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„FORRAY TORNA” MEGHÍVÁSOS TORNAVERSENY
A verseny rendezője: A Szegvári Diáksport Egyesület és a Forray
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatású Intézmény
A verseny helye, ideje: Szegvári

		

tornacsarnok
2012. február 25. szombat 9 óra

Nevezési díj: 4500,- Ft/csapat / I kcs két szeren versenyzők 3000,- Ft/
csapat/
A verseny résztvevői: Azok az I. I-II. és III-IV. korcsoportos tornászok, akiket iskolájuk, egyesületük benevezett a versenyre. Lehetőség
van egy iskolából több csapatot is nevezni egy korcsoportban.
Amennyiben igény van rá, Az I. korcsoportosok számára két szeren,
illetve három szeren is rendezünk versenyt.
A verseny anyaga: A Diákolimpiai versenykiírása alapján „B” kategóriában
A verseny díjazása: Az 1-3. helyezett csapat tagjai érmet és oklevelet
kapnak. Az egyéni összetett győztes jutalma kupa, a 2-3. helyezetté
érem. A szerenként Az I-II. kcs és III-IV. kcs szerenkénti első 3 helyezettje oklevél díjazásban részesül. Valamennyi résztvevő emléklapot
kap.

Nevezési határidő: 2012. február 10. péntek 20 óra /levél, telefon,
e-mail, személyesen/
Későbbi időpontban, vagy a helyszínen csak kivételes esetben tudjuk
elfogadni, mert szeretnénk az időbeosztást előre elkészíteni. Ha a
nevezések időben beérkeznek, az időrendet a benevezett csapatokhoz
eljuttatjuk.
Egyéb: A csapatoknak tantermekben tudunk átöltözési lehetőséget
biztosítani. Kérjük, minden csapat vigyázzon a terem tisztaságára és
a berendezésére.
Az értékekért felelősséget vállalni nem tudunk!
Iskolánként 1-1 pontozó bírót hozhatnak a csapatok, nevüket kérjük a csapatnevezéssel együtt leadni!
A verseny ideje alatt büfét üzemeltetünk.
Pólyáné Téli Éva
63-314 998 /lakás, este és hétvégén/
63-364 831, /munkahely, fax is/
06-30-372 6887
delfin_esc@freemail.hu
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Szegvár a sajtóban
Tanulni kell a disznótartást: Egy koca, egy
porta / R. Tóth Gábor. – Délvilág. – 2011. december 28. 1. és 3. o.
Gémes László Szegvár polgármestere, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének alelnöke szerint a feltételek adottak a
jószágtartásra.
Felkarolják a szegényeket: Szegvár / Munkatársunktól. – Délvilág. – 2012. január 10. 6. o.
Nagy Sándorné, a művelődési ház
vezetője nyilatkozik a Fiatalok lendületben
című projektről
Keresik a szegvári nőt. Délvilág. – 2012. január 17. 3. o.
Eltűnt Miski Nikolett
Túlélni Bamakót: A rekordok után új kihívásra vágyott Sinka Zsolt / D. J. – Szentesi Élet.
– 2012. január 13. 6. o.
A Budapest – Bamakó ralin navigál a
szegvári/szentesi erőrekorder
Ötven éve lett Szeged megyeszékhely:
Csongrád, Szegvár, Szentes, Szer és Vásárhely
is volt központ / Dombai Tünde. – Délvilág. –
2012. január 28. 13. o.
Szegvári Kastélyról szép fotók láthatók a cikk mellett

VÍZÓRA
LEOLVASÁS

A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.
dolgozói

2012. február 13. (hétfő) –
február 24-ig (péntek)
800 és 1600 között

Családi események
2012. január

Összeállította:
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető
Születések:
Száraz Józsefnek és Tánczos Editnek
(Régiposta u. 15.)	
ANNA
Czibulya Dánielnek és Gyermán Anikónak
(József A. u. 4.)	
CSANÁD ÁDÁM
Farkas Istvánnak és Gémes Szilviának (Iskola
u. 4.)	
ZALÁN
Halálesetek:
Varga Gyula István Kórógy u. 52. (72 éves)
Trenka István IV. Külterület 6. (70 éves)
Vigh István Dezső Malom u. 22. (67 éves)
Berezvai Jánosné Kontra u. 92. (90 éves)
Dancsó Lajos József V. Külterület 69. (62 éves)
Győri Ilona Úsztató u. 6. (75 éves)
Tóth Ferenc Bem J. u. 28. (50 éves)

Megemlékezés
„Szívedben nem volt más, csak jóság és
szeretet.
Munka és szorgalom volt egész életed.
Míg velünk voltál nagyon szerettünk,
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.”
Fájó szívvel emlékezem szeretett
férjemre

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás
határideje:
2012. február 24. (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.

„Az idő múlik, a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába viszünk virágot,
Veled temettük el az egész világot.”
fájó szívvel emlékezünk

SZÉCSÉNYI ZOLTÁNRA
halálának 5. évfordulóján
szülei és testvérei

Megemlékezés
„Alszom zúgó fák alatt,
ne zavarjátok édes álmomat.
Boruljatok le halkan, csendesen,
gondoljátok, hogy nem fáj semmim sem.
Ha majd egyszer ti is erre az útra
léptek,
találkozunk, megyek elétek.”
Fájó szívvel emlékezünk

GAJDA LÁSZLÓRA
halálának 6. évfordulóján.

Felesége, gyermekei, unokái

NAGY
ANDRÁS
kőfaragóra halálának 10. évfordulója
és 77. születésnapja alkalmából.
Szerető felesége és családja

VÍZÓRA LEOLVASÁST
végeznek Szegvár területén.

Megemlékezés

Megemlékezés
„Nem az a fájdalom,
amelytől könnyes lesz a szem,
hanem amit egy Életen át
hordozunk mosolyogva, csendesen.”
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk

LUCZ
ANTALRA
halálának
10. évfordulóján

Feleséged, fiad,
unokáid és dédunokád

A Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei
Egyesületének Szegvári
Csoportja
fogadó óráit a Civil Házban
(volt Bölcsőde) tartja.
Fogadó óra:
Hétfő délután 2 – 4 óra
Szerda délután 2 – 4 óra
Az év első összejövetele
február 28-án délután 3 órakor
a művelődési ház
nagytermében lesz.
Szeretettel várom tagjaimat!
Arany Lajosné
csoportvezető

2012. február
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Nem kell visszasajtolni a termálvizet
a gazdáknak 2015-ig
2012.01.13, Forrás: MTI
A kormány határozott arról, hogy 2015.
június 30-ig felfüggeszti a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvizek
visszasajtolási kötelezettségét - tájékoztatta a
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pénteken
az MTI-t.
Ennek alapján a VM ez év május 31-ig
elkészíti azt az ütemtervet, amellyel a termálvizek mezőgazdasági hasznosítását - a
gazdasági és fenntarthatósági szempontokat
is figyelembe véve - szabályozza. A szaktárca célja az, hogy az új szabályozásban - az
uniós elvárásoknak megfelelően - egyaránt
érvényesüljenek a fóliasátras gazdálkodók,
valamint a természet- és a környezetvédelem
szempontjai.
Az összegzés emlékeztet: Magyarországon
főleg az energiaárak határozzák meg a fóliás és
az üvegházi kertészeti termesztés gazdaságos
fenntartását, piaci bővítésének lehetőségét. Az
üvegházi és fóliás zöldség-gyümölcs termelés
nem kifizetődő a hagyományos energiahordozók magas ára miatt. Geotermikus fűtéssel
viszont az üvegházas és fóliás kertészetek gazdaságosan működnek.

2010-ben döntés született arról, hogy 2012
decemberétől vissza kell sajtolni a fóliasátrak fűtésére használt termálvizeket, pánikot
okozott a kertészetekben. A visszasajtolás
ugyanis nem oldható meg gazdaságosan illetve az Alföldön - ahol a kertészetek egy része
termálenergiát is használ - technikai akadályba
ütközik. Így a visszatápláló kutak létesítése ellehetetlenítené az ágazatot.
A kormány mostani döntése hozzájárul a hagyományos energiaforrások felhasználásának
visszaszorításához - az üvegházhatást okozó
gázok csökkentéséhez -, a mezőgazdaságból
élő családok megélhetését és versenyképességének növeléséhez, a vidéki munkahelyek
megőrzéséhez.
A geotermikus energia hosszú távú és kiszámítható jogi hátterének biztosítása érdekében
a Vidékfejlesztési Minisztérium egyeztetést
kezdeményezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, és több érintett szakmai szervezet
képviselőivel. A tárgyalások célja, hogy a geotermikus energia hosszútávon, fenntartható
módon hasznosuljon, és elkerülhető legyen a
felszíni vizek szennyeződése is - áll a közleményben.

A helyi önkormányzatok
környezetvédelmi feladatairól
Kubisch Ildikó, Forrás: Műszakifórum
Nemrégiben új önkormányzati törvényt
fogadott el az Országgyűlés. A jogszabály tételesen felsorolja a helyi önkormányzatokat
terhelő, kötelezően elvégzendő feladatokat.
Ebben a felsorolásban az első öt között találjuk
a környezet védelmét és tisztán tartását. Alábbi
cikkünkben most az e körbe tartozó, települési
önkormányzatok által ellátandó egyes feladatokat mutatjuk be olvasóinknak
A helyi önkormányzatok elsődleges feladta
a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás) fenntartása, a helyi
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás. Az önkormányzatok környezetvédelemmel összefüggő, részletesebb
feladatainak leírását a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény IV. Fejezete tartalmazza. A helyi önkormányzatoknak működésük során szem előtt
kell tartaniuk az épített és a természeti környezet védelmét. Ennek érdekében:
- biztosítania kell a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, valamint az
ezzel összefüggő hatósági feladatokat el kell
végeznie;

- önkormányzati rendeletet bocsáthat ki, illetőleg határozatot hozhat környezetvédellemel
kapcsolatos tárgyakban;
- a környezetvédelmi hatóságokkal, illetve más önkormányzatokkal, egyesületekkel
együtt kell működnie;
- elemzéseket, értékeléseket készít a helyi
környezet állapotáról, melyről évente legalább egyszer köteles tájékoztatni a helyi
lakosságot is;
- a fejlesztési feladatok során mindig szem
előtt kell tartania és érvényre kell juttatnia a
környezetvédelem követelményeit, valamint
elő kell segítenie a környezeti állapot javítását;
- javaslatot tehet arra, hogy több település
önkormányzatával együttműködve környezetvédelmi társulásokat hozzanak létre.
A fent felsoroltakon kívül a helyi önkormányzat egyik kiemelkedő és átfogó környezetvédelmi feladata a települési környezetvédelmi program létrehozása, melynek
természetesen szem előtt kell tartania az
adott település adottságait, sajátosságait,
gazdasági lehetőségeit. A programnak a következő tárgyakban kell előírásokat tartalmaznia:

Kányádi Sándor
Ballag már
Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.
Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

- a légszennyezettség-csökkentési intézkedési program, valamint a légszennyezés,
- a zaj és rezgés elleni védelem, adott esetben stratégiai zajtérkép készítése és intézkedési terv,
- a zöldfelület-gazdálkodás,
- közterületek tisztasága,
- Ivóvízellátás,
- csapadékvíz-gazdálkodás,
- kommunális szennyvízkezelés,
- hulladék-gazdálkodás,
- energiagazdálkodás,
- közlekedés- és szállításszervezés,
- a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás csökkentése.
A helyi önkormányzatok képviselő testületek - sok egyéb mellett - a fent említett
feladatok közül felelősek a zajvédelmi előírások kidolgozásáért, a levegőtisztaság-védelmi - intézkedési terv (például szmogriadó
riadóterve) létrehozásáért, illetve a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáért,
őrzéséért, fenntartásáért. A polgármester
hatáskörébe tartozik a: levegőtisztaság-védelmi- intézkedési terv kidolgoztatása és
végrehajtása, valamint a helyi védelem alatt
álló természeti területen a jogszabályban
előírtak teljesítésére történő kötelezése, s ah
szükséges a közlekedés, illetve a szabadban
tartózkodás korlátozása is.
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezésre állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 15 óráig. A délután rendelés, nem
ügyeleti rendelés, hanem a betegek ekkor is
felkereshetik saját háziorvosaikat.
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig
Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11-30 – 14.30-ig, Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig eddig rossz szám jelent
meg. Helyes telefonszám: 06-20/918-46-35
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház
emeletén. 7 – 15 óráig személyesen is nyugodtan kereshetik.
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig
Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17
óráig
jan. 30. – febr. 3. Dr. Ország Erzsébet
február 6. – 10.
Dr. Rosztóczy Levente
február 13. – 17. Dr. Hégető Sára
február 20. – 24. Dr. Ország Erzsébet
febr. 27. – márc. 2. Dr. Rosztóczy Levente
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi
rendelőnél is megtudhatják
ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
A MENTŐÁLLOMÁSON,
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474374-es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104es segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombaton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114
vagy 06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes
orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad,
orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is
felkereshető a mentőállomáson, Szentes, Sima
F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti rendelő
(itt csak felnőtt betegeket látnak el!)
KÜLÖN GYERMEK ELLÁTÁS
hétköznap 15 – 17 óráig, szombat, vasárnap,
ünnepnapokon: 9-11 óráig
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi
ügyelet:
A 63-313-244-es telefon 169-es mellékén (ez
a Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget 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
telefonszáma: 364 -902
január 30. – febr. 3. 8 – 12
február 6. – 10.
14 – 18
február 13. – 17. 8 - 12
Dr. Sipka Dénes körzeti rendelése február 20tól szabadsággal véget ér.
A fogászati rendelést Dr. Pálmai Ildikó folytatja március 1-től.
A fogászati rendelés 2010. januártól bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel történik.
Bejelentkezés személyesen a rendelőben, vagy
a 63/364-902 telefonszámon lehet. (Rendelési
idő alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
december 5 – 11.
14 – 18
december 12 – 16.
8 – 12
december 19 – 23. 14 – 18
december 27 – 30.
8 – 12
A változásokról a rendelőnél lehet tájékozódni.
Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára
csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet
szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén
8.30 – 9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján
12 – 13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9 – 10 óra
Csecsemő tanácsadás 9.30 – 10.30 óra
Védőnői fogadóóra: minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni.
Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
február 4 – 5. 		
dr. Lehoczky János (30/9453-764)
február 11 – 12.
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
február 18 – 19.
dr. Kun Sz. István (30/5688-998)
február 25 – 26.
dr. Lehoczky János (30/9453-764)
Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő
8 – 12 óráig
Kedd
13 – 16 óráig
Szerda –
Csütörtök 8 – 12, 13 – 16 óráig
Péntek 8 – 12 óráig

Pénztár nyitva tartása
Hétfő
8 – 12 óráig
Csütörtök 8 – 12 óráig
Posta nyitva tartása hétfőtől - péntekig 8-16
óráig
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszámai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-57-82 Bugyi Imre
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/390-85 05 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek
telefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 Szabó Attila
Szegvári Vízmű telefonszáma:
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás:
06-30/758-5399
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40-822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
06-80-440-141
06-80-820-141
A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó
csütörtökjén 8-17 óráig
A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő		
8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd		
8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda			
13 – 17 óráig
csütörtök			
13 – 17 óráig
péntek		
8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton
8 - 12 óráig
Telefon: 364-863
A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd
zárva
szerdától – péntekig
9 – 13 óra
Hétvégén bejelentkezés után.
Szélmalom
Csak bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-92-98 telefonszámán.
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tartása Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton
5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap		
6.30 – 14.00 óráig
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Milliárdok járnak vissza a bankoktól
a devizahiteleseknek?
Százmilliárdokat kell hogy visszafizessenek a bankok a devizahiteleseknek és a
devizahitelekkel rendelkező önkormányzatoknak egy bírósági ítélet alapján! - írja
Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének
elnöke, a cikkben olvasható a folytatás.

Az ítélet még nem jogerős. Az OTP Bank
2012. január 4-én fellebbezett a Békés Megyei
Bíróság ítélete ellen, az ügy a Szegedi Ítélőtábla elé kerül.
Minden eddiginél nagyobb szükség van a
nyilvánosság erejére, az emberek támogatására. Kásler Árpád vagyok, a Banki Adósok
Érdekvédelmi Szervezetének (BAÉSZ) elnöke. Az ítélet közlése előtt ismertetni szeretném
röviden a per előzményeit.
A BAÉSZ megalakulása óta minden törvényes
eszközt megragadott, hogy fényt derítsen az
emberek és az önkormányzatok, ezen keresztül
az ország kirablását eredményező devizahitelek törvénytelenségére és csalására.
A bírósági eljárás kezdeményezése előtt szervezetünk jogorvoslatért folyamodott a Fogyasztóvédelmi Hivatalhoz, a PSZÁF-oz, a
Bankszövetséghez, valamint a Miniszterelnöki
Hivatalhoz. Ezen hivatalok sorra megállapították illetékességüknek hiányát ugyanúgy mint
a Gyulai Városi Bíróság, amely továbbította
az ügyet a Pesti Kerületi Bíróságnak, amely
úgyszintén megállapította illetékességének
hiányát. Az ügy a Legfelsőbb Bírósághoz került, amely a Gyulai Városi Bíróságot jelölte
meg a tárgyalások lefolytatására, amely városi
bíróság ismét megállapította illetékességének

hiányát, és a Békés Megyei Bírósághoz továbbította az ügyet, amely bíróság tárgyaláson kívül egy személyes egyeztetésre hívatott be, az
alperes bank részvétele nélkül, ahol arról tájékoztatott, hogy az ügynek per pillanat az tenne
jót, ha szüneteltetnénk az eljárást.

Az igazsághoz és a bíróság ezen javaslata
megértéséhez hozzátartozik az is, hogy elég
sok módosító beadvány lett benyújtva a bírósághoz, amely beadványok száma és tartalma
a stratégiánkat képezték. Ezúttal szeretném
kifejezni köszönetemet a jogászi segítségért, valamint mindazoknak, akik a háttérből, a legmagasabb pozíciókból is (MNBPénzügyminisztérium) szállították a hasznos
információkat, amelyek 29 hónapnyi küzdelem után hozzásegítettek az első jelentős csata
megnyeréséhez, de a háború megnyerése még
hátra van.
Kijelenthető, hogy minden korábbi nehézség és
néhány kifogásolható pont ellenére egy tisztességes ítélet született, amely bizonyító értékkel
bír arra nézve, hogy a bankok tévedésbe ejtették, tévedésben tartották és ezáltal anyagi
kárt okoztak a hitelfelvevőknek, vagyis a Ptk.
szerint súlyos és szándékos jogszabálysértést
követtek el.
A legóvatosabb becslések szerint is közel
500 milliárd forintot csaltak ki így az emberektől és az önkormányzatoktól. 2011 végén
a fősodratú média igen halkan megjegyezte,
hogy az elemzőket is meglepte az OTP ismételt rekord nyeresége. Aki nem tudja, hogy hol
keresse ezen nyereség egy részét, az ítéletből
megtudhatja.

Az elmúlt időszakban nagyon kevesen hittek abban, és nem ok nélkül, hogy jogi úton
bármit is el lehetne érni Magyarországon a
devizahitelekkel kapcsolatban. Ez az ítélet egy
újabb reménysugár azoknak, akik kiállnak
igazukért, és bizonyítékokkal megteremtik a
feltételét annak, hogy a bíró azt tegye, amire
felesküdött, vagyis ítéletében érvényt szerezzen a jognak és a jogállamiságnak. Messzemenő következtetéseket le nem vonva belőle, de
említésre méltó, hogy az adott helyen ez volt
az utolsó ítélet a Magyar Köztársaság nevében.
2011. december 8-án a bíróság ítéletében kimondta, hogy a devizahitel kezelési költségének devizában való megállapítása visszamenőleges hatállyal SEMMIS.
Indoklás: a kezelési költségre vonatkozó szerződéskikötés tisztességtelen az alábbi okokból:
A kezelési költség a kölcsönügylettel kapcsolatban felmerülő adminisztrációért felszámított
díj. Semmi sem indokolja, hogy CHF alapon
legyen nyilvántartva, hiszen az árfolyamváltozás következtében a pénzügyi intézmény oldalán felmerülő, a technikai-személyi feltételek
biztosítására fordított kiadások nem emelkednek. Ezzel szemben a hitelező bank a kezelési
költség szerződéses összegét is CHF-ban tartja
nyilván, és az egyes törlesztőrészletek esedékessé válásakor az árfolyamváltozás figyelembe vételével számolja el. A szerződésben a
III. pont első mondata rögzíti, hogy a kezelési
költség is az árfolyamváltozásra figyelemmel
terheli a hitelfelvevőket.
Ez a szerződési feltétel tisztességtelen azért,
mert a benne megállapított kezelési költség
CHF-ban történő elszámolása a pénzintézet
részéről haszonelemeket tartalmaz, burkolt
ügyleti kamatként jelenik meg, így a fogyasztó
hátrányára a másik félnek teljesen indokolatlan, egyoldalú előnyt biztosít. Ezért a bíróság
ezen kikötés semmisségét is megállapította.
A bíróság megállapítja, hogy a III.2. pontjának azon rendelkezése, amely szerint
- Az egyes fizetendő törlesztőrészletek forint
összegét a Hitelező a Bank által alkalmazott,
az esedékesség napját megelőző napon érvényes deviza ELADÁSI árfolyamon határozza
meg, SEMMIS.
A szerződést annak megkötésére visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánítja akként,
„Az egyes fizetendő törlesztőrészletek forint
összegét a Hitelező a Bank által alkalmazott, az
esedékesség napját megelőző napon érvényes
deviza VÉTELI árfolyamon határozza meg.”
Folytatás a 6. oldalon.

6. oldal
Az 5. oldal folytatása
Indoklás:
A kölcsön összegét a pénzintézet a folyósítás
időpontjában aktuális vételi árfolyamon szolgáltatta a hitelfelvevőknek. A vételi és eladási
árfolyam közötti különbözet haszna ebben az
esetben a pénzügyi intézménynél csapódik
le, anélkül azonban, hogy e mögött bármilyen
szolgáltatás állna.
A kölcsönszerződésnek ugyanis nem célja
a devizaértékesítés, amelyhez a kérdéses haszonelem rendeltetésszerűen kapcsolódik, arra
a felek szándéka nem terjed ki, a hitelnyújtó
bank hasznának a kölcsönszerződés alapján
pedig a megállapított kamatban, nem pedig a
vételi és eladási árfolyam közti különbségben
kell realizálódnia.
Tényleges szolgáltatás hiányában a bíróság
szerint ez a haszon indokolatlan előny a hitelnyújtó bank oldalán, egyben a feltétel támasztójával szerződést kötő félre egyoldalú hátrány,
amely a Ptk.209/A.§(2) bekezdése alapján a
feltétel semmisségének megállapítását vonja
maga után.
Ez kivonatolt része volt a 13 oldalas ítéletnek. Mindössze annyit fűznék hozzá, illetve
kérdeznék, hogy a milliárdos költségvetéssel
rendelkező PSZÁF mit felügyelt, ha ez a csalás hosszú éveken keresztül háborítatlanul
működhetett? Ki és kik lesznek a felelősök a
közel háromezer öngyilkosságért? Kik lesznek
a felelősök a tönkrement családokért? Mert egy
háztartásból ha havi szinten csak 10-20 ezer
forintot csaltak így ki a bankok, de a gyakorlatban ennél sokkal többet, akkor az a család
néhány hónap után fizetési nehézségekbe ütközik, majd fizetésképtelen lesz. Az ítélet tükrében egy 15 milliós hitel esetében milliós nagyságrendű összeggel károsította meg a bank a
hitelfelvevőt. Ez bankoktól függően változó,
az alkalmazott árfolyamok viszonylatában.
A kihelyezett hitelek összességénél százmilliárdokra rúg a jogosulatlan tőkeelvonás. Ezeket
az összegeket a bankok kamatostól kell hogy
visszafizessék. Azt sem szabad megengedni,
hogy a virtuális tőkébe úgymond jóváírják.
Ezek kézzelfogható, valós értékkel bíró ös�szegek voltak, senkinek sem áll jogában rendelkezni felettük az adósokon kívül. Majd ők
eldöntik, hogy tőketörlesztésre fordítják, vagy
a család megélhetésére.
Az önkormányzatok esetében felmerül a
kérdés, hogy azok a polgármesterek, akik nem
kezdeményeznek bírósági eljárást ez ügyben,
illetve nem kérik a hitelező bankot visszamenőleges elszámolásra, nem követnek-e el hűtlen
kezelést az adófizetők vagyonával. Dehogynem!
Kásler Árpád, a BAÉSZ elnöke
január 10-én
www.kaslerarpald
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A Kormányablakokban is beadható
nyilatkozatok az egészségkárosodás
mértékének megállapításához
A január l-el változott az egészségkárosodáson alapuló nyugellátás rendszere. Az
új jogi szabályozásról és az azzal kapcsolatos teendőkről január első felében több ezer
ügyfél kapott tájékoztató levelet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. A levél mellékleteként postázott Nyilatkozatot minden
olyan ügyfélnek kitöltve vissza kell küldenie, aki 2011. december hó 31-ig III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban
részesült, és az öregségi korhatárt 5 éven túl
éri el (azaz 1954. december 31-ét követően
született). A Nyilatkozatot március 31-ig
kell visszaküldeni, hogy az ellátás folyósítása zavartalan legyen. A juttatást ezt követően már rehabilitációs ellátásként kapják
meg az érintettek, és összege változatlan.
Az ellátásra jogosultaknak mind a megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság állandó- és
kihelyezett ügyfélszolgálatain (Szegeden,
Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Makón
és Mórahalmon), mind pedig a szegedi és
a hódmezővásárhelyi Kormányablakokban
segítséget tudnak nyújtani a nyomtatvány
kitöltésében.
A Kormányhivatal arra kéri az érintetteket, hogy aki csak teheti, a sorban
állás elkerülése érdekében, illetve a hos�-

szabb nyitva tartás és a könnyű megközelítés (villamosmegálló és buszpályaudvar közelsége) miatt használják ki a
kormányablakok kínálta lehetőséget, és
Szegeden a Csongrád Megyei Kormányhivatal épületében (Megyeháza, Rákóczi
tér 1.), illetve a Hódmezővásárhelyen a
Polgármesteri Hivatalban (Kossuth tér
1.) adják le a kitöltött nyilatkozatot. Ha
esetleg valaki nem kapta meg az egészségkárosodás mértékének megállapításához
szükséges nyomtatványt, akkor kérjük,
az említett ügyfélszolgálatokon ezt jelezzék, ott a munkatársak ezt pótolni tudják.
A nyilatkozatok postai úton is eljuttathatók a CSMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság címére: 6726 Szeged, Fő fasor 16-20.
B. Nagy László
kormánymegbízott megbízásából
Varga Márta
kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 62/562-604
70/337-2689
30/249-7845
varga.marta@csmkh.hu

Köszönet és tisztelet
Meglepődve olvastam a Szegvári Napló
idei első számában, hogy Kovács Lajos
István főszerkesztő úr az év elején az újság főszerkesztői munkát, 25 évi munka
után felhagyva, nyugdíjba vonul az újság
éléről.
25 év előtti időben is megnőtt a lakosság igénye a hivatalos és civil ügyekről és
azok elintézéséről, de mivel semmi hivatalos tájékoztatást nem kaptunk, maradt
a szájról-szájra való híresztelés, ami nem
volt mindig hiteles. Ekkor keltette életre a
főszerkesztő úr a szegváriak tájékoztatására a Szegvári Naplót, lelkes szerkesztői
gárdával. Első helyen volt leírva mindig az
egészségügyi rendelések és rendelkezések,
anyakönyvi hírek, a Hitélet, és a civil gondolkodásoknak hírei.
Én is, mint külső szerkesztő a főszerkesztő úr tanácsára fogtam hozzá Szegvár

helytörténetének a leírásához, ahogy a tudásom, úgy 80-100 évre visszamenőlegesen engedte. Érdemes volt az utókor számára azt is megörökíteni, mert az teljesen
más világ volt. Más volt az életvitel, más
volt a gazdálkodási és megélhetési lehetőség, az ifjúság a nevelése is teljesen más
irányba terelődött.
Gondolom, hogy a további igen sokrétű
tájékoztatásra is számítva, a szerkesztői
gárda tovább viszi az újság szerkesztését,
és időben megkapjuk a kedvenc lapunkat.
A főszerkesztő úrnak egy magyar nóta
utolsó soraival kívánok egészségben eltöltött hosszú életet. „Utánunk is újak jönnek,
öröksorsa ez az életünknek.”
Tisztelettel:

Pusztai János Gábor
és családja

2012. február

7. oldal

ÚJRA MEGNYÍLT!
Újra nyitott a Szegvár, Szabadságharcos
u. 23. alatt a

MINI ÉLELMISZER BOLT!
Nyitva tartás
H – P-ig		
Szombat
Vasárnap

5.30 – 19.00
5.30 – 18.00
6.30 – 16.00

Megújult árukészlet, kedvező árak, akciók!
fehér kenyér 1 kg		
kifli, zsemle		
túró, 250 kg		
Bravos kávé, 250 dkg
Kőbányai sör, 2 l		
kristálycukor, 1 kg

229 Ft
20 Ft
199 Ft
399 Ft
459 Ft
299 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Könyvtári hírek
Gyerek kézműves klub foglalkozásaira várjuk az érdeklődőket:
február 4-én 9 – 12 óráig
február 18-án 9 – 12 óráig
Könyvajánló a legújabb könyveinkből
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő: Süss fel Nap!
Bálint Ágnes: A Futrinka utca lakói
Nő a dér, álom jár: téli versek antológiája
Faust, Stephen: Foci: minden, amit a gyerekek
tudni szeretnének a fociról.
Schaffer Erzsébet: A szőlővirág illata – történetek útközben
Moldova György: Keserű pohár 2. kötet
Ludlum, Robert: A Bourne-fortély
Christie, Agatha: A barnaruhás férfi
Grisham, John: A cég
Fejős Éva: Karácsony New Yorkban
Kádas Lajos: 60 híres magyar, 60 híres étel
könyvtárosok

LAPZÁRTA
2012. ????

A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb leadni
a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re tenni.
Eseményről, történésről stb. lehet telefonon
(364-863), e-mailen
E-mail cím:baranyvera@gmail.com, tudósítani a szerkesztőséget.
Szívesen fogadunk és megjelentetünk írásokat, amelyek a településsel kapcsolatosak, közérdeklődésre számítanak, a személyi jogokat, a
közízlést nem sértik, valamint a szerző feltünteti nevét és lakcímét. Lehetőség van a „Név és
cím a szerkesztőségben” aláírás használatára
(-). Ebben az esetben nem adjuk ki a szerző nevét, címét, esetleg csak a bíróság felszólítására.

Tiszta helyzetet
teremthetnek
az intézményvezetői
pályázatok
A fenntartóváltás indokolja és a megyék
konszolidációjáról szóló törvény szabályozza a megyei intézményfenntartó központok
által átvett iskolák esetén az intézményvezetői pályázatok kiírását. Csongrád megyében
ez nyolc oktatási intézményt érint: hét középiskolát és egy alapfokú gyógypedagógiai
intézményt. Az esetleges igazgatóváltás az
iskolákban semmiféle fennakadást nem okozhat, hiszen a jelenlegi vezetők megbízottként
augusztusig mindenképpen irányítják az intézményüket.
Januártól a korábbi megyei önkormányzati
intézményeknek új fenntartója lett. A megyei
intézményfenntartó központ, mint közigazgatási szerv újfajta fenntartói megközelítést,
szemléletet képvisel a korábbi önkormányzati
döntéshozatalhoz képest. A pályázatokon a
korábbi vezetők természetesen indulhatnak, s
mint az intézményüket jól ismerő szakemberek esélyesként vállalhatják a versenyt. Önmagában a tény, miszerint az intézményvezetőknek újra meg kell mérettetniük magukat,
nem tekinthető olyan jelenségnek, ami alkalmas arra, hogy megzavarja az intézmények
napi működését vagy sértse az intézményrendszer hosszú távú érdekeit.
A pályázatokat a jogszabályban megfogalmazott szempontok és elvek alapján írta
ki a Csongrád Megyei Intézményfenntartó
Központ. A pályázatok elbírálásáról - a véleménynyilvánításra jogosultak álláspontjának
ismeretében - az Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásáért felelős miniszter március 31-ig dönt. Az
iskolák zavartalan működése érdekében leghamarabb augusztus 1-től kerül új vezető az
intézmények élére, amennyiben persze változás történik az igazgató személyét illetően.
A pályázatok kiírásával a jogalkotó szándéka az volt, hogy tiszta helyzetet teremtsen
- minden intézménynél megtörténik a pályáztatás.
Szeged, 2012. január 27.
Tápai Péter
A Csongrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
vezetője
megbízásából
Varga Márta
kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 62/562-604

HALLOTTA-e?
- hogy 1713-ban Pap György volt Gróf
Károlyi Sándor ménesének gondviselője.
Ezt az embert hűsége miatt hozta magával a generális Nagykárolyból, ahol
csizmadiájaként szolgált. 1722-ben, mint
ménesgazda ezt írta jelentésében: „…S
mostan a ménest magam a ménes Pásztorral….hajtottam ki, hogy Számba vegyem
mind öregeit úgy az Apraját, mint hogy
meg is cselekedtem … az egyik öreg ló a
földhöz vágta magát, meg is döglött, úgy
lett az öreginek egy héjja, az Tavalyi csődör csikók vannak tizönegyen…. kancza
csikó négy, szopós csődör csikó huszonegy, kancza csikó tizönhat.
- hogy Jókai Mór Vásárhelyen följegyzett egy történetet. Eszerint Károlyi
együtt iszogatott a vásárhelyi gazdákkal.
„Ez a nóta, nóta körbejár… - énekelték.
Amikor a sor Károlyira került, ezt énekelte: „Minden gazda két ökröt ád, bíró
uram négyet”.
- hogy 1726-ban a szegvári pusztán legelő állatok teleltetésében segítettek a vásárhelyiek. 400 ökröt 8 hétig szénáztak, 6
lovat pedig 15 hétig nemcsak szénával, de
abrakkal is elláttak. Ugyanakkor heteken
át élelmezték az uraság göbölyöseit, lovászait, béreseit. Az ellenszegülő városi
vezetőket Nagykárolyba hívatta és megismertette velük az urasági börtönt.
- hogy 1738-ban gróf Károlyi Sándor unokáját gr. Károlyi Klára fiát,
báró hallerkői Haller Istvánt nevezte ki
a helytartótanács főispánnak. Mivelhogy az új főispánnak Szegváron nem
volt „residentiája” ezért Károlyi Ferenc
„Szegvár nevű örökös helységemet,
egész határával együtt átengedem neki
atyafiságos alapon 10 000 forintért”.
1747-ben elszakadt Szegvár az előzőleg
már hozzácsatolt Derekegyház pusztától.
A Károlyi uradalom majorságos gazdálkodásának ettől kezdve Derekegyháza
lesz a központja. Ott épített a család kastélyt.
- hogy …Aki szőlőt ültet, két esztendeig nem fizet érte semmit. „Ha valaki elszökik a helységből, annak terhét a többiek kötelesek viselni”. Olvasható Károlyi
Ferenc 21 pontos szabályzatából, amit
jobbágyaitól követelt meg.
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É L M É N Y E K
Nagyon szép lelkiélményben volt részünk
az elmúlt hétvégén. Most már jó pár éve,
hogy január utolsó szombatjára Egyházközségi lelkinapot szervezünk Szegváron. Ez
egésznapos együttlétet jelent, kicsit ott hagyva
a hétköznapi gondokat, ügyeket, és csak egy
pontra fókuszálva, közösségben egymással és
Istennel vagyunk.
Most már második éve, hogy a Cursillo lelkiségi közösség egy-egy csoportja eljön hozzánk Bp-ről és vezeti ezt számunkra.

A 2011-es program: „ISMERD MEG MAGAD!” címmel rávilágított a céljainkra, vallásosságunkra, Isten kapcsolatunkra. Nagyszerű
előadókkal és segítőkkel, akik életükkel tettek
mindezekről tanúságot.
Idén egy másik csoport jött el Herpy György
atya vezetésével Témájuk: a Hit, valamint a
Kegyelmi élet akadálya- iról szólt..
A hitről indította a tanítását az atya, miután
röviden bemutatkoztak vendégeink.
A hit kialakulásáról és megerősödéséről a
saját élet tapasztalatairól igen megrendítően
beszélt a 82 éves atya. Őt szülei magzat korában felajánlották Máriacellben Istennek, és 25
év múlva mindezt a pappászentelése után tudta
meg. Mi ez, ha nem hit?- kezdte a bemutatást.

Ezután dr. Bernolákné Melinda asszony saját
életében megélt és a hitének alakulásáról tett
tanúságot. Jó volt hallani, és látni az Ő életében, hogy a társadalmi nehézségek, ideológiai
gondok milyen szépen bele illettek Isten terveibe ahhoz, hogy Ő gyógypedagógus, gyógytornász legyen. Családi életében is voltak, vannak

megpróbáltatások, de a hit igen sokat segített
elfogadni, feldolgozni tragédiákat is. Ezután
egy-egy kiscsoportban beszélgettünk, és reflektáltunk a feltett kérdésre.
A KEGYELMI ÉLET AKADÁLYAI: témakörben a bűnről, a gonosz kísértéseiről, és ezek
gyógyszereiről volt szó. Az atya megint sziporkázott a szebbnél szebb példákkal. G. Elemér
– egy 5 gyermekes,
14 unokás családos
ember a lelkiismeret- vizsgálatról, jó
módszereiről adott
tanúságot. Bizony elismertük mindannyian, hogy szükséges a
lelkünkben keletkezett „fekélyek” megszüntetésére, és a
lelkibéke, az egyensúly visszaállítására mindent megtennünk.
Szenzációs megoldásokat kínált.
H. István előadásában arról hallottunk, hogy
„napjainkban másként” is lehet élni, mint a
tv. vagy a menő divatok sugallatai. Pszichiátriai tapasztalatokkal alátámasztott esetekkel

illusztrálta helyesen felvázolt kórképeit a mai
világban tapasztaltakról, jó megoldásokat
ajánlva a keserűség, depresszió ellen, és az irgalmasság felfedezésére és élésére.

Legalább 40-en vettünk részt ezen a napon a
sok jó élményben. Sajnáltuk kicsit, hogy Kedves ismerősök nem tudtak, vagy nem akartak
eljönni többen és kimaradtak e finom lelki élményből.

A záró szentmisén az atya megbiztatott és
serkentett, hogy örüljünk az Úristen szerető
gondoskodásának, lássuk meg Ő mennyire
szeret bennünket, és értékeljük azt a rengeteg
jót amit nekünk adott, amire minket teremtett
és segít nap-mint nap bennünket.

Hálásak vagyunk az előadóinknak, a háttér
munkát végzőknek, és a lehetőségért, hogy ott
lehettünk. Jövőre újra itt találkozunk!
/PM/

ÉN JÓL TUDOM, KI Ő
Zsúfolt reggel
volt a rendelőben,
amikor fél 9 körül
bejött egy bekötözött ujjú idős
úr. Rögtön szólt,
hogy siet, mert 9
órakor van egy
fontos találkozója. Kértem, hogy
foglaljon helyet,
tudván, hogy eltelik még fél óra, míg megérkezik az orvos.
Figyeltem, milyen türelmetlenül néz percenként az órájára. Idő közben arra gondoltam,
hogy nem lenne rossz, ha levenném a kötését,
és megnézném, miről van szó. A seb nem tűnt
olyan súlyosnak... az orvosra várva eldöntöttem, hogy fertőtlenítem a sebet, és egy kis beszélgetésbe elegyedtem.
Megkérdeztem, hogy mennyire fontos a találkozója, és hogy nem szeretné-e mégis megvárni az orvost a seb kezelésére. Azt válaszolta, hogy feltétlenül az idősek otthonába kell
menjen, ahogyan évek óta mindig teszi, hogy
reggelizzen a feleségével.
Udvariasan, a felesége egészsége felől érdeklődtem. Kedvesen, az idős úr elmesélte, hogy
az Alzheimer kóros felesége 7 éve él az idősek
otthonában. Gondolva, hogy a feleség, egy tiszta
pillanatában esetleg felizgatná magát az ő késése miatt, siettem, hogy kezeljem a sebét, de az
idős úr elmagyarázta, hogy 5 éve nem ismeri

2012. február
fel... Akkor csodálkozva megkérdeztem: És Ön
minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek? Egy édes mosoly, és egy lágy kézsimogatás közben válaszolta: Az igaz, hogy Ő már nem
tudja, ki vagyok, de én jól tudom, ki Ő.
Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás
futott végig rajtam, miközben néztem a siető
léptekkel távolodó öreget... Lenyeltem a kön�nyeimet, miközben arra gondoltam: Ez a szerelem, ez az, amit az élettől szeretnék!... Hiszen
alapjába véve, ilyen az igazi szerelem?!... nem
feltétlenül fizikai, és nem is ideálisan romantikus. Szeretni azt jelenti, hogy elfogadjuk azt,
ami volt, ami van, ami lesz, és azt, ami még
nem történt meg. Nem feltétlenül azok a boldog
és kiteljesedett személyek, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni mindabból, amijük van.
/T.T /

GYERTYASZENTELŐ
BOLDOGASSZONY
Urunk bemutatásának ünnepe február 2-a.
II. Vatikáni Zsinat óta egyértelműen az Úr
ünnepei közé tartozik. Ugyanakkor régi hagyomány emlékeztet arra, hogy ez az ünnep
Máriáé is. Az ünnep régi nevei között ismeretes: Mária megtisztulása. Mi magyarok most is
így nevezzük: Gyertyaszentelő Boldogasszony.
A bemutatás ünnepe: Mária

Karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt módon bemutatta a jeruzsálemi
templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét
fölajánlotta Istennek.
A találkozás ünnepe: Jézus születésekor csak
a csodálkozó pásztorok képviseletében találkozott választott népével.
Ma a szent törvények értelmében találkozik a
templomban a papsággal és a prófétákkal (Simeon, Anna), a maga örök papságának és prófétai
méltóságának előre hirdetőivel és előképeivel.
Alázatosságból és az emberi természet teljes
fölvételének megmutatására vállalja az előírt
szolgálatot, de valójában az ő jelenléte szenteli
meg a szent helyet, ezáltal lesz teljessé a Sionhegyi templom szerepe a történelemben.
A beteljesedés ünnepe: A babiloni fogság
után a próféták azzal vigasztalták a népet,
hogy az újjáépült templom ugyan nem lehetett oly szép, mint a Salamon által épített régi
templom, de sokkal nagyobb kitüntetésben lesz
része: a várva-várt Messiás itt fog megjelenni.
Ma valóban megjelenik templomában az Úr,

9. oldal
Simeon és Anna személyében a választott nép
boldogan fogadja azt, akire a századok vártak.
Az Egyház ünnepe: Eddig a karácsonyi kisdedet a szent család zártságában szemléltük. Most
eljön, hogy boldog örömben találkozzék a teljes
közösséggel, az Egyházzal. Az ünnepi liturgia
legmélyebb gondolata az, hogy e napon találkozott össze a Vőlegény (Jézus) és a menyasszony
(az Egyház). A templom most lakodalmas ház,
melyben együtt ünnepeljük ezt a találkozást.
A fény ünnepe: A gyertyaszentelés és a gyertyás körmenet az ünnepi fények felvonulása. A
gyertyák fénye Máriát is ünnepli, mert ő hozza a templomba a „népek megvilágosítására”
szolgáló igazi Fényt
/Török József/

nye keresztútja és halála volt. Ezért tartunk
nagyböjtben hetenként keresztúti ájtatosságot.
Másik szigorú böjti napunk nagypéntek,
amikor Jézus meghal a kereszten, ekkor lemondásainkkal visszaszeretjük Jézust. Pusztán érte mondunk le dolgokról és neki ajánljuk fel. Tizennégy éven aluliak a nagyböjtben
ezenkívül kevesebb nyalánkságot, édességet
fogyasszanak.
A bűnbánati cselekményekre nekünk van
szükségünk, nem Istennek.
A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének
előkészítése.
/Zsadányi József/

PORBOL VAGY ÉS PORRÁ LESZEL!

Jegyesek jelentkezése: kérjük azokat
a fiatalokat, akik a
2012-es évben szándékoznak házasságot
kötni, sürgősen jelentkezzenek a Plébánia hivatalban, még akkor
is, ha a konkrét időpont még nincs meg, mert a
jegyes kurzus március 3-án kezdődik!
Február 11. A betegek világnapja. Gondoljunk beteg – gondokkal küzdő testvéreinkre,
látogassuk meg őket, tiszteljük meg beszélgetéssel, együtt imádkozással. Szentmise ez alkalommal este 6 órakor lesz templomunkban.
Január 9 és február 20. között van a farsangi
mulatságok ideje, bálok, zenés mulatságok rendezvények ideje. A nagyböjt folyamán keresztény ember nem vesz részt ilyen rendezvényeken. Figyeljünk erre, és a programokat eszerint
ütemezzük be.
Hamvazószerda február 22-én lesz. Szentmise este 6 órakor hamuszenteléssel kezdődik.
Ezzel a nappal elkezdődik a Nagyböjti idő a
szent negyven nap, a bűnbánat ideje. Csak az
ének kísérethez szól az orgona, a szentmisében
nincs dicsőség és alleluja, az oltárt nem díszítjük virággal. Ebben az időszakban készülünk
Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására. Nagyböjt péntekjein a húsételtől tartózkodunk, nem helyettesíthető más jócselekedettel,
lemondással. Hamvazószerda és nagypéntek
szigorú böjti nap, mely azt jelenti, hogy csak
háromszor étkezünk és egyszer lakunk jól, ezzel is mutatjuk Jézusnak testi készületünket,
önmegtartóztatásunkat.
Minden szerda és péntek este fél 6-tól keresztutat végzünk a templomban, Jézus szenvedéstörténetének állomásait átelmélkedve.
Imaapostolság szándékai február hóban:
Általános: Hogy valamennyi nép teljesen
hozzájusson a vízhez, és azokhoz a készletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.
Missziós: Hogy az Úr hatékonyan támogassa
az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit, akik a
legszegényebb vidékeken nyújtanak segítséget
a betegeknek és az öregeknek. Gondoljunk mi
is erre a szándékokra, és kapcsolódjunk be az
imakörbe.
Rozgonyi Mária

Február 22-től a keresztény ember ismét
elcsendesedik és magába száll. Abbahagyja a
szórakozást, a mulatozást, mert megkezdődik
a húsvét előkészítésének ideje. Megnyílik előttünk a nagyböjt kapuja. Bármilyen különös is,
egyházunk valami szokatlan útravalóval indít
el a szent negyven nap sivatagába. Üdvös jelet
rajzol a homlokunkra a mulandóságot jelző hamuval és az örök életet ígérő keresztel.
A bűnbánati időszak, liturgikus színe a lila
szín, bűnbánatra hívja fel a figyelmet.
A nagyböjt hamvazószerdával kezdődik,
szigorú böjti nap, ezen a napon háromszor
étkezünk és egyszer lakunk jól, húst nem fo-

gyasztunk. Komoly elhatározással kezdjük
a szent 40 napot. A templomi szertartásban a
pap hamut szór a fejünkre, miközben erre figyelmeztet: Emlékezzél meg, embere, hogy
por vagy, és porrá leszel.
Aki gondol arra, hogy egyszer meg kell halni, könnyebben vállalja a bűnbánati cselekményeket, amelyek legfőképpen az ima és a böjt.

Ilyenkor Jézus példáját követjük, aki negyven
napig a pusztában imádkozott, és böjtölt. Értünk vállalt legnagyobb bűnbánati cselekmé-

HÍREK -ESEMÉNYEK
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KIVONATOK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2011. DECEMBERI ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL
Gémes László polgármester előterjesztette a képviselő-testület 2012. évi Munkatervét
(2. sz. melléklet). Megkérdezte, az anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
véleménye. Kérdés, hozzászólás az írásos
anyaggal kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki a
képviselő-testület 2012. évi munkatervét az
előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét
a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.
Gémes László polgármester előterjesztette a helyi adórendeletek felülvizsgálatára
vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet).
Kérdés, hozzászólás az írásos anyaggal
kapcsolatban nem volt.
Gémes László polgármester kérte, aki
a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló önkormányzati rendeletet az írásos
anyag alapján elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta 25/2011. (XII.15.) Önkormányzati rendeletét
A magánszemélyek kommunális adójáról
Gémes László polgármester kérte, aki a
helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati
rendeletet az írásos anyag alapján elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta 26/2011. (XII.15.) Önkormányzati rendeletét
A helyi iparűzési adóról

Fogorvosi körzet rendezése
Gémes László polgármester előterjesztette a fogorvosi alapellátás biztosításáról
szóló írásos anyagot (4. sz. melléklet).
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta,
a képviselő-testület október 27-én tartott
ülésén tudomásul vette Dr. Sipka Dénes
fogorvos bejelentését, mely szerint a szegvári 2. számú fogorvosi körzet működtetési jogáról lemond. A képviselő-testület
kinyilvánította szerződéskötési szándékát
2012. január 1. napjától az IKÓ-DENT

Bt-vel, amelyet dr. Pálmai Ildikó fogorvos
képvisel. Mindkét fogorvos elkezdte az
engedélyezési eljárás megindítását. Mivel
még az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, így a körzet átadására 2012. február 1. napján kerül sor.
Az 1. körzet közel két éve betöltetlen. A
MEP azt tanácsolta, hogy az 1. számú körzetet Pálmai doktornő lássa el, így a körzet
100%-os finanszírozást kap.
Dr. Pálmai Ildikó doktornőnek jelenleg
Derekegyházán és Eperjesen van egy ös�szevont körzete. A finanszírozás lakosságszám alapján történik, a rendelési idő 30
óra. Amennyiben Szegvár összevonja az 1.
sz. orvosi körzetet a két településsel, akkor
lehet a doktornőnek a maximális rendelési
ideje. Egy orvosnak két praxisa nem lehet.
A doktornő elmondta, a későbbiekben csak
Szegváron szeretne dolgozni.
Az eperjesi polgármester partner a fogorvosi körzetek összevonásában, a derekegyházi képviselő-testület elfogadta a praxis
összevonásáról szóló megállapodást.
Gémes László polgármester kérte, aki a
praxis összevonásáról szóló megállapodást
az írásos előterjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta alábbi határozatát.
Határozat
Derekegyház Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi alapellátás további biztosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1.) A képviselő-testület támogatja
Eperjes Község, Derekegyház Község és
Szegvár nagyközség 1. számú fogorvosi
körzetében az egységes fogorvosi körzet
kialakítását.
2.) A képviselő-testület elfogadja a közös
praxis működtetésére vonatkozó Megállapodást, felhatalmazza a polgármestert annak
aláírásával.
(A kivonatot készítette: Kovács Lajos
István)
(A jegyzőkönyvi kivonatokat a szegvar.hu
weboldalról másoltuk. Mivel a weboldal nem
tartalmazza a szövegben megjelölt mellékleteket, ezért mi sem tudjuk közölni. A nagyközségi könyvtárban található nyomtatott
jegyzőkönyvben olvashatók.)

!!!FIGYELEM!!!
Új 4 sávos tekepálya nyílt
Szegváron!
Februárban induló falubajnokságunkra
4 fős amatőr csapatok jelentkezését
várjuk.
Pályafoglalás telefonos egyeztetés
alapján.
Jelentkezni lehet: Berkecz Miklósnál
Tel: 06-30/506-6283
Nyitva tartás: a hét minden napján
Cím: 6635 Szegvár, Szentesi u. 6.
(Központi COOP ABC mellett)

Tisztelt Adózó Állampolgárok!
Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete megköszöni mindazoknak a támogatását, akik a 2011. évben személyi jövedelemadójuk 1%-át az Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára ajánlották fel.
Egyesületünk a befolyt 29.222,- Ft támogatást, a tűzoltó gépjármű fenntartására és
működtetésére fordította.
Kérjük, hogy a 2012. évben is segítse egyesületünket, a befizetett adó 1%-nak felajánlásával.

18454569-1-06
Megtisztelő támogatását köszönjük:
Egyesület Vezetősége

ÚJRA MEGNYÍLT!
Újra nyitott a Szegvár, Szabadságharcos
u. 23. alatt a

MINI ÉLELMISZER BOLT!
Nyitva tartás
H – P-ig		
Szombat
Vasárnap

5.30 – 19.00
5.30 – 18.00
6.30 – 16.00

Megújult árukészlet, kedvező árak, akciók!
fehér kenyér 1 kg		
kifli, zsemle		
túró, 250 kg		
Bravos kávé, 250 dkg
Kőbányai sör, 2 l		
kristálycukor, 1 kg

229 Ft
20 Ft
199 Ft
399 Ft
459 Ft
299 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!

2012. február

11. oldal

IDŐJÁRÁSJÓSLÁS,
NÉPI MEGFIGYELÉSEK
Érdemes figyelni őket, hiszen őseink ilyen,
az alábbi, jelek alapján próbáltak az időjárásban tájékozódni, generációk adták át tudásukat, így maradtak fenn a mai napig.

Január
„Piroska napján, ha fagy,
negyven napig el nem hagy”
Már újév napjának időjárása jelez: ha ez
az első nap szép, fényes időt hoz, azzal azt
jövendöli, hogy jó és bőven termő lesz az év.
Ha csillagos az újévi éjszaka, rövid lesz a tél.
Hosszú telelésre lehet ellenben számítani,
ha az esztendő első reggelén északi, hideg
szél fúj. Makár napja (jan. 2.) időjárása azt
mutatja, hogy szeptemberben majd milyen
idő lesz (ugyanolyan, mint Makárkor), s ha
derült, megjósolja a jó gyümölcstermést. A
következő jeles időjósnap a Vízkereszt (jan.
6.), a ráerősítő a téljóslásban: ha ezen a napon az eresz csurog (olvad), akkor hosszú
lesz a tél, ám,ha a hó esik, akkor korán kitavaszodik. Sokára jön viszont el a tavasz, ha
Vízkeresztkor fagy. E nap száraz időjárása
azt ígéri, hogy zivataros lesz a nyár. Az eső
ellenben csapadékos tavaszt jelez. Régen leginkább annak örültek, ha Vízkereszt napján
fújt a szél, az jó termőidőt, szerencsés évet
jövendölt. Január 18. negyvenes időjósló nap,
a mondás szerint: „Piroska napján, ha fagy,
negyven napig el nem hagy”. Január 22-ről
közismert a népi tapasztalás: „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”, illetve „Hogyha
fénylik Vince, megtelik a pince” – ha meg
nem csepereg, nem lesz elég bor. A tél közepe, Pál fordulása (jan. 29.) negyvenes napnak számít, azt tartják, az aznapihoz hasonló
időjárás lesz a következő negyven napig. A
kalendáriumi bölcsesség Vízöntő haváról
egyébként úgy vélekedik: ha ködös a január,
nedves lesz a tavasz.

Február
„Zsuzsánna elpisálja a havat”
Böjtelő havának, a februárnak 2. napjáról
úgy szól a régi versike: „Gyertyaszentelőn, ha
esik a hó, fú a szél, nem marad soká a tél”. Marad ellenben a hideg, ha ezen a nevezetes napon
fényes az idő, újabb keletű megfigyelések szerint, ha ekkor az előbújó medve árnyékát meglátja, visszabújik még a barlangjába. Egy másik megfigyelés szerint jó idő esetén ameddig
besüt a nap a tornácra, addig fog még később
beverni a hó is. A tavasz közeledtére a Bálint

napi (febr. 14.) „veréblakodalom” a jel: a hangos
csivitelés a jobb idő hírnöke. A téli, a zimankós
időjárás igazi végét azonban a Zsuzsánna napján (febr. 19.) megszólaló pacsirták jelzik – meg
az, hogy a mondás szerint „Zsuzsánna elpisálja
a havat”. A férfiembert, Mátyást és napját (febr.
24.) nem véletlenül illetik a jégtörő jelzővel. A
megfigyelések szerint ugyanis: „Mátyás ront
ha talál, ha nem talál, csinál” (jeget), s a pásztorok szerint ha éjszakáján fagy, még negyven
napig hideg lesz.

További népi megfigyelések:
Eső várható:
- a Holdat nézve: ha udvara van, ha szivárvány
van körülötte, ha a Hold nagyon sárga
- ha a távoli hegy közelinek látszik
- ha reggel nincs harmat
- ha távolból is meghallani a zajokat, a vonatfüttyöt, a harangzúgást
- ha a kémény füstje lefelé száll
- ha az állatok jelzik: a cica sokat mosdik,
a tehén szaglássza a levegőt és sokat bőg,
a hangyák szaladgálnak, a kutyák a földet
eszik
- ha az embernek: fáj a feje, nyomottnak érzi
magát, reumás fájdalmai vannak, álmosság,
bágyadtság érzése van, száraz a tenyere
- ha a tárgyak másként reagálnak: a dugó bedagad, a gyertya serceg, a kő nyirkos, a fatárgyak
bedagadnak
Erős szél várató:
- ha a naplementekor az ég alja vörös
- ha a csillagok sűrűn látszanak
- ha a Hold vörös színű
Időváltozás lesz:
- ha a kakas éjjel kukorékol
Hideg idő várható:
- ha a Nap sugarai már előbb látszanak mint
a Nap
- ha a csillagok éjjel nagyon fényesek
- ha a varjak csapatosan erősen kárognak
- ha a vadlibák délre szállnak
Hó jön:
- ha homályosak a felhők
Olvadás jön:
- ha a kakasok nagyon kukorékolnak
Enyhülés jön:
- ha a fecskék korán megérkeznek
Szerkesztette:

KLI
a MNL és RPozitiv alapján

A NEVETÉS
FÉL EGÉSZSÉG
Két pulyka filozófiáról beszélget:
- Szerinted van élet a karácsony után? - kérdezi
az egyik.
Az oroszlán békésen sétál az erdőben. Egyszer
csak szembe jön vele a nyuszika. Az oroszlán
eléurgik és így szól:
- Ki a legerősebb az erdőben?
- Hát te! - válaszolja megszeppenve a nyuszika.
Az oroszlán kihúzza magát és elégedetten
megy tovább. Pár perc múlva szembe jön vele
az őzike.
- Ki a legerősebb állat az erdőben?
- Természetesen te! - válaszolja az őzike halálsápadtan.
Az oroszlán örül, hogy mindenki fél tőle. Félóra múlva találkozik az elefánttal.
- Ki a legerősebb állat az erdőben?
Az elefánt szó nélkül megragadja az oroszlánt,
és egy fához csapja. Az oroszlán nyögve tápászkodik fel, miközben így szól:
- Micsoda világ, már nem is kérdezhet az ember.
A róka meg a nyuszika bandukolnak az erdőben, amikor meglátnak egy tündért az ágak
közé gabalyodva. Kiszabadítják, mire a tündér
felajánlja nekik, hogy három kívánságukat teljesíti.
- Én egy zöld szemű, szőke rókakislányt szeretnék! - szól a róka.
A következő pillanatban máris ott termett a kívánt rókalány.
- Én egy szuper motort szeretnék! -szól a
nyuszika, és máris ott termett egy gyönyörű
Harley Davidson.
- Most egy barna rókalányt akarok! -szólt a
róka.
- Én pedig azt szeretném, hogy soha ne fogyjon
ki a benzin a motorból, és ne kelljen javíttatni!
-így a nyuszika.
- Végül egy vörös rókalányt akarok! -szól a
róka.
Mikor ezt is megkapta, már neki is készülődött, hogy magáévá teszi a három rókalányt. A
nyuszika nem szól semmit, csak felül a motorjára, bepöccenti, egy kicsit túráztatja, egyesbe
kapcsol, majd megszólal:
- Utoljára azt kívánom, hogy legyen a róka impotens!
Micimackó besétál a henteshez és megkérdezi:
- Sonka van?
- Természetesen.
Micimackó felugrik a pultra, előránt egy géppisztolyt, és lekaszabolja az ott lévőket.
- Ezt Malackáért!!!!
Folytatás a 13. oldalon

12. oldal

XXV. évfolyam 2. szám

Kétszer kilencven év…
Különleges hét volt az előző, hiszen pár napon belül két, a 90. életévét betöltött mohácsi
lakost is köszönthettek városunk vezetői…
Az önkormányzat nevében előbb a Bári út
32. szám alatt élő özv. Égető Józsefhez kopogtatott be Kovácsné Bodor Erika alpolgármester, hogy átadja neki Orbán Viktor
miniszterelnök díszes emléklapját, a Szekó
József polgármester által küldött finom bort,
s hogy tolmácsolja valamennyi mohácsi nevében születésnapi jókívánságait. Mint megtudtuk, a születésnapját november 28-án ünneplő
özv. Égető József 2011 februárjában költözött
Mohácsra, előtte Szegváron (Csongrád megye)
lakott. Hat éve hunyt el a felesége, egyedül maradt, ezért választotta új lakóhelyéül Mohácsot:
itt, a Szőlőhegyen családja, egyetlen unokája
szerető gondoskodása veszi körül. Nagyon jól
érzi itt magát, „ez egy nagyon szép és rendezett
város” – hallhattuk tőle. Az egészségére sincs

házigazda derűsen mesélt életéről, a sokszor
nem könnyű évekről és időszakokról, munkájáról, a Bólyi Gazdaságról, ahonnan élelmezésvezetőként ment nyugdíjba. Ami az egészségét
illeti, nincs panasza, azon kívül, hogy „egy kicsit itt is fáj, ott is fáj”… Persze, e problémák
nyomban megszűnnek, ha megjelenik náluk a
család. Ami legalább olyan fontos, mint Miklós bácsinak az a szokása, hogy felesége kiváló
főztjét, finom leveseit a mai napig hangos szóval dicséri meg…
(Megjelent: 2011. december 16-án a mohácsi
Önkormányzati Hírekben)

A díszes oklevél átadása
Szívből üdvözlöm a szegvári embereket és
ismerősöket. Sok szeretettel gondolok vissza
Szegvárra. Örülök, hogy ott lakhattam, ott
tölthettem sok-sok évtizedet.
Mindenkinek jó egészséget kívánok innen
Mohácsról.
özv. Égető József

özv. Égető József
különösebb panasza, pedig megjárta a Donkanyart is (a szegvári katonák közül egyedül
ő élte túl e poklot…), és az orosz front kemény
mínuszait a mai napig érzik az ízületei. Szemüveg? Az nem kell, Jóska bácsi a legkisebb betűket is gond nélkül olvassa el. Merthogy nap
mint nap kézbe veszi az újságot, és rádión, tévén az ország-világ eseményeit is figyelemmel
követi...
Kárpáti Miklós szintén a napokban ünnepelte 90 évvel ezelőtti világra jöttét…
– Gyönyörű ez az emléklap: ez mindennél
többet ér! – e szavak kíséretében olvasta végig
az ünnepelt és felesége a miniszterelnök gratulációját, amelyet polgármesterünk ajándéka
mellett Kovácsné Bodor Erika alpolgármester nyújtott át neki. A Pécsi úton lakó szépkorú

Huszonötmillió évvel
ezelőtti kozmikus
katasztrófát kaptak
lencsevégre
amerikai
csillagászok
Amatőr csillagászok, akik rendszeresen
pásztázzák az éjszakai égboltot, néhány
héttel ezelőtt figyeltek fel egy apró fényfoltra, amelyet nem észleltek korábbi felvételeken. A megfigyelők úgy vélték, hogy
szupernóváról, egy csillag végső ellobbanásáról van szó – olvasható a PhysOrg tudományos hírportálon.
A hír felkeltette Adam Block, az Arizonai Egyetem csillagászának a figyelmét,
mivel látta, hogy a drámai esemény az általa kutatott NGC 3239 katalógusjelű galaxisban történt.„Az NGC 3239 a szabálytalan galaxisokhoz tartozik. Rejtély, hogy
minek köszönheti fura alakját, előfordulhat, hogy épp egy másik csillagvárossal
történő összeolvadás alatt lestük meg”
– magyarázta Adam Block. Hozzátette: a
felrobbant csillag több tucatszor masszívabb a Napnál, a kataklizmáról „tudósító”
fény huszonötmillió éven át száguldott
a világegyetemen keresztül, míg elérte a
Földet.

2012. február
A 11. oldal folytatása
Az erdőben a nyuszika bemegy a húsboltba:
- Medve, adj egy liter húst!
- Nyuszika! Ha valahová bemész, illik köszönni, és ráadásul az nem liter, hanem kiló hús!
Menj ki, és próbáld meg még egyszer!
A nyuszika kimegy, majd visszajön.
- Hé medve, egy liter húst!
A medve nem bírja cérnával, és így szól:
- Na állj ide a pult mögé, majd én megmutatom!
Kimegy, kopog, bejön.
- Jó napot! Egy kiló húst kérek!
Mire a nyuszika elkezd röhögni:
- Medve, de hülye vagy, nem hoztál üveget!
Két bolha dohányzik az út szélén. Arra megy
egy kóbor kutya. Azt mondja az egyik bolha:
- Hé, dobd el a cigit, mert jön a busz!
Két macska beszélget:
- Azt hiszem, ma balszerencsém lesz!
- Miből gondolod?
- Reggel átment előttem egy fekete kutya.
- Na ez milyen állat? - áll meg az oroszlánketrec előtt az apa a kisfiával.
- Nufi! - vágja rá a gyerek.
Mennek tovább és odaérnek a zsiráfhoz:
- Na ez milyen állat?
- Nufi!
Amikor a vízilóhoz érnek, az apa már biztos
benne, hogy fia tudja ennek az állatnak a nevét.
- Na milyen állat ez?
- Vízinufi!

13. oldal
dolgozásra szerzői kapacitás- és szerző hiány
miatt. Sok téma nincs befejezve. Hogy teljes
legyen a község monográfiája, egy újabb tanulmánykötet megírása válik szükségessé a megkezdett témák befejezésére, és a kimaradtak
pótlására.
Az alábbiakban összegyűjtöttem a kutatásra
és megírásra váró témákat a község történetéből és néprajzából. Ha hamarosan hozzákezdenénk a szerzők megkereséséhez, velük való
szerződés megkötéséhez, majd hozzálátnának
a szerzők a kutatáshoz, íráshoz, lektoráláshoz,
akkor úgy három,vagy öt év múlva kerülne
olyan állapotba a munka, hogy ki kellene fizetni. Ezt követné a nyomtatás, ami szintén pénzbe kerülne. Az előbb említett időtartam alatt
félre tudna tenni a község annyi pénzt, amen�nyi elég lenne a kifizetésekre.

SZEGVÁR

Tanulmányok a település történetéből
II. kötet
1. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
eseményei és a település története a kiegyezésig. 2 ív
2. A község története 1867-től 1917-ig. 2 ív
3. A község története 1945-től 1956-ig. 2 ív
4. A község története 1957-től 1989-ig. 2 ív
5. A község története 1989-től 2010-ig. 1,5 ív
6. A község iskoláinak története 1900-tól
2010-ig. Az óvoda története. 3 ív
7. Szegvár neves szülöttei – kiegészítés. 1 ív

SZEGVÁR
Tanulmányok Szegvár Nagyközség történetéről címmel 2000-ben jelent meg az első
monográfia a nagyközség önkormányzatának
kiadásában (Szenczi Sándorné akkori polgármester szervezte a kiadást, a nyomtatási
munkákat.) A kötet főszerkesztését Dr. Farkas
Gyula antropológus, tanszékvezető egyetemi
tanár, a szegvári prof. Dr. Bartucz Lajos Európa hírű antropológus hajdani tanítványa végezte. A tanulmányokat 16 szerző írta, köztük
olyan neves kutatók, mint Dr. Trogmayer Ottó
régész, kandidátus, Dr. Vörös Gabrielle régész,
Dr. Lőrinczy Gábor régész, Dr. Marcsik Antónia tanszékvezető egyetemi docens, a biológia tudományok kandidátusa,Dr. Szabó József
egyetemi tanár a nyelvtudományok doktora.
A monográfia szerzőinek felkérését, beszervezését, kapcsolattartást, témafelosztást én
végeztem a nyolcvanas évek végén. A szerződések kidolgozását, megkötését Pokorny János
akkori tanácselnök.
A tanulmányok elkészülte és lektorálása
után megtörtént a szerzők kifizetése is a kilencvenes évek legelején. Ezt követően íróasztal-fiókba kerültek a kész dolgozatok.
A kötet azért tanulmánykötet, mert a település története nem került teljes egészében fel-

8. A szegvári mezőgazdasági szövetkezetek
története 1948-2010-ig. 3 ív
9. A szegvári Takarékszövetkezet története. 2 ív
10. A községi egészségügyi intézmények története. 1 ív
11. A Zsigerháti tanyai iskola története 1 ív
12. Szegvár a középkori diplomákban 1 ív
13. A szegvári kendergyár története 0,5 ív
NÉPRAJZI RÉSZ
14. Szegvári kismesterségek. Fűzfavessző fonás, kovácsok, főzőasszonyok, fazekasság, faragók 1,5 ív
15. Földművelés, állattartás a faluban. 1 ív
16. Hajtatásos kertészkedés. Szőlőtermesztés,
ártéri gazdálkodás, gyümölcstermesztés, 1,5
ív
17. Népi táplálkozás, népi ételek. Ruházkodás,
viselet. 1,5 ív
18. Népi hagyományok, szokások. 1,5 ív
19. Szegvári tanyák, élet a tanyákon. 1 ív
20. Szegvári ünnepi szokások századunkban 2
ív
Kovács Lajos István

Gazdaság

Megvan a negyedik
mobilszolgáltató
Forrás: MTI
A Magyar Posta Zrt.–Magyar Villamos
Művek Zrt.–MFB Invest Zrt. konzorciuma
lesz a negyedik mobilszolgáltató a magyar
piacon, miután megnyerte a 900 megahertzes frekvenciasáv 5 megahertz szélességű
egybefüggő „A”-blokk árverését.
Az árverésen további blokkokat is értékesítettek, ezeket a Magyar Telekom Nyrt., a
Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. nyerte. A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság (NMHH) közleménye szerint a nyertesek a blokkokért összesen 43 milliárd 875 millió 590 ezer forint plusz áfa összeget
ajánlottak.
Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón
elmondta, az árverés sikeres volt, hiszen egyrészt magas áron keltek el a blokkok, másrészt
pedig a verseny erősödik, mivel egy új szereplő
léphet a piacra. Hozzátette, a hatóság úgy alakította ki frekvenciagazdálkodási politikáját,
illetve az árverési feltételeket, hogy új piaci
szereplő jelenhessen meg, s minél gyorsabban
épüljön tovább a szélessávú mobilinternethálózat. Az árverési formát pedig részben azért
választották, mert ez a legátláthatóbb a résztvevők számára, illetve , mert ez a leghatékonyabb eladási forma.

Először Budapest belvárosát fedik le
Kérdésekre válaszolva Kollár Péter főigazgató-helyettes elmondta, az egybefüggő blokkért tudatosan nem kértek magasabb árat, mert
helyzetbe akarták hozni az új szereplőt. Kifejtette, a működő szolgáltatók már kiépített piaci
pozíciókkal rendelkeznek, s ezért tőlük magasabb ajánlatokat vártak. Kolláth Gábor főigazgató-helyettes elmondta, az új szolgáltatónak
az év végére Budapesten belvárosi területet
már le kell fednie saját hálózattal, s 2014 év végéig az összes 30 ezernél nagyobb települést is.
Aranyosné Börcs Janka elmondta, az állami
szereplő indulása nem ütközött az uniós jogba,
a szabályozás annyit kíván meg, hogy az eljáró hatóság ezektől teljesen független legyen. A
jogorvoslattal kapcsolatban elhangzott, a nyilvántartásba nem vett, de pályázó szolgáltatók
az eljárás érdemi lezárását követően élhetnek
ezzel a lehetősséggel. Hivatalos tudomása még
nincs a hatóságnak arról, hogy megtámadják-e
a folyamatot lezáró határozatot.
Folytatás a 14. oldalon

14. oldal
A 13. oldal folytatása
Kollár Péter elmondta, az új szolgáltatónak a
már működők roaming-szolgáltatást nyújtanak
addig, amíg nem lesz saját hálózata. A megállapodás piaci alapon történik, a hatóság csak
akkor avatkozik be, ha valamiért a roamingmegállapodás meghiúsulna.

Tízmilliárdokat ajánlottak
Az NMHH 2011. augusztus 4-én kétfordulós nemzetközi árverést hirdetett a 900 megahertzes frekvenciasávban nyújtható GSM-,
IMT/UMTS-, WiMAX- vagy LTE-rendszerű
rádió-távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó
frekvenciahasználati jogosultság megszerzésére. Az 5 megahertz szélességű „A” – egybefüggő – frekvenciablokk kikiáltási ára nettó 4
milliárd forint volt. Az 1 megahertz szélességű
„B”, összesen 5 frekvenciablokkot egyenként
700 millió forintért, a 0,8 megahertz szélességű „C” frekvenciablokkot 560 millió forintért
hirdette meg a kiíró.

A kiírás szerint ha az „A” frekvenciablokkot
új piaci szereplő nyeri el, akkor fix összegért 3
darab 1800 és 3 darab 2100 megahertzes frekvenciablokk opciós vételére is jogosult. Ha nem
lépett volna új szereplő a piacra, akkor az „A”
blokk 5 megahertznyi egybefüggő blokkjára
a piacon jelenlévő szolgáltatók pályázhattak
volna, de a 900 megahertzes frekvenciasávban
egy résztvevő legfeljebb összesen 7,8 megahertzes sávszélességű duplex frekvenciatartomány jogosultságát szerezhette volna meg.
Az árverésre december elején időrendben
a Telenor Magyarország Zrt., a Magyar Posta Zrt., a román RCS&RDS S.A., a Vodafone
Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., a
vietnámi Viettel Group. adott be pályázatot. E
cégek közül azonban csak a Magyar Telekom
Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., a Vodafone
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Magyarország Zrt., valamint a Magyar Posta
Zrt.–Magyar Villamosművek Zrt.–MFB Invest
Zrt. konzorciumát vették nyilvántartásba, azaz
ezek vehettek részt az árverésen.
A nyertes pályázók három évig nem értékesíthetik tovább a megnyert frekvencia használati jogát, és beruházási kötelezettségeik is
vannak. Ugyanakkor a konzorcium tagjai eladhatják piaci részesedésüket más befektetőknek.
A konzorcium a blokkokért nettó 10 milliárd
forintot fizetett, míg a Magyar Telekom az általa megnyert két blokkért 10 milliárd 923 millió 480 ezer forintot. A Vodafone szintén két
blokkért nettó 15 milliárd 666 millió 840 ezer
forintot ajánlott, míg a Telenor a 2 blokkért 7
milliárd 285 millió 270 ezer forintot fizetett.

Kufár Róza
Hull a hó
Hull a hó
Micsoda
Zord idő
Hósapkát
Húzott a
Háztető.
Udvarra
Hóvárat
Hord a szél
Hófehér
Szőnyegén
Jár a tél.
Zúzmara
Zizzen az
Ágakon
Hópihe
Táncol a
Válladon
Ablakon
Sok kicsi
Jégvirág
Ez már az
Igazi
Jégvilág!

A NASA és a Pentagon
szervereire is betört
a temesvári hacker
Rostás Szabolcs
Magyar Nemzet
2012. január 31.
A román főügyészség szervezett bűnözés és terrorizmus-ellenes ügyosztálya
(DIICOT) kedden őrizetbe vett egy számítógépes kalózkodással gyanúsított fiatalembert.
A TinKode néven nemzetközi ismertségre
is szert tett hacker behatolt többek között az
amerikai hadsereg, a Pentagon és az Amerikai
Űrkutatási Hivatal (NASA) szervereire, súlyosan megzavarva ezzel az informatikai rendszereket. A húszéves fiatalembert kedden több
órán keresztül faggatták, majd kezdeményezték előzetes letartóztatását. Razvan Manole
Cernacianut nemcsak hogy bizalmas információkhoz fért hozzá az amerikai kormányzati
szervereken, de ezeket közzé is tette személyes
blogján és egy weblapon. TinKode emellett kitette a támadásról készült videókat is, a támadáshoz használt saját gyártású szoftverét pedig
áruba bocsátotta.
A fiatalember korábban azt is eldicsekedte
az interneten, hogy feltörte a brit haditengerészet, valamint az európai űrkutatási hivatal rendszereit is. A román nyomozó hatóság
az amerikai bűnüldöző szervekkel, elsősorban az FBI-jal együttműködve azonosította
a férfit. Cernacianu egyébként a temesvári
egyetem matematika-informatika karának
első éves hallgatója, tanulmányait azonban
elhanyagolta.
TinKode a második olyan romániai hacker,
aki amerikai kormányzati szerverekre tört
be, és akit a hatóságok kézre kerítettek. Tavaly ősszel hasonló bűncselekmények miatt
tartóztatták le a 26 éves kolozsvári Butyka
Róbertet, akit a kolozsvári bíróság két héttel
ezelőtt első fokon három év felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélt. A világhálón Iceman
fedőnevet használó hacker 300 ezer dolláros
kárt okozott azáltal, hogy behatolt a NASA
informatikai rendszerébe. A NASA emiatt
félmillió dolláros kártérítést próbál behajtani
a fiatalemberen.
Traian Basescu államfő különben hétfőn az
Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkárral
folytatott brüsszeli megbeszélésén felvetette,
hogy Románia szívesen hozzájárul a globális
kibernetikai védelmi erőfeszítésekhez, hiszen
az ország „rengeteg tehetséges hackerrel rendelkezik, akiket pozitív célokra lehetne felhasználni”.

2012. február

15. oldal

Hitelt vett fel és pokollá változott az élete
Bertók T. László
Tavaly októberben a HírTV Célpont
című műsora leleplező riportot közölt egy
hitelkárosult hölgy és egy erőfölényével
gátlástalanul élni próbáló pénzintézet esetéről. Az MNO pillanatfelvételt készített
az ügy jelenlegi állásáról. Sajnos a helyzet
nem sokat javult azóta sem. A hitelkárosultak képviseletében eljáró és messzebbre
tekintő Czirmes György ügyvéd azonban
bizakodó.
Móka Krisztina férje autószerelő-műhelyére vett fel 2007-ben 27 millió forint hitelt. A kölcsön fedezete két csillaghegyi ház,
amelyek Krisztina és édesanyja tulajdonában
voltak. Mivel Krisztina BAR-listán szerepelt,
ezért nem fordulhatott hitelért bármelyik
bankhoz, csak olyan hitelközvetítőhöz, amelyik „problémás” ügyfélnek is ad kölcsönt.
Ilyen, úgynevezett „másodlagos pénzintézet” az Általános Hitel és Finanszírozási Zrt.,
amely a mai napig úgy hirdeti magát, hogy 100
milliós jelzáloghitelt is kész nyújtani anélkül,
hogy jövedelemigazolást kérne. Ebből nem
nehéz kitalálni, hogy ennek a pénzintézetnek
az is jó, ha a hitel bedől. Sőt lehet, hogy az jó
igazán? Ez esetben vihetik az ingatlant potom
áron, sőt akár egy bennfentesnek is elpasszolhatják. Egy „ingatlanközvetítőnek”, aki talán
még alternatív módszerektől sem riad vissza,
ha jobb belátásra kell bírni az ügyfelet.
A férj lelépett, a hitel maradt
Móka Krisztina története maga a rémálom.
Elmondása szerint ő egy jómódú lány volt,
aki több ingatlant is örökölt, innen volt a fedezet. A hitelfelvételkor vállalt feltételek mellett férjével úgy gondolták, a szerviz bőven
képes lesz kitermelni a törlesztőrészleteket.
De nem így alakult. A férje zsarolási ügybe
keveredett, és rájuk szállt a maffia. A műhelyt, amelyre a hitelt felvették, ráadásul kirabolták, így végül se pénz, se műhely nem
maradt. Csak a nagy tartozás. Ezek után a férj
lelépett, maga után hagyva a nagy hiteltartozást.
A rászedett feleség ennek ellenére egy ideig
fizette a részleteket. Összesen 15 milliót perkált ki a 27 milliós hitel után. A bank által
egyoldalúan megemelt törlesztőrészleteket
azonban már képtelen volt előteremteni. 2010.
május 11-én, némi késéssel ugyan, de még
bevitt 1,1 milliót a pénzintézetbe, az ÁHF
Zrt. ennek ellenére hat nap múlva mégis felmondta a szerződést. Pár órával később az 50
milliót érő két ingatlan – ismereteink szerint
28 milliós áron – a bank egy volt alkalmazottjának, L. Botondnak a birtokába került
a szerződésbe foglalt opciós előv ásárlási jog

alapján. Hogy miért éppen az övébe, és miért
nem volt árverés, amelyen a valós értéket is
elérhette volna a vételár, az nagy kérdés. A
bank és L. B. közötti összjátékra utal, hogy a
jelenleg folyó perben is azonos az ügyvédjük.
De ne rohanjunk előre!
Köröz az ingatlankeselyű
A vevő, aki elképesztően olcsón jutott az
ingatlanok birtokába, a HírTV október 7-én
leadott Célpont című műsorában lelepleződött: maga ismerte el egy telefonbeszélgetés
során, hogy tíz éve bedőlt hiteles ingatlanok
megszerzésével és értékesítésével foglalkozik, sőt olyan ingatlanokat is be tud mutatni a
potenciális vevőnek, amelynek ugyan még fizetik a törlesztőjét, de ő már azt is tudja, hogy
be fog dőlni. És ami még érdekesebb: azt is
tudja, hogy miután bedőlt, ő rendelkezik felette. L. B. Móka Krisztina két családi házát
36 millióért hirdeti az Interneten, miközben
50 milliónál nem érnek kevesebbet. Ezek szerint az ingatlankeselyű, aki 27 millióért szerezte meg a két házat, kilencmilliót akar fogni rajtuk. Ez az összeg nagyjából stimmel is,
hiszen felajánlotta Móka Krisztinának, hogy
visszavásárolhatja tőle a saját házait, amen�nyiben fizet érte 27 milliót, plusz egy tízest
a „költségekre”. Ez az eddig letörlesztett 15
millió forinttal együtt 52 milliót jelent hat év
alatt, vagyis 25 milliós kamatterhet egy 27
milliós hitelre. Vajon mi ez, ha nem uzsora?
A felügyelet felfigyel
Az ügy érdekessége, hogy a PSZÁF már
felfigyel az ÁHF Zrt. üzelmeire. Első fokon
pert is nyert a pénzintézet ellen. A felügyelet egyfelől az opciós vételi jog törvénytelen
meghosszabbítását kifogásolta, másfelől azt,
hogy a pénzintézet teljesíthetetlen feltételeket támasztott az adósokkal szemben. A már
említett Célpont című műsorban a szóvivő
elmondta, hogy ilyen volt például az, hogy
az ügyfeleket lemondatták a jogorvoslat lehetőségéről. Emellett olyan áttekinthetetlen
díjstruktúrát konstruáltak, amely révén az is
előfordulhat, hogy egyetlen szolgáltatást akár
többször is megfizettetnek az ügyféllel.
Móka Krisztina két pert indított a pénzintézet ellen. Egyrészt a közte és a pénzintézet
közötti szerződést, másrészt a pénzintézet és
L. Botond közötti szerződést támadta meg.
Tartozása ma már a büntetőkamatokkal
együtt úgy 60 millió körül jár. Megpróbálja
elérni, hogy a hitelfelvételkor fennállt feltételek szerint kelljen a törlesztőrészleteket
kifizetnie, illetve hogy a bíróság nyilvánítsa
semmissé az L. Botond és az ÁHF Zrt. között
létrejött „kótyavetyét”.

Szolid nyomásgyakorlás
Móka Krisztina rémtörténete ezen a ponton
új elemmel bővült. Bár a mai napig nincsen
jogerős kilakoltatási döntés, és a neve is rajta van a tulajdoni lapon, ennek ellenére L.
Botond az interneten hirdeti az ingatlanokat.
Móka Krisztina elmondása szerint rendszeresen megjelennek bűnöző küllemű figurák
az ingatlanánál, és jelenlétükkel, de gyakran
szóban is fenyegetik őt. Az ingatlanmaffiás
nyomásgyakorlás e csöppet sem ismeretlen
formája miatt őrző-védőket kellett felfogadnia saját és édesanyja védelmében.
Ennek ellenére nem adja meg magát egykönnyen. Megbízta képviseletével Czirmes
György ügyvédet, aki jelenleg félszáz devizahiteles perében látja el hitelkárosultak
védelmét különféle bankokkal szemben. Az
Otthon- és Érdekvédők Civil Szövetségének
tagjaként is szerepet vállaló ügyvéd kérdésünkre elmondta, hogy ügyfelének szerződése alapvetően tipikusnak mondható. Ez is egy
olyan szerződés, amelyben csak a banknak
vannak jogai, az adósnak semmi.
Tizenöt ponton támadható hitelszerződés
Czirmes György az MNO kérésére elmondta, hogy Móka Krisztina ügye jóval túlmutat
önmagán. Ha a végigvitt ügy megjárja a Kúriát több hasonló esettel párhuzamosan, és
megszületik 2-3 ítélet, akkor a Jogegységi Tanács döntésével egyfajta precedens teremtődne. Erre jó esély van, mert szerinte legalább
tizenöt ponton támadhatók az olyan hitelszerződések, mint amilyen Móka Krisztináé.
Bár – mint mondja – ezeket „devizaalapú”
szerződéseknek mondják, ténylegesen devizában nyilvántartott forinthitelek, hiszen az
ügyfélnek forintban fizetnek, és a törlesztés
is forintban történik. Ha netán valaki devizában akarta volna felvenni a pénzt, azt éppúgy
nem tehette meg, mint ahogy azt sem, hogy
devizában törlesszen. Márpedig a pénzintézeti törvény egzakt módon meghatározza a
devizaszerződés fogalmát: külföldi devizában teljesített hitel devizában törlesztve.
A Ptk. szerint a forinthitel egyetlen ellentételezése a kamat. A pénzintézeti törvény
kimondja, hogy a kamat a hitelezőnek a hitel
használatáért és kockázatáért fizetett ellenérték. Ha tehát a kamatban mindez benne van,
nem jogos további költségeket és kockázatokat felszámolni. Ha mégis így tesznek, az
uzsorakölcsönnek minősül.
Egy 1995-ös LB-döntés van arról is, hogy
ha a kölcsönös szerződésben egyoldalú módosítást kötnek ki, akkor az ilyen szerződésbe
bele kell foglalni a módosítás maximális mérFolytatás a 16. oldalon

16. oldal
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Diákvilág
Kedves Olvasó!
Szeretnék Önöknek beszámolni az iskolánkban történt januári eseményekről.
Play and win angol nyelvi 3 fordulós országos levelezőverseny eredményei a következők:
2011./2012. első félév Starter szinten egyéni:
Fúvó Milán 4.b 287,5/300   96%        22. hely
Kids szinten: egyéni:
Lantos Lilla 6.a 295/300 98,3%           10. hely
Berkecz Miklós 6.b 293,5/300 97,8%   12. hely
Tóth Vanessza 6.b 291,5/300 97%       16. hely
csoportos:
Dóczi Klaudia 6. b és Dudás Ágnes 6.a 395,5/450    88%   55. hely

A 15. oldal folytatása

Bihari Rebeka 7.b 260,5/300 87%     42. hely
Felkészítő nevelők: Vígh Nóra, Papné Benkő
Mónika
Gratulálunk!
Megtartottuk a féléves tantestületi értekezletet és a szülői értekezleteket is. Kiosztottuk
az értesítőket. A következő osztályok lettek a
legjobbak a tanulmányi munka terén:
A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2011./2012. tanév
első félévének tanulmányi teljesítménye
1. hely 4.a 4,5 Lukács Istvánné
2. hely 3.b 4,4 Bereczkiné Buza Anett
4.b 4,4 Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó
3. hely 3.a 4,3 Vassné Agócs Ilona
4. hely 6.a 4,2 Gila Györgyné

Junior szinten egyéni:
Fúvó Flórián 7.b   273/300    91%     35. hely

Statisztikai adatok 2011/2012
Osztályok

1.o

2.o.

3.o.

4.o.

5.o.

6.o.

7.o.

8.o.

összes

létszám 2011. okt.1.

33

38

50

38

33

40

45

24

301

létszám 2012. jan.13.

34

39

49

38

33

40

43

26

302

magántanuló 2012. okt.1.

0

0

0

0

0

0

1

1

2

magántanuló 2012.

0

0

0

0

0

0

2

1

3

napközis tanulók

22

24

33

13

15

7

7

3

124

SNI 2011. okt.1.

2

1

5

3

4

9

6

2

32

SNI 2012. jan.13.

2

3

5

4

3

9

5

3

34

BTM 2011. okt.1.

0

0

1

2

5

2

1

1

12

BTM 2012. jan.13.

1

5

1

2

6

2

2

1

20

hátrányos helyzetű

13

18

15

16

7

11

21

8

109

halmozottan h. h.

0

0

0

1

1

0

1

1

4

mulasztások

305

582

847

798

375

591

1321

742

5561

igazoltak

305

578

847

798

369

591

1211

734

5433

0

4

0

0

6

0

110

8

128

igazolatlanok

A legkevesebbet mulasztott osztály: 1.b - Újfalu
A legtöbbet mulasztott osztály: 7.a - Központ
Iskolánk mulasztási átlaga: 18 óra/tanuló. Ez 3,7 nap/tanuló.
Legtöbb igazolatlan órával rendelkező osztály: 7.a - Központ.
2012.február 26-án Nagymágocson rendezték meg a Kazinczy Szépkiejtési Versenyt.
A Forray Máté Általános Iskolából 6 tanuló
vett részt.
Szabó Janka, Dóczi Klaudia, Pap Karola,
Bihari Rebeka, Szabó Diána, Szabó Henrietta.
A 7-8. osztályosok kategóriájában Szabó Diána / 7.b / osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Papné Mészáros Réka.
Gratulálunk!
Mit kínálunk február hónapban?
- A Művelődési Ház felújítása miatt elmaradnak az alsós és a felsős farsangi rendezvények. Osztálykeretben azonban teadélután formájában megrendezésre kerülnek.

- A Szülők Akadémiája soron következő ülése február 7-én 17 órakor lesz a Központi Iskola
8. sz tantermében.
Téma: A gyerekek testi-lelki fejlődése 6-14
éves korig
Előadó: Binderné Berkecz Mária családterapeuta
Pitiné Szabó Éva, Határné Bottyán Erika
védőnők
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!
- Március 1-jén 16.30 órakor az Új Iskolába
vidám Suliváró foglalkozásra hívjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. A leendő
első osztályos tanító nénik: Dr. Lehoczkyné
Kehrer Anikó és Lukács Istvánné szeretettel
várunk mindenkit!
Lukács Istvánné

tékét. Ha ez nem történt meg, akkor a szerződés érvénytelen.
Az Európai Unió jogrendszere szerint nem
lehet egyoldalúan módosítani olyan hitelszerződést, ahol lakóingatlan a fedezet. Magyarországnak át kellett (volna) vennie az európai
jogelveket, és ha ezt nem tette meg, az a magyar állam felelőssége.
A szerződéskötéskor, amikor vizsgálták
az adós teljesítőképességét, rendszerint fel
sem merült, hogy a bank a kamatokat és
az egyebeket ilyen mértékben emelheti fel.
Ehhez képest a korrekt tájékoztatás helyett
„egy általános, értelmezhetetlen és áttekinthetetlen blablát” raktak az ügyfél elé, ami
semmi konkrétumot nem tartalmazott, noha
a bank hivatalból tisztában volt az árfolyamváltozással járó kockázatokkal. Sőt a várható
kilátásokkal is, de azt tudatosan elhallgatta,
ami további büntetőjogi felelősséget is felvet. Mindez előrevetíti a szerződés érvénytelenségét – állítja az ügyvéd. Ennek bizonyítékául egy banki tisztviselő által bírósági
jegyzőkönyvbe mondott nyilatkozat áll a rendelkezésére. A Ptk. szerint ha nem mondták
el, hogy az árfolyam változik, érvénytelen
minden ezzel kapcsolatos változtatás a hitelkamatok és egyebek tekintetében.
Czirmes György ügyvéd célja Móka Krisztina ügyében az, hogy a bíróság mondja ki:
ügyfelének a 2006-ban kötött szerződést kell
teljesítenie, mégpedig az akkori feltételek
szerint. Minden más a bank kockázata volt,
így az árfolyamváltozás esetleges hátrányai
is őket kell, hogy terheljék. A neves ügyvéd
nagyon bízik benne, hogy Móka Krisztina –
és további negyven, folyamatban lévő pere
– ügyén keresztül sikerül kitaposnia azt az
ösvényt, amelyen a többi hitelkárosult is jogorvoslatot nyerhet a terheket egyoldalúan az
ügyfelekre hárító, válogatott módszereket alkalmazó pénzintézetekkel szemben.
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