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Meghívó a Március 15-i ünnepségre

Szállj, szállj kicsi madár,
erdők fölött, réteken át.

Vidd a hírt messzi vidékre
áll még az utolsó vár.

Es az eső súlyosan,
a fészkekben enni kérnek.
Lesz idő mikor elfelejted,

az árnyakat, mik elkísérnek.

Kereszt áll az út szélén,
keskeny ösvény vezeti lábunk.

Új időkre, dalokra várunk,
magyarnak lenni hívatásunk.

Szálljon a szó a gondolat,
nem volt hiába az áldozat.

Ha a dalok, a szívekhez érnek
a templomokban letérdepelnek.

Itt élet a halállal régen határos,
itt minden élet más.

Várjuk a Megváltó csillagát,
s a tavaszi feltámadást.

Kereszt áll az út szélén,
keskeny ösvény vezeti lábunk.

Új időkre, dalokra várunk,
magyarnak lenni hívatásunk.

Koltay Gergely: 
Magyarnak lenni hívatásunk
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LAPZÁRTA
2020. március 30. (hétfő) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai 

személyesen elérhetők hétfőn 15-17 
óra, csütörtökön 16-18 óra között a 
művelődési házban.

A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes megem-
lékezést, stb. a művelődési ház mun-
katársai is fogadnak.

Családi események
2020. január

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde 
anyakönyvvezető)

Születés: Viola Istvánnak és Szabó 
Nikolettnek MÁTÉ nevű gyermeke

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Dr. Pozsik Sándor Jó-

zsef, Köztársaság u. 4. (76 éves); Hor-
váth Istvánné Simicz Julianna Mária, 
Ménes u. 49. (90 éves); Balog-Szabó 
Miklós Antalné Szlapák Mária, Szé-
chenyi u. 11. (80 év); Jaksa József, 
Régiposta u. 36. (46 év); Gránicz Já-
nos, Kontra u. 5. (100 év); Kukovecz 
Józsefné Csécsi Mária, Damjanich u. 
18. (72 éves); Hegedűs Dezső, Rózsa u. 
9. (76 éves); Puskás Ferencné Serkédi 
Mária, Tiszai u. 6. (69 éves).

Hulladékszállítás
Sárga kuka  

(újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb március 18.

Házhoz menő  
zöldhulladék gyűjtés

Minden hónap utolsó szerda
Legközelebb március 25.

Köszönetnyilvánítás
„Ha jó apával áldott meg az ég,
csókkal halmozd el két kezét,

mert kinek Édesapját nyomja sírhalom,
az tudja mi az igazi nagy-nagy fájda-

lom.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett Édesapánk

Gránicz János

temetésén megjelentek, elkísérték 
utolsó útjára, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek. Fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés
„Elmentél egy végtelen hosszú útra,

melyről visszanézni lehet, 
de visszajönni soha.

Hazafelé nem építenek utat,
de ha mégis lenne egy irány,

mely otthonod felé mutat,
ugye hazajönnél, visszahívna a szeretet,

letörölnéd az arcunkról
az Érted hulló könnyeket.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk

Vigh Dezső

halálának 13. évfordulóján.

Szerető felesége és szerető családja

Megemlékezés

Köszönjük a Teremtőnek,  
hogy ő lehetett 

a mi Édesanyánk!

„Nem fogjuk már elgyengült kezed, 
Nem simítjuk őszülő fejed, 

Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed, 

Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”

Szeretettel emlékezünk  
Édesanyánk,

Szabó Barnabásné
szül. Deák Erzsébet

halálának 8. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik

Seres Károlyt

utolsó útjára elkísérték, együttérzé-
sükkel fájdalmunkat enyhítették.

Felesége, gyermekei és családjuk
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 „A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé

szóródva is köztünk maradt.”
(Keszei István)

Megrendülten írom ezeket a sorokat. Ne-
hezen találom a szavakat, mondatokat. Olyan 
köztiszteletben álló embert vesztettünk el Dr. 
Pozsik Sándor doktor úr személyében, aki pó-
tolhatatlan űrt hagy maga után. A tragikus 
esemény híre megdöbbentette, megrendítette a 
szegváriakat.

Dr. Pozsik Sándor háziorvos a Szentesi 
Kórház Szülészeti Osztályáról került települé-
sünkre 1978. január elsején. Ettől az időponttól 
kezdve körzeti orvosi feladatot látott el, mint 
alkalmazott és ügyvezető főorvosként koor-
dinálta a község egészségügyi ellátását. 1996. 
március elsejétől a háziorvosi teendőket területi 
ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájá-
ban látta el nyugdíjba vonulásáig, 2010 augusz-
tusáig.

Több mint 30 esztendőn keresztül szolgálta 
és védte Szegvár nagyközség lakosainak egész-
ségét. Hivatását lelkiismeretesen, becsülettel, 
odaadással, a község lakosságának érdekében 
és megelégedésére végezte. Betegeivel ember-
ségesen bánt legyenek azok gyermekek, fel-
nőttek vagy idősek. Mindenkivel megtalálta a 
megfelelő hangnemet.

Életének értelme: családja mérhetetlen sze-
retetén túl, mások szolgálata volt. Azt a szak-
értelmet, sok odafigyelést, amelyet betegeire 

áldozott, ezzel meggyógyította őket, meghosz-
szabbította életüket, lehetetlen megköszönni.

Nagy-nagy hivatástudat jellemezte életpá-
lyáját, melyben mindent az orvosi szolgálat alá 
rendelt. Nyugdíjasként is energikusan dolgo-
zott, tudásával, tapasztalatával lelkiismerete-
sen szolgálta településünk egészségügyét.

A község közéleti tevékenységéből is aktívan 

kivette részét.
Több cikluson keresztül volt tagja az önkor-

mányzat képviselő-testületének. Nagy szakér-
telemmel, szociális érzékenységgel irányította 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság mun-
káját. Megfontolt javaslataival, megvalósítha-
tó ötleteivel vitte előrébb a képviselő-testület 
munkáját.

Hosszú éveken keresztül volt a rehabilitációs 
bizottság elnöke.

Tevékenységét a képviselő-testület 2003-ban 
Szegvárért Emlékéremmel ismerte el.

Ugyan tudtuk, hogy a Doktor úr beteg, de 
mindenki reménykedett, hogy újra felépül, 
hogy újra látjuk sétálni faluszerte kedves fele-

ségével. Sajnos a végzetes kór őt sem kímélte, 
2020. február 8-án örökre eltávozott közülünk.

A bánatot, melyet váratlan távozása 
mindannyiunknak okozott, enyhítse a tudat: 
nem élt hiába. Nemcsak betegei érzik úgy, ha-
nem gyermekei, unokái is, akik élete folytatását 
jelentik.

Részvéttel és együttérzéssel osztozunk a csa-
lád fájdalmában, bánatában. Míg mi orvosun-
kat gyászoljuk, addig a család a szerető férjet, 
a pótolhatatlan édesapát, nagypapát siratja. Ad-
jon a Jó Isten a hozzátartozóknak lelki erőt a 
pótolhatatlan veszteség elviselésére!

Ne feledjük, hogy ez nemcsak a búcsú, ha-
nem a köszönet pillanata is. Amikor búcsú-
zunk, egyúttal köszönetet is mondunk belső 
csendünkben az eltávozónak, mindazért, ami 
rá emlékeztet, amit neki köszönhetünk. Vigasz-
taljon minket a tudat, hogy ismerhettük, hogy 
köztünk, velünk élt. Nyújtson vigaszt a gondo-
lat, hogy nekünk, értünk végezte hivatását!

Emléke örökké bennünk él!
Isten vele! Nyugodjon békében!

Tisztelői nevében búcsúzóul: 
Gyömbér Ferencné

„Valaki végleg elmehet,
őrizd meg emlékét, és el ne feledd,

így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll,
vár a túlsó parton, hol nincsen határ.”

Pokolgép

Közmeghallgatás

Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzata szeretettel meghívja 
Szegvár lakosságát Közmeghall-
gatásra, 2020. április 15-én (szer-
dán) 18 órára a művelődési házba.

A közmeghallgatás témája:
- Tájékoztató 2020. évi beruházá-
sokról és fejlesztési tervekről
- Útjavításokkal kapcsolatos tájé-
koztató
- Egyebek

A közmeghallgatást a Szegvár 
Online élőben közvetíti Szegvár 
Facebook oldalán.

www.szegvaronline.hu nyomán

Búcsú Dr. Pozsik Sándor háziorvostól
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
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 +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásár-
helyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-708-
7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-es veze-
tékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 
07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 
09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
március 9-13. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-10.30 óráig
március 16-20. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
március 23-27. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
márc. 30-ápr. 3. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
április 6-9. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 
8.30-9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 
óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
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 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Hasznos tudnivalók!
Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00

A jegyző ügyfélfogadása
csütörtök 8.00-12.00 13.00-16.00
Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
Kormányablak busz 
települési ügysegéd helyett
minden hónap első szerdáján 
8.30-13.00-ig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: 
hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 óráig, pénteken 
nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő 8-12 12.30-16 óráig
kedd 8-12 12.30-16 óráig 
szerda 7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök 8-12 12.30-16 óráig
péntek 8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:

Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének 
telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-63/311-
433
hétfő  8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd   8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-14.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek   13-17
szombat  8-12

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szélma-
lom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30-
448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 14-
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtökén 
8-12 és 13-17 óra között.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől – péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 7-15 
óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077
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2020. február 22-én rendezte meg a Fu-
szulyka nyugdíjas klub a hagyományossá vált 
farsangi bálját. Negyedik alkalommal gyűltek 
össze a klub kezdeményezésére az idősebb kor-
osztályból egy kedves együttlétre, beszélgetés-
re, szórakozásra.

A 37 tagot számláló klubban már hetek óta 
folyt a szervezés. Kell is ennyi idő arra, hogy 
szombaton 10 órára, a vendégek érkezésére 
minden a helyén legyen. A farsangi bohóc pi-
ros orra és pöttyös ruhája tükröződött az aszta-
lon is, vidám hangulatot keltve.

A meghirdetett kezdési időpont már elmúlt 
mire mindenki elfoglalta a számára kijelölt he-
lyét. De a várakozási idő alatt kedves zsongás 
hallatszott a teremben, mindenki beszélgetett 
asztaltársaival, vagy a rég nem látott ismerő-
sével. Közben csemegézhettünk a klub tagjai 
által sütött szegvári kalácsból és a finom sós 
süteményekből.

A gyülekezési idő alatt az emeleti galériában 
megtekinthettük Szécsényi Jánosné Majzik 
Rozika festményeiből készült kiállítást, illetve 
az előcsarnokban a klubtagok kalocsai mintá-
val hímzett terítőiben, párnáiban, kötényeiben 
gyönyörködhettünk.

A klub vezetője Vigh Károlyné Magdi üd-
vözölte a vendégeket. A jelenlévő Szabó Ti-
bor polgármester és Szalai Antal az Életet az 
éveknek Csongrád megyei Nyugdíjasklubok 

Egyesületének megyei elnöke rövid köszöntőt 
mondott. Ezután Gyömbér Ferencné Putnoki 
Éva lépett a mikrofon elé, hogy a műsorszámo-
kat felkonferálja. 

A vendéglátók úgy gondolták, hogy a helyi 
nyugdíjas csoportok előadásaival töltik meg a 
műsoridőt. Az egy csokorba fűzött műsor lát-
tán érzékeltük, hogy ennyi fiatalos nyugdíjas, 
egy-egy rátermett vezetővel milyen remek szó-
rakoztatást produkálhat. A műsor sorrendjének 
összeállítása sem volt egyszerű, mert többen 
voltak, akik 2-3 csoportban is szerepeltek. Az 

átöltözést a megfelelő csoportruhába nem egy-
szerű gyorsan véghezvinni.

A műsor alatt együtt dúdoltuk a nótákat a 
Magyar Nóta Klubosokkal, szeretettel néz-
tük, milyen beleéléssel nótáznak. A Bazsa 
Mári Népdalkör hegedűszóval kísért szép 
dalait élvezettel hallgattuk, az ismertebbeket 
együtt énekeltük a tagokkal. Megmozdult a 
lábunk az asztal alatt a Szenior táncbemutató, 
meg a bajor tánc alatt, amelyeket a fuszulyká-
sok mutattak be. Nagyokat nevettünk a tréfás 
jeleneten, aminek a félreértés volt az alapté-
mája. Csernák 
Istvánné, Ibolya 
szép tavaszi ver-
sét nagy tetszés-
sel fogadtuk. 
Bányainé Rozika 
tájszólásban tol-
mácsolt vidám 
elbeszélése nagy 
sikert aratott. A 
műsor végén a 
s z e r e p l ő g á r d a 
összegyűlt a szín-
padon és együtt 
hívták táncra, 
mulatozásra a je-
lenlévőket.

A műsort adó csoportoknak, egyéneknek, 
közreműködőknek emléklappal, virággal kö-
szönték meg a részvételüket.

A bőséges ebéd után volt mit lemozogni. 
Nem is kellett kétszer mondani. Szinte az utol-
só falatok után megtelt a tánctér jókedvű tánco-
sokkal. Ki lassabban, ki gyorsabban, mindenki 
vérmérséklete szerint ropta a táncot. 

Pihenésképpen fél 4 körül tombolahúzásra 
került sor, ahol a felajánlásokból összegyűlt 
tárgyakat sorsolták ki. Aztán sötétedésig tar-
tott a tánc, a mulatozás.

Számosan támogatták a rendezvényt, akik-
nek a szervezők megköszönik az adományokat.

Kosztolányi Sándorné

Támogatók

Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Hunor COOP
Horváth Cipó
Gazdabolt
Érdi Zöldséges
Agóra Zöldséges – Tóth Józsefné
Puskin Tej Kft.
Tóth László
Gyömbér Ferencné
Kisbolt – Dobainé Kovács Mária
Gojdárné Rácz Erika
Virág Mágia
Mini Virágbolt – Kukovecz Márta
Szenténé Kókai Mária
Művelődési Ház dolgozói
Farkas Sándorné
Menyhárt Józsefné

Vidám szombat a Fuszulyka Klubosok szervezésében



6. oldal XXXIII. évfolyam 3. szám

Szabó Tibor polgármester üdvözölte a megje-
lenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testü-
let határozatképes, minden képviselő jelen van. 

Kis János képviselő javasolta, hogy zárt ülés 
keretében vegyék napirendre a Szegvári Falufej-
lesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
felügyelő bizottságának visszahívását és új felü-
gyelő bizottság választását.

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta az érin-
tettek kérhetik, hogy zárt ülés keretében tárgyal-
ják. Ezzel kapcsolatban nyilatkoztatni kell őket, 
ez nem a képviselő-testület kompetenciája. 

Kis János képviselő megjegyezte, a személyi 
kérdések miatt gondolta, hogy zárt ülés keretében 
tárgyalják.

Dr. Sztantics Csaba jegyző tájékoztatta, hogy 
a személyi kérdés nem zárt ülés, csak abban az 
esetben, ha az érintett kéri. Tárgyalhatja a kép-
viselő-testület nyílt ülésen, annak ódiumával, 
ha valami olyasmi hangzik el, ami az érintettek 
részére sérelmes, akkor ez ügyben ők további 
lépéseket tehetnek. A visszahívással önmagában 
nincs probléma. Az új felügyelő bizottsági tago-
kat mindenképpen nyilatkoztatni kell, hogy mi-
lyen módon kívánják tárgyaltatni a megbízásukat. 
Hiszen az adott vita során elhangozhatnak olyan 
kijelentések, tényállítások, melyek személyiségi 
jogokat sértenek. 

Szabó Tibor polgármester javasolta, hogy nyílt 
ülés keretében döntsenek a felügyelőbizottság 
visszahívásáról és esetlegesen zárt ülés keretében 
az új bizottság megbízásáról, ha szükséges.

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, hogy 
mindenképpen nyilatkoztatni kell az érintette-
ket, hogy milyen módon kívánják tárgyaltatni a 
bizottság létrehozását. Amennyiben a képvise-
lő-testület úgy dönt, hogy napirendre veszi és a 
testület nem fog vitát gerjeszteni, egyszerűen hoz 
egy döntést, abban az esetben, nincs ami miatt a 
képviselő-testület számon kérhető lehetne. Kérte 
a képviselő-testületet, hogy kellő előkészítés után 
tárgyalja meg, az érintettek nyilatkoztatása után 
az új bizottság létrehozását. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
nem gondolja, hogy a felügyelő bizottság visz-
szahívásával kapcsolatban vita alakulna ki. Ezért 
javasolta, hogy a felügyelő bizottság tagjainak 
visszahívása napirendre kerüljön 5. napirendi 
pontként

Napirend előtt tárgyalandó ügyek: A közös ön-
kormányzati hivatal megszüntetése

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a je-
lenlevőket, hogy Szabó István Derekegyház pol-
gármestere azért jött el az ülésre, hogy elmondja 
miért döntöttek a közös hivatal megszűntetése 
mellett. 

Szabó István Derekegyház polgármestere kö-
szöntette a megjelenteket. Elmondta, hogy 2007. 
szeptemberében hozta létre Szegvár és Derekegy-
ház a körjegyzőséget és 2013. január 1-én alakult 
meg a közös önkormányzati hivatal. Megjegyez-
te, hogy komoly munka áll az elmúlt tizenkét év 
mögött. Megköszönte a közös munkát. Elmondta, 
hogy kaptak egy lehetőséget, mellyel a képviselő-

testületük élni kíván. Eperjes község megkereste 
őket, hogy szeretnének közös hivatalt létrehozni 
Derekegyházzal. A jogszabályi keretek lehető-
séget adnak arra, hogy ezt a közös hivatalt lét-
rehozzák. Saját jegyzőt és saját hivatalt állítanak 
fel azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a közös 
hivatal gesztorságát Derekegyház fogja adni, így 
a település ázsiója emelkedni fog. Elmondta, hogy 
Szegvárt Derekegyházzal sok minden összeköti 
többek között a TOP 5.3.1. pályázat. Javasolta, 
hogy a jövőben is működjön együtt a két település.

Szabó Tibor polgármester sok sikert kívánt 
Derekegyház Önkormányzatának, reméli a köz-
eljövőben egy út is össze fogja kötni a két tele-
pülést. Elmondta, hogy vannak olyan pályázatok, 
melyekben együtt kell működniük. Átadta a szót 
Dr. Sztantics Csaba jegyzőnek.

Dr. Sztantics Csaba jegyző elnézést kért a 
képviselőktől, hogy az előterjesztést az ülés előtt 
kapták meg, de ennek elfogadható magyarázata 
van. Elmondta, hogy a járásban nyolc település 
közül öt település 2000 fő alatti, tehát önálló hiva-
tal fenntartására nem jogosult. Az együttműködé-
si lehetőség megtárgyalása elhúzódott, a mai nap 
az utolsó, hogy közös önkormányzati hivatalok 
alakuljanak. Azt utolsó napon kell dönteni arról, 
hogy a testület megszünteti a közös hivatalt. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy milyen döntése-
ket kell hoznia a képviselő-testületnek. Hozniuk 
kell egy megszüntető határozat arról, hogy 2019. 
december 31-én megszűnik a közös önkormány-
zati hivatal, továbbá dönteniük kell az alapító 
okirat módosításáról, mivel 2020. január 1-től 
Szegvár önálló hivatalt fog fenntartani. Felkérte 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályveze-
tőt, ismertesse a Kincstár által kért legfrissebb 
igényeket.

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályve-
zető elmondta, hogy a képviselők megkapták az 
előző alapító okiratot, ami most kerül módosítás-
ra. Az 5.2. pontjábana táblázat első sorában a köz-
tisztviselő helyett a közszolgálati szó fog kerülni. 
A második sorában a munkavállaló helyett mun-
kaviszony, a negyedik sorban pedig a közfoglal-
koztatott jogviszonynál a jogszabályi hivatkozás 
nem jó. A helyes: „A közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi törvény” 
fog belekerülni módosításként. 

Természetesen ezzel a módosító okirat is kie-
gészül. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése? Mivel nem volt, kérte a 
képviselőket, ha egyet értenek a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatal megszüntetésével, kéz-
feltartással jelezzék. 

Határozat
Derekegyház Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete 137/2019. (XII.10.) számú határozatával 
döntött arról, hogy a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatalból kilép 2019. december 31. napjával. 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete Derekegyház döntését tudomásul vette.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete jelen határozatával dönt arról, hogy a 
hivatal 2020. január 1. napjától önálló polgármes-
teri hivatalként működik. 

A hivatal neve: Szegvári Polgármesteri Hivatal.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét képező, 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal meg-
szüntetéséről rendelkező megállapodást elfogad-
ja. 

Szabó Tibor polgármester ismertette a Szeg-
vári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Ok-
iratának módosítását, a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okiratának módosítását a 2. mel-
léklet szerinti módosító okirattal jóváhagyta.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt 
az egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészíté-
sével. 

3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
a módosító és az egységes szerkezetű Alapító Ok-
iratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyil-
vántartása részére küldje meg. 

Szabó István Derekegyház polgármestere kel-
lemes ünnepeket, boldog újévet kívánt a jelenle-
vőknek és elköszönt.

A polgármester tájékoztatója a két ülés között 
történt eseményekről, a fontosabb intézkedések-
ről

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy három fontos közgyűlésen vett 
részt. Az első a LEADER, ahol szóba kerültek 
azok a források, melyek még nem lettek felhasz-
nálva. Ennek összege kicsivel több, mint 100 mil-
lió forint. A kabinet munkatársai dolgoznak azon, 
hogy milyen forrásokra tudunk még pályázni. Há-
rom alfejezet van, ahova még tudnak pályázatot 
benyújtani. Bízik benne, hogy a támogatást meg-
kapja az önkormányzat. Balástyán rendezték meg 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
ségének taggyűlését. Újvári László polgármester 
tartott egy tájékoztatót a Magyar Falu program-
ról. Tárgyalásra került, hogy Kisvárosi Program 
fog indulni. Elmondta, hogy a tegnapi nap folya-
mán került sor a Csongrád Megyei polgármeste-
rek szakmai fórumára. Sajnálatos módon Gyopá-
ros Alpár a modern település fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos nem tudott részt venni és helyette 
sem vett részt senki a minisztériumból. Ezért a 
Magyar Falu Program tapasztalatairól és terveiről 
nem kaptak tájékoztatást. Ígéretet kaptak a Me-
gyei Közgyűlés részéről, hogy januárban szer-
veznek egy szakmai napot, ahol kizárólag erről 
a programról lesz szó. Reméli, hogy tájékoztatást 
fog akkor kapni arról, hogy a tartaléklistán lévő 
pályázatok hogyan fognak megvalósulni. 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, véle-
mény nem volt, a képviselő-testület 7 igen szava-
zattal meghozta alábbi határozatát. 

Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. december 12-én 14:00 órakor tartott nyilvános üléséről



7. oldal2020. március

Folytatás a 10. oldalon

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete elfogadta a polgármester tájékoz-
tatóját a két ülés között történt eseményekről, a 
fontosabb intézkedésekről.

1. Napirendi pont: A Képviselő-testület 2020. 
évi munkaterve

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
bizottságok véleményezték a munkatervet. (2. sz. 
melléklet) Megkérte Kis Jánost a Pénzügyi, Gaz-
dasági Bizottság elnökét ismertesse a bizottság 
véleményét. 

Kis János bizottsági elnök ismertette a bi-
zottság módosító javaslatait.  A Polgármester úr 
javaslata alapján indítványozzák, hogy a február 
13-i ülés 7. napirendi pontjában két közmeghall-
gatás időpontjáról döntsön a képviselő-testület 
egy tavasziról és egy ősziről. Javasolják, hogy 
ne csak a lakosság részére tartsanak fórumot, ha-
nem a vállalkozók részére is. Ezért a 7. napirendi 
pontot változtassák meg „Közmeghallgatás és 
vállalkozói fórum időpontjainak, napirendjeinek 
meghatározására”. A március 26-i üléssel kap-
csolatban megkérdezte, hogy a tűzoltóságnak, 
a rendőrségnek és a polgárőrségnek miért ezen 
az ülésen kell beszámolnia, hiszen elég sok na-
pirendi pont szerepel ezen a napon. Mi kötelezi 
a testületet arra, hogy ezek a beszámolók nem 
tehetők el más időpontra? Megjegyezte, hogy 
az októberi ülésen érdemben csak egy napi-
rendi pont szerepel. Ezért új napirendi pontok 
felvételét javasolták. Többek között a közmű 
szolgáltatók meghallgatását, úgy, mint a víz- és 
csatornamű szolgáltatót, az áramszolgáltatót, 
a földgázszolgáltatót, a Volán társaságot és a 
hulladékgazdálkodástól azokat a szervezeteket, 
amelyekhez a szegvári hulladékszállítás, -keze-
lés tartozik. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
ezekkel a kiegészítésekkel javasolja elfogadni a 
képviselő-testület 2020. évi munkatervét. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte az 
Oktatási, Kulturális és Szociális bizottság véle-
ményét a munkatervvel kapcsolatban.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 
a munkatervet. 

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, hogy a 
rendőrség részére a márciusi első testületi ülésen 
való beszámolás a megfelelő időpont, mivel feb-
ruár végén van egy beszámolójuk és a környező 
településeken azt felhasználva tájékoztatják a 
képviselő-testületeket az elvégzett munkájukról. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Szentesen is a 
márciusi ülésen számol be a rendőrség és a tűz-
oltóság is.

Szabó Tibor polgármester megköszönte dr. 
Sztantics Csaba jegyző úr kiegészítését. Meg-
jegyezte, hogy Szegváron a polgárőrök aktí-
van kiveszik részüket a munkából a rendőröket 
segítve, ezért van egyszerre a beszámolójuk. 

A Polgármester kérte a képviselőket, ha egyet 
értenek a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kiegé-
szítéseivel és azokkal együtt elfogadják a képvi-
selő-testület 2020. évi munkatervét, kézfeltartás-
sal jelezzék. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a mellékelt 2020. évi munkatervét a 
kiegészítésekkel együtt elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az elfogadott munkaterv Szerve-
zeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
módon történő kihirdetéséről, az érintetteknek 
történő megküldéséről.

2. Napirendi pont: beszámoló a szegvári közös 
önkormányzati hivatal munkájáról

Dr. Sztantics Csaba jegyző elismeréssel nyi-
latkozott az elmúlt 11 évben végzett körjegyzőség 
és közös hivatali munkáról. Reméli, hogy a jövő-
ben könnyebb lesz a dolgozók munkája. A hivatali 
dolgozók megfelelően fogják szolgálni a képvise-
lő-testületet és a lakosságot. A hivatali tevékeny-
ség ketté választható, egyrészt a település képvi-
selő-testületének jó értelembe vett, kiszolgálója 
másrészt a lakosságot érintő feladatok ellátója. 
Jobban tudnak a jövőben a település lakosságára 
összpontosítani. 

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályve-
zető megjegyezte, hogy a beszámoló a teljesség 
igénye nélkül készült. (3. sz. melléklet) Sok min-
dent lehetett volna még írni a hivatal munkájáról, 
mivel nagyon sokrétű, ez a felsorolásból is látszik. 
Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
ülésén elnök úr hiányolta az ASP rendszerrel kap-
csolatos részletesebb tájékoztatót. Tájékoztatta a 
képviselőket, hogy nagy gondot okozott a rend-
szer bevezetése, mivel senki nem volt felkészül-
ve, nem kaptak a dolgozók segítséget a Kincstár 
részéről. Kiemelte az ebben az évben lebonyolí-
tott két választást. Köszönettel tartozik a hivatal 
dolgozóinak, hiszen zökkenőmentesen, jól együtt 
tudtak dolgozni. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét a be-
számolóval kapcsolatban.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy 
a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
képviselő-testületnek megtárgyalásra, illetve a 
határozati javaslat elfogadására javasolta. Megje-
gyezte, ha a későbbiek folyamán szót kap, mint 
képviselő megteszi az előterjesztéssel kapcsolat 
kiegészítéseit. 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnö-
kének.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 
a képviselő-testületnek a határozati javaslatot. 

Szabó Tibor polgármester megkérte Kis János 
képviselőt tegye meg kiegészítését. 

Kis János képviselő megköszönte a hivatal dol-
gozóinak a végzett munkát. Az előterjesztésből 
hiányolta az összehasonlító adatokat. Elmondta, 
hogy Derekegyház esetében előfordult, hogy nem 
is szolgáltattak adatot. Megjegyezte, hogy ebben 
az évben a Gazdálkodási Osztály létszáma egy 
fővel bővült. A beszámolóból nem derült ki, hogy 
a derekegyházi közös hivatalnál szülési szabad-
ságát töltő munkatárs helyett lett felvéve. A kö-
zös hivatal megszűnését követően ezt a dolgozót 
esetleg el kell-e bocsátani? Hiányolta azt a kimu-
tatást, mely megmutatná, hogy hány ügyet oldott 
meg a hivatal. 

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályve-
zető megjegyezte, hogy a Gazdálkodási Osztály-
ra a megnövekedett munka miatt vettek fel egy 
főt az osztályvezető kérésére, a képviselő-testület 
hozzájárulásával. Ez Derekegyházat nem érinti, 
ott a gyes-en lévő kolleganő helye üres. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
jegyezte, hogy Szegváron a középiskolai vég-
zettségű munkatársak létszáma 9 fő, a főiskolai 
végzettségűeké 5 fő. Úgy emlékszik, hogy két 
évvel ezelőtt több volt a főiskolai végzettségű 
dolgozó. Mi ennek az oka? Továbbá a beszámo-
ló tartalmazza, hogy a kabinetben egy álláshely 
betöltetlen, kérdése ezzel kapcsolatban, hogy a 
kabinetirodában milyen jogviszonyban látják el a 
feladatukat a dolgozók?  

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztály-
vezető elmondta, hogy a kabineti dolgozók köz-
tisztviselők, a polgármester irányításával végzik 
munkájukat. A másik kérdéssel kapcsolatban el-
mondta, hogy egy felsőfokú végzettségű dolgozó 
felmondott és van egy, aki jelenleg gyes-en van.

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy 
egyelőre nem tervezi a kabineti dolgozók létszá-
mát bővíteni. Azonban, ha bármelyik osztályon 
szükség lesz létszámbővítésre, fel fogják hasz-
nálni ezt az álláshelyet. Megkérdezte, hogy van-e 
még valakinek kérdése?

Kis János képviselő megkérdezte, hogy a kö-
zös hivatal megszűnésével kapcsolatban 2020. 
január 1-től mire számíthatnak? 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, a teg-
napi napon kapták meg a döntést Derekegyház 
részéről, hogy megszüntetik a közös hivatalt. Az 
Igazgatási Osztály előkészítette a megszüntető 
határozatot, illetve az alapító okirat módosítását. 
Nem volt még idő arra, hogy azzal foglalkozza-
nak, hogy mi lesz a következménye a közös hiva-
tal megszűnésének.  

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, 
hogy hamarosan új jegyző fog a szegvári hivatal 
élére állni. Az új vezető távollétében nincs értel-
me bármit is mondani a hivatal további működé-
sével kapcsolatban.

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, ha ki-
derül, hogy az új jegyző mikortól tud jönni erről 
azonnal tájékoztatni fogja az érintetteket. Meg-
kérdezte, hogy van-e még kérdés, vélemény?

Pöszmet Zsolt képviselő megköszönte a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak a munkáját.

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselő-
ket, ha elfogadják a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatal munkájáról szóló beszámolót, kézfel-
tartással jelezzék.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3. Napirendi pont: Szabó Tibor polgármester 
cafetéria-keretének jóváhagyása

Dr. Sztantics Csaba jegyző tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy a polgármester urat is megilleti 
a cafetéria juttatás. Időarányosan kell számára 
megállapítani 2019. október 13-tól, 2019. decem-
ber 31-ig. (4.sz. melléklet) A költségvetési törvény 
állapítja meg a 200.000, forintos maximumot. A 
költségvetési törvény lehetőséget ad arra, hogy az 
önkormányzatok eltérhetnek az eddigi 38.650 fo-
rintos illetményalaptól, adott költségvetési évben. 
Magasabb illetményalap esetében, a cafetéria sza-
bályzat alapján, az illetmény alap ötszöröse adható 
cafetéria juttatásként. Ezért előfordulhat, hogy 
a jövőben változni fog a cafetéria juttatás össze-
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Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját,  
amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.” - Jak 1,12

Liturgikus naptár
Március 4. – Boldog Meszlényi Zoltán - 1951. 

március 4-én halt meg a 2009 októberében bol-
doggá avatott Meszlényi Zoltán vértanú püs-
pök. Liturgikus emléknapján rá emlékezünk.

Március 7. - Perpétua és Felicitász - A 
Septimus Severus-féle keresztényüldözés ide-
jén, 203. március 7-én Karthágóban szenvedett 
vértanúságot Perpétua, Felicitász, hitoktató-
juk és három hittársuk. Perpétua naplószerű 
feljegyzéseket készített a börtönbe vetett és 
az elítélt keresztények élményeiről. Írása a 
jegyzőkönyvvel együtt szó szerint az utókor-
ra maradt. Felicitász a börtönben szülte meg 
gyermekét.

Március 9. - Római szent Franciska - A há-
ziasszonyok védőszentjére emlékezünk. Fran-
ciska már gyermekként arra vágyott, hogy 
teljesen Krisztusnak szentelhesse magát, ám 
férjhez adták. Fáradhatatlanul gondoskodott 
Róma szegényeiről; megalapította az obláták 
társulatát.

Március 17. - Szent Patrikra, Írország térítő 
apostolára és védőszentjére emlékezünk. Ő az 
egyetlen szent, aki az Egyház egyetemes ka-
lendáriumában Írországot képviseli. Ünnepét 
csak ezerkétszáz évvel halála után vették föl az 
egyetemes naptárba.

Március 19. - Szent Józsefnek, az egyetemes 
Egyház védőszentjének főünnepe. A keresz-
tény házasságok és családok, munkások, kéz-
művesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöt-
tek és a jó halál védőszentjére emlékezünk.

Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepe. Urunk születésének hírüladása 
egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Jézus fo-
gantatását, Urunk megtestesülését (Conceptio 
Domini, Conceptio Christi) ünnepeljük. A ta-
vasz első napjai előre mutatnak, arra, hogy a 
természet éledése majd a gyümölcsökben nyeri 
el teljességét. A gyümölcsoltás ideje van; Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepe az üdvtörté-
net „gyümölcsoltását” helyezi elénk.

Forrás: Magyar Kurír

Hol van ma már a nagyböjti fegyelem? Ki 
gondol arra, hogy nagyböjt van? – teszi fel a 
kérdést Korzenszky Richárd bencés szerzetes, 
emeritus tihanyi perjel írásában, amelyet feb-
ruár 25-én tett közzé a Facebookon. Az aláb-
biakban Richárd atya nagyböjti gondolatait 
olvashatják.

A szent negyven nap mindannyiunk számára 
a próbatétel ideje. Az önmagunkkal való küz-
delem hetei ezek. Az elmélyedés lehetősége. 
Szent Benedek figyelmezteti szerzeteseit, hogy 
– bár az egész életnek mintegy nagyböjti fe-
gyelemben kellene telnie – az évnek legalább 
ebben az időszakában mindenki vegye sokkal 
komolyabban vállalt kötelezettségeit. Ezt írja: 
„A negyven napnak ebben az idejében teljes 
tisztasággal élje az életét, ugyanakkor a más 
időkben elkövetett hanyagságait ezekben a 
szent napokban tegye jóvá. Ez akkor történik 
megfelelő módon, ha minden bűntől tartózko-
dunk, könnyek között imádkozunk, szent ol-
vasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és 
az önmegtagadás cselekedeteire törekedünk” 
(Regula 49. fejezet).

Kérdezhetné bárki: Hol van ma már a nagy-
böjti fegyelem? Ki gondol arra, hogy nagyböjt 
van? Valóban, mintha kiveszett volna az em-
berekből az érzék az idő iránt. Amikor össze-
mossuk a hétköznapokat és a vasárnapokat is, 
igazán idejétmúlt dolognak tűnik nagyböjtről 
beszélni. Pedig itt van számunkra az idő! Tu-
datosabban kell élnünk keresztény életünket. 
Ne gondoljuk, hogy a megszentelt, régi szép 
szokások öncélú gyakorlatok voltak csupán.

A negyvennapi böjt megtartásáról szóló 
Szent Benedek-i soroknak van egy nagyon 
hangsúlyos mondata. Ezeknek a gyakorlatok-
nak, a több imádságnak, az ételben-italban tör-
ténő önmegtagadásnak, az alvásban, beszéd-
ben, tréfálkozásban való nagyobb fegyelemnek 
sokkal nagyobb a jelentősége, mint gondol-
nánk. A célja mindezeknek: „hogy a lelki vá-
gyódás örömével várja a szent húsvétot”.

Nem élhetünk soha a pillanatnak. Nem lehe-
tünk céltalanok. Nem ragadhatunk bele hétköz-
napjainkba. Kell, hogy urai legyünk önmagunk-
nak, szükséges, hogy ne sodorjanak el ennek a 
világnak ingerei. Életre, húsvétra, 

feltámadásra szánt emberek vagyunk mind-
annyian. Sokszor megfeledkezünk erről. S az 
élet és a jövő összefügg. Jövő, távlatok nélkül 
nincsen élet. A nagyböjt éppen erre figyelmez-
tet bennünket: ne tekintsük abszolút értékűnek 
azt, ami körülvesz bennünket. Legyünk képe-
sek arra, hogy függetlenítsük magunkat a pil-
lanatok szorításától. A szent húsvét: az életnek, 
az örökké tartó életnek az ünnepe. Jézus győz 
a halálon. Halállal legyőzte a halált, és a sírban 
lévőknek: nekünk, mindannyiunknak – életet 
ajándékozott.

Minden nagyböjti gyakorlatnak az értel-
me: az élet. Vajon szakítunk-e időt arra, hogy 
számba vegyük napjainkat? Vajon szembené-
zünk-e azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek? 
Készek vagyunk-e arra, hogy töredelmes szív-
vel elismerjük: bűnösök vagyunk?

A keleti egyház szerzeteseinek mindennapos 
imádsága legalább ebben a szent időben legyen 
a miénk is: „Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, 
könyörülj rajtam, bűnösön!”

Forrás: Korzenszky Richárd OSB 
Facebook-oldala

Szembenézünk-e azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek? 
– Korzenszky Richárd OSB nagyböjti gondolatai

HIT VILÁG
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„A szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja.” - Péld 16,9

Húzd ki a rossz hajtást!
Réges-rég történt a következő eset. 

Egy apa - hogy vásott fiát jobb útra té-
rítse - egy bölcshöz fordult. 

- Mester, vedd rá fiamat, hogy többé 
és jobbá váljon! Tudom, hogy tehetsé-
ges, de mindebből nem sok látszik. 

A mester magához rendelte a fiút. Sé-
tálni indultak a hatalmas kertben. 

- Itt van ez hajtás. - mutatott a bölcs 
tanító egy fiatal növényre, amely első 
leveleit nevelgette a napon. - Húzd ki! 

A fiú lehajolt és erőlködés nélkül ki-
rántotta a hajtást. Tovább mentek. A 
mester most egy fejlettebb növényre 
mutatott. A fiú térdéig ért, szára már 
fásodott. 

- Most húzd ki ezt! A fiú megszorítot-
ta a növény szárát, izmai megfeszültek 
és a gyökér engedett, kint volt ez is. 

Tovább haladtak. A bölcs most egy 
olyan fácskára mutatott, amely már a 
fiú derekáig ért. - Gyerünk! - szólt kér-
lelhetetlen határozottsággal. - Húzd ki 
ezt is! A fiú minden erejét összeszedte. 
Sokáig rángatta a kis fát, a tenyere is 
felsebesedett, de végül ő győzött. Re-
csegett-ropogott szegény növény, ahogy 
a kamasz kicsavarta a helyéből. 

A tanító tovább sétált. Ezúttal egy 
megtermett fára mutatott rá, ami szin-
tén fiatal volt, de már jó kétszer olyan 
magas lehetett, mint a fiú. - Húzd ki! 
- parancsolt a gyerekre. A kamasz azon-
ban a fejét rázta. - Nem lehet. Képtelen-
ség megtenni. Ehhez nincs elég erőm… 

Akkor a tanító elmosolyodott: 
- Azt, hogy az életedben mennyire 

lehetsz sikeres, a szokásaid határozzák 
meg. 

A jó szokások a csúcsig emelnek, a 
rossz szokások azonban romba dön-
tenek. A rossz szokások veszélyesek, 
ugyanúgy erősödnek az idővel, mint 
a facsemeték. Ha időben észreveszed 
őket, még meg tudsz tőlük szabadulni. 
Az idő előre haladtával azonban ez egy-
re nehezebb és nehezebb lesz. 

Figyelj hát oda a rossz szokásaidra, 
nehogy úgy járj, mint ezzel a növendék-
fával. Nehogy ne maradjon erőd a vál-
toztatáshoz. 

A fiú megértette a leckét. Megszaba-
dult azoktól a szokásaitól, amelyek ap-
ját aggodalommal töltötték el. A tanítás 
hatására boldog és teljes életet élt. 

A nagyböjt a legjobb alkalom arra, 
hogy kigyomláljuk, kivágjuk kertünk-
ből, lelkünkből mindazt, ami nem oda-
való, ami elválaszt Jézustól. 

Nos, hogyan kezdesz hozzá?
 

Forrás: Lépcsők/2020.2. szám 

HÍREK – ESMÉNYEK
Február 26-án hamvazószerdával el-

kezdődött a Nagyböjti Szentidő. Szer-
dán és pénteken a szentmise előtt ke-
resztutat végzünk.

Nagyböjti lelkigyakorlat: április 2-3-
án lesz a 18 órakor kezdődő szentmisé-
ben, az elmélkedéseket Kalaman János 
kevermesi plébános atyától hallhatjuk. 
Gyóntatás szentmise előtt fél órával, il-
letve a szentmise alatt.

Április 5. Virágvasárnap, az ünnepi 
szentmise fél 9-kor kezdődik barka-
szenteléssel, majd Jézus szenvedéstör-
ténetét, a Passiót énekelve hallhatjuk.

Április 6-án (hétfőn) reggel 8 órától 
lesz templomunk húsvét előtti nagyta-
karítása. Tegyük szabaddá magunkat, 
hogy közösen tudjuk kitakarítani temp-
lomunkat.

Április 9. Nagycsütörtök, a 18 órakor 
kezdődő szentmisével kezdődik a hús-
véti szent három nap ünneplése, amikor 
az Oltáriszentség alapítására emléke-
zik az Egyház, majd együtt virraszt 
az Olajfák hegyén vérrel verejtékezett 
Krisztussal.

Április 10. Nagypéntek, a 18 órakor 
kezdődő esti liturgián megváltásunkat 
ünnepeljük. Jézus szenvedéstörténetét, 
sok év után újra felelevenítve láthatjuk 
majd a felnőttek előadásában, színdarab 
formájában láthatják a testvérek. Ezzel 
is szeretnék a húsvéti készületet előké-
szíteni!

Április 11. Nagyszombat, a szertar-
tás 20 órakor kezdődik a szabadban 
tűzszenteléssel, majd a húsvéti gyertya 
megáldása, égő gyertyával vonulunk 
be a templomba, a húsvéti örömének 
elhangzása után az igeliturgia átvezet 
bennünket a húsvéti ünnep misztériu-
mába, felzúg az orgona, a csengő és a 
harang, jelezvén az ünnep örömét! Majd 
a szentmise végén a feltámadási körme-
net.

Április 12. Húsvétvasárnap, Jézus fel-
támadásának ünnepe, az ünnepi szent-
mise 9 órakor kezdődik.

Április 13. Húsvéthétfő, szentmise 
reggel fél 9-kor lesz!

(Rozgonyi Mária)
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ge.  Jelen pillanatban a 200.000 forint időarányos 
része illeti meg a polgármester urat a határozati 
javaslat szerint. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, véleménye?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
jegyezte, hogy az illetményalap ebben az évben 
a Szegvári Közös Önkormányzati hivatalnál 
46.000 forint körüli összeg. 

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályve-
zető elmondta, hogy egy bérkiegyenlítő pályázat 
következtében megemelkedett az illetményalap, 
de a cafetéria szabályzatot nem módosították. 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, 
hogy az általa említet cafetéria alaptól való eltérés 
a jövőre vonatkozik. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
jegyezte, hogy ez előterjesztésben 38.650 forint 
illetményalapról van szó, akkor melyik összeggel 
kell számolni?

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztály-
vezető megjegyezte, hogy a cafetéria szabályzat 
nem módosult, azért számoltak a 38.650 forintos 
illetményalappal. 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, 
hogy nem véletlenül nem módosult a cafetéria 
szabályzat, mivel eddig nem a képviselő-testület 
által megállapított illetményalap képezte az ala-
pot, hanem a költségvetési törvényben megha-
tározott 38.650 forint. Ebben az évben még nem 
érvényesül az, amit az előzőekben említett. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 
van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Mivel 
nem volt érte a képviselőket, ha egyet értenek a 
határozati javaslattal, kézfeltartással jelezzék. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése 
és 225/L. § (1) bekezdése alapján Szabó Tibor pol-
gármester cafetéria-juttatásának éves keretössze-
gét 2019. évre időarányosan bruttó 43.836 Ft-ban 
határozza meg.

A képviselő-testület Szabó Tibor polgármester 
cafetéria-juttatásának igénybevételére, az azzal 
való elszámolásra és visszatérítésre a Szegvá-
ri Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati 
Szabályzatának vonatkozó részletszabályait ren-
deli alkalmazni.

4. Napirendi pont: 2020.03.01–2021.02.28-ig 
tartó Közfoglalkoztatási Program pályázatai

Szabó Tibor polgármester kiegészítette az 
előterjesztést azzal, hogy a program keretében 
nemcsak munkabérre kap támogatást az önkor-
mányzat, hanem anyagköltségre is. A helyi sajá-
tosságokra épülő program keretében szeretnének 
a szabadidő parkban felújításokat megvalósítani. 
Úgy, mint padok kihelyezése, szeméttárolók el-
helyezése, a Kórógy utcára feljutás megkönnyíté-
sére lépcső kiépítése, pergolák és szalonnasütők 
kihelyezése. Esetleg, ha a keret engedi, egy szebb 
kutat helyeznek ki. A Kórógy utcán a volt játszó-
tér helyére építenének egy nyilvános WC-t, ennek 
tervei elkészítés alatt vannak. Kora tavasztól késő 
őszig üzemelne ez a nyilvános helyiség, hiszen a 
téli időszakban fagymentesíteni kell, fűteni nem 
szeretnék. A szociális program keretein belül jár-
da és csapadékelvezető árok kialakítása, felújítá-

sa, helyreállítása fog megvalósulni. Elsősorban a 
Kórógy-csatornától a Kórógy utcáig vezető járdát 
szeretnék felújítani. Továbbá a központi buszmeg-
álló mögötti járdát (Petőfi utca felöli) szintén fel 
fogják újítani. Olyan helyeken, ahol jelenleg nincs 
csapadékvíz elvezető árok, ott kialakítanak, vala-
mint a meglevőket felújítják. Mivel az előterjesz-
tést a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
megkérte Kis János bizottsági elnököt mondja el 
a bizottság véleményét. 

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a 
bizottság az előterjesztést megvitatta és a képvi-
selő-testületnek elfogadásra javasolta. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, hogy a szociális program keretében 
megvalósítható lenne-e, hogy a központi busz-
megálló mögötti csapadékvíz gyűjtő csatornából 
eltűnjön a víz? Nagyon magasan áll benne a víz, 
és ha valaki véletlenül beleesik, nagyobb problé-
ma is származhat belőle. Ha ennek a programnak 
a keretében ez nem valósítható meg esetleg más 
lehetőséget keresni a megoldásra. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az 
Összetartozás kútja folyamatosan folyik és emiatt 
állandó szinten van a víz. Az útfelújítás kapcsán 
ki lett takarítva az árok és most már a sportpálya 
felé folyik el a víz. A víz nem szaporodik, hanem 
álladó, mivel a kút állandóan folyik, nagyobb lej-
tést lehetne neki adni, de az óriási munka, az ösz-
szes bejárót fel kellene szedni. Azt kell eldönteni, 
hogy folyjon a kút és akkor lesz víz az árokban, 
vagy ne folyjon a kút és akkor nem lesz víz az 
árokban. Ezt kell mérlegelni. Megkérdezte, hogy 
van-e még valakinek kérdése? Mivel nem volt 
kérte a képviselőket, ha egyetértenek a 2020. 03. 
01-től – 2021. 02. 28-ig tartó közfoglalkoztatási 
program pályázataival, kézfeltartással jelezzék. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a
1. Helyi sajátosságokra épülő program 
2. Szociális jellegű program 
pályázatok benyújtását.
A Képviselő testület a pályázat pozitív elbírá-

lása esetén támogatja az esetlegesen szükséges 
közbeszerzési eljárások megindítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a pályázat benyújtására és a munkaszer-
ződések megkötésére. 

5. Napirendi pont: egyéb előterjesztések
Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a képvi-

selőket, hogy a Délkelet-Alföldi Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás azt kérte az önkormány-
zattól, hogy egy határozatban adja meg, ki fogja 
képviselni az önkormányzatot. Nem érti a kérést, 
mivel az önkormányzatot a polgármester képviseli, 
elméletileg ezt nem kell határozatba foglalni. Mivel 
a DAREH Önkormányzati Társulás ragaszkodik a 
határozathoz, ezért született ez az előterjesztés. (6. 
sz. melléklet) Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolat-
ban van-e kérdés, észrevétel? 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, 
a határozatban szerepeljen, hogy a polgármester 
akadályoztatása esetén az alpolgármester képvi-
seli az önkormányzatot. 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselő-
ket, ha ezzel a kiegészítéssel együtt, egyetértenek 
az elhangzottakkal, kézfeltartással jelezzék. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Délkelet-Alföldi Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulásban történő képviseletre 
Szabó Tibor polgármestert bízza meg. A polgár-
mester akadályoztatása esetén Tóth Péter alpol-
gármester képviseli Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzatot. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az 
iskolai étkezési díjakról kell még döntenie a kép-
viselő-testületnek. (7. sz. melléklet) Az elmúlt 
testületi ülésen elnapolták ezt az előterjesztést. 
Felvette a kapcsolatot a szolgáltató képviselőjével 
és abban állapodtak, meg mérsékli az emelést. Az 
emeléstől nem tud eltekintetni, belátta, hogy az 
ő hibájuk volt, hogy a tavalyi évben nem történt 
emelés. Az előző 50 forintos emelés helyett 30 
forint áremelést javasolt a nyersanyag ár tekinte-
tében. A polgármester elmondta, hogy az iskolai 
étkeztetést az önkormányzatnak biztosítania kell. 
Érdeklődött a szomszédos településen az étkezési 
térítési díjakról. Sajnos nem összehasonlítható, 
hiszen nem mindegy, hogy a konyha kapacitása 
mekkora. A helyi étteremnek a napi étkeztetési 
díja is magasabb, mint a szolgáltató ajánlata.  A 
30 forint nyersanyagár emelés a szülőt terheli, 
a 20 forintos szolgáltatási díj emelés az önkor-
mányzatot. 

Kis János képviselő szerint egyáltalán nem 
adott jobb ajánlatot a vállalkozó. Nem tudja elfo-
gadni az áremelést. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
szerződést 2020. augusztus 31-ig fogják megkötni 
a szolgáltatóval. Ha nem fogadják el az ajánlatot, 
valószínűleg nem biztosítja tovább az étkeztetést 
a vállalkozó. Az önkormányzatnak viszont bizto-
sítania kell az étkeztetést, mivel ez kötelező fel-
adat. 

Kis János képviselő megkérdezte, hogy nem 
kellett volna-e pályázatot kiírni az iskolai étkez-
tetésre? 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
korábbiakban igen írtak ki pályázatot, de most 
nincs rá idő. A központi konyha átadásáig áthi-
daló megoldás az, hogy a Sze-PaSzolg 2012. Kft-
vel megkötik a szerződést az iskolai étkeztetésre. 
Megkérdezte, van-e még valakinek kérdése? Mi-
vel nem volt kérte a képviselőket, aki egyet ért az 
iskolai térítési díjjal kapcsolatos módosító rende-
lettel kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő Testületének 14/2019. (XII.13.) önkor-
mányzati rendeletét a gyermekjóléti alapellátá-
sokról, a gyermekek pénzbeli és természetbeni 
juttatásairól szóló 26/2013. (XII.13.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.

Szabó Tibor polgármester kérte, aki egyet ért az 
iskolai étkeztetés biztosítására vonatkozó szolgálta-
tási szerződés megkötésével, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak 
étkeztetésére vonatkozó – a 2020. január 1-től 
2020. augusztus 31-ig terjedő időszakra szóló –, a 
Sze-PaSzolg 2012. Kft-vel (Várpalota, Erdődy P. 
T. u. 25.)  megkötésre kerülő mellékelt szolgálta-
tási szerződést jóváhagyja. 

A 7. oldal folytatása
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Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
szóbeli előterjesztés alapján visszahívják a Szeg-
vári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Non-
profit Kft felügyelőbizottságát. Elmondta, hogy 
egy háromtagú bizottságról van szó. Egyik tagja 
jelezte, hogy le kíván mondani a felügyelő bizott-
sági tagságáról. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
ülésén felmerült, hogy újítsák meg a bizottságot. 
Megnézik, hogy mennyi időn belül kell új felü-
gyelő bizottságot választani és egy testületi ülés 
keretén belül megneveznék és megválasztanák az 
új tagokat. 

Kis János képviselő azt javasolta, hogy a mai 
ülésen döntsenek a visszahívásról és az új tagok-
ról is. Nem szeretné akadályozni a Kft jogszerű 
működését. A tagokkal kapcsolatban van javas-
lata. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte megfelelő előkészítés kell, hogy megelőz-
ze azért, hogy dönteni tudjon a képviselő-testület. 

Kis János képviselő megkérdezte mi a megfe-
lelő előkészítés? 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, hogy Dr. Sztantics Csaba jegyző ismertette a 
felügyelő bizottság megválasztásának a menetét. 
Továbbá tudni kell azt is, hogy a javasolt szemé-
lyek vállalják-e a megbízatást.

Szabó Tibor polgármester javasolta, hogy 
válasszák ketté a dolgot. Először hívják vissza a 
felügyelő bizottságot és utána, mivel Kis János 
képviselőnek van javaslata a tagokkal kapcso-
latban, akiket biztosan meg is kérdezett, hogy 
elvállalják-e a feladatot, válasszanak új felügyelő 
bizottságot.

Kis János képviselő módosító indítványt tett 
arra vonatkozóan, hogy december 31-el hívják 
vissza a felügyelő bizottságot és december 31-ig 
tartsanak egy rendkívüli ülést, amikor megvá-
lasztanák az új felügyelő bizottság tagjait. 

Szabó Tibor polgármester kérte a képvise-
lőket, ha a módosító indítvánnyal egyetértenek, 
miszerint december 31-ével hívják vissza a régi 
felügyelő bizottságot és december 31-ig hívjanak 
össze egy rendkívüli ülést ahol döntenek az új fe-
lügyelő bizottság tagjairól. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető 
és Szolgáltató Nonprofit Kft felügyelőbizottságát 
december 31-ig visszahívja és a képviselő-testület 
rendkívüli testületi ülés keretében december 31-ig 
új felügyelő bizottságot választ.

Purgel Zoltán az Oktatási, Kulturális és Bi-
zottság külsős tagja megkérdezte lenne-e arra 
lehetőség, hogy a polgármesteri hivatal dolgo-
zói és az önkormányzat által fenntartott intéz-
mények dolgozói kapnának évvégén valamilyen 
béren kívüli juttatást? Van-e erre esély ebben 
az évben, mivel az előző években kaptak ilyen 
juttatást?

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
szívesen adnának mindenkinek akár tizenharma-
dik havi juttatás címén jutalmat, de sajnos ezt az 
önkormányzati gazdálkodás nem teszi lehetővé. 
Viszont van egy minimális forrás, amit erre tud-
nak fordítani. Egyeztetett az igazgatási és a gaz-
dálkodási osztályvezetővel, ezzel kapcsolatban és 
még karácsony előtt a dolgozók részesülni fognak 

jutalomban. 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-

ta, a Délvilágban megjelent, hogy a Kormány 
meghirdetett egy fásítási programot, melynek 
keretében utcák és terek fásítására lehet pályáz-
ni. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
bővebb információja az önkormányzatnak? Ha 
nincs, akkor javasolja, hogy nézzenek utána, hi-
szen az a cél, hogy egységes legyen a falu képe. 

Szabó Tibor polgármester elmondta támogat-
ja, hogy elsősorban a település főutcája egységes 
képet mutasson. Ígéretet tett arra vonatkozóan, 
hogy utána néznek a pályázati lehetőségnek és, 
ha lehetséges részt vesznek benne. Megjegyezte, 
hogy Börcsök Noémi a Kurca Tv. szerkesztője 
jelezte, hogy szeretne néhány szót szólni, ezért 
átadta neki a szót.

Börcsök Noémi a Kurca Tv. szerkesztője el-
mondta, hogy a képviselő-testület a legutóbbi 
testületen döntött arról, hogy nem kívánják a 
továbbiakban támogatni a Kurca Tv. működését. 
Az viszont nem derült ki, hogy miért. Tájékoz-
tatásul elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülés 
közvetítését 14.000 nézték meg a facebookon. 
Elmondta, hogy az 50%-os támogatás megvonása 
az olyan kis költségvetésű közösségi televíziónál, 
mint a Kurca Televízió óriási érvágás. Azt jelenti, 
hogy más támogatók és finanszírozók után kell 
nézniük. A jövőben nem lesz annyi lehetőségük 
Szegváron forgatni, mint eddig. Amikor három és 
fél évvel ezelőtt ide került a Kurca Televízióhoz 
szerkesztőként, azt gondolta, hogy egy olyan kö-
zösségi televíziót kell működtetni, ami nem csak 
Szegváré, hanem a térségé. Egy olyan televíziót, 
ami nem az önkormányzaté, nem a Kurca Völgye 
Egyesületé, hanem a falué.  A Kurca Televízió 
működése politikai szándéktól mentes, tudósítá-
saiknak nem volt köze a politikához, leszámítva 
a választási időszakot. A munkájuk kezdett be-
érni, amire nagyon büszke. Sokan nézik őket, 
számítanak rájuk. Sok követőjük van, nemcsak 
Szegváron, de a környező településeken is. Meg-
említette, hogy az idén megkapták Csongrád Me-
gye Sajtódíját, amely közös érdem, többek között 
Viola Istváné, Nyári Jánosé, Gila Györgyé, aki 
az agár perceket szerkeszti és megemlítette még 
Kerekes Mátyást, aki szerinte a szegvári közélet 
legnagyobb dokumentátora. Elmondta, hogy a vá-
lasztások komoly feladat elé állították nemcsak a 
települést és a közéletet, de a Kurca Televíziót is. 
Ha bárhol megemlíti a Kurca Televíziót, az embe-
rek a szegvári televízióra gondolnak nem Gémes 
László televíziójára, nem a Kurca Völgye televízi-
ójára, nem az önkormányzat televíziójára, hanem 
a település televíziójára. Nem tudja, hogy a jövő-
ben kinek dolgozik és kit képvisel. Sokáig bízott 
abban, hogy felül tudnak emelkedni a kialakult 
helyzeten és nem azt nézik mi a jó Szabó Tibor 
Györgynek, mi a jó Gémes Lászlónak, hanem azt, 
hogy mi a jó a szegvári embereknek. Bízik abban, 
hogy jelen tudnak lenni a szegvári közéletben és 
ki tudják szolgálni azokat a nézőket, akik követik 
őket. Bízik benne, hogy tovább tudják folytatni 
a munkát, az önkormányzat támogatása nélkül. 
További jó munkát kívánt a képviselő-testületnek.

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy már 
többször folytattak megbeszélést a Kurca Tele-
vízióval, ahol elmondta, hogy az önkormányzat 
erejéhez mérten támogatja a közösségi televízi-
ót. Abban a formában természetesnek nem, hogy 
egy olyan egyesület tulajdonában van a televízió, 

amely bizonyos emberekhez köthető. Megje-
gyezte, hogy nemcsak szegvári műsorok vannak 
a televízióban, és ha már közösségi televízióról 
beszélnek, akkor támogassa a közösség. Eddig 
is kellett volna bővíteniük a támogatói kört, nem 
pedig főként a szegvári önkormányzatra támasz-
kodni. Felajánlotta, hogy a Kurca Televízió stúdi-
óját, mely a művelődési házban van, továbbra is 
használhatják ingyen. Megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?

Kis János képviselő megjegyezte, ha jól 
tudja, akkor a Kurca Televízió fenntartója egy 
egyesület. Ebben az egyesületben a Szegvári 
Önkormányzat nem tag. Eddig a Szegvári Ön-
kormányzat támogatta a Kurca Televíziót vagy 
nyíltan, vagy burkoltan. Szeretné tudni, hogy 
ezek a támogatások milyen összegűek voltak. 
Elmondta, hogy Szentesen is működik egy helyi 
televízió. Megkérdezte Dr. Sztantics Csaba jegy-
zőt, hogy a Szentesi Önkormányzat mennyivel 
támogatta az elmúlt évben a Szentesi Televízi-
ót? Megemlítette, hogy a Szentesi Televíziót egy 
Kft. működteti. 

Börcsök Noémi a Kurca Televízió szerkesz-
tője konkréten nem tudta megmondani, hogy az 
önkormányzat eddig mennyi támogatást nyújtott 
nekik. Ő csak azt tudja, hogy az önkormányzat 
testületi döntés alapján megvonja a támogatást.

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy 
nem tárgyalták, így testületi döntés sem szüle-
tett. Hivatkozott a Kurca Televízió munkatársai-
val folytatott beszélgetésre, ahol elmondta, hogy 
amíg a Kurca Televízió nem nő fel egy önállóan 
működő közösségi televízióvá, addig az önkor-
mányzat nem tudja támogatni. 

Kis János képviselő javasolta beszéljék meg, 
mivel támogatta eddig az önkormányzat a Kurca 
Televíziót és mivel kellene a jövőben támogat-
nia. Véleménye szerint a Kurca Tévét is ugyan 
úgy kell támogatniuk, mint a többi civil szerve-
zetet, az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez 
mérten. Ismételten kérte, hogy a Kurca Televízió 
munkatársai mondják el, hogy ki milyen formá-
ban támogatja őket. Hiszen kell, hogy legyen költ-
ségvetésük és azt kéri, hogy erről tájékoztassák a 
képviselőket. 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, 
hogy a szentesi önkormányzat, tudomása szerint, 
300.000 forint támogatást nyújt havonta a Szentes 
Tv-nek.

Börcsök Noémi a Kurca Televízió szerkesztője 
nem tudta megmondani a támogatás összegét, de 
a következő testületi ülésre utána néz. 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy a 
következő testületi ülés 2020. február 13-án lesz. 
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése?

Tóth Péter alpolgármester Gyömbér Ferenc 
ügyvezetőtől megkérdezte, hogy van-e lehetőség 
útfeltöltő anyag kiszállítására?

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, hogy 
jelenleg a szociális tüzelő házhozszállítását vég-
zik, így jelenleg nincs erre kapacitásuk. 

Tóth Péter alpolgármester megjegyezte, hogy 
a Deák Ferenc utca Kórógy utcai szakasza után 
nagyon kátyús, ki kellene vinni valami útfeltöltő 
anyagot. 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy 
a rászorulóknak nagyon fontos, hogy minél ha-
marabb megkapják a szociális tüzelőt. Mivel nem 
volt több kérdés, javaslat megköszönte az aktív 
részvételt az ülés bezárta.  
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A szegvári balerinák nyitogatják szárnyaikat…
Bizonyára sokan tudják, hogy a mi közsé-

günkben is élnek igazi tündérlányok. De még-
is, szeretnék egy kicsit több betekintést nyúj-
tani a munkájukba, a mindennapjaikba, hogy 
hogyan készülnek napról napra, hétről hétre, 
egy szülői bemutatóra, az év végi gálára, vagy 
akár egy országos táncművészeti fesztiválra. 
A szentesi balett oszlopos tagja volt a szegvá-
ri illetőségű Nívó díjas balettmester, Szarvas 
Katalin, aki 2017-ig a szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium tánctermében oktatatta a növendé-
keket. Halála után, egykori tanítványa, Fekete 
Mercédesz vette át a csoportot 2018 februárjá-
ban, aki a Ladybird Stúdió alapítója és művé-
szeti vezetője.

Jelenleg 4 településen, Szegeden, Makón, 
Mórahalmon és Szentesen oktat, több mint 300 
tanítványt. Segítőként nagy szerepe van a Stú-
dió működésében Kádárné Fodor Szilviának. 
Mercédesz első balett tanára Kati néni volt 
Tiszaföldváron óvodában és egészen általános 
iskola felsős koráig oktatta, úgy gondolom nem 
is kerülhettek volna jobb kezekbe gyerme-
keink. Kati néni biztosan büszkén tekint le a 
szegvári balerinákra és egykori tanítványára.

„Ladybird anyukaként” –, mert így hívnak 
minket szülőket – mondhatom, hogy óriási fe-
gyelmet, kitartást és akaraterőt igényel, hogy 
gyermekeink a legtöbbet tudják kihozni ma-
gukból az órákon és a fellépések alkalmával. 
Minden héten hétfőn és szerdán vannak órák 
Szentesen, jelenlegi helyén a Szentesi Műve-

lődési és Ifjúsági Ház, Szarvas Katalinról el-
nevezett balett termében. A lányok egy része 
alkalomszerűen látogatja a szegedi órákat, 
akár szombaton is. Ott megcsodálhatják az 
ottani növendékeket. Ámulattal nézhetik pél-
daképeiket, és ha szerencséjük van, összefut-
hatnak olyan balerinákkal, akik már a Buda-
pesti Magyar Táncművészeti Egyetem vagy a 
Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei. A 
volt tanítványok szívesen látogatnak vissza az 
egykori csoporttársakhoz és persze a tanárhoz, 
aki megszerettette velük ezt a művészeti ágat 
és elindította őket a pályán.

A Ladybird Stúdióban a bölcsődés korú 
2,5 éves gyerekektől egészen a felnőttekig 
tanulják a balett alapjait. A balerinák egyen 
felszerelésben lépnek a terembe, ellenőrzőjük 
is van, amibe szorgalompontokat gyűjtenek. 
Többnyire klasszikus zenére végzik a gyakor-
latokat oktatójuk vezényszavaira „Spicc, flex, 
plié, relevé…”, de felcsendülnek modern rit-
musok az erősítések alkalmával. Fegyelem van 
az órákon, egyszerre végzik a gyakorlatokat, 
legjobb tudásuk szerint, olykor összeszorított 
fogakkal, ezt máshogy nem is lehet, hiszen ott 
lebeg előttük minden balerina álma a spárga és 
a grand jeté. A balerina csendben és kecsesen 
tűr. Szokták mondani, ha nem fáj, akkor nem is 
jól csináljuk, és ez biztosan így is van. A finom 
mozdulatokat a falra szerelt tükörben maguk 
is figyelemmel kísérik. Merci néni, – mert így 
szólítják őt, – a gyakorlatok alatt körbejár a te-
remben, kijavítja a tartást, segít a nyújtásban, 
minden gyermek megkapja a kellő figyelmet 
és a személyre szabott instrukciókat. Fontos 
a motiváció! Szorgalompontokat gyűjtenek, 
időnként motivációs kártyákat kapnak. Mond-
hatom ezek a kártyák, mind komoly mondani-
valóval bírnak és mi szülők is szívesen olvas-
gatjuk őket, a lányok pedig igazi relikviaként 
őrzik. De a legnagyobb büszkeség még is az, 
ha Merci néni név szerint kiemel valakit.

Az évet a gála zárja a Szegedi Nemzeti 
Színházban, ahol minden balerina színpadra 

léphet, aki vállalja a fellépéssel kapcsolatos 
teendőket. A főbb szerepekre szereplőváloga-
tást rendeznek, amit az idei évben is sikerrel 
vettek a szegvári balerinák. A gálán, a fellé-
péseken és a versenyeken is nagy feladat hárul 
a segítő szülőkre, akik nélkül nem is működ-
hetne. Számos próba előzi meg a nagynapot, 

mondhatom az egész év ennek jegyében telik. 
Az érzés, amit a balerinák, tanáraik és segí-
tőik akkor éreznek, amikor a függöny szét-
nyílik, a zene megszólal, a csodálatos ruhák 
csillognak, és a nyitány elkezdődik csak azzal 
összehasonlítható, mikor a finálé kezdődik és 
a végén a lufik a nyakunkba hullnak és a kö-
zönség állva tapsol.

A versenyszezon márciusban kezdődik. Áp-
rilis 18-án, a VII. „MezőTour” Országos Tánc 
Fesztivál és Szarvas Katalin VIII. Növendék 
Koreográfusi Emlékversenyen, Mezőtúron 
több szegvári balerina is képviseli majd cso-
portját. Kívánjunk nekik sok sikert és szárnya-
kat!

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: 
gyökerek és szárnyak” – Johann Wolfgang von 
Goethe

Pintácsi Éva
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Húsvéti készülődés a 
művelődési házban
Kézműves délután: április 3-án, 

pénteken 14-16 óráig

Húsvéti patchwork tojás készítése 
Menyhárt Józsefné Klárika nénivel

Húsvéti családi délután a múze-
umban: április 9-én, 
csütörtökön 14-18 óráig

Tojásfestés hagyományos techni-
kával és természetes anyagokkal

Húsvéti ételkóstolás: 
Hagyományos húsvéti sonka

Tojásfa állítás a Múzeum udvarán
Állatsimogató

Közreműködik a 
Dobbantó Néptáncegyüttes

 

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00015 azonosító számú  
Helyi Identitás és Kohézió Erősítés Szegváron és Derekegyházon című projekt 

 
Meghívó 

 
Kedves Szegvári lakosok! 

 
Szeretettel várjuk Önöket a következő részvételi fórumra, melynek időpontja: 

 
2020. március 20. 17.00 óra 

 
Helyszín: 6635 Szegvár, Hunyadi u 64. 

 
Téma: Az elmúlt hónapokban megrendezésre került közösségi programokról szóló tájékoztató. 

Javaslatok, vélemények begyűjtése, javaslatok fogadása a további szervezés során. 
Várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni a közösségi programok szervezésébe, 

tervezésébe. 
 

 
 

Vajda Gabriella 
Tűzköves Alapítvány 
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Helytörténeti emlékek
Vida Mihály vízhordó volt egy szegváriak-

ból álló kubikus brigád mellett. A „bandagaz-
da” ugyancsak szegvári ember volt. „Amerikás 
magyar” ahogy az újvilágban csalódott, hon-
vággyal küzdő, visszatérő magyarokat nevez-
ték akkoriban. „Rácz bácsi” sok érdekes törté-
netet hozott magával Amerikából.

Miska „bátyám” fogékony volt ezekre az 
érdekes történetekre és azóta gyűjti a hely-
történeti emlékeket. Tőle kaptam ajándékba 
a tanyai gazdakör avatásakor készített fény-
képet, amely az alapító tagokat és más fontos 
személyeket (pl. Weiss Elza) ábrázol. Ezen 
képen látható Varjú Julianna nővér, Vida Mi-
hály keresztanyja, aki arról is nevezetes, hogy 
tiszaszentmiklósi és valkányi* Papp Vilma, 
Margitha nővértől kapta ajándékba Tormay 
Cecile: Az ősi küldött című kötetet, amelyet 
tovább ajándékozott keresztfiának. A fentebb 
említett fényképet és az ajánlásokkal ellátott 
Tormay kötetet köszönettel elfogadtam Mis-
ka „bátyámtól” és „Annamária” helytörténeti 
gyűjteményem legértékesebb darabjai közé 
helyeztem.

Miska „bátyám” megőrzött egy több mint 
száz éves, képes tábori levelező lapot is. A 
honvédszázadot ábrázoló csoportképen „x” je-
löléssel Varjú Albert magyar királyi honvéd, a 
jobb alsó sarokban pedig egy gránát által szét-
lőtt fatörzs maradványa látható. A levelezőlap 
kézzel, ceruzával írott szövege: „1917. No-

vember hó 4-én.** 
Drága jó párom! 
Kedves Gyerme-
keim! Fogadjátok 
tőlem ezt a leve-
lezőlapot, a rajta 
lévő képen meg-
találjátok az én 
arcomnak nem a 
legjobban sikerült 
mását. Így láto-
gatlak meg titeket 
drága szeretteim, 
mert másként mos-
tanában nehezen 
láttok meg, pedig 
úgy vágyom már 

közétek, hogy csoda, lehet, hogy Karácsony 
tájékán majd kapok szabadságot. Isten veletek! 
Csókol titeket forró szeretettel a messze távol-
ból Albert!”

Szegvári „vörös honvédek” („Stromfeld 
katonák”***) kitüntetései, melyeket 1919 em-
lékére vertek 1959-ben és 1969-ben. Ezek a 
kitüntetések katonai érdemekért adományo-
zott polgári elismerések. Ezeket nem Miska 
„bátyám”-tól kaptam, hanem „kézen-közön” 
vásároltam, ahogyan ez gyűjtők között szokás. 
Ennek ellenére becses darabjai „Annamária” 
helytörténeti gyűjteményemnek.

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormány-
zó Úr Szentesen. A Kormányzó jobbján dr. 
Csergő Károly szegvári születésű Csongrád-

vármegyei alispán lépdel díszmagyarban. Az 
eredeti fénykép a szentesi levéltárban található. 
Ennek a felvételnek számítógép segítségével 
készített másolatát bocsátotta rendelkezésemre 
Labádi Lajos szentesi levéltár igazgató. Csergő 
Károly szegvári emléktáblája a Kórógy utca és 
a Kis**** utca egyik sarki házának falán lát-
ható.
________________
* község Erdélyben
** három nappal a Nagy Októberi Forradalom 
kitörése előtt
*** a Szolnokot ostromló román ágyútűz bizo-
nyította, hogy Stromfeld tekintélye a politikai 
vezetés felett állt…
**** Így! „Kis utca” egy „s”-el. Mert nem sze-
mélyről nevezték el.

(Közreadja dr. Mészáros Imre)
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Csukás István:  
Ülj ide mellém

Ülj ide mellém, s nézzük együtt
az utat, mely hozzád vezetett.

Ne törődj most a kitérőkkel,
én is úgy jöttem, ahogy lehetett.

Hol van már, aki kérdezett,
és hol van már az a felelet?

Leolvasztotta a Nap
a hátamra fagyott teleket.

Zötyögtette a szívem,
de most szeretem az utat,

mely hozzád vezetett. 

HÍREK
a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolából

2020. február 20. Petőfi versmondó verseny. 
20 alsós tanuló vett részt. Iskolánkat a városi 
fordulón, Szentesen Pusztai Ferenc Richárd 2. 
osztályos és Horvát Krisztina 4. osztályos ta-
nulók képviselik. Sok sikert gyerekek!

II. helyezettek: Tóth József 1. osztályos és 
Hajdú Kitti 4. osztályos; 

III. helyezettek: Luli Panna 1. osztályos és 
Bánfi Zoltán 3. osztályos tanulók lettek. 

Különdíjasok: Bozó Kitti 1. o. és Csikós 
Márk Marcell 4. o. tanulók.

További ügyes versmondóink: Krucsai Sán-
dor 2.o., Hegyi Viktória 1.o., Karászy Emília 
1.o., Bozó Kitti 1.o., Magyar Hanna Odett 1.o., 
Szécsényi Janka 1.o., Tomcsányi Sándor 2.o., 
Gyenes Miló Valentin 2.o., Tomcsányi Gyön-
gyi 3.o., Nana Mihály 3.o., Csák Lilla 3.o., Gaj-
da Réka 4.o., tanulók. 

Gratulálok a felkészítő Halász Ottóné, Vass-
né Lucz Klára, Papné Benkő Mónika és Lukács 
Istvánné kollégáknak is!

2020. január 22. Nagymágocs, Kazinczy 
Szép Magyar Beszéd területi döntő: az isko-
lánkat Szlapák Nóra Zita 5. osztályos, Lakatos 
Vanessza 6.a, Pécsi Fanni 7.a és Czibulya Márk 
7.a és Csikós Amanda 6.b osztályos tanulók 
képviselték. Mindegyikük derekasan helytállt.

Csikós Amanda II. helyezést ért el!
Gratulálunk a tanulóknak is és felkészítő-

jüknek, Szabó Mária kollégának. 

2020. január 13. „Rajzos kincsestár” című 
kiállításon Gyenes Noel Adrián 6.b osztályos 
tanuló munkája kiállításra került. 

Gratulálunk diákunknak és felkészítőjüknek 
Jeneiné Lucz Mária tanárnőnek.

Forrás: facebook.hu/Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az NB-I Keleti csoportjában 
játszó tekecsapatunk 

eredményei, mérkőzései

14. forduló
Gázművek (3050) – Szegvár (3192) 0 – 8
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Puskás Bence, 
Ohát Imre, Rácz József, Szabó Gábor, Szabics 
Krisztián

Ifjúságiak: 
Gázművek (791) –Szegvár (978) 0 – 4
Pontszerzők: Bereczki Zsolt, Gulyás Máté

15. forduló
Salgótarján (3226) – Szegvár (3272) 3 – 5
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Puskás Bence, 
Szabics Krisztián

Ifjúságiak
Salgótarján (836) – Szegvár (806) 3 – 1
Pontszerző: Fuvó Milán

16. forduló
Szegvár (3174) – VILATI Eger (3108) 6 – 2
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabó Gábor, 
Zsibók Zoltán, Szabics Krisztián

Ifjúságiak:
Szegvár (969) – VILATI Eger (902) 4 – 0
Pontszerzők: Bereczki Zsolt, Gulyás Máté

További mérkőzések
17. forduló
2020. 03. 08.
Bátonyterenyei T.K. – Szegvár

18. forduló
2020. 03. 15. vasárnap 10:00
Szegvár – Szank

19. forduló
2020. 03. 29.
CHINOIN S.C. – Szegvár 

20. forduló
2020. 04. 04. szombat 10:00
Gyula – Szegvár

21. forduló
2020. 04. 18.
Cegléd – Szegvár

22. forduló
2020. 04. 26. vasárnap 10:00
Szegvár – BKV Előre S.C.

Egy év kihagyás után 
ismét lánytorna a 

Forrayban!
2019. október 10-én heti egy alkalommal 

ismét beindultak a tornaedzések a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskolában. A kezdeti bi-
zonytalan mozdulatok, elemek gyorsan szépül-
tek, így gyorsan megszületett az elhatározás, 
hogy egy kicsit felpörgetve a felkészülést már 
december 7-én a budapesti Rákoskert Torna-
kupán versenybe szállnak a szegvári tornászok 
közül a II. és III-IV. korcsoportos lányok. 

A sok kihagyás és kevés edzés ellenére jól si-
került a bemutatkozás, így a következő állomás 
január 12-én a Megyei Torna Diákolimpia volt, 
melyet Szegeden az Arany János Általános 
Iskolában rendeztek meg. Ezen már a picik is 
részt vettek, akik most kezdték el a szertornát. 
Még egy kicsit izgultunk, hogy minden gya-
korlat meglegyen, de végül sikerült. Mindhá-
rom korosztályban továbbjutottunk az Orszá-
gos Elődöntőre, melyet Kecskeméten rendeztek 
meg. Itt négy megye (Baranya, Bács-Kiskun, 
Csongrád és Szolnok) első három helyezett 
csapata mérte össze erejét. Szerepeltek többek 
között az ország legjobbjai között lévő Kecske-
mét Lánchíd utcai, Szeged Arany János Álta-
lános Iskola csapatai, de említhetjük a szintén 
kiemelkedő siklósi, vagy pécsi iskolákat is. A 
legkisebbek magukhoz képest nagyon maga-
biztosan teljesítettek. A nagyobbak kicsit ide-
gesebbek voltak, de így is ügyesen helyt álltak.

Rákoskerti Tornakupa, Budapest, 2019. 12. 07.
II. kcs. 13. hely Szegvár (Nadicsán Anna, 

Gajda Réka, Magyar Kitti Sára, Bozó Kata, 
Magyar Hanna Ilona, Pécsi Hanna)

III-IV. kcs. 12. hely Szegvár (Szabó Fióna, Gajda 
Sára, Gila Viktória, Farkas Beatrix, Antal Tímea)
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Megyei Torna Diákolimpia, Szeged, 2020. január 12.
I. kcs Bronzérem (Szabó Lili, Magyar Hanna Ilona, Bozó Kitti, Erdei-Nagy Klaudia Natália, Magyar Hanna Odett)
II. kcs Bronzérem (Gajda Réka, Nadicsán Anna, Magyar Kitti Sára, Bozó Kata, Hajdú Kitti, Pécsi Hanna, Csatordai Réka, Apró Panka)
III-IV. kcs Ezüstérem (Szabó Fióna Melani, Gajda Sára, Gila Viktória, Horvát Krisztina, Antal Tímea, Farkas Beatrix, Szlapák Nóra)
Egyéni összetettben: 6. Szabó Fióna Melani

Torna Diákolimpia Országos Elődöntő, Kecskemét, 2020. február 28.
I. kcs 8. hely (Szabó Lili, Magyar Hanna Ilona, Magyar Hanna Odett, Bozó Kitti)
II. kcs. 9. hely (Gajda Réka, Nadicsán Anna, Magyar Kitti Sára, Bozó Kata, Pécsi Hanna, Hajdú Kitti)
III-IV. kcs 9. hely (Szabó Fióna, Gajda Sára, Horvát Krisztina, Antal Tímea, Farkas Beatrix)
 

A „Forrays” tornászlányok legközelebb az Arany Kupa országos tornaversenyen 
vesznek részt, melyet március 21-én Szegeden rendeznek. Az évet a májusi háziversennyel zárják.
 Pólyáné Téli Éva
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