Nóbik Mihályné
Magyar Mária

halálának 10. évfordulójára.

Robi, Ildi, Misi és családjaik

MEGEMLÉKEZÉS
„Ma csend van, szomorú csend,
Csak a szívünkben sikolt a fájdalom.
Elmentél, itt hagytál minket
Búcsú nélkül, hirtelen.

Régi emlékek, vidám nevetések,
Derűs képek, mik eljönnek.
Arcunkon mosoly, a gyertyák égnek,
Szemünkből csorognak a könnyek.

Látjuk az arcod, halljuk a hangod,
Ölelésre tárod két erős karod,
Éles tőr szívünkben a fájdalom,
Anyánk elment egy csendes téli napon.”

Fájó szívvel emlékezünk

Szanyi Jánosné
Dancsó Etelka

halálának 10. évfordulóján.

3 lánya és 3 fia és családjai
Fájó szívvel Etelka leánya

Szegvár a sajtóban
Saját múzeuma lett Szegvárnak. – Délvilág. 

– 2013. január 8., 6. o. A falumúzeumot a szeg-
vári önkormányzat tartja fenn

Jelentkezés a tornaversenyre : Szegvár. – 
Délvilág. – 2013. január 11., 4. o . Felhívás a 
Forray Torna elnevezésű hagyományos szeg-
vári tornaversenyre.

Ágoston Anita varázspercei Meseországban 
/ D. J. – Szentesi Élet. – 2013. január 11., 7. o. 
Erdélyi fellépéseiről, az ottani tapasztalatairól 
mesél az énekes

Rendőrök mentették meg Mária néni életét : 
Szegvár / K. E. – Délvilág. – 2013. január 12., 
4. o. Egy 86 éves néni indult a tanyájára, elté-
vedt, a rendőrök találtak rá éjszaka

Gereblyéztek, lebuktak : Szegvár. – Délvi-
lág. – 2013. január 12., 4. o. Két hódmezővá-
sárhelyi orvhorgász bukott le Szegvár külterü-
letén

Folytatják a bábos hagyományt : Szegvár. – 
Délvilág. – 2013. január 29., 6. o. A Micimackó 
Bábcsoport vezetője, Koczka Brigitta beszél a 
csoportról

Hírek : Népfőiskola, Közkincs Napok : 
Szegvár. – Délvilág. – 2013. január 29., 6. o. A 
mezőgazdasági előadásra, valamint a kulturá-
lis bemutatóra szól a meghívás

Közkincsek Szegváron. – Délvilág. – 2013. 
január 30., 9. o. Közkincs Napok a szentesi 
kistérségben kulturális délután szegvári prog-
ramja

Családi események
2013. január

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde  
anyakönyvvezető)

Születések: Veres Gila Lászlónak és Gila Erikának 
(Szentesi u. 15.) ANDRÁS, Muzsik Andrásnak és 
Bereczki Orsolyának (Mindszenti u. 45.) MÁTÉ, 
Szopka Mihálynak és Rácz Ritának (Rákóczi u. 73.) 
KAMILLA, Kulcsár Lászlónak és Ternai Annamá-
riának (Dabas) LILI.
Házasságkötés nem volt.

Halálesetek: Lantos Ferencné sz. Kőrmöczi Anna 
Szegvár, Rákóczi u. 10. (90 éves); Lucz Ferencné sz. 
Csernák Teréz Szegvár, Régiposta u. 16/a (75 éves); 
Király Jánosné sz. Bordás Jusztina Szegvár, Kórógy 
u. 95. (89 éves); Lucz Sándorné sz. Vida Mária Szeg-
vár, Alkotmány u. 16. (90 éves); Homlok János Szeg-
vár, Ady E. u. 25. (69 éves).

MEGEMLÉKEZÉS

Akinek gyermekét nem fedi sírhalom,
nem tudja, nem érzi mi a fájdalom.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk szeretett fiam

Tóth Ferenc
halálának évfordulóján.

Édesanyja, testvérei:  
Józsi, Laci, Jani, Tibi és sógornői

Emléke szívünkben örökké ott ragyog,
mint a mennybolton a fénylő csillagok.

Megemlékezés

„Fiatal életed hamar véget ért,
Istenem, te tudod miért.
Itt hagytál minden álmot, vágyat,
Itt hagytad árván szerető családod.
Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál.
De lélekben örökké velünk maradtál.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Emlékezünk

Tóth Ferenc
halálának 1. évfordulóján

Szerető felesége, gyermekei és családjaik

MEGEMLÉKEZÉS

„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Szabó Péterre
halálának 10. évfordulójára,  

születésének 50. évfordulójára

Édesanyád és testvéreid

MEGEMLÉKEZÉS

„A múló évek nem felednek,
nem halványul emléked,

mert a szeretet, amit adtál,
egy életre Rád emlékeztet.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Szabó Péter Pál
halálának 2. évfordulójára.

Szerető felesége és lányai

KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS!
Ha már elolvasta és nem őrzi meg az előfi-

zetett, megvásárolt újságjait, folyóiratait, mi 
szívesen fogadjuk a könyvtárban, ezzel bővít-
ve kínálatunkat a hozzánk járó újságolvasók 
számára.
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MEGEMLÉKEZÉS
„Hogy egy édesanya milyen drága kincs,

azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent megadhat az ég kétszer,

Csak egyet nem adhat kétszer
Drága, jó édesanyát.”

Fájó szívvel emlékezünk

özv. Varga Józsefné
Piti Erzsébetre

halálának 30. évfordulóján.
Szerető családja

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
FIGYELEM!

A mozgáskorlátozottak csoportja február 
26-án 16 órakor tartja csoportgyűlését farsangi 
ünnepséggel egybekötve a művelődési házban, 
melyre szeretettel várja tagjait és a leendő ta-
gokat is.

Fogadóóra a Civil Házban minden szerdán 
14-16 óráig.

Telefon: 06-30/58-68-340
Arany Lajosné
csoportvezető

LAPZÁRTA
2013. február 28. csütörtök 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő 
begépelni a számítógépbe. A fenti napig kérjük 
elektronikus eszközön leadni, vagy e-mailen 
elküldeni a közlésre szánt írásokat. 

Kérjük a lapzárta időpontját betartani, hogy 
a szerkesztők időben összeállíthassák a követ-
kező számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863, 06-30/278-56-40

KÉSZÜL A 
NYUGDÍJBIZTOSÍTÓ 

ELEKTRONIKUS 
ÜGYINTÉZÉSI RENDSZERE
Eddig mintegy 17 millió okmányt rögzítettek 

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság-
nál a biztosító elektronikus ügyintézési rendsze-
rének kialakításához. Hámori István, az ONYF 
főosztályvezetője pénteken sajtótájékoztatón 
mutatta be a több mint egymilliárd forintos, 
Európai Uniós forrásból megvalósuló program 
részleteit.

A projekt három részből állt: okmányok fel-
dolgozásából, alkalmazások fejlesztéséből, va-
lamint eszközbeszerzésből. Ennek keretében 
az 1955 és 1959 között születettek beszkennelt 
biztosítási adatait – csaknem ötmillió okmányt – 
rögzítettek a nyugdíjbiztosító dolgozói, továbbá 
az 1950 után születettek, nagyjából 12 millió pa-
pír alapú dokumentumát is feltöltötték a biztosító 
elektronikus adatbázisába. Volt olyan, hogy egy 
napon mintegy 800 ezer ember dolgozott az ada-
tok rögzítésén – hangsúlyozta a főosztályvezető.

A projekt célja egy olyan rendszer kialakítása 
volt, amely lehetővé teszi, hogy a nyugdíj-biztosí-
tási ágazat nyilvántartási szakrendszerében levő 
adatokhoz elektronikus ügyintézés keretében, 
vagy kérelmükre postai úton hozzáférhessenek az 
ügyfelek. Biztosítja továbbá az adatok egyezteté-
sét, annak számítógépes támogatását, és a végle-
gesített adatoknak a nyugdíj-biztosítási hatósági 
nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését.

A sajtótájékoztatón kiosztott dokumentum 
szerint az eljárás során feldolgozott és véglegesí-
tett adatok képezik majd a későbbi nyugdíj-meg-
állapítás alapját, ezzel leegyszerűsítve és egyben 
jelentősen lerövidítve a későbbi nyugdíjelbírálás 
folyamatát. Ebben kiemelték azt is, hogy a nyug-
díjba vonulás előtt 5-10 vagy még több évvel 
megkezdett adategyeztetés, a hiányzó adatok be-
gyűjtése, tisztázása, a papíron található adatok az 
ONYF elektronikus adatbázisába való rögzítése 
kifejezetten előnyös az ügyfelek szempontjából 
is, hiszen az esetlegesen még hiányzó szolgálati 
idő és kereseti adatok beszerzésére nagyobb az 
esély, mint egy jóval későbbi időpontban.

Forrás: Infotér

ELMENT EGY TANÍTÓ NÉNI…
…sokak Terike nénije, drága édesanyánk. 

Aki nemcsak írni, olvasni, számolni tanította 
több nemzedék kisdiákjait, hanem sokkal több-
re: a szeretetre. Hóviharban született, hóesés-
ben búcsúztattuk, egy héttel 75. születésnapja 
előtt. Csöndben, búcsú nélkül aludt el, Ő sem 
gondolta, az lesz az utolsó nap, amikor beszél-
hetünk. Nem volt könnyű élete, de igyekezett 
családunk és mások életét szebbé, könnyebbé 
tenni. Talán ezért is jöttek ki temetésére a zord 
idő ellenére sokan és küldték el a részvét vi-
rágait, akik nem jöhettek el. Köszönjük min-
denkinek!

A Bethlen Gábor Gimnázium elvégzése után 
előbb Mindszenten a Postahivatalnál dolgozott 
(ahol megismerte leendő férjét), majd Szente-
sen, Nagymágocson szintén a postán. Ezután 
a hódmezővásárhelyi Kutasi úti Gyógypeda-
gógiai Iskolában volt nevelő, és beiratkozott 
a szegedi tanítóképzőbe. 1960-ban általános 
iskolai tanítói oklevelet kapott. 1959-ben há-
zasságot kötött Lucz Ferenc postai ellenőrrel 
és Szegvárra költözött, ahol az általános is-
kolában dolgozott, alsó tagozatos tanítóként. 
Több nemzedéket is tanított, a számok és betűk 
világában tett első tétova lépéseiket igazgatta, 
szeretettel oktatta a sok gyereket. Sokan ismer-
ték és szerették a faluban, szakértelmét több ki-
tüntetéssel is elismerték. Nyaranta élmények-
kel teli táborokba vitte tanítványait, 1996-ban 

bekövetkezett nyugdíjazásáig. Még átvehette 2 
éve a tanítói oklevél 50 éves megszerzése után 
járó aranydiplomát. Nyugdíjba vonulása után 
az unokáinak szentelte életét, igazi, szakavatott 
nagymamaként. Három unokájával sok szép 
időt töltött, ők voltak a szemefényei. Sütött-fő-
zött nekik, a családnak, míg erejéből futotta. 
Évek óta viselte a betegségét, de váratlanul ha-
gyott itt minket. Kevés pár sor emlékezni Rá, 
de szeretetét mindig érezni fogjuk. Legkisebb 
unokája versével köszönünk el Tőle:

Szerető családja

Vass Csaba: Drága Mamámnak

Hatalmas üresség tátong most lelkemben,
Elragadták Mamámat, hogy ne szenvedjen,
S szívemen szörnyű felismerés robog át:
Nem láthatom többé jóságos mosolyát.

Óvó karjai nem ölelhetnek lágyan,
Pedig most ez a legáhítottabb vágyam;
Féltő szavai sem intenek már soha,
Nélküle elhagyatottan áll a szoba.

Hiába várom, hogy betoppan hirtelen,
Hogy újra lássam, odaadnám mindenem,
De tudom, az angyalok közül néz le rám,
S csak ez vigasztal e fájdalmas éjszakán.

Megemlékezés

„Apu, hol vagy?
Hol lehetsz?

Hiába kereslek...
Hiába kiáltom százszor a neved.

Te, aki mindig itt voltál,
Vigasztaltál, segítettél,

most valahová nagyon messzire mentél.
Apu, mondd,

csak egyszer mondd még, hogy szeretsz.
Hogy nem fáj már semmi,

Hogy most már boldog lehetsz.
Elengednélek, ha tudnám, hogy így van,

de úgy hiányzol, nem ölelsz már,
Ott fekszel a sírban.

A hangod már a semmibe vész.
A szemed sem ragyog már rám...

Apu! Te elmentél s én itt maradtam árván.
Ha kívánhatnék, valamit azt kérném csak neked,

Legyél, boldog édesapám
S ne feledd, lányod örökké szeret...”

Soha el nem múló szeretettel, fájó szívvel 
emlékezünk drága szerettünk

Horváth Sándor
halálának 1. évfordulójára.

Szerető családja
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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 dél-
után 15 óráig. 
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 eme-
letén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés január elseje után megszűnt.

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 segélyhívó-
szám 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 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető 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 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63/400-114 
vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907
február 4-8.   8-12 óráig
február 11-14. 14-18 óráig
február 15. (péntek)   8-12 óráig
február 18-22.   8-12 óráig
február 25-28. 14-18 óráig
március 1. (péntek)    8-12 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
Február 2-3. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
Február 9-10. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
Február 16-17. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
Február 23-24. 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 Hi-
vatal, 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
hétfő  8-16 óráig
kedd  8-16 óráig
szerda  7-16 óráig
csütörtök  8-16 óráig
péntek  8-15 óráig

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

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
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:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálatvezető

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
06-30/624-5782 Bugyi Imre

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 a művelődési 
ház földszintjén
hétfő  8-12 13-17
kedd 8-12 13-17
szerda  13-17
csütörtök  13-17
péntek 8-12 13-17
szombat 8-12

A Falumúzeum és a 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
2013. február 18. (hétfő) – március 1-ig 

(péntek) 
800 és 1600 között

VÍZÓRAOLVASÁST
végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:
2013. március 1. (péntek) 1300

A megjelölt időponton túli vízóraállás 
leadásokat

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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Gémes László polgármester előterjesztette 
a képviselő-testület 2013. évi munkatervét 
(2. sz. melléklet). Megkérdezte a képviselő-
testületet, egyet ért-e az írásos anyaggal, van-e 
kiegészítenivaló?

Szabó Tibor képviselő javasolta, hogy a 
májusi testületi ülésre vegyék fel napirendbe 
a Forray Máté Általános Iskola 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

Gémes László polgármester elmondta, 
az iskola 2013-tól állami fenntartásba 
kerül, beszámolási kötelezettségük az 
önkormányzathoz nincs. A képviselő-testület 
tájékoztatót kérhet az iskola igazgatójától. 

Kérte, aki Szabó Tibor javaslatával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét 
megtárgyalta, és az alábbi kiegészítéssel 
elfogadta:

A képviselő-testület 2013. május 30-
án tartandó ülésén 2./ napirendi pontként 
megtárgyalja a Forray Máté Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2012. évi munkájáról szóló tájékoztatót. 

Gémes László polgármester előterjesztette 
a köznevelési intézmények fenntartásához 
való hozzájárulásról szóló írásos anyagot (3. 
sz. melléklet). Megkérdezte, van-e valakinek 
kérdése, véleménye?

Tóth Péter képviselő véleményként 
elmondta, vajon elfogadja-e az állam a most 
meghatározott rezsiköltségeket? Úgy tudja, 
hogy a gáz almérő még nincs kiépítve a 
konyhában.

Gémes László polgármester elmondta, úgy 
tudja, már csak a gázra nincs kiépítve az almérő. 
Ha így nem fogadják el, akkor majd kiépíti 
az állam. Elmondta, jól döntött a képviselő-
testület, hogy a konyha üzemeltetését 
vállalkozásba adta. Az önkormányzat feladata 
maradt a gyermekétkeztetés biztosítása.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási 
intézménye, a Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény saját 
fenntartására vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület elfogadja a Nemzeti 
Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős 
Miniszter által megállapított, 2013. január 
1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra 
megfizetendő havi hozzájárulás összegét, 3.118 
eFt-ot, ezzel az Nkt. 76. §-ában meghatározott 
jogok és kötelezettségek a felmentési kérelem 
elfogadásával nem Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatát terhelik.

A képviselő-testület az önkormányzat 
2013. évi költségvetési kondícióit pontosan 

nem ismeri, a jelenlegi prognózisok alapján 
bevételei nem nyújtanak fedezetet a várható 
kiadásokhoz, ezért aggályát fejezi ki e magas 
hozzájárulási összeg miatt.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló megállapodást (4. sz. 
melléklet).

Szabó Tibor képviselő megjegyezte, a 
megállapodásban az adatok üresen állnak. 
Megkérdezte, a jelenleg státuszban lévő 
pedagógust és többi dolgozót átveszik? 

Gémes László polgármester elmondta, 
a 39 fős létszámban mindenki benne van. 
Mindenkit átvesznek. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, 
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodást jóváhagyta.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
könyvtárellátási szolgáltatás megállapodásával 
kapcsolatos írásos anyagot (5. sz. melléklet). 
Kérdés, vélemény a képviselő-testület részéről 
nem hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2012. november 29-én 
megtartott ülésén a 164/2012. (XI. 29.) Kt. 
határozatával úgy döntött, hogy a települési 
könyvtári ellátást a megyei könyvtár, a 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti 
2013. január 1. napjától.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az Árpádhalom község kérelme közös 
önkormányzati hivatal létrehozására 
vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). 

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület 
részéről nem hangzott el. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta 
Árpádhalom Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének megkeresését a közös 
önkormányzati hivatal 2013. január 1. napjától 
való létrehozására vonatkozóan és az alábbi 
döntést hozta:

A képviselő-testület szolidáris Árpádhalom 
Község Önkormányzatával, de jelenlegi 
költségvetési kondíciók ismeretében nem 

támogatja a közös önkormányzati hivatal 
létrehozását 2013. január 1. napjától 
Árpádhalom Község Önkormányzatával.

Gémes László polgármester szóban 
ismertette a törlesztési célú támogatás 
igénylésére vonatkozó lehetőséget. Kérdés, 
vélemény az előterjesztéssel nem hangzott el. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
1./ A képviselő-testület a Magyarország 

2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 
évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 76/C §-ban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben 
írt feltételekkel tartozási megfizetéséhez 
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri vissza nem térítendő költségvetési 
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, 
amelyekre a költségvetési törvény a támogatás 
igénybevételét lehetővé teszi.

2./ A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. 
december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 
nem áll.

3./ A képviselő-testület a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1./ pontban 
megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, 
valamint egyéb költségeit az önkormányzat 
helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezőknek) kölcsönnyújtóknak.

4./ A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében:

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az 
érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, 
valamint egyéb költségeiről kiállított 
nyilatkozatot aláírja.

b.) a költségvetési törvény szerint, 
határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 
Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja 
a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, 
egyéb dokumentumokat.

c.) a költségvetési törvény 76/C. § /10/ 
bekezdésében meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért 
felelős miniszter kezdeményezi.

5./ A képviselő-testület kijelenti, hogy az 
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel 
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, 
ami kifejezetten a konszolidációval érintett 
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak 
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.

6./ A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, 
hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció 
során a Magyar Államkincstár a banktitkot 
képező, az önkormányzatra vonatkozó, 
a törlesztéshez szükséges adatokat, 
információkat megismerje és kezelje.

Gémes László polgármester köszöntötte 
Döbrőssy Istvánt, a Szentesi Városi 
Szolgáltató Kft ügyvezető igazgatóját. 

Döbrőssy István ügyvezető igazgató 
köszöntötte a képviselő-testület tagjait, 

Kivonat a képviselő-testület 2012. december 13-án tartott nyílt üléséről

Folytatás a 6. oldalon
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elmondta, a Parlament júliusban elfogadta 
a kéményseprő-ipari szolgáltatásról szóló 
törvényt. A végrehajtási rendeleteket 
közzétették. A rendelet szerint az 
önkormányzatoknak meg kell állapítani az 
egységnyi munka díját. A rendelet szerint 
4000 Ft az egységnyi munkadíj, ettől 
legfeljebb 20%-kal lehet eltérni. A Kormány 
meghatározza azt is, hogy 1 kémény 
ellenőrzésére, tisztítására mennyi időt lehet 
ráfordítani. A rendelettervezet szerint az 
egységnyi munkadíj tekintetében 3.200 Ft-
tal számoltak. A törvény azt is előírja, hogy 
az önkormányzatoknak önkormányzati 
rendeletet kell alkotni a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról, ehhez a Szentes 
Városi Szolgáltató Kft. segítséget nyújtott. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy 
2014-től új feladatokat is el kell végezniük. 
Így a bekötőidomok, vagyis kályhacsövek 
tisztítását. Ezért 2013-ban felméréseket kell 
végezniük. A gázkészülékeknél folyóméterben 
kell nyilvántartani a füstcső hosszát. Ezeknek 
a feladatoknak az elvégzéséhez munkaidőket 
rendelnek. 2015. évtől vizsgálniuk 
kell gázkészülékek esetében a füstgáz 
kibocsátását. A plusz feladatok elvégzésének 
következménye, hogy a szolgáltatási díjak 
emelkedni fognak. Lényeges változás, hogy a 
műszaki felülvizsgálatot az eddigi 4 év helyett 
évente el kell végezni. 

Gémes László polgármester megköszönte 
a tájékoztatást és Döbrőssy István ügyvezető 
igazgató jelenlétét.

Tóth Péter képviselő megjegyezte, 
lényegesen emelkedni fog a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás díja. 

Gémes László polgármester kérte, aki a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
megalkotta 24/2012. (XII.13.) Önkormányzati 
rendeletét a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, 
Bernáth Ildikó iskolaigazgató megkérte, hogy 
nevében mondjon köszönetet a képviselő-
testületnek, valamint az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottságnak mindazért, amivel 
az iskolát támogatták. Elmondta, az iskola 
állam részére történő átadása megtörtént, ahol 
jelen volt a leendő járási hivatal vezetője, a 
tankerült felügyelője és helyettese. 

Tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy 
december 21-én karácsonyváró ünnepséget 
tartanak, melyre a tisztelt képviselő-testületet 
meghívja. 

Gémes László polgármester megköszönte 
a tájékoztatást. Köszönetet mondott a 
maga, a képviselő-testület és a diákok 
nevében a pedagógusoknak és az iskola 
valamennyi dolgozójának az iskolában 
végzett munkájukért. Bízik abban, hogy mivel 
az iskolának nem az önkormányzat lesz a 
fenntartója, a gyermekek és a szülők nem 
éreznek majd semmiféle hátrányt. Elmondta, 
a kapcsolatot polgármesterként továbbra is 
fogja tartani az intézménnyel. 

Tóth Péter képviselő elmondta, sok 
lakos megkereste azzal, hogy a belterületi 
utak jegesek voltak, sok helyen nem volt 
eltakarítva a hó. Sok helyen életveszélyes 
volt a közlekedés. Kérte, hogy erre jobban 
figyeljenek oda. 

Gémes László polgármester elmondta, 
lényegében nem sok hó esett. Az átjárók 
és lejtők jelenleg is le vannak szórva, 
aszfaltig nem tudják letakarítani a jeget. Az 
autók letapossák a havat, ez minden évben 
megfigyelhető. Nagyobb hótakaró esetén 
mindig járnak a hódúrók. Felhívta a figyelmet 
a biztonságos közlekedésre. 

Elmondta, hogy 2013-ben a vízművet más 
fogja üzemeltetni. A korábbi évek gyakorlata 
az volt, hogy a vízmű árbevételéből a 
Falufejlesztő és Üzemeltető Kft. fejlesztési 
keretet képzett. A szennyvízberuházás és az 
összes többi beruházás kapcsán indokolt lenne 
gépek, eszközök beszerzése. Kéri, hogy ehhez 
a képviselő-testület járuljon hozzá. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit KFT. ügyvezetőjének 
kérelmét és az alábbi döntést hozta: Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata és a Szegvári 
falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött, 
a községi vízmű üzemeltetésére vonatkozó 
Vagyonkezelési szerződés III. rész 5. pontja 
alapján a Képviselő-testület engedélyezi 
a 2012. december 31-én fennálló tartalék 
felhasználását gépek beszerzésére. 

Csurka Zoltánné óvodavezető tájékoztatta 
a képviselő-testületet arról, hogy megkezdték 
az óvodában a sószoba kiépítését. Köszönetet 
mondott a Falufejlesztő és Üzemeltető Kft-
nek a segítségét, valamint a képviselő-testület 
támogatását. Elmondta, a sót Parajd községből 
fogják hozni, terveik szerint már január végén 
birtokba is vehetik a gyermekek a sószobát. 

Gémes László polgármester megköszönte 
Csurka Zoltánné tájékoztatását.

Mivel több kérdés, hozzászólás az ülésen 
nem hangzott el, Gémes László polgármester 
megköszönte az aktív részvételt, békés, áldott 
ünnepeket kívánt és az ülést bezárta.

Az 5. oldal folytatása

A Szegvári Napló 
pénzforgalma  

2012-ben
Bevételek
Nyitó egyenleg 246.821 Ft
Újságár bevétel 607.160 Ft
Lakossági támogatás 42.000 Ft
Dr. Szeri Ilona támogatása 30.000 Ft
Önkormányzat támogatása 30.000 Ft
Hirdetés 4.000 Ft
Banki kamat 2.062 Ft
Összesen: 962.043 Ft

Kiadások
Nyomdaköltség  560.126 Ft
Útiköltség 57.950 Ft
Nyomtatvány, adminisztráció 18.260 Ft
Banki költség 13.010 Ft
Posta költség 13.530 Ft
Számítástechnikai költségek
(vírus szoftver, internet, WEB lap) 81.993 Ft
Összesen: 744.869 Ft

Egyenleg 2012. december 31-én 217.174 Ft

MÁR ÜZEMEL A  
REZSICSÖKKENTÉS 

ZÖLD SZÁM
A Magyar Energia Hivatal a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium felkérésére 2013. 
január 15-étől üzemelteti a rezsicsökken-
tés zöld számot. Az ingyenesen elérhető 

06/80-205-386 információs vonalon szak-
értők fogadják a hívásokat hétfőtől csü-
törtökig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 14 óra 
között.

A Magyar Energia Hivatal szakértői a 
zöld számon a rezsicsökkentéssel kapcso-
latos általános kérdésekben adnak tájékoz-
tatást. Az alaposabb áttekintést igénylő 
felvetéseket a telefonos ügyintézők írásban 
rögzítik, és három napon belül megvála-
szolják az érdeklődők részére.

A konkrét fogyasztói panaszok keze-
lését az adott szolgáltató és a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság végzi. A la-
kossági földgáz-, áram- és távhőárak tíz-
százalékos csökkentése elsőként a januári 
fogyasztást összegző számlákban jelent-
kezik. Előfordulhat, hogy az idei év első 
számlája még decemberi időszakra eső 
fogyasztást is tartalmaz, de a január el-
seje utáni energiafogyasztást már minden 
esetben a csökkentett díjakkal számláz-
zák a szolgáltatók.

A várhatóan leggyakrabban felmerülő 
kérdésekre összeállított válaszok a Ma-
gyar Energia Hivatal honlapján is olvas-
hatók (http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/42/
rezsicsokkentes_kerdesek_valaszokv2.
pdf).

Forrás: (Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um, Kommunikációs Főosztály / Magyar 

Energia Hivatal, Elnöki Kabinet)
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IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁST 
CÉLZÓ PROJEKT  

ELŐKÉSZÍTÉSE SZEGVÁRON
Az előkészítés pályázat keretében az aláb-

bi tevékenységek kerültek betervezésre:
– Tervezés – Közbeszerzés – Tanulmá-

nyok és vizsgálatok elkészítése –Projekt-
menedzsment – Tájékoztatási feladatok 

A támogatás mértéke 85%. Az Európai 
Unió és a Magyar Állam által nyújtott tá-
mogatás összege: 7.905.000 Ft

Projekt leírás:
A projekt céljai:
Az előkészítő pályázat célja az európai uni-

ós és ezzel összhangban a hazai előírásoknak 
megfelelően a 98/83/EK irányelv és a hatá-
lyos 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben 
meghatározott minőségi követelményeknek 
való megfelelés, azaz a településen szolgálta-
tott ivóvíz arzén és az ammónium tartalmá-
nak határérték alá történő csökkentése.

A lakosság egészséges közműves ivóvíz-
zel történő ellátása, a vízminőség folyama-
tos biztosítása, az ivóvízbázis megőrzése, 
amely hozzájárul a lakosság egészségi ál-
lapotának fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az 
életminőség javításához.

Az előkészítő pályázat keretében kidolgo-
zásra került a fejlesztés megvalósítására vo-
natkozó megvalósíthatósági tanulmány és 
költséghaszon-elemzés. Elkészült emellett 
az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentá-
ció, amelyre a hatóság kiadta az elvi vízjogi 
engedélyt.

Továbbá összeállítottuk a megvalósítási 
szakaszban lefolytatandó kivitelező kivá-
lasztására vonatkozó közbeszerzési doku-
mentációt. 

A projekt keretében végzendő tevékeny-
ségek műszaki tartalma:

Az előkészítő pályázat során kidolgozott 
javaslat a vízminőség megfelelő határérték 
alá csökkentését a kutak vizének keverésé-
vel és biológiai ammóniamentesítő techno-
lógia alkalmazásával kívánja elérni.

A két meglévő kútból termelt vizet úgy 
kevernénk, hogy az 1. számú kút vizéből 
két részt veszünk és ahhoz a 2. számú kút 
vizéből egy részt keverünk, így elérnénk 
azt a vízminőséget, amely után csak a víz-
ben lévő ammónia leválasztása válik szük-
ségessé. 

A megvalósítandó víztisztítási technoló-
gia mellett hálózatrekonstrukcióra is sor ke-
rül az alábbi bontásban: A vezetékes ivóvíz 
hálózat mechanikai tisztítása a mosató he-
lyek biztosításával (altalaj tűzcsapok cseré-
je) valamint a vízkormányzást is segítő záró 
tolózárak cseréje.

A Kinizsi utca 55. szám előtt szükséges 
volna az út két oldalán lévő vezetékek ösz-
szekötése, mellyel körvezetéket lehetne 
kialakítani valamint a Szentesi úton (21-es 
számú háznál és a Petőfi utcánál) a meglévő 
valószínű nem működő két összekötést re-
konstrukcióval kiépíteni a biztonságos ivó-
víz ellátás biztosítása érdekében. Ez 80 fm 
110-es KPE vezetéket és 4 db tolózárakna 
kiépítését eredményezi. Rengeteg problé-
mát, csőtörést jelent a településen a Kontra 
utcai vezeték Szentesi úttól a Malom utcá-
ig és az oda becsatlakozó Malom utcai ág. 
Hálózatrekonstrukció keretében a közel 586 
fm vezetékszakasz kicserélését kívánjuk el-
végezni.

Fentiek alapján a beruházás során 
23.499.000 Ft hálózatrekonstrukcióval kell 
számolni.

A tervezett fejlesztés teljes költsége 
162.269.000 Ft, amely tartalmazza a létesí-
tési terv és kiviteli terv készítés, a közbe-
szerzés, a projektmenedzsment, kötelező 
nyilvánossági elemek költségét is.

Második lépésként a fent tervezett fej-
lesztés megvalósítási szakaszára kerül be-
nyújtásra pályázat. Jelenleg ennek az előké-
szítése folyik. 

HASZNOS TANÁCS 
MENTŐSÖKTŐL

Köztudott, hogy kevés az olyan ember, 
akinek ne lenne mobiltelefonja, ebből ki-
indulva a mentősök felhívást intéztek az 
egyik internetes közösségi portálon.

Közlekedési baleseteknél, a legtöbb sé-
rültnél ott van a mobiltelefonja. Olyanok-
kal, akikkel nem lehet kommunikálni, a 
segítségükre sietők nem tudják, hogy a 
telefon hosszú címlistájából kit értesítse-
nek. Mentőápolók és mentőorvosok azt ja-
vasolták, hogy a szükség esetén értesíten-
dő személy adatait mindenki ugyanazon 
megjelölés alatt adja meg. A nemzetközi-
leg elismert megjelölés: ICE (In Case of 
Emergency; „vész esetén”). Ez alatt a név 
alatt annak a személynek a telefonszámát 
kell megadni, akit vészhelyzetben, szük-
ség esetén a rendőrségnek, mentőknek, 
tűzoltóknak fel kell hívniuk. Amennyi-
ben több ilyen személyt szeretne valaki 
megadni, azt a következőképpen teheti: 
telefonjába az értesítendő neve elé írja az 
ICE1-t, ICE2-t, ICE3-at, és így tovább.

TOVÁBB BŐVÜL A  
HATÓSÁGI  

E-ÜGYINTÉZÉSEK KÖRE
Jövőre tovább bővül az interneten ke-

resztül intézhető hatósági eljárások köre. 
Egyszerűsödik a személyi igazolvány 
pótlása, az erkölcsi bizonyítvány kérel-
mezése, valamint több jármű-igazgatási 
eljárás is. Szalay László, a Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatalának hatósági elnökhelyet-
tese hétfőn Budapesten bejelentette: a 
személyi igazolvány elvesztését, ellopását, 
megsemmisülését is be lehet majd jelente-
ni elektronikus úton, és kezdeményezhető 
annak pótlása is, ha az adatokban nem tör-
tént változás.

Az Ügyfélkapu-hozzáféréssel rendelke-
zők a jogosítványt és a lakcímkártyát már 
jelenleg is tudják elektronikus úton pótolni 
– emlékeztetett Szalay László a sajtótájé-
koztatón. A tervek szerint január elsejétől 
az összevont erkölcsi bizonyítvány igény-
lése, illetve eredetiségének ellenőrzése is 
lehetővé válik az interneten keresztül. Az 
új, úgynevezett webes ügysegéd segítsé-
gével az erkölcsi bizonyítvány státusza is 
ellenőrizhető lesz, így például az is, hogy a 
felhasználót az igénylés óta sem tiltották-e 
el a közügyektől, vagy bizonyos szakmák 
gyakorlásától.

Egyszerűsödik számos jármű-igazgatási 
eljárás is. A jármű tulajdonjogában történt 
változásról a régi tulajdonos az interneten 
is bejelentést tehet. Ugyancsak interneten 
keresztül lehet elintézni a jármű forgalom-
ból történő ideiglenes kivonását, annak 
meghosszabbítását, illetve az ismételt for-
galomba helyezését. Illeték vagy díj fizeté-
sét is lehetővé teszik interneten keresztül, 
banki átutalással vagy bankkártyás fize-
téssel.

A Magyary-program keretében történt 
informatikai fejlesztés nyomán – a jelenle-
gi tervek szerint – az erkölcsi bizonyítvány 
ügyeit jövő januártól, míg az egyéb ügye-
ket februártól lehet elektronikus úton in-
tézni awww.kekkh.gov.hu oldalon keresz-
tül. A későbbiekben tervezik az elveszett 
útlevél, illetve forgalmi engedély elekt-
ronikus úton történő pótlását is, ám ezt a 
jelenlegi jogszabályok egyelőre nem teszik 
lehetővé – tájékoztatott Szalay László.

Forrás: Infotér
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GYERTASZENTELŐ  
BOLDOGASSZONY  

ÜNNEPE
A mai ünnep igéjében a Szűzanya az ószö-

vetségi törvény előírását tiszteletben tartva be-
mutatja a kis Jézust a jeruzsálemi templomban 
az Úrnak. Ugyanakkor az igaz és istenfélő Si-
meon kezébe veszi a Kisdedet, és úgy mutatja 
be, mint világosságot és az ellentmondás jelét. 

Jézus a világ világossága. Ezt be is jelenti 
hallgatóinak: „Azért jöttem a világba, hogy 
világosság, legyek, hogy mindaz, aki hisz ben-
nem, sötétégben ne maradjon” 

A Biblia beszámolója szerint a teremtés a 
világossággal kezdődött. Isten szólt: „Legyen 
világosság! És lett világosság. Azóta is a vilá-
gosság, a fény Isten jelenlétéről beszél, Isten 
területét jellemzi, ahol az igazság és a jóság 
uralkodik. Jézus ezt a fényt hozta közelebb az 
emberekhez: közénk jött, hogy megvilágítson 
minden embert, és életével rámutatasson a he-
lyes útra. Tudnunk kell, hogy Jézusban az isteni 
világosság nem volt látható a maga teljességé-
ben, „elfátyolozta a test alázatossága”- ahogy 
a Biblikus Teológiai Szótár mondja. Isteni 
világosságának dicsőségét kiválasztott apos-
tolainak egyszer mégis megmutatta, amikor a 
Tábor hegyén színében elváltozott. Ez a fénylő 
arc elővételezte a feltámadt Krisztusnak azt az 
állapotát, amit Pál apostol a damaszkuszi úton 
a maga ragyogásában megláthatott, s azonnal 
bele is vakult. Jézusnak ezt a dicsőségét fogjuk 
majd mi is meglátni az örök boldogságban. 

Jézus az ellentmondás jele. Míg a világosság 
az Isten területe, addig a sötétség a gonoszsá-
gé, a gonosz léleké. Azok, akik nem fogadják 
be a Jézus hozta világosságot, Isten ellensé-

geivé válnak, és a sötétséget szolgálják. Már 
kezdetektől fogva harc folyik a világosság és 
sötétség között (gondoljunk csak az első em-
ber megkísértésére!). A próféták mindegyi-
ke, egész Keresztelő Jánosig, azért jött, hogy 
tanúskodjék a világosságról, de a gonoszság 
sötétsége mindig ellenük volt. Amikor pedig 
Jézusban eljött maga az isteni világosság, hogy 
a sötétségben világítson, a sötétség nem fogta 
föl. Azóta is ez mindig megismétlődik. Nem ok 
nélkül jövendölte meg Simeon, hogy „Jézus az 
ellentmondás jele lesz”. Jézus körül, a világos-
ság és sötétség körül folyik a világ drámája, 
amely egyeseknél tragédiába torkollik, mások-
nál jó véget ér, happy end-del végződik. 

A történelem folyamán látjuk, a mai világ 
megfigyelése közbe tapasztaljuk, hogy sokan 
vannak, akik Jézus világosságának ellenségei. 
Aztán voltak és vannak olyanok, akik, nem tud-
ják teljesen elfogadni Jézus tanítását és igaz-
ságát, nem ellenségei Jézusnak, hanem csak 
ellenfelei, nem élnek teljes lelki sötétségben, 
hanem homályban, amely fényre szomjazik. 

Nemrég történt, hogy az egyik tv-sztárt 
megkérdezték, vallásos-e? Így felelt: Vallásos 
vagyok, istenfélő. De úgy gondolom, ebben a 
materialista világban nem baj, ha az ember az 
anyagi érdekeit egy picivel előbbre helyezi, 
mint az erkölcsi érdekeket. Ez a válasz nyíltan 
kimondja a legtöbb mai keresztény felfogását. 
Ma, amikor az ember akkor érzi jól magát, ha 
mindenütt fényözön uralkodik, nappali vilá-
gosság van az éjszaka közepén is, enyhén szól-
va is ellentmondásos a hit és erkölcs dolgában 
ilyen homályos állapotban maradni.

Jézus világossága ügyében nincs válogatás, 
megalkuvás. Kell az anyagiakkal is, a divattal 
is, a jóléttel is, a hírnévvel is törődni, de nem 
Jézus ellenében. Aki az anyagi érdekeket egy 
picivel is előbbre helyezi, ellenfele lesz Jézus-
nak.  Nem ellensége, hanem ellenfele, akit nem 
ítélünk el, hanem - ahogy Jézus tette még el-
lenségeivel szemben is – imádkozunk érte, és 
tudomására hozzuk: A ki hitben és erkölcsben 
egész szívvel jár Jézus után, azé lelsz az örök 
élet világossága.  

Ez pedig nem kevés, hanem mulandó éle-
tünk számára a legnagyobb öröm és remény. 

A keresztény ember nem lehet félig  pacsirta, 
félig denevér- ahogy a költő, Sík Sándor mond-
ja-, nekünk egész életünkben Jézust dicsérő 
pacsirtává kell lennünk.

„Egyházközségi 
lelkinap a hit évében”

Szólt a meghívón a plakát szövege, melyet a 
katolikus körben tartottunk idén is január utol-

só szombatján. Ezen az egész napos programon 
igyekszünk mindig érdekes, és nagyon szívhez 
szóló lelki programot ajánlani. Olyan előadó-
kat hívni, akik felrázzák a lelkünket, és új erőt 
kapva folytathatjuk a hétköznapokat.

Most, mivel már működik egy „szeretetláng 
imacsoport” egyház községünkben, gondoltam 
kicsit bővítve ismereteinket ezen a téren, olyan 
előadót kérünk, aki ebben a témában jártas, 
megvilágítja előttünk az engesztelés lényegét. 
Rábukkantam arra a személyre. 

Akit maga a Szűz Anya kért fel egy fontos 
feladatra itt Magyarországon. Elmondta, ho-
gyan került bele a Szeretetláng-mozgalomba 
–ami külföldön már jobban ismert, mint itthon.

Előadásában sok megható részletet ismerte-
tet a Mária szavaiból, melyet annak a magyar 
asszonynak mondott, aki kapcsolatban volt 
vele. Ez a téma töltötte ki a délelőttöt. Délután 
röviden szólt az engesztelésről. Ennek a lénye-
ge, hogy a sok elhatalmasodott bűnért kérni 
kell Isten irgalmát, engesztelni, és áldozatokat 
hozni, hogy megtérjenek a lelkek, akik elvesz-
ni látszanak. (Konkrét teendőket is ajánlott)

A résztvevők kérdéseket is intézhettek az elő-
adóhoz, aki mindre frappáns válaszokat adott.

Ezután kiscsoportos beszélgetésben min-
denki szólhatott az elhangzottakról, és ösz-
szeírtuk a tipikusan magyar bűnöket, amikért 
folyhat engesztelő imádság. Ezt már a szentmi-
sében el is kezdtük.

György atya,– engedelmesen- és plébánosunk 
úgy nevezett: „családfa-gyógyító” szentmisé-
ben kérte Jézus keresztáldozatának megújításá-
val a bűnök eltörlését, a megterhelő kötelékek 
szétvágását a generációs gyötrelmekre.
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Először úgy tűnt nekem, hogy ez a nap nem 
olyan amilyennek mi elképzeltük, „nem ilyen 
lovat akartam”, hiszen volt, aki úgy vélte, sem-
mi újat nem hall az előadótól, vagy Ő nem igen 
szereti a magán-kinyilatkoztatással kapcsola-
tos híreket. Volt, aki csak monotonnak, vagy 
túl hosszúnak érezte az előadást. 

A kicsit később kezdődő szentmise is hason-
lóan alakult: nem volt éppen erre a napra aktu-
alizált. Hosszú, és fárasztó volt a nap, lankadt a 
figyelem… Sőt volt, aki ezt a szentmisét egyál-
talán nem élvezte.

Egész nap egy kérdés motoszkált bennem: 
Mit akart nekünk adni ma az Úr? Mire tanít ma 
minket Isten ezzel a helyzettel? Miért alakultak 
így ma az események?

A nap végén megkaptam a választ. 
A szegvári hívek, nagyon fegyelmezettek, 

tapintatosak, és hűségesek. Minden kényel-
metlenség, fáradtság ellenére türelmesen, ki-
tartóan részt vettek a nap eseményein. Bármi, 
ami nem tetszett, elviselték, és elfogadták a 
nehéz helyzetet is. Ezért biztos vagyok benne, 
hogy mindenki nagy áldásban részesült. Biztos 
vagyok benne, hogy nagyon-nagy kegyelem 
adatott nekünk ezen a napon, és a Szűz Anya 
szeretetével körül ölelt mindannyiunkat. 

Sok jó, új gondolatot kaptam, és a másik 
iránti szeretetet, megbecsülést, a jövőre nézve 
új ötleteket.

Köszönöm minden jelenlévőnek a kitartá-
sát, a jelenlétét, a háttér munkát végzőknek a 
szolgálatukat, és az előadó B.Tibornak, hogy 
Bp.ről ide utazott, György atyának, és Zs. Jó-
zsef atyának az egész napi, papi szolgálatát. 
Istennek legyen hála érte.

(PM)

Gyűjtés
a szegvári orgonára!
Kántorunk jelezte, hogy pár síp már nem 

szól az orgonán. Azt láttuk mi is, hogy sok por 
érte az építkezés alatt, bár le volt takarva, de 
azért az apró porszemcsék átjutottak és beha-
toltak a bőrzsákok közé.

Orgonahangolót hívtunk, szétszedte az orgo-
nát a sípok a padokra ki vannak pakolva. Menet 
közben ki derült, hogy a játszóasztal alatt az 
érintkezők elöregedtek és letöredeztek. A le-
vegővezető dobozoknál a bőrök megrepedtek 
szemcsék kilukasztották a levegőzsákot.

Az érintkezőket /140 db-ot/ és a bőröket / 
420 db-ot/ is meg kell rendelni. Ezeket Német-
országban gyártják. Maga a megrendelés és a 

beszerelés a tisztítás mellett nagyon tetemes 
összegbe kerül. Szeretnénk, hogy az orgona 
levegőrezgésű legyen, ne elektronikus, amely 
hangszórókon keresztül szólal meg.

Szeretnénk, ha a szentmiséinken, gyerme-
keink esküvőin, temetési miséken, hangverse-
nyeken az orgona szóljon. Ezért kérjük a falu 

lakosságát, ha tehetik, hogy anyagi támoga-
tásukkal járuljanak hozzá a felújításhoz. A 
plébánián a nyugta ellenében átvesszük ado-
mányaikat. Bízom benne, hogy ehhez a nemes 
ügyhöz sokan hozzájárulnak és így hamarosan 
használható lesz az orgona és sokunknak örö-
mére szolgál.

/Zsadányi József/

HÍREK - ESEMÉNYEK
 
Február 10-én évközi 5. vasárnapja, ez-

zel a nappal véget ér a farsangi mulatozá-
sok ideje.

Február 11-én van a betegek világnapja. 
Ezen a napon külön is gondoljunk szenve-
dő-beteg testvéreinkre. Látogassuk meg 
őket, és adjunk időt, hogy tudjanak beszél-
getni. Vezessük el őket Jézus megismeré-
sére, a vele való találkozásra.

Február 13. Hamvazószerda, ezzel a 
nappal elkezdődik a Nagyböjti idő, mely 

előkészíti a húsvéti ünnepet. Hamuszente-
lés, hamvazás a 18 órakor kezdődő szent-
misében lesz. Ez a nap szigorú böjti nap! 
Háromszori étkezést, és a hústól való tar-
tózkodást jelenti. Nagyböjt péntekjein tilos 
húst enni, nem helyettesíthető más lemon-
dással sem.

Keresztút szerdán és pénteken este 
17.30-tól, melyen átelmélkedhetjük Jézus 
szenvedéstörténetét, az első február 15-én 
lesz.

Nagyböjti lelkigyakorlat: Március 15-
én péntek és 16-án szombat este 6 órakor, 
vasárnap a reggel fél 9 órai szentmisében. 
A lelki elmélyülést Tóth Lajos atya segí-
ti. Gyóntatás a szentmise előtt egy órával 
már lesz. Készüljünk lelkileg az ünnepre, 
végezzünk nagytakarítást ne csak a laká-
sunkban, hanem a lelkünkben is, hiszen ez 
az ünnepi készület lényege, és fontossága.

Kérjük a kedves Szülőket, segítsék gyer-
mekeik vallásos nevelését a folyamatos 
hitoktatással! A kereszteléskor tett ígére-
tüket csak így tudják teljesíteni!  Van a le-
hetősége annak is, aki nincs megkeresztel-
ve, hogy hitoktatásban részesüljön, ha kéri 
a szülő, kellő felkészítés után lehetséges a 
szentség felvétele. 

A hónap szentjei február 5. Szent Ágota, 
február 11. a Lurdes-i Boldogságos Szűz 
Mária, február 14. Szent Cirill szerzetes 
és Szent Metód püspök, Európa társvédő-
szentjei, február 22. Szent Péter apostol 
székfoglalása. Kérjük égi közbenjárásu-
kat, ügyes-bajos dolgainkban.

Az imaapostolság szándékai február hó-
napra: 

Általános: Hogy az elvándorló családok, 
különösen az édesanyák, nehézségeikben 
támogatást és kíséretet kapjanak.

Missiós: Hogy azok a népek, amelyek 
háborúkat és összetűzéseket élnek meg, 
vezető szerepet kapjanak egy békés jövő 
építésében.

(Rozgonyi Mária)
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azóta minden magyar, mindannyiunk fájdalma-
san szép nemzeti énekévé váljon Erkel Ferenc 
zenéjével. 

S azon kívül, hogy intézményes körülmények 
között megemlékezünk e napon mindazokról 
akik a nemzeti kultúránk alapjait lerakták és 
ezekre az alapokra meglehetősen szép épületet is 
emeltek, vajon elegen élvezik-e ezt a kultúrát, és 
napjainkban a jelenlegi társadalmi, gazdasági, 
politikai környezetben megvannak-e a kultúra 
befogadásának, élvezetének feltételei?

Kevés az igazi mecénás, s Őket nagyon meg 
kell becsülni, kevesen keresik a valóban értéke-
set, nagy az igény a talmi iránt. Önök valószínű-
leg tudják, milyen kevesen olvasnak és mennyien 
járnak színházba, hangversenyre, kiállításokra, 
mennyien értik és mennyien művelik ezeket a 
dolgokat? Adottak-e a kultúra ápolásának tö-
megméretű feltételi ma Magyarországon és a 
nagyvilágban? S adottak-e itt egy Csongrád me-
gyei, Dél-alföldi községben Szegváron?

Egyáltalán mit tekintünk kultúrának? Tet-
ték-e már fel a kérdést önmaguknak? Az emberi 
társadalom több ezer éves működését tekintjük 
kultúrának, amely a hagyományokon, társadal-
mi szokások, törvények elismerésén alapul, és 
ezek alkalmazásával fejlődik, változik. 

Különböző szintjei vannak. Az együttélés 
kultúrájától, amelybe beletartozik a közlekedé-
si kultúrájától az étkezés kultúráján keresztül, a 
politikai kultúráig szinte minden, minden embe-
ri tevékenység. Vagy másként fogalmazva: Min-
den emberi tevékenységnek megvan a kulturált 
formája „a kultúrája”!

De amikor a Magyar Kultúra Napjáról beszé-
lünk és ünnepeljük akkor általában a „magas 
kultúrára” gondolunk, amit a művészek közvetí-
tenek. S rögtön kérdezhetnénk: ki is a művész és 
mi a „magas kultúra”? A „magas kultúra” köz-
vetítője egy különös ember, a művész.

A minap találkoztam valahol Oscar Wilde 
megfogalmazásával, amely szerint a művész 
nem úgy látja és ábrázolja a dolgokat, ahogy 
vannak, mert ha úgy látná nem volna művész. 
A művész nem másolja amit lát, hanem önmagát 
helyezi a látottak közé és ezt adja vissza, igyek-
szik visszaadni. A művészi látásmód és ábrázo-
lásmód eltér az általánostól, belső, egyéni, más!

Tehát amikor kultúráról beszélünk akkor erre, 
a művészek által interpretált „magas kultúrára” 
gondolunk, és vele a világot másként látó em-
berre, akik ezt a „másként látást” teszik elérhe-
tővé, és megérthetővé a kultúrát csak fogyasztó 
(élvező, gyönyörűségre vagy megértésre vágyó) 
ember számára.

Visszatérve ünnepségünk szorosabban vett 
tárgyára: A magyar kultúra az emberiség egye-
temes kultúrájának nem jelentéktelen része. 
Ezeréves hagyományokat ápolunk és több mint 
fél évezrede, hogy Mátyás udvara a reneszánsz 
Európa kulturális központja volt. Azután a 
XVIII. század végi kulturális robbanás a magyar 
alkotókat, és mecénásaikat ismét Európa kultu-
rális főáramba emelte. Az Eszterházyak, a Szé-
chenyiek és a többi dúsgazdag magyar mágnás 

nem volt szűkmarkú e téren, sőt maguk is jelen-
tős kulturális értékeket hoztak létre. (Tudomá-
nyos Akadémia, Nemzeti Múzeum, Széchenyi 
Könyvtár, Keszthelyi Georgikon, stb.,)

A reformkor a magyar kulturális élet egyik 
legvirágzóbb korszakának kezdete volt. 

Kezdhetnénk Liszt Ferenccel (akinek idén ün-
nepeljük születésének 200. évfordulóját, ez az év 
egész Európában Liszt év, Liszt Ferenc éve) és 
mondjuk önkényesen lezárhatnánk a XIX. szá-
zadot Munkácsy Mihállyal.

Majd a XX. század, amelyben Bartók, Kodály, 
Solti György, vagy Kocsis Zoltán alkottak/alkot-
nak. Gondoljanak Márai Sándorra, az irodalmi 
Nobel-díjas Kertész Imrére, vagy az Európa 
szerte ismert Konrád Györgyre, Esterházy Pé-
terre vagy Csontváry Kosztka Tivadarra, Zsig-
mond Vilmosra, vagy Jancsó Miklósra. Szörényi 
Leventére, Koncz Zsuzsára vagy éppen a néhány 
éve elhunyt Cseh Tamásra… És másokra … So-
rolhatnám szinte végtelenül a világhíressé vált 
magyarokat, akik a Magyar kultúra meghatáro-
zói, de jó néhányan a világ kultúrájában is jen-
tősnek mondhatóak, elismertek.

Gondolhatnak Önök a szűkebb környezetük-
ben alkotókra, az itt Szegváron élő vagy alkotó 
művészekre, mindazokra, akik művészeti alko-
tásokat hoznak létre vagy a „magas kultúra” igé-
nyeinek megfelelően tolmácsolják a művészeti 
alkotásokat, az alkotás gyönyörűségét, a kultú-
rahordozó elemeit.

Nagyon fontos azoknak a pedagógusoknak a 
szerepe, akik megtanítják a gyerekeinket a mű-
vészetek, a kultúra élvezetére és hagyják őket él-
vezni azt, hagyják elmélyedni a gyerekeket egy-
egy területen. Esetleg megpróbálják valamilyen 
módon vezetni is őket a kultúra megismerésének 
nem könnyen áttekinthető útjain. 

Be kell látnunk azt is, hogy aki otthon nem 
kapja meg a kultúra szeretetének alapjait, azt ké-
sőbb már semmilyen iskola nem veheti rá annak 
befogadására. Ott azoknál, már nem kel ki mag, 
nem sarjad kultúrnövény, mert alkalmatlan a ta-
laj. Ott csak a gaz és a gyom veti meg a gyökerét.  

Éppen ezért nekünk gyermekeinket nevelő 
szülőknek még nagyobb a felelősségünk e téren, 
mint az iskolának, és mint a pedagógusoknak 
felróható felelősség nagysága volna…

A végbemenő technológiai forradalom a 
média-bum sem a (magas)kultúra, hanem zö-
mében olcsó, igénytelen populáris szórakozás 
hordozója. (Gondoljunk csak a show-k különféle 
meglehetősen trágár, és olcsó poénokat harsogó 
műsoraira.) Vagy a világháló, az (Internet) sem 
minden esetben értékes és valóságos kultúra 
közvetítő közeg. Sőt olyan dolgokhoz is szaba-
don hozzáférést biztosít, amelyeket talán jobb 
lenne valamiféle korlátok között tartani. Ott is 
a primitív erőszakot és vulgarizmust harsogó ol-
dalak, a kivonatok és zanzák, ellenőrizhetetlen 
forrásból származó közlések, a lopott szellemi 
termékek és értékek a leglátogatottabbak.

Arra szeretném felhívni a figyelmet, meny-
nyire hiányzik a médiákból, az értékes zene, a 
színház, a szépirodalom, nem beszélve a képző-
művészet megismertetésének szándékáról. 

A sokat és sokak által vitatott médiatörvénynek 
és médiai igazgatási, ellenőrzési koncepciónak és 
rendszernek talán az egyik legelvitathatatlanabb 
passzusa az, amely ezt (a kultúra védelmét) hiva-

tott elősegíteni, amelynek létjogosultságát nem 
kérdőjelezheti meg senki, aki aggódik a nemzeti 
és az egyetemes „magas kultúráért”.

S lám, az anyaországon kívüliek, a Trianon 
okán elszakítottak, tágabb környezetünk, a Kár-
pát-medence az abban élő magyarok valameny-
nyien hordozó alanyai a magyar kultúránknak, 
többségükben sokszor még szorgalmasabb hor-
dozói a nemzeti jellegnek és értékeknek, mint 
sok határokon belüli honfitársunk. 

A már említett Márai Kassán született, vagy 
az erdélyiek, Nyírő, Kós Károly, Orbán Ba-
lázs, vagy Wass Albert és a nagy mesélő Méhes 
György, vagy Bánffy Miklós és sorolhatnám, a 
költőket, a képzőművészeket, a kortársakat, akik 
jelentős tartalékot képeznek számunkra, s ezzel 
élnünk kell, élnünk kell vele, fel kell használjuk 
a megmaradásunk, erősödésünk, a magyar kul-
túra megőrzése és megerősítése érdekében.

Itt kell felemelnem a szavam a magyar nyelv 
szépségeinek, sokszínűségének, választékossá-
gának megőrzése érdekében. A magyar nyelv 
a legmeghatározóbb „Hungarikum”. Pálinkát 
lehet főzni bárhol a világon, kolbászt is lehet töl-
teni, de a magyar nyelvet ápolni csak itt lehet! 
Ha a nyelv, az anyanyelvünk elvész, megkopik, 
a haza is elvész, elveszítjük a magyarságunkat, 
identitásunkat!

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy van 
felelősségünk a testvérvárosi, testvéri, rokoni 
és baráti kapcsolatokon keresztül abban, hogy a 
kortársakkal ápoljuk a kapcsolatokat és jutassuk 
el hozzájuk az anyaországban élők, a mi felhal-
mozott és most, a korunkban keletkező kultu-
rális javainkat, illetve ismerjük és ismertessük 
meg az általuk létrehozottakat a jelenlegi hatá-
rainkon belül is.

Azt sem kerülhetem meg, hogy legszűkebb 
környezetünkről ejtsek néhány szót. Sajnos 
nem egyszer tapasztalom, – és itt visszatérek az 
egyik kezdő gondolatomhoz –, hogy szinte min-
dig ugyanaz a közönség a kulturális rendezvé-
nyeken, ünnepségeken. Alig-alig van változás, 
legyen szó jótékonyági koncertről, kiállítás meg-
nyitóról vagy irodalmi estről, esetleg színházról. 

Az alapfeltételek adottak. Vannak elhivatott 
emberek, akik hivatásszerűen, vagy önkéntesen 
igyekeznek közvetíteni azt, amit kultúrának ne-
vezünk.

De a gazdaságilag, erkölcseiben és kultúrájuk-
ban megcsonkított embereknek sokszor még az 
sem kell, ami ingyen van, azt sem igénylik, nincs 
igényük, a felé sem fordul kellő érdeklődés. 

Pedig ha másra nem, például egy ilyen ese-
ményre sokkal nagyobb számban kellene eljönni 
a környék értelmiségét adni hivatott rétegeknek, 
és az ő gyermekeiknek, de általában a község és 
a környék érdeklődő lakosainak, az embereknek 
is. 

Sajnálatos, hogy az elmúlt századok, de leg-
főként az elmúlt évtizedek messzire löktek ben-
nünket, az itt élőket a kulturális forrásoktól, pe-
rifériára kerültünk, periférián élünk.

Ami igazán értékes az messze van és drága, 
még ebben az összeszűkült világban is. S e mi-
att a fiatalok elégedetlenek és elmennek, máshol 
keresik az anyagi, családi és kulturális boldogu-
lásukat, a kiteljesedésüket. Ez bennünket még 
inkább hátrányos helyzetbe hoz, elszegényít, 
anyagi, és kulturális értelembe is jövőtlenné tesz!

MAGYAR KULTÚRA NAPJA A  
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Az 1. oldal folytatása



11. oldal2013. február

Persze mondhatnák, hogy korlátozottak a le-
hetőségek, hogy nincs elég választék, hogy nincs 
elegendő friss olvasnivaló könyvtárainkban és 
nincs pénz, ez ugyan részben igaz, de csak rész-
ben az. 

Zárásként, összefoglalásként mit is mondhat-
nék Önöknek?

Tenni, cselekedni magunknak kell, felülke-
rekedve az érdektelenség, az igénytelenség és 
fásultság láttán. 

Nem szabad elcsüggedni, igényesen tenni 
kell, tenni nap mint nap azért, hogy azokat aki-
ket érdekel és akiket lehet magunkkal tudjuk 
ragadni a kultúra művelésének, megszerzésének 
és élvezetének fáradságos de gyönyörködtető út-
ján, hogy majd egyszer – ne fáradságos – csak 
gyönyörködtető legyen a számukra.

Ahogy Albert Schweitzer írta: „Ahhoz, hogy 
visszatérhessünk az igazi kultúra eszményeit 
magában foglaló élethez, új gondolkodásmódra 
van szükség, és amikor gondolkodni kezdünk az 
erkölcsről és a világmindenséghez fűződő szel-
lemi kapcsolatainkról, már ezzel egymagában 
is ráléptünk a kultúrálatlanságból a kultúra felé 
vezető útra.„

Vagy ahogy Faludy György mondta: „a kul-
túra az egyetlen ami megmarad belőlünk”… ha 
megmarad!

Nemeskéri-Orbán István 

Melyik vagyok ÉN?  
Melyik vagy Te?  

Melyik szeretnénk lenni?
Egy leány panaszkodott az édesapjának, hogy 

rosszul mennek a dolgai. Belefáradt az állandó 
eredménytelen harcba. Nem tudta, hogyan menjen 
tovább az életében, mert kimerültnek érezte magát. 
Úgy tűnt számára, hogy valahányszor megold egy 
problémát, mindig új probléma jelenik meg életében.

Édesapja szakács volt. Kézen fogta őt és elvit-
te a munkahelyére. Fogott három fazekat és vizet 
forralt bennük. 

Amikor forrni kezdett a víz, az egyikbe sár-
garépát, a másikba tojást és a harmadikba kávé-
szemeket rakott. Főzés közben egyetlen szót sem 
szólt, csupán rámosolygott a leányára. A lány 
türelmetlenül várakozott, magában azt kérdezve, 
vajon mit akar tenni az édesapja. 20 perc eltelté-
vel apja eloltotta a tüzet, majd egy tálba rakta a 
tojásokat, egy tányérba a sárgarépát és kitöltötte a 
kávét egy csészébe. Ezután megkérdezte lányától:

– Kedvesem, mit látsz itt?
– Tojást, sárgarépát és kávét – válaszolta.
Ekkor arra biztatta, hogy tapintsa meg a sárgaré-

pát. A lány megtapintotta és érezte, hogy puha. Ek-
kor arra kérte, hogy hántsa le a tojás héját és a lány, 
érezte, hogy a tojás nagyon kemény. Ekkor arra 
kérte ott, hogy kóstolja meg a kávét. A lány nevetve 
kortyintott az illatos nedűből, majd megkérdezte:

– Mit jelentenek mindezek, apám?
Az édesapja elmagyarázta ekkor neki, hogy 

mind a három elemet ugyanolyan körülmények 
közé helyezték: forró vízbe.

Csakhogy mindhárom elem különbözőképpen 
reagált erre: A sárgarépa megpuhult és törékeny-
nyé vált. A tojások erősen megkeményedtek. El-
lenben a kávé, megváltoztatta a vizet.

– Mit gondolsz, te melyikhez hasonlítasz ezek 
közül? – kérdezte lányától az apa.

Amikor a mostoha körülmények kopognak aj-
tódon, te hogyan válaszolsz erre?

Egy látszólag kemény sárgarépa vagy-e, akit 
megérint a fájdalom és elveszíti keménységét? A 
tojáshoz hasonlítasz, aki képlékeny szívvel és fo-
lyékony szellemmel indul, azonban egy kegyetlen 
esemény után, keménnyé és rugalmatlanná válik? 
Te kívül ugyanolyan maradtál, azonban belül meg-
keményedett a szíved? Vagy, egy kávészem vagy? A 
kávé megváltoztatja a forró vizet, a neki fájdalmat 
okozó elemet. Amikor a víz eljut a maximális forrás-
pontra, a kávé kiengedi legjobb aromáját és zamatát.

Ne hagyd magad legyőzni! Emelkedj sorsod 
fölé és az élet kegyetlenségei csupán megfelelő 
alkalmat jelentsenek számodra ahhoz, hogy ki-
engedd „édes kávé zamatodat”! A döntés a Te 
kezedben van! 

(forrás: laudetur.hu) 

GYORSABBAN ELKÉSZÜL 
AZ ÚTLEVÉL, VÁLTOZIK 

AZ ERKÖLCSI  
BIZONYÍTVÁNY

Gyorsabban elkészülnek január elsejétől 
az útlevelek, és megváltozik az erkölcsi bizo-
nyítvány – közölte a Közigazgatási és Elekt-
ronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(KEKKH) szerdán az MTI-vel. Az útleveleket 
az eddigi harminc helyett húsz nap alatt ké-
szítik el, emellett megmarad a soron kívüli, a 
sürgősségi, valamint az azonnali igénylés lehe-
tősége is – ismerteti a közlemény.

A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a ható-
sági bizonyítványt összevonták, ezután hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány készül. Ezt egyszerűb-
ben kitölthető zöld színű formanyomtatványon 
lehet igényelni, amit a postákon, valamint 
online, az Ügyfélkapun keresztül, az úgyne-
vezett webes ügysegéd rendszerén lehet kérel-
mezni.

Az új hatósági erkölcsi bizonyítvány megje-
lenésében megegyezik a régivel, adattartalma 
azonban megújul. Hatósági erkölcsi bizonyít-
vánnyal lesz igazolható a speciális feltételek-
nek való megfelelés vagy a büntetlen előélet, 
és az, hogy a kérelmező nem áll közügyektől 
vagy foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. Az 
új hatósági erkölcsi bizonyítvány továbbra is 
3100 forintba kerül.

Forrás: Infotér

KÖZKINCS NAPOK  
SZENTES KISTÉRSÉGBEN 
KULTURÁLIS NAGYREN-
DEZVÉNY SZEGVÁRON
Az idén február második napja jelessé vált a 

kulturális programokat kedvelő szegváriak kö-
rében. Ezen a délutánon és estén gyermekektől 
az idősebbekig mindenkit tárt kapukkal várt az 
intézmény. 

A Kádár ikrek valamint Matyi bohóc már 
délutántól várta a gyermekeket, folyamatos, 
játékos elfoglaltságot kínáltak. 

Közben az érkezők a kistérség településeiről 
összegyűjtött kézműves anyagból készült kiál-
lítást tekinthették meg, csodálva gyékényből, 
csuhéból, bőrből, szalmából, fából készült tár-
gyakat, horgolt és varrott lakásdíszeket.

Fél öttől benépesült a színpad, összesen 130 
fellépő szórakoztatta a közönséget a késő esti 
órákig. 

A szegvári blokkban fellépett a Magyar-nóta 
klub, a SZÖTYKE elnevezésű néptánccsoport, 
a Bazsa Mári Népdalkör és egy teljesen új kis 
közösség a Szöcske gyermekcsoport. 

A kistérségi rész a Tűcsök zenekar gyer-
mekműsorával indult, majd a Lajta László Ze-
neiskola tanárai koncerteztek. Településünkön 
viszonylag ritkán hallhatunk élőben komolyze-
nét, így számomra felemelő színfolt volt a taná-
ri hangverseny. A teremben eluralkodó, szinte 
áhítatos csend azonban azt bizonyítja, hogy 
mindenki hasonlóan érzett.  

A muzsikát folytatva újabb világ elevenedett 
meg a Pengető citerazenekar közreműködésével.

A csoport a magyar népdal kincs szépeit 
énekelte és zenélte a nagyszámú szegvári kö-
zönségnek. 

A program végére mulatás és tánc kereke-
dett. A derekegyházi nyugdíjas klub hangolt 
minket a könnyű műfajra, majd magunk is 
táncra perdülhettünk ír és skót zenére, igaz, 
számunkra kissé szokatlan lépésekkel.

A Kistérségi Közkincs Napok Szentes Kis-
térségi Többcélú Társulás Irodája, leginkább 
annak vezetője, Szigeti Miklós által életre 
hívott és összetartott Közkincs Kerekasztal 
munkájával valósul meg. Örömteli esemény, 
hiszen a kistérség kulturális szakemberei lehe-
tőséget kapnak az együttműködésre, a telepü-
lések érdeklődői pedig megismerhetik tágabb 
környezetük fellépő társulatait. 

Szegvár előtt Fábiánsebestyénen, 
Nagymágocson, Derekegyházán, Eperjesen 
és Szentesen zajlott hasonló rendezvény, me-
lyeken a mieink közül a Mici Mackó Bábcso-
port (2-), a Dobbantó Néptánc Együttes (2-), a 
Belevaló klub (3-), a Tűzköves Színjátszók (4 
alkalommal) kaptak fellépési lehetőséget. A 
következő hetekben Nagytőkén és Árpádhal-
mon várja majd a nézőket a kistérségi program. 

Nagy Sándorné művelődésszervező
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Gémes László polgármester előterjesztette 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának elfogadására vonatkozó 
írásos anyagot (2. sz. melléklet). Elmondta, 
önkormányzatunk képviselő-testülete és 
Derekegyház Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete 2012. november 29-
én megtartott ülésén fogadta el a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatala Alapító 
Okiratát. A Magyar Államkincstár Csongrád 
Megyei Igazgatósága végzés formájában 
hiánypótlási felhívást bocsájtott ki, melyben 
kérte, hogy irányító szervként a két alapító 
önkormányzat képviselő-testülete helyett csak 
a székhely szerinti önkormányzat képviselő-
testületét kell szerepeltetni. Kérték továbbá a 
jogelőd székhelyének a II/4. pontban történő 
feltüntetését. 

Kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal 
kapcsolatban nem volt. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát – 
2013. január 1-jei hatállyal – jelen határozat 
melléklete szerinti Alapító Okirattal elfogadja. 

A képviselő-testület a jelen határozat 
elfogadásával egyidejűleg a 161/2012. (XI. 29.) 
Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 

Gémes László polgármester előterjesztette 
a „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal (KEOP.4.2.0.A) 
– Zöld gazdaság” pályázat módosított 
költségvetésű pályázati anyag benyújtására 
vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet).

Tóth Péter képviselő elmondta, nincs 
tisztában azzal, hogy mit vett át az állam? 

Gémes László polgármester elmondta, az 
iskola működését átvette az állam. Az átvétel 
menetéről szóban tájékoztatta a képviselő-
testületet.  Az épület az önkormányzat 
tulajdonában maradt, annak esetleges felújítása, 
karbantartása a mi feladatunk. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi 
hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal (KEOP 4.2.0.A)” pályázati 
felhívása szerint a Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi 
ingatlanokon villamos energia termelés 
céljára telepítendő napelemek elhelyezésére: 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény – Központi Épület 
(6635 Szegvár, Templom u. 2.)

A beruházás ÁFA-val növelt költségei:
A pályázat elszámolható összköltsége bruttó: 

58.331.100 Ft
Támogatási összeg (85%): 49.581.435 Ft
Önerő (15%):  8.749.665 Ft

A megvalósítást felhalmozási hitelből 
kívánjuk megvalósítani és pályázatot kívánunk 
benyújtani a BM önerő alaphoz a szükséges 
önerő 50%-ának támogatásához.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására a pályázati anyag benyújtására, a 
vállalkozói szerződés megkötésére.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a „Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal (KEOP 4.2.0.A) 
– Zöld gazdaság című pályázat kivitelezési 
feladatok ellátására kiírt 3 árajánlatos beszerzés 
elbírálására vonatkozó írásos anyagot (4. sz. 
melléklet).

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközség Képviselő- testülete 

meghozta döntését a „Általános Iskola fejlesztése 
fotovoltaikus rendszerrel” elnevezésű KEOP 
4.2.0.A számú projekt kivitelezési feladatok 
ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról.

A kiválasztást a Közbeszerzési Szabályzat 
V. fejezetében foglalt hatáskörében eljárva 
figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény 299-300 §-aiban 
foglaltaknak megfelelően egyszerűsített 3 
árajánlatos közbeszerzés alapján történt.

1. Három árajánlatos közbeszerzésre felkért 
cégek:

MetalCom Közép-Európai Technológiai 
és Szolgáltató Holding Zrt. (6600 Szentes, 
Nagynyomás 16.) 

Gaxo Kft. (4400 Nyíregyháza, Kandó 
Kálmán u. 38.)

Solartis Kft (2049 Diósd, Kőbányai út 5/b)
2.  Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak 

be: 
MetalCom Közép-Európai Technológiai 

és Szolgáltató Holding Zrt. (6600 Szentes, 
Nagynyomás 16.)

Ellenszolgáltatás mértéke: 45.480.000 
Ft+Áfa

Gaxo Kft. (4400 Nyíregyháza, Kandó 
Kálmán u. 38.)

Ellenszolgáltatás mértéke: 49.567.000+Áfa 
3. A beszerzési eljárásban hiánypótlás 

elrendelésére nem volt lehetőség. 
Az ajánlatok érvényesek; érvénytelenségi és 

kizáró ok az árajánlatokkal kapcsolatban nem 
áll fenn.

Az ajánlatok bírálati szempontja a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatás volt, így az 
ajánlattevők vonatkozásában az egyszerűsített 
közbeszerzés nyertese: MetalCom Közép-
Európai Technológiai és Szolgáltató Holding 
Zrt. (6600 Szentes, Nagynyomás 16.) 
45.480.000 Ft+Áfa ajánlatával, második 
helyezett: Gaxo Kft. (4400 Nyíregyháza, Kandó 
Kálmán u. 38.) 49.567.000+Áfa ajánlatával. 

Kivonat a képviselő-testület 2013. január  
10-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

A SZEGVÁRI MŰVELŐDÉSI 
HÁZ VÁRHATÓ PROGRAMJAI 

A NAPLÓ KÖVETKEZŐ  
SZÁMÁNAK MEGJELENÉSÉIG
2013.február 14. csütörtök 18 óra
Bálint napi rendezvény – legszebb dalok, ver-
sek a szerelemről

Február 17. vasárnap 16 óra
Fotókiállítás nyílik Dovicsin András termé-
szetfotós anyagából

Február 20. szerda 18 óra (MEGVÁLTOZOTT 
IDŐPONT!)
Népfőiskola 
Előadó: Baghi Lajos agrármérnök 
Téma: Kiskerti szőlészet és borászat

2013. február 27. szerda 18 óra 
Népfőiskola 
Előadó: Koncz Boglárka, a Miskolci Nemzeti 
Színház művészeti főtitkára
Téma: „Kulisszák mögött – amit csak belsős 
láthat egy színházban”

Március 09. szombat 16 óra 
Népfőiskola 
Előadó: Dr. Karasszon István, a Károli Gáspár 
Református Egyetem tanszékvezető professzo-
ra. Téma: Izrael története

A programok ingyenesek, várunk minden ér-
deklődőt! 

Nagy Sándorné művelődésszervező

PB-GÁZ ingyenes  
házhoz szállítás!

szerda 8-17-ig
a hét többi hétköznapján

7-8-ig és 17-18-ig
Targoncagáz is rendelhető!

PB-Gáz a napi legkedvezőbb áron
mindig a piros autóról.

Telefon: 06-20/252-61-42
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Ifjú poéták
Egy szegvári leány csatlakozott egy fiatal 

poéta körhöz. Kérte, hogy néha egy-egy ver-
süket közölnénk-e újságunkban. Szerinte a 
kör tagjai tehetségesek és értelmesek, de sehol 
nincs lehetőségük publikálni. Neki is sokat je-
lent, ha megjelenik egy-egy írása, biztosan a 
társainak is segítene a további alkotásban.

Mi helyet adtunk a kérésnek. Íme a versek!

Böhm Balázs Antal: Seholország

Egy bohém bohóc bandukol keresztül az éjszakán.
Nem fogadja be szívébe, meg sem öleli őt rég, 
A megtévesztett jövő, az álomhajú talán.
Aki elszökött és elvitte magával a reményt.

Vörös bakancsa alatt néha még megremeg a föld,
Egy kihalt országút szélén hol álmait siratja.
Az álmok viaszosak és ellepte őket a köd,
De a bohém bohóc úgy is eljut Seholországba.

Ahol édes a fájdalom, és csurog a méz,
És őt látod meg először bárhova mész.
Ahol a boldogság sem oly nagy csuda dolog,
Hogy viselned kéne a maszkod, hogy mosolyogj.
Seholország.

Most mint egy ismerős arcot ölel át téged a táj.
És az országot amit kidobtál befogad majd tán.
Az arcod lemoshatod nekem nem kell egy ál-profán,
És ha visszatérsz önmagadhoz akkor majd gondolj rám.

Mert itt édes a fájdalom, és csurog a méz,
Malmokat építünk, hogy felőröljön a pénz.
Boldogság, szeretet egyéb háziállatok,
Hogy hidd, hogy nem kell viselned maszkot, csak hazudj.

Itt van:
Az álomhajú lány meg a hét arcú kígyó.
A fél karú kalóz kinek pontosan így jó.
A sárga autó amibe mindenki elfér.
Egy bőröndnyi kacat, egy üres szívű bohóc, te meg én.

Laura B.: Akiért érdemes

Szeretni fáj, de ez az élet
hiába mégis, ha porig éget
de felállunk megint, újra és újra
áldásként tekintünk a rögös útra

Mert tudjuk, hogy a végén ott van, mit kerestünk
megadja végül, ki őrködik felettünk

Ne hidd ezért soha, hogy végleg elvesztél
Hogy feladhatsz mindent, mert már nincs remény
Szeretni kell csak, bízni az Úrban
akkor is ha szenvedés vár minden újban

Ha elestél is, fel kell most kelned
Akkor is ha nem bírsz, tovább kell menned
Ne törődj azzal, hogy fáj, vagy vérzik
Akikért érdemes, úgyse azt nézik

Csak a szívedet; hogy tiszta az, vagy hazug
Nem csapod be őket, látják azt maguk
Szeress ezért szívből, egyszer majd egy lány
Ugyanúgy fog téged, szívből, igazán.

Képek a  
Beniczky Lajos asztal-

társaság életéből
Szegvári, szentesi és mindszenti nemzetőrök 

jelenlétében vette át nemzetőr tábornoki kine-
vezését Kovács János hagyományőrző nemzet-
őr, római katolikus lelkész.

Beniczky Lajos 1848-as nemzetőr őrnagy 
portréját Kun Rezső szegvári festőművész, 
nyugállományú honvéd őrnagy készítette. A kép 
jobb sarkában Beniczky leszármazott ajánlása.

Beniczky Lajos nemzetőr őrnagy, honvéd 
ezredes életrajzának tanulmányozásához aján-
lott irodalom:
1. Új Magyar Életrajzi Lexikon A-CS. Magyar 
Könyvklub, 2001.
2. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 
1848/49. évi szabadságharcban. Heraldika Ki-
adó, 2000.
3. Az aradi vértanúk. Európa Könyvkiadó, Bp., 
1986.

dr. Mészáros Imre
összeállítása

Dr. Mészáros Imre
Csendőri tevékenység és 

közvetlen előzményei  
Szegvár térségében

„A magyar csendőrségnek mindenkor az a hírne-
ve volt, hogy egész Európa legjobb fegyveres ereje.”

Halsey E. Yates ezredes (USA)

A Magyar Királyság közigazgatására, szűkebb 
értelmében rendvédelmére, 1848 előtt a széttagolt-
ság volt jellemző. A széttagoltság államjogi alapját 
a vármegyék viszonylagos önállósága, jogalkotói és 
jogalkalmazói függetlensége jelezte. Ennek egyik 
következménye a társadalmi jelenségek vármegyén-
ként eltérő minősítése, szankcionálása lett. Jó példa 
erre egy 1834-ben hozott Csongrád vármegyei köz-
biztonsági rendszabály. Ez a szabály a hat hüvelyk 
(15 cm) karimát meghaladó kalapok viselését tiltotta 
és büntette, mivel a szabály alkotói úgy vélték, hogy 
az betyárkodásra ingerel. A vonatkozó rendszabály a 
környező vármegyéknek is meg lett küldve. Így elő-
fordulhatott, hogy a szomszédos vármegyében pél-
dás polgárnak számító természetes személy Csong-
rád vármegye területére lépve, széles karimájú 
kalapja viselése miatt összeütközésbe került a ható-
sággal. A szomszédos vármegyéknek, a helyi lakos-
ság érdekében ki kellett az ilyen jellegű szabályokat 
hirdetni. Csongrád vármegye a helytartótanács felé 
is megfelelő szolgálatkészséget mutatott. A rendelet 
kinyomtatott példányát a központi hatalom képvise-
lőjének is megküldte és semmibe véve a közel ezer 
éves nemesi előjogokat, a nemesek megfigyeléséről 
is gondoskodott. A fentiek alapján nem véletlen, 
hogy a szegvári megyei börtön túlzsúfolt volt. Egy 
1847-ben készült kimutatás szerint 363-an rabos-
kodtak a szegvári börtönben. Az elítélt rabok szá-
ma csak 45 volt. A túlzsúfolt börtönben fokozódott 
a járványveszély. A vármegyei közgyűlés szorult 
helyzetében úgy döntött, hogy a kisebb vétséggel 
vádolt rabokat szabadon bocsátotta. Nem véletlen, 
hogy a szegvári csárdák is megteltek rovott múltú 
bűnözőkkel, betyárokkal rokonszenvező szegényle-
gényekkel. A vármegye további – a szegvári megyei 
börtönt és Szegvár községet érintő – intézkedéseket 
tett a rendvédelem erősítésére. Mivel a rabokat kevés 
hajdú őrizte, további hat hajdú alkalmazását kérte 
a helytartótanácstól, de szükségesnek látta, hogy a 
községet egy csendőr felfogadására kötelezze. Ez 
az első alkalom, hogy – tudományos szintű történe-
ti munkában1 – megjelenik a csendőr szó Szegvár 
vonatkozásában. Sajnálatos, hogy nem maradt fenn 
a neve ennek a kiváló embernek, aki egyedül vette 
fel a harcot a Szegvárt veszélyeztető betyárokkal. 
Szegvár lakossága ekkor 5300 fő volt. A csendőr 
kiválasztása a kor jellemző viszonyainak megfelelő-
en, empirikusan is érzékelhető tulajdonságok: testi 
erő, bátorságának híre, tekintélyes külső stb. alapján 
történt, ellensúlyozva a korra jellemző kiképzési és 
fegyverzetbeli hiányosságokat. A fent elmondottak 
etimológiai vonatkozása az, hogy a „csendőr” mint 
foglalkozást, hivatást kifejező szó már jóval a csend-
őrség szerveződése előtt megjelenik Csongrád vár-
megyében is, mint sajátos magyar kifejezés, rendvé-
delem-történeti fogalom.

(Előadás részlet)

Elhangzott az ELTE dísztermében 2005. október 
6-án

1 Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye törté-
nete I-II-III. kötet
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ÍGY ADÓZUNK  
2013-BAN

Ez évtől változott a személyi jövedelemadó, 
a béren kívüli juttatások rendszere, a társada-
lombiztosítás, az illetékrendszer és az eljárási 
szabályok, ezek közül szemezget az adóható-
ság honlapján közzétett tájékoztató.

A személyi jövedelemadó terén a NAV ki-
emeli, hogy a minimálbér összege 98.000 fo-
rintra, a legalább középfokú iskolai végzett-
séget, illetőleg középfokú szakképzettséget 
igénylő munkakörben foglalkoztatott munka-
vállalók garantált bérminimuma 114.000 fo-
rintra nőtt.

Az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jöve-
delmek esetén megszűnt az adóalap kiegészí-
tés, így a teljes jövedelem után egységesen 16 
százalék személyi jövedelemadót kell fizetni. A 
béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa 
után 14 százalék egészségügyi hozzájárulást 
kell fizetni.

Az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatás-
nak minősülő havi keretösszege 5 ezer forintról 
8 ezer forintra emelkedett, és meleg ételvásár-
lásra is felhasználható. Az iskolakezdési tá-
mogatás az idei évtől csak utalvány formában 
nyújtható (tehát a számlával való elszámolás 
lehetősége megszűnik), felhasználhatósága a 
kibocsátás évének utolsó napjáig meghosszab-
bodott.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, a 
foglalkoztatói nyugdíjszámla és a nyugdíj-elő-
takarékossági számláról történő kifizetés csak 
akkor adómentes, ha a magánszemély a szám-
lát már legalább 10 éve megnyitotta. A 2013. 
január elseje előtt megnyitott számlák esetén 
még a korábbi 3 éves időkorlát alkalmazható.

A társadalombiztosítás terén a munkaválla-
lókat terhelő nyugdíj járulékalap felső határa 
megszűnt. A nem biztosított magánszemély ál-
tal fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 
havi 6390 forintról havi 6660 forintra emelke-
dett.

A munkahelyvédelmi akcióterv alapján a 
szociális hozzájárulási adóból kedvezmények 
érvényesíthetőek a szakképzettséggel nem ren-
delkezők, a 25 év alattiak és az 55 év felettiek, 
a tartósan álláskeresők, a kisgyermekesek, a 
kutatók és a szabad vállalkozási zónában fog-
lalkoztatottak után. Változtak az illetékszabá-
lyok is.

Az egyenes ági rokonok valamennyi va-
gyonszerzése (ingyenes, visszterhes) jellegétől 
és értékétől függetlenül mentesül a vagyon-
szerzési illeték alól. Az illetékmentességi sza-
bályozás kiterjed az özvegyek öröklésére is. Az 
öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték 
mértéke egységesen 18 százalék, lakástulajdon 
és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 
9 százalék.

A visszterhes vagyonszerzés esetén a forgal-
mi érték után egységesen 4 százalék az illeték. 
Megszűnt az úgynevezett negatív illetékalap: a 
cserét-pótló vétel kedvezményének alkalmazá-

sa során nincs illetékfizetési kötelezettség, ha 
a vásárolt lakás forgalmi értéke alacsonyabb, 
mint az értékesített lakásé.

A 35. életévet be nem töltött fiatal az első 
lakástulajdon vásárlása esetén 50 százalékos 
illetékkedvezményre jogosult, ha az egész la-
kástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot 
nem haladja meg. Természetes személyek ese-
tében a fizetési könnyítésre, adómérséklésre 
irányuló eljárás illetékmentes, míg a gazdálko-
dó szervezetek által fizetendő illeték a korábbi 
3000 forintról 10.000 forintra nő. Az adózás 
rendjében is számos változás van.

A vámhatóság hatásköréből az állami adóha-
tóság hatáskörébe kerültek a környezetvédelmi 
termékdíj, a népegészségügyi termékdíj és az 
energiaadó adóztatási feladatai.  Az adóható-
sági igazolások kiállításának ügyintézési határ-
ideje 8 napról 6 napra csökkent.  A nemleges 
adó-, illetve a nemleges együttes adóigazolások 
bemutatása helyett elegendő, ha az adózó sze-
repel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az elektronikus bevallásra kötelezettek az 
adóhatósági igazolásra irányuló kérelmet csak 
elektronikus úton nyújthatják be. A vállalko-
zási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésre 
nem kötelezett magánszemély szja fizetésre 
vonatkozó automatikus fizetési könnyítésének 
értékhatára 100 ezer forintról 150 ezer forintra, 
időtartama 4 hónapról 6 hónapra nőtt.

Az egyszerűsített személyi jövedelemadó 
bevallás még egyszerűbbé vált. Amennyiben 
az adózó az adóhatóság által elkészített és 
kiküldött egyszerűsített bevallás tartalmával 
egyetért, nem köteles azt aláírásával ellátva 
visszaküldeni az adóhatóság részére.

Forrás: MTI

Új, kötelező  
adatszolgáltatási,  

bejelentési kötelezettségek 
a földhasználóknál

A járási földhivatalok felkészülten 
várják az ügyfeleket

 
Egységes, országos, személyi adatbázis 

létrehozása a célja annak a rendelkezésnek, 
amely a földhasználati nyilvántartásba be-
jegyzettek számára február 1-től kötelező 
adatszolgáltatást határoz meg.

A már bejegyzett földhasználók számá-
ra a termőföldről szóló törvény előírja, hogy 
magánszemélyként a személyi azonosítóját 
(személyi szám) és az állampolgárságát, gaz-
dálkodó szervezet esetén pedig a statisztikai 
azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie az 
illetékes járási földhivatalnál. A rendelkezés 
szerint a 2012. december 31-ig földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett földhasználóknak 
március 30-ig eleget kell tenniük új adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek. A bejelentés egy 
kötelezően használandó adatlapon történik, 

melyet a földhivatalok hivatalos honlapjáról, 
a www.foldhivatal.hu/ügyintézés/nyomtatvá-
nyok menüpontból, vagy a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatalának honlapjáról 
a www.csmfhiv.t-online.hu/nyomtatványok/
földhasználati nyomtatványok, ill. aktuali-
tások menüben (hirdetmény), érhető el. Az 
adatközlési bejelentés díjmentes akkor, ha 
azzal együtt egyéb változás bejelentésére nem 
kerül sor.

Ha a földhasználó több járási földhivatal 
illetékességi területéhez tartozó termőföl-
det használ, úgy a bejelentést kizárólag egy 
földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az 
adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a telepü-
léseknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba 
vett földhasználatával érintett földrészletek 
vannak. Csongrád megye minden járási föld-
hivatalában készséggel állnak rendelkezésre 
az ügyintézők, hogy a következő két hónap 
alatt minden földhasználó eleget tudjon tenni 
adatközlési kötelezettségének. A március 30-i 
határidő letelte után ugyanis a hatóság föld-
használati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett 
földhasználót, aki ennek nem tesz eleget. 
Fontos tudni, hogy az 1 ha alatti (területi mér-
téktől független) földekkel kapcsolatban a 
bejelentési kötelezettségnek nincs határnapja 
jelenleg, az ide vonatkozó rendelkezésnek a 
módosítása, pontosítása folyamatban van. A 
végleges szabályozás kihirdetéséig a járási 
földhivatalok ezeknél a területeknél eltekinte-
nek a jelenlegi határidő szigorú betartásától és 
a bírságolástól is.

2013. január 1-jével egyébként is kötele-
ző bejelenteni minden termőföld, valamint 
mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – ki-
véve az erdőművelési ágú területek – hasz-
nálatát a földhivatal felé, területi mértéktől 
függetlenül. Nem csak a használat, de a hasz-
nálatban bekövetkezett változás, valamint a 
használat megszűnése is a kötelező forma-
nyomtatvány kitöltésével történik ezen túl. A 
magánszemély földhasználóknak – az eddigi 
adatok mellett – a személyi azonosítójukat és 
az állampolgárságukat is fel kell tüntetni majd 
az adatlapon, a gazdálkodó szervezeteknek 
pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cé-
gek esetében a cégjegyzékszámukat kell meg-
adniuk. 

Az azonosító adatok bejelentése az alapja 
egy országos adatbázis létrehozásának, amely 
a földhasználati nyilvántartást egyszerűsíti és 
a földhasználati összesítő szolgáltatás lehető-
ségét készíti elő. Ez az összesítő a földhasz-
náló által az ország egész területén használt 
egyes földterületek területét és aranykorona 
értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bon-
tásban, illetve országosan összesítve, megje-
lölve a használt földterületek fekvése szerint 
illetékes földhivatalokat is. Ez a szolgáltatás 
a földhasználó számára is előnyös feltételeket 
teremt majd, mert az összesítőt, mint hatósági 
bizonyítványt becsatolhatja majd, az őt érintő 
eljárásokban.

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal
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Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét jelentkezek a januárban történt is-

kolai eseményekkel, eredményekkel.
Házi Kazinczy-versenyt rendeztek a felső 

tagozatban a kollégák. A következő ered-
mények születtek:

5-6. osztály:
1. Puskás Kata 6.b Felkészítője: Papné 

Mészáros Réka
2. Zoó Evelin 5.b Felkészítője: Rozgonyiné 

Szabó Mária
3. Szabó Janka 6.a Felkészítője: Papné 

Mészáros Réka
7-8. osztály:
1. Szabó Diána 8.b Felkészítője: Papné 

Mészáros Réka
2. Bihari Rebeka 8.b Felkészítője: Papné 

Mészáros Réka
3. Pallai Boglárka 7.a Felkészítője: 

Rozgonyiné Szabó Mária
Gratulálunk!
Február 12-én Nagymágocson rendezik 

meg a területi versenyt.

Egy internetes pályázaton vett részt 
Katona-Berényi Fanni 4.b osztályos tanuló. 
Egy karácsonyi történetet kellett írnia. Erre 
a pályázatra több száz elbeszélés érkezett. A 
jelentkezők közül az első 9 versenyzőt díjaz-
ták, s ezek közül az egyik Fanni volt. Gratu-
lálunk! Felkészítője: Bereczkiné Buza Anett.

Megtartottuk a féléves tantestületi érte-
kezletet és a szülői értekezleteket is. Kiosz-
tottuk az értesítőket. Sok szép bizonyítvány 
talált gazdára.

Január 1-jén formailag és jogilag a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
mint az állam erre kijelölt szervezete, átvet-
te iskolánk fenntartását.

Jelenleg mi pedagógusok a dokumen-
tumokat dolgozzuk át, így a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, Pedagógiai Prog-
ramot. Iskolánk tankerületi igazgatója 
Molnárné Tóth Györgyi szentesi pedagó-
gus, akinek már volt módjában találkozni a 
tantestülettel.

Február 8-én rendezzük meg az alsó tago-
zatos és a felső tagozatos gyerekek farsangi 
bálját. Osztályszinten lesznek a bemutatók. 
Csoportos és egyéni jelmezeseket látha-
tunk. Szebbnél-szebb ruhakölteményekbe 
öltöznek fel a lányok, fiúk. A felsősöknek 
zártkörű diszkóval zárul a rendezvény az 
iskola sportcsarnokában, amelyen csak di-
ákjaink vehetnek részt.

Lukács Istvánné
tanítónő

Az 1. oldal folytatása

XXIII. Forray Torna Meghívásos 
tornaverseny

Eredmények: 
LÁNYOK: 
I. kcs – 2 szeres verseny
1. Szeged, Arany János Általános Iskola 
2. Kiskunfélegyháza
3. Szeged, Weöres Sándor Általános Iskola 
4. Szentes, Koszta József Általános Iskola 
5. Szegvár, Forray Máté Általános Iskola 

és AMI (Kovács Szemirámisz, Kovács Kamil-
la, Szabó Maja, Süli Viktória, Mrena Korné-
lia, Katona Renáta) Edző: Pólyáné Téli Éva

I. kcs – 3 szeres verseny
1. Szeged, Arany 
2. Szentes Koszta 
3. Budapest Bornemissza „A” 
4. Szegvár, Forray (Puskás Zsófia, Tulipán 

Petra, Dancsik Fanni, Németh Szimonetta, 
Sztanó Alexa, Tóth Viktória

5. Kiskunfélegyháza
6. Bornemissza „B”
7. Algyő
A „Legeredményesebb szegvári verseny-

ző” különdíját Tóth Viktória vehette át.

I-II. kcs
1. Szeged, Arany „A2. Kiskunfélegyháza
3. Bp. Bornemissza 
4. Szeged, Arany „B”
5. Bp. Bornemissza „B”
6. Szeged, Béke u.
7. Algyő „A”
8. Szegvár, Forray (Kispál Rita, Tóth 

Viktória, Homlok Nikolett, Csapi Lorena, 
Markovics Márta, Sípos Ilona)

9. Szeged, Weöres
10. Szeged, Arany „C”
12. Algyő „B”
„A legeredményesebb szegvári verseny-

ző” különdíját Sípos Ilona kapta.

III-IV. kcs
1. Szeged, Arany „A”
2. Szeged, Weöres „A”
3. Szegvár, Forray (Szabó Boróka, Kun-

szabó Viktória, Szabó Fanni, Gráfik Vivien, 
Szabó Janka, Ajtai Vivien, Szűcs Boróka, Apró 
Réka, Szabó Diána)

4. Szeged, Arany „B”
5. Bp. Bornemissza
6. Kiskunfélegyháza
7. Szeged, Béke u.
8. Szeged, Weöres „B”
9. Szentes
„A legeredményesebb szegvári verseny-

ző” különdíját Ajtai Vivien vehette át.

Egyéni:
Talaj: 3. Ajtai Vivien
Ugrás: 3. Ajtai Vivien

FIÚK
I. kcs
1. Szeged, Arany 

I-II. kcs.
1. Szeged, Arany 
2. Szentes, Koszta 3. Szeged, Béke u
4. Szegvár, Forray (Hegedűs Imre, Ajtai 

Róbert, Hegedűs Dániel, Szűcs Ábel, Török 
Vencel, Kéri Richárd, Kozma Patrik, Valkai 
Ferenc) Edző: Vass Tibor

„A legeredményesebb szegvári verseny-
ző” különdíját Hegedűs Imre kapta.

III-IV. kcs
1. Szeged, Arany J. 

A verseny rendezői köszönik, támogató-
iknak, hogy hozzájárultak a Forray Torna 
Meghívásos Tornaverseny megrendezésé-
hez:

Nemzeti Tehetség Program, Agro-Veritas 
Kft, Ász Söröző (Molnárné Kvakk Zsu-
zsanna), Bari Tiborné, Bihari Nándor, 
CENT-KM Bt. Dudás Zoltánné, Gravo-Mix 
(Ludányi András), Egyesített Közművelő-
dési és Muzeális Intézmény, Horváth Cipő 
Kft, Hunor-COOP Zrt, Iroda-Profil, Jordán 
Nóra, Kehely Söröző, Kériné Gyenes Móni-
ka, Kisbolt (Szentesi u. 28.) Korona Söröző 
(Lekrinczkiné Tóth Erzsébet), Magyar Pál, 
Mini Söröző (Béres Ferenc), Orosz Gá-
bor, Pikoló Söröző (Rácz Józsefné) Primőr 
Profit Kft, R- és G. 2000 Kft, Rácz Márta, 
Rozgonyi Mária, Szabó Tibor, Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Szegvár Kép-
viselőtestülete, Szegvári Polgárőrség, Ternai 
Kft, Tóth Péter, Western Söröző, valamint a 
szegvári tornászok szülei, a Forray Máté Ál-
talános Iskola tantestülete, tanulói, dolgozói 
és magánszemélyek. 

Pólyáné Téli Éva

Sporthír: NB II:  
Az SzTK házon belül 

talált pályaedzőt
Szigetszentmiklós – Csurka Zoltán 

lett Zoran Kuntics segítője

A labdarúgó NB II Nyugati csoportjában 
szereplő Szigetszentmiklós végül házon belül 
oldotta meg a pályaedzői feladatokat: a játékos-
ként a Ferencvárosban is megforduló Csurka 
Zoltán lett Zoran Kuntics segítője.

Csurka eddig is az SzTK kötelékéhez tarto-
zott, utánpótlásedzőként dolgozik a klubnál. 
Mint ismert, pár napig Aczél Zoltán számított 
pályaedzőnek, de aztán a klubot ért támadások 
miatt távozott.
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KÖZKINCS NAPOK

Januárban sokan megfordultak a könyvtárban, 
volt, aki csak „kíváncsiságból” szétnézett, voltak 
akik soros kölcsönzéseiket bonyolított le, voltak napi 
szinten újságot olvasók, voltak gyerekek, akik gyön-
gyöt fűztek, könyvtári foglalkozáson vettek részt, 
kultúra napi megemlékezésen verses-zenés előadást 
hallgattak, a kézimunka szakkör tagjai hétfőnként 
varrogattak egy kis újságolvasással egybekötve, és 
még sokan mások.

A látogatókról néhány fotót közzéteszünk, a többi 
Szegvár honlapján lesz látható. (www.szegvar.hu, a 
bal oldalon a könyvtárra kattintva.)

Februárban reméljük még többen kíváncsiak lesz-
nek megújult könyvtárunkra. A januári számban fel-
sorolt újságok listája bővült a Szentesi Élettel. 

Továbbra is várjuk az osztályokat, most a felső 
tagozatos diákoknak tartunk könyvtárbemutató 
foglalkozásokat, napközisekkel farsangi népszokás-
okról beszélgetünk egy kis kézműves foglalkozás 
keretében.

Gyöngyfűzés február 16-án és március 2-án lesz 
9-12 óráig.

Minden olvasót, érdeklődőt szeretettel várunk.

Kerekesné Bovatsek Ágnes
könyvtáros

KÖNYVTÁRI HÍREK
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