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Újra az iskolapadban
Március 17-e óta sok idő eltelt. Azóta a 

szegvári tanulók nem ültek iskolapadban. Ott-
hon tanultak. Néhány hónappal ezelőtt olvas-
hatták lapunkban iskolaigazgatónk válaszait 
az otthontanulás körülményeiről.

Most, szeptember 2-án becsengetnek min-
den iskolában. Szegváron is az osztálytermek-
ben lehet tanulni.

A hivatalos tanévnyitó elmaradt, az eső mi-
att nem lehetett az iskolaudvaron megtartani. 
Ezért most az újság hasábjain olvashatják 
Vighné Németh Ildikó iskolaigazgató tanév-
nyitó beszédét.

Tisztelettel köszöntöm tanévnyitó ünnepsé-
günkön a kedves szülőket, kollégáimat és ter-
mészetesen iskolánk minden tanulóját.

Külön köszöntöm az újonnan érkező első-
söket, akik ma először lépik át az iskolakaput, 
hogy megkezdjék általános iskolai tanulmá-
nyaikat.

Tisztelettel köszöntöm az őket elkísérő 
óvónéniket: Pitiné Joó Márta és Kispálné Gé-
mes Csilla óvónőket. Az ő munkájuk itt véget 
ért. Köszönjük a sok-sok szeretetet és türel-
met, amellyel iskolaéretté válhattak a legki-
sebbek.

A tanító nénik, Bárány Brigitta, Varga 
Krisztina és az osztályfőnök tanító bácsi Csák 
Benedek László nagy izgalommal készültek 
tanítványaik fogadására és varázsolták szép-
pé, otthonossá a tantermet.

A 8 órakor megszólalt csengő azt jelezte 
mindenkinek, hogy kezdődik egy újabb tanév.

A nagyobbak már ismerősként léptek be ma 
reggel az ajtón, tudják mi vár rájuk, de a leg-
kisebbek még csak kóstolgatják, hogy milyen 
is az iskola.

Bízunk abban, hogy egyetlen kisiskolás 
sem fog csalódni ebben az intézményben, és 
jókedvvel fog mindennap belépni az épületbe.

Ez a nyári szünet is olyan gyorsan múlt el, 
mint a többi, csak ez némelyeknek elkezdő-
dött március 17-én, hétfőn.

Így bizton remélem, hogy mindenkinek 
sikerült kipihennie a fáradalmakat, és ener-
giával megtelve, újult erővel, tele tudásvágy-
gyal, tenni akarással vág neki a következő 
tanévnek, amelynek első heteiben számot kell 
adnotok, mi is történt a digitális munkarend 
idején otthon!

Az ötödikesek életében is egy új szakasz 
kezdődik. Felsősök lettek, ami azt is jelenti, 
hogy kikerülnek abból a védőburokból, ami 
alsóban körülölelte őket. Tanítóik mindig 
kéznél voltak, bármikor rendelkezésükre áll-
tak.

Itt köszönöm meg Lukács Istvánné Emike 
tanító néni és Csák Benedek László tanító bá-
csi munkáját.

A felsős osztályfőnökükre, Vigh Nóra ta-
nárnőre is mindig számíthatnak majd, de any-

nyi időt már nem tudnak együtt tölteni, mint 
az alsós tanítókkal.

A nyolcadikosok az általános iskola utolsó 
évét kezdik el. Nem lesz könnyű számukra ez 
a tanév, hiszen felvételizni fognak és év végén 
két kompetenciamérés is vár rájuk. Ahhoz, 
hogy terveik valóra válhassanak, és bekerül-
jenek abba a középiskolába ahova szeretné-
nek, sokat kell tenniük. Ahhoz, hogy minden 
tanuló jól vegye az akadályokat természete-
sen szükség van a család odafigyelésére is. A 
szülői háttér, a biztatás, a noszogatás, a segít-
ségnyújtás, a támogatás és az a tudat, hogy a 
szülőkre mindig számíthat a gyermek talán a 
legfontosabb tényező.

A szülők nagyon fontosak a mi számunk-
ra is. Szeretnénk minél több közös programot 
kínálni, találkozásokat szervezni, ahol lehető-
ség adódik a közös párbeszédre, természete-
sen, ha a járvány nem ér el minket.

Jelenlegi információm ezzel kapcsolato-
san, hogy csak a fertőzött iskolákat fogják 
bezárni. Ha tehát betartjuk a kézfertőtlení-
tési (minden szünetben kézmosás!) szabá-
lyokat itt az iskolaépületben, a szülők pedig 
betartják a bejárási tilalmat és az épület előtt 
várakoznak, akkor a mi iskolánk bízom ben-
ne, hogy nyitva marad egész tanévben. Szü-
lői értekezletekre kérem, hozzanak maguk-
kal védőmaszkot!

A gyermekek táskájába is legyen kézfer-
tőtlenítő, papír zsebkendő, amibe köhögnek. 
Erre nagyon oda kell most figyelnünk.

Ezt a tanévet 202 tanulóval és 10 tanulócso-
porttal indítjuk.

A Lajta László Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetője, Mihály Erna szeptember 3-án, csü-
törtökön 14 órakor látogat el a zongorát tanu-
lókhoz, itt történik meg a diákok beosztása is.

A mai napot az osztályfőnökeitekkel tölti-
tek.

Megköszönöm a figyelmet, és a 2020/21. 
tanévet megnyitom.
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LAPZÁRTA
2020. szeptember 30. (szerda) 

17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy a 

következő hónap első napjaiban a szer-
kesztők összeállíthassák az újságot és 
mielőbb megjelenhessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tu-
dósításokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

De egy könnycsepp a szemünkben
s egy szál virág Érted él.

Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen 

szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Telhetnek a hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk

Piti Józsefné
halálának 10. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Már 5 éve nem látjuk arcodat,
már 5 éve nem halljuk hangodat,

már 5 éve nem lehetsz velünk,
kimondhatatlanul hiányzol nekünk.

Ha majd egyszer szemünkből a könny 
kiszárad,

ide jövünk megpihenni utánad.”

Fájó szívvel emlékezünk

Gyenes Aranka
halálának 5. évfordulóján.

Szülei és testvére

Megemlékezés
„Mint egy gyertyaláng

lobban el az élet.
Mint egy gyors folyó,

rohannak az évek.
A szív nem felejt,
csak vár és remél,

hátha a múlt csodája
egyszer visszatér.”

Fájó szívvel emlékezünk

Nánási Kálmán
halálának 8. évfordulóján.

Gyászoló család: Szegvár, Szentes, 
Debrecen

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik drága szerettünk, 

Bora István
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai szemé-

lyesen elérhetők hétfőn 15-17 óra, csü-
törtökön 16-18 óra között a művelődési 
házban.

A könyvtár nyitva tartása alatt üze-
netet, cikket, személyes megemlékezést, 
stb. a művelődési ház munkatársai is fo-
gadnak.

A Szegvári Napló munkatársa a követ-
kező telefonszámon érhető el: Kosztolá-
nyi Sándorné +36-30-278-5640

Családi események
2020. augusztus

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Farkas Árpád és 
Podmaniczki Sára, Mindszenti u. 61. szám 
alatti lakosok.

Halálesetek: Béler Gyuláné Nagy Ibolya 
Erzsébet, Szentesi u. 14. (92 éves); Bíró Már-
ton, Táncsics M. u. 7. (80 éves); Hegedűs An-
talné Bárány Katalin Erzsébet, Iskola u. 26. (82 
éves); Homlok Jánosné Lakatos Mária, Ady E. 
u. 25. (74 éves); Baranyi János, Bercsényi u. 26. 
(76 éves); Pap Angéla Bagosi Angéla, Kontra 
u. 58. (57 éves); Bora István, Régiposta u. 65/A 
(82 éves); Halál János, Bem J. u. 4. (85 éves); 
Pécsi Ferenc, Esze T. u. 3. (83 éves); Rajos Ti-
bor, Kórógy u. 75/C (71 éves); Bihari József, 
Tiszai u. 46. (90 éves).

Születés: nincs adatunk.

Hulladékszállítás
A sárga kuka ürítés  

(újrahasznosítható hulladék)  
utolsó előtti szerda
szeptember 23-án.

A zöldhulladék gyűjtés
október 7-én.

Kedves Előfizetők!
Megköszönve bizalmukat, tájékoztatjuk 

Önöket, hogy az ez évi újságokat változat-
lan áron kapják meg. Az előfizetés díja 2021 
januárjától változik.

A szerkesztők
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Vandálok 
rongálják  

az esőbeállót
Hétvégeken gyakran látogatják a Milleniumi 

Park újonnan elkészült esőbeállóját kisebb-na-
gyobb társaságok. Beszélgetés, nevetgélés, 
szórakozás hangjait hallhatja az arra járó. Örö-
met okoz, hogy felfedezték, használják ezt az 
új közösségi teret, és ott jól érzik magukat. 
Hét közben azonban az összejövetelek színhe-
lyének látványa gyakran elkeserítő: vandálok 
rongálják az esőbeállót. A nádtetőből kicibált 
nádszálak szétszórva hevernek a kövezeten 
és környékén széttaposott cigarettacsikkekkel 
váltakozva. Helyenként eldobott üres szeszes 
és üdítőitalos üvegek árválkodnak.

A polgármester már kérte a rendőrség és a 
polgárőrség segítségét a randalírozók megféke-
zésére, de mindig ők sem lehetnek ott. Mi, arra 
sétálók és a közelben lakók is járjunk nyitott 
szemmel és füllel. 

Védjük meg együtt településünk legújabb 
milliós értékű létesítményét!

Antal Péter

Megkérdeztük
Dr. Szecskó Tamás jegyző úrtól kértünk 

tájékoztatást néhány aktuális kérdésben.
Itt van az ősz, sárgulnak a falevelek, 

gyűlnek az avarkupacok. Milyen rendelet 
van Szegváron az elszáradt növényzet, fa-
levelek égetésére?

Zöldhulladék égetése

2015. június 1-től hatályos az avar és a 
kerti hulladék nyílt téri égetésének szabá-
lyairól szóló 8/2015. (V.28.) számú helyi 
önkormányzati rendelet.

Égetéssel az ingatlanon és az azt hatá-
roló közterületen keletkező avar és kerti 
hulladék semmisíthető meg. Az égetést 
csak keddi vagy szombati napokon lehet 
végezni 7-20 óra közötti időben, kivéve, ha 
a katasztrófavédelem helyi vagy országos 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Erről napra-
kész térképes információ található a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon a „lakos-
ság” fül alatt.

Kerti hulladékot csak kiszárított állapot-
ban és csak az ingatlanon belül kialakított 
tűzrakó helyen szabad elégetni. Közterü-
leten zöldhulladékot égetni tilos. Égetéssel 
tilos továbbá megsemmisíteni a lábon álló 
növényzetet, a tarlót, a kommunális hul-
ladékot valamint az ipari vagy veszélyes 
hulladékot.

A tüzet őrizetlenül nem szabad hagyni 
és végeztével földtakarással vagy vízzel a 
parazsat el kell oltani oly módon, hogy a 
tűz újra ne éledjen.

Sok helyen gondozatlan a ház eleje, ga-
zos, a bokrokat nem gondozzák, a lehullott 
gyümölcsökön egyensúlyozunk, járhatat-
lan a járda. Milyen szabály vonatkozik a 
telkünk előtti terület gondozására?

Az őszi hónapokban több csapadék is 
várható. Kinek a feladata a vízelvezető 
árkok tisztítása, rendben tartása a telek 
előtt?

Gazos, elhanyagolt  
ingatlanok, árok

Van helyi rendeletünk a közterületek 
tisztán tartásáról is, a 14/2015. (XI.26.) 
számú önkormányzati rendelet.

A hivatkozott önkormányzati rendelet 
az alábbiak szerint rendelkezik az ingat-
lantulajdonos kötelességeiről:

(1) Az ingatlanok tisztántartásáról an-
nak használója köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlan használója köteles gon-
doskodni:

a.) az ingatlan és az ingatlan előtti járda 
(járda hiányában 1 méter széles terület-
sáv), illetve ha a járda mellett zöld sáv is 
van, az úttestig terjedő teljes terület gon-
dozásáról, tisztántartásáról,

b.) a gyomnövények eltávolításáról, ka-
szálásáról, allergén növények, illetve par-
lagfű irtásáról,

c.) csapadékvíz lefolyásáról,
d.) hulladék, szemét összegyűjtéséről, 

rendszeres elszállíttatásáról,
e.) hó eltakarításáról,
f.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és 

ennek műtárgyai tisztán tartásáról,
g.) az ingatlan megfelelő megművelésé-

ről, rendben tartásáról.
Az ingatlan használója általában a tu-

lajdonost jelenti, kivételt képez, ha bérbe 
vagy szívességi használatba van adva egy 
ingatlan.

A fenti kötelezettségek megsértése ese-
tén a jegyző jogosult 5.000 Ft-tól 20.000 
Ft-ig terjedő helyszíni bírság továbbá 
5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő közigaz-
gatási bírság kiszabására.

Bejelentés alapján vagy a falut járva 
magam is tapasztaltam, hogy sok az elha-
nyagolt, gazos ingatlan. Ilyen esetekben 
fényképek készülnek és kiderítjük, hogy 
ki az ingatlan tulajdonosa, majd felszólí-
tást küldünk, hogy tegye rendbe az ingat-
lant általában 15 napos határidő tűzésével. 
Nem cél a bírságolás, de ha eredménytele-
nül eltelik a szabott határidő és semmiféle 
méltányolható kifogás vagy válasz nem ér-
kezik, akkor sajnos alkalmazni kell.

Azt tapasztaltam, hogy sok esetben az 
első reakció az, hogy „de hát a szomszéd-
ban is nagy a gaz”, továbbá, hogy ki volt 
az esetleges bejelentő. A fejekben kellene 
rendet tenni, hogy mindenki a saját in-
gatlanával törődjön és szégyellje magát 
inkább, ha rendetlen a portája. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy vannak ösz-
szedőlő félben lévő, árverezés alatt álló, 
külföldre távozott vagy szociális intéz-
ményben ápolt tulajdonossal rendelkező 
ingatlanok. Ezekre bejutni nincs joga az 
önkormányzatnak, hiába rontják az utca-
képet. Az ilyen ingatlanok előtti közterüle-
tet végül az önkormányzat köteles rendbe 
tenni, a költségei pedig ráterhelhetőek az 
ingatlanra, de a költségek soha nem fognak 
megtérülni és az önkormányzat munkaerő 
kapacitása is véges.

Köszönöm a válaszokat!
Kosztolányi Sándorné 

Gratuláció
Szegvár népe  

tudja meg, hogy

Salánki József
80 éves lett!

Jó egészséget kíván  
a nagy család  

apraja, nagyja
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók 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, Vá-
sárhelyi 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 vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztá-
lya látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használ-
ható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907

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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermeke-
ket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz 
kell vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

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

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800

Hasznos tudnivalók!
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 Szociá-
lis Intézmény (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 Szol-
gálat 
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

A mindenkor szolgálatot teljesítő rendőrök 
telefonszáma:
+36-20-209-5308

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, pol-
gárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szol-
gáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemelte-
tőjének 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 Mu-
zeális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a műve-
lődési 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, 
Szélmalom, 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 Csoport-
jának fogadóórája: minden héten csütörtökön 
délután 14-17 óráig, valamint minden hónap 
utolsó csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, 
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 tar-
tása
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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Fejlesztőhálózat kistérségi összefogással
Elhivatott, szakmailag kiváló, lelkes, a gyerekekért minden le-

hetőséget alkalmazó emberekkel találkoztam egy megbeszélésen. 
Az összejövetel célja az volt, hogy az átlagostól eltérően fejlődő 
gyermekeket és szüleiket segítő fejlesztőhálózat létrejöjjön a kis-
térségben.

Az összejövetel egy szegvári édesanya, Zvolenszki Zoltánné Kiss 
Anikó ötlete volt, aki személyesen érintett 2,5 fél éves Asperger 
szindrómás magasan funkcionáló autista kislánya miatt.

A beszélgetést vezető Üveges Hajnalka összefoglalóját használtam 
a cikk megírásához.

Sok gyermek kap előírt fejlesztést, amelyről a megbeszélésen is 
informálódhattunk, de annak a száma sok esetben kevés a hatékony 
fejlődéshez, illetve vannak gyermekek, akik kiesnek ebből a rend-
szerből.

Sok olyan szülő van, aki nem engedheti meg magának, hogy he-
tente többször, akár órákat utazva, vigye a gyermeket fejlesztésre, 
illetve annak a díja is megterhelő sokaknak, pedig a gyermeknek 
szüksége lenne rá. Ehhez kell olyan támogatórendszert kifejleszteni, 
ami kevésbé terheli meg a szülőket. Ezt összefogással lehet megva-
lósítani. 

A korai fejlesztés nagyon magas színvonalú Szentesen, amely a 
Pedagógiai Szakszolgálat segítségével valósul meg, akik valóban 
nagyon sokrétű fejlesztést tudnak biztosítani, de a kistérség többi 
települése, illetve az integráló intézmények, az iskolák kiemelten, 
sokszor kerülnek nehéz helyzetbe. Sokkal több fejlesztésre, illetve 
folyamatos jelenlétre lenne szükségük.

Az összegzésből kiderült, hogy szakemberek vannak a térségben, 
de minden településen kellene intézményektől független szoba, ház, 

ahol a gyerekekkel nyugodt körülmények között, eszközök segítsé-
gével folyhatna a fejlesztő munka.

A gyerekek mellett a szülőknek is segítségre van szükségük, hi-
szen egy nehéz, sokkoló diagnózis után fel kell tudják dolgozni a 
helyzetüket, illetve a gyermeküket segíteni. Az egyik lehetőség, 
mely hatékony segítséget nyújthat, ha szülőcsoportokat, szülőklu-
bokat, szülőtréningeket szerveznek, ahol szakember is rendelke-
zésre áll, ahol pszichológus segít, illetve ahol képzést, támogatást 
kaphatnak a szülők, hogy hatékonyan tudják fejleszteni gyerme-
küket.

A szülőcsoportok szervezése elkezdődött. Azoknak a szülők-
nek a jelentkezését várják, akik részt vennének olyan foglalko-
záson, ahol szakemberektől kaphatnának segítséget gyermekük 
nevelésében. A foglalkozás akkor tud elindulni, ha min. 10 fő 
jelentkezik. 

Nagyon sok elképzelés van a háttérben. Nem az eddig is meglévő 
fejlesztéseket szeretnék átvenni, kiváltani, hanem melléjük tenni to-
vábbiakat, amelyekre a gyermekeknek szükségük van. Illetve haté-
kony segítséget szeretnének nyújtani az intézmények, pedagógusok, 
szülők és bárki számára, aki a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozik, 
és szüksége van rá.

„Összefogás a fejlesztőház megvalósulásáért” nyilvános facebook-
os csoport alakult, ahol az érdeklődők megtalálhatják a napi aktuali-
tásokat, fejleményeket.

A fejlesztőhálózat létrehozásának alakulásáról hónapról-hónapra 
hírt adunk újságunk hasábjain.

Kosztolányi Sándorné
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Kivonat a szegvári Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. július 8-án 16:00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről
Szabó Tibor polgármester üdvözölte a meg-

jelenteket. Elmondta, hogy a veszélyhelyzet 
megszűnését követően harminc napon belül a 
képviselő-testületnek el kell fogadnia a 2019. 
évi költségvetési gazdálkodásról szóló mérleg-
beszámolót. 

1. Napirendi pont: A 2019. évi költségvetési 
gazdálkodásról készített mérlegbeszámoló

Szabó Tibor polgármester átadta a szót Bá-
báné Simon Márta gazdálkodási osztályveze-
tőnek.

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osz-
tályvezető elmondta, hogy a testület több 
anyagot kapott kézhez. A könyvvizsgáló 
egészségügyi probléma miatt nem tud részt 
venni az ülésen, viszont elkészítette az állás-
foglalását az átvilágításról. A számszaki be-
számolót április 26-ig el kellett készíteniük. A 
rendelet tervezet is részét képezi az anyagnak. 
Lényeges része a pénzmaradvány felosztása. 
A táblázatok kiegészítésre kerültek az intéz-
mények adataival. Az eredeti előirányzat a 
2019. évi költségvetés adatait tartalmazza. A 
módosított előirányzat az évközi változásokat 
tartalmazza. Ezek plusz támogatási formából 
adódnak, vagy olyan kiadásból, melyek nem 
lettek előre betervezve. A 23. sorra hívta fel 
a figyelmet, hiszen ez egy kritikus pontja 
minden önkormányzatnak. Ez a sor tartal-
mazza a hitel, illetve kölcsön felvételét. Egy 
költségvetést sem lehet úgy elkészíteni, hogy 
forráshiányos legyen. Egy 10 millió forintos 
kölcsönfelvétel szerepel ezen a soron, ami 
kormányzati hozzájárulást nem igényel. Ezt 
évi két alakommal törleszti az önkormány-
zat, március és szeptember végén 1-1 millió 
forintot emel le a számláról a pénzintézet. El-
mondta, hogy a hitelfelvételnek igen szigorú 
feltételei vannak. Az adatok a közös önkor-
mányzatra vonatkozó adatokat tartalmazzák. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte a 
bizottsági elnökök véleményét, akik elfogadás-
ra javasolták az előterjesztést.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
jegyezte, hogy úgy emlékszik régebben több 
volt a piac bevétele. A kiadásokat nem fedezi 
a bevétel.

Kis János képviselő elmondta, hogy a lakos-
ság részéről feltették neki a kérdést a piactér 
bevételével kapcsolatban.

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy eddig a helypénz kiszabása 
nem úgy történt, mint ahogy az a rendeletben 
szerepel. Jelenleg két hivatali dolgozó látja el 
a feladatot és már látszik a különbség az előző 
időszakhoz képest. Tervezik a kiadások csök-
kentését. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

képviselő-testületének 3/2020. (VII. 09.) ön-
kormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról.

2. Napirendi pont: A Rendőrség beszámolója 
a település közrend, közbiztonsági helyzetéről

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
a rendőrség beszámolóját márciusban kellett 
volna tárgyalnia a képviselő-testületnek. Tol-
mácsolta a köszönetét azért a hathatós mun-
káért, melyet Szegvár érdekében végeztek. A 
statisztikai adatok egyértelműen alátámaszt-
ják azt, hogy a deliktumok száma csökkent. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra alkalmasnak 
tartja. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a rendőrség beszá-
molóját a közrend, közbiztonság helyzetéről és 
elfogadta.

3. Napirendi pont: Beszámoló a Szentesi Hi-
vatásos Tűzoltó-Parancsnokság munkájáról

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
Szegvár belterületén szerencsére kevés tűz-
eset fordul elő. Mivel veszélyes fák kivágá-
sán gyakorolnak, településünkön is ingyen és 
bérmentve kivágják az ilyeneket. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság megtárgyalta a beszámo-
lót és elfogadásra javasolta.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, hogy örömmel értesült arról, hogy a 
Szegvári Önkéntes Tűzoltók sikeresen pályáz-
tak. 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, 
hogy a Rozmaring u. 4. szám alatti épület vi-
zesblokkjának a felújítására, illetve kazáncse-
réjére pályáztak sikeresen. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Szentesi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 
munkájáról szóló beszámolót.

4. Napirendi pont: Tájékoztató a Szegvári 
Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Szabó Tibor polgármester köszönetét fe-
jezte ki a polgárőröknek a településen vég-
zett munkájukért. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság megtárgyalta és tudomásulvételre 
javasolta a tájékoztatót. A polgármester meg-
jegyezte, hogy a rendőrség egyre többször 
veszi igénybe a polgárőrök jelenlétét a szolgá-
latteljesítésükhöz. Úgy gondolja, hogy a Bel-
ügyminisztériumnak anyagilag támogatnia 
kellene a polgárőröket, ha már a munkájukat 
igénybe veszik. 

Szenczi Zsolt képviselő javasolta, hogy a te-
lepülésen szüntessék meg a házaló kereskedést 
tiltsák be, vagy korlátozzák. 

Szabó Tibor polgármester ígéretet tett, hogy 
utána fognak nézni, milyen lehetőség van ezzel 
kapcsolatban. Elmondta, hogy a lakosok hívják 
az árusokat házhoz.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Szegvári Polgár-
őr Egyesület tevékenységéről szóló tájékozta-
tót, melyet tudomásul vett. 

5. Napirendi pont: Beszámoló Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Szabó Tibor polgármester átadta a szót dr. 
Szecskó Tamás jegyzőnek.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a 
gyermekvédelmi feladatok ellátása egyrészt a 
jegyző hatáskörébe tartozik, másrészt a szociá-
lis intézmény keretei között intézik. A részletes 
írásos anyagot mindenki megkapta. A felmerü-
lő kérdésekre szívesen válaszol. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, 
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszá-
molót. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete elfogadta Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról szóló beszámo-
lót. 

A képviselő-testület felkérte a nagyköz-
ség jegyzőjét, hogy a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alap-
ján az átfogó értékelést a Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal Szociális, Igazság-
ügyi és Gyámügyi Osztály részére küldje 
meg.

A képviselő-testület elismerését fejezi ki a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen te-
vékenykedők munkájáért.

6. Napirendi pont: Beszámoló a Kurca-parti 
Óvoda 2019-2020. nevelési évben végzett mun-
kájáról

Szabó Tibor polgármester megkérdezte 
Csurka Zoltánné óvodavezetőt van-e kiegészí-
tése?

Csurka Zoltánné intézményvezető elmond-
ta, hogy havi bontásban mutatta be az óvoda 
munkáját. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 



7. oldal2020. szeptember

véleményét a beszámolóval kapcsolatban, aki 
elfogadásra javasolta a beszámolót.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő úgy 
gondolja a beszámoló teljes körű. A tárgyi, inf-
rastrukturális feltételek fejezettel kapcsolatban 
megkérdezte, hogy a műfüves focipálya milyen 
állapotban van, milyen a kihasználtsága? To-
vábbá mennyibe kerül a fenntartása?

Csurka Zoltánné intézményvezető elmond-
ta, hogy a focipálya állaga és kihasználtsága jó. 
A fenntartására minimális összeget fordítanak. 
Megjegyezte, ha az árnyékolása megoldódna, 
akkor még inkább nőne a kihasználtsága. El-
mondta, hogy a Bozsik program működik, a 
mindszenti óvodával vannak kapcsolatban. 
Fesztiválokat szoktak szervezni, évente két-két 
alkalommal meghívásos rendezvényt tartanak. 
Minden csoportból az egyik óvónő elvégzett 
egy képzést, mely a program lebonyolítására 
alkalmassá teszi. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete elfogadta a Kurca-parti Óvoda 
2019-2020. nevelési évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót.

7. Napirendi pont: Beszámoló az adóztatás-
ról

Szabó Tibor polgármester átadta a szót dr. 
Szecskó Tamás jegyzőnek az előterjesztés ké-
szítőjének.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy 
a beszámoló a 2019. évről szól. A beszámolót 
a számok alapján készítette el, hiszen abban az 
évben még nem volt a Szegvári Polgármesteri 
Hivatalnál. A bevételek magasak, a tendencia 
jó. Reméli ez az idei évben is hasonló lesz. 
Megköszönte az adós kollegák tavalyi munká-
ját.  

Szabó Tibor polgármester kérte a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság elnökét ismertesse 
a bizottság véleményét, aki elmondta, hogy a 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a beszámolót.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az adóztatásról szóló beszámolót 
elfogadja.

8. Napirendi pont: 2019. évi összefoglaló 
belső ellenőrzési jelentés

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
a belső ellenőrzési jelentés arra irányul, amit 
a tervben elfogad a képviselő-testület. (9. sz. 
melléklet) Ezt a belső ellenőrzési tervet az elő-
ző testület fogadta el, és a szerint lett végre-
hajtva a belső ellenőrzés. A belső ellenőri te-
vékenységet Gajdán Lejla végzi, aki adott egy 
éves összefoglaló jelentést. Felkérte a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság elnökét tájékoztassa 
a képviselőket a bizottság véleményéről.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy 
nehéz helyzetben van. Mivel az előterjesztés 
tárgyalása kapcsán a bizottság tagjai nem vol-
tak egy véleményen. A bizottság 2 igen és 1 

nem arányú szavazással elfogadta el a jelen-
tést. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
jelentésben le van írva, hogy mi volt a vizsgá-
lat tárgya, de az nincs benne, hogy a vizsgálat 
során mit tapasztalt a belső ellenőr. 2020. évre 
kérni fogja a konkrét ellenőrzési eredménye-
ket. Megkérdezte van-e még valakinek véle-
ménye, kérdése?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő vé-
leménye szerint sokkal részletesebbnek kell 
lennie a jelentésnek. Tartalmában kevés, nem 
mond semmit.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Gajdán Lejla okleveles pénz-
ügyi revizor által 2019. évben a Szegvár Nagy-
községi Önkormányzatnál és a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatalnál végzett ellenőrzé-
sekről szóló, ezen határozat mellékletét képező 
éves összefoglaló jelentést elfogadja.

9. Napirendi pont: Beszámoló a Települési 
Értéktár Bizottság tevékenységéről

Szabó Tibor polgármester átadta a szót az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság el-
nökének.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyal-
ta a Települési Értéktár Bizottság javaslatát, 
mely szerint nem tesznek javaslatot újabb érték 
felvételére. A „Dobbantó Néptáncegyüttes” 
helyett javasolják a „Dobbantó Néptáncegyüt-
tes munkássága” értéket elfogadni. Továbbá a 
Települési Értéktár egy bevezetővel egészüljön 
ki. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
a kiosztott dokumentum 2016-ban készült. Az 
akkori Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság elfogadta, testület elé nem került. Így 
testületi határozat sem született, ezt a határo-
zatot a Megyei Értéktár Bizottságnak jóvá kell 
hagyni. Egy pályázat beadása kapcsán derült 
ki, hogy hiányzik ez a jóváhagyás. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
javaslata alapján a Települési Értéktárat a mel-
léklet szerint elfogadja.

Szabó Tibor polgármester kérte a képvi-
selőket, ha elfogadják a Települési Értéktár 
Bizottság beszámolóját a 2020. év első félévi 
munkájáról, kézfeltartással jelezzék. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
2020. évi első félévi munkájáról szóló beszá-
molót elfogadja.

10. Napirendi pont: Egyebek
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 

képviselő-testület munkatervét módosítani kell 

a veszélyhelyzet miatt elmaradt ülések, illetve 
az elmaradt közmeghallgatás miatt. Megkér-
dezte a bizottságok véleményét, akik elfoga-
dásra javasolták a munkaterv módosítását.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a 2020. évi munkatervének mel-
lékeltek szerinti módosítását jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a módosított munkaterv szerve-
zeti és működési szabályzatban meghatározott 
módon történő kihirdetéséről, az érintetteknek 
történő megküldéséről.

Szabó Tibor polgármester ismertette a kö-
vetkező előterjesztést a rászoruló gyermekek 
intézményen kívüli szünidei étkeztetésének, 
valamint a szociális étkeztetésnek a biztosítá-
sát. Átadta a szót dr. Szecskó Tamás jegyzőnek.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy 
korábbi években egy vállalkozóval kötött 
szerződést az önkormányzat. Ebben az évben 
az óvoda konyhája vette át a feladatot, mivel 
a Sze-Pa-Szolg. Kft. felmondta a szerződést 
az iskolások étkeztetésével kapcsolatban. Az 
előterjesztés tartalmazza, hogy amíg az óvoda 
konyhája nem üzemel addig a Szegvár Gasztro 
Bt-vel köt szerződést az önkormányzat a rászo-
ruló gyermekek szünidei étkeztetésére, illetve 
a szociális étkeztetés biztosítására. Elmondta, 
hogy az önkormányzat állami normatívát kap 
a gyermekek szünidei étkeztetéséhez és a szo-
ciális étkeztetéshez is. A vállalkozó ennél az 
összegnél többért vállalja az étkeztetést, a kü-
lönbözet az önkormányzatot terheli. A kéthetes 
időszakra ez körülbelül 160.000 forint plusz 
kiadást jelent.

Szabó Tibor polgármester megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét, 
akik megtárgyalták és elfogadásra javasolták 
az előterjesztést.

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a rászoruló gyermekek 
intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 
2020. évben július 20-tól július 31-ig, 10 mun-
kanapon keresztül 800 Ft/fő/nap díj ellenében 
történő biztosítására a SZEGVÁR GASZTRO 
BT-vel vállalkozási szerződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a mellékelt vállalkozási szerződés 
aláírására.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény ellátott-
jai részére a szociális étkezésnek 2020. évben 
július 20-tól július 31-ig, 10 munkanapon ke-
resztül 800 Ft/fő/nap díj ellenében történő biz-
tosítására a SZEGVÁR GASZTRO BT-vel a 
mellékelt szolgáltatási szerződést köti.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a mellékelt szolgáltatási szerződés 
aláírására.

Folytatás a 13. oldalon
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„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré,  
hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.” – Ef 3,16-17

HIT VILÁG
Liturgikus naptár

Szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasz-
talása

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén 
két történelmi eseményre, Krisztus keresztjé-
nek megtalálására, valamint visszaszerzésére 
emlékezik az Egyház.

Szeptember 15. A Fájdalmas Szűzanya
A Fájdalmas Szűzanya (Hétfájdalmú Szűz) 

emléknapja Egyházunkban. A Szent Kereszt 
felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódik, 
liturgikus ünneplését először a szervita rend-
nek engedélyezték, majd VII. Piusz pápa ter-
jesztette ki az egész Egyházra.

Az Egyház mindig szeretettel és tisztelettel 
szemlélte a Szűzanya szenvedését – köztük a 
legnagyobbat: a keresztfa alatt érzett fájdalmát.

Szeptember 21. Máté apostol és evangelista
Szent Máté apostolra és evangélistára emlé-

kezünk ünnepén. A Máté név jelentése: „Jahve 
ajándéka” vagy „a hűséges”. A vám- és pénz-
ügyőrök, bankárok, vámosok védőszentjére, 

Szeptember 24. Szent Gellért püspök és vértanú
Szent Gellértre, a Szeged-Csanádi Egyház-

megye fővédőszentjére emlékezünk liturgi-
kus ünnepén. Népünk kereszténnyé válásának 
kezdetén vezérelte hozzánk Isten, hogy Imre 
herceg nevelőjeként, remeteként, püspökként 
és vértanúként szolgálja Istent és a magyarság 
krisztusi hitre térését.

Szeptember 29. Szent Mihály, Szent Gábor, 
Szent Rafael főangyalok

A Szentírásból név szerint ismert három 
főangyalt ünnepeljük ezen a napon. Egyikük 
neve Mihály (Mikaél), vagyis: ’Ki olyan, mint 
az Isten?’; a másiké Gábor (Gábriél): ’Isten em-
bere’, ’az Isten erősnek bizonyult’; a harmadiké 
Rafael (Rafaél): ’Isten orvossága’.

Október 1. Lisieux-i Kis Szent Teréz A Gyer-
mek Jézusról nevezett Szent Teréz szűz és egy-
háztanító

Lisieux-i Kis Szent Teréznek, a „kis út” 
szentjének élettörténetét idézzük fel liturgikus 
emléknapján, október 1-jén. A kis út nem más, 
mint a hétköznapi, apró jótettek, imádságok, 

önfeláldozás, a mindennapi hűség útját járva 
jutni egészen közel Istenhez. A kis út a feleba-
rát szeretete, különösen azé, aki mellettünk él, 
és akit a legnehezebb szeretni. Teréz ezt zseni-
álisan művelte.

Október 2. Szent Őrangyalok liturgikus em-
léknapja

A szent őrzőangyalok ünnepe hódolat Is-
tennel szemben, aki szeretetből angyalát küldi 
szolgálatunkra és védelmünkre.

Október 7. Rózsafűzér királynője
Október a rózsafüzér hónapja egyházunk-

ban, október 7. Rózsafüzér Királynője, az „Ol-
vasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep 
Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.

Október 8. Magyarok Nagyasszonya
Szent István halála előtt Mária oltalmába 

ajánlotta koronáját és országát. Felajánlása óta 
a Magyarok Nagyasszonyaként is tiszteljük a 
Szűzanyát. A külön ünnepet XIII. Leó pápa 
engedélyezte népünk számára.

Forrás: www.magyarkurir.hu

Böjte Csaba:  
Itt a szeptember, 

kezdődik az iskola!
„Én választottalak benneteket,  

s arra rendeltelek, hogy menjetek, 
teremjetek gyümölcsöt,  

maradandó gyümölcsöt.” 
Jn 15,16

Itt a szeptember, kezdődik az iskola! A tanu-
lás, a képzés egy hatalmas vállalkozás, melynek 
a tulajdonos vezetője, a menedzsere te magad 
vagy! Mind a jó kereskedő, ki bölcsen feltölti 
készletekkel üzletét, rendezi, csinosítja a bol-
tot, bölcsen készül, hogy jó árban el tudja adni 
a portékát, te is sok hasznos tudást, készséget 
elsajátítva, önmagadat képezve, formálva fel 
kell készülj a nyitásra, arra, hogy a hozzád be-
térő emberek benned értéket látva, partnereid, 

társaid legyenek! Ha nincs benned érték, akkor 
a hozzád betérők térülnek, fordulnak majd csen-
desen, vagy hanyatt-homlok menekülve ma-
gadra hagynak! Ne csodálkozz, te mennyi időt 
töltesz egy olyan boltban mely rendetlen, és a 
polcain ócska lim-lomot forgalmaz? 

Vállalkozó vagy, s nem a tanárok öltöztető 
próbabábja, vedd kezedbe tudatosan az éle-
tet, ezt a soha vissza nem térő üzleti esélyt, és 
azokat az értékeket, mik nélkül borítékolható 
a kudarc, szerezd meg, sajátítsd el! Talán kezd-
heted is a fegyelmezett pontossággal! Kerüljön 
bármibe, szerezd be ezeket az erényeket, mert 
ha összevissza nyitod, zárod a boltodat, a vevő-
id elszoknak tőled, megbízhatatlan, pontatlan 
emberrel ki akarna üzletet kötni? Aztán nézd 
hosszan a külalakot, a „céged” berendezését, 
higiéniáját! Egy rendetlen, piszkos lebujban ki 
merne kétes értékekért sok pénzt adni?! Állj 
neki szaladni, tornázni nap mind nap, rend-
szeresen táplálkozzál, egészséges, megbízható 
ételeket fogyassz! Szellemi, lelki, testi egészsé-
ged, épséged nagyon fontos! Tested templomát 
tartsd tisztán, karban, gondozd, öltözz szépen, 
választékosan! Valódi értékeket keress, polcai-
don, életedben csak minőségi dolgok legyenek 
és ne szemét vacak, mit te magad sem tartasz 
sokra, mert akkor az egész léted csődbe megy! 

Törekedj olyan készségekre, tudásra szert 
tenni, mi téged megkerülhetetlenné tesz, me-
lyért az emberek sorba állnak házad ajtajánál! 
Mindenhez nem érthetsz, válaszd ki bölcsen 
hivatásodat, és az ahhoz szükséges szaktudást 
sajátítsd el! Szakmádon belül légy te a legjobb, 
a legfelkészültebb és a legeredményesebb! Egy 
A ligás játékos és egy C ligás csapatban játszó 
focista számára, a meccs ugyanolyan hosszú, 
talán mindkettő ugyanannyit szalad, de a meg-
becsülésben, a fizetésben óriási különbség van! 
Te légy a bajnok csapat kapitánya, legyen ez a 
cél, te erre hajtsál! Időd rengeteg, még hosszú 
évekig iskolába jársz! A tanév egy nagy edző-
tábor, vedd kézbe a te vállalkozásodat és tanulj 
szorgalmasan, keményen eddz, készülj fel, rád 
vár a holnap! Nem csak a szüleid, nevelőid, ta-
náraid, de a teremtő Istenünk is melletted áll! 
Jézus Krisztus nem csak parancsba adja, hogy 
eredményes, sikeres légy, hogy maradandó 
gyümölcsöket teremj, hanem gondviselő jó-
sággal melléd is áll, Ő mindenben segít! Jézus 
neked is megígérte: „Bármit kértek az Atyától 
a nevemben, megadja nektek.” Jn 16,23
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„Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket 
az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és 

értelmeteket Krisztus Jézusban.” – Fil, 4,6-7

A Tanítás!
„Vigyázz magadra, fiam! Tudd, hogy minden-

ki csak abból adhat, ami neki is van. Boldogsá-
got boldog embertől kaphatsz, boldogtalantól 
soha. Segíteni az erős képes, a gyenge nem. Tu-
dást az adhat át neked, aki maga is megtanulta 
és nem csupán hiszi, hogy tudja, hanem be is bi-
zonyította. Célokról az beszélhet, akinek voltak 
és el is érte azokat, az oda vezető útról pedig az 
mesélhet neked, aki végig ment rajta. Sikerről 
ne fogadj el tanácsot attól, aki sikertelen, belső-
ről és tartalomról pedig nem hallgathatod olyan 
ember útmutatásait, akinek mindössze külsősé-
gei vannak. Tartásra nem taníthat megalkuvó, 
becsületre pedig nem nevelhet tolvaj. Szorgal-
mat nem követelhet rajtad rest, helytállást tunya, 
bátorságot pedig gyáva.

Mert mindenki csak abból adhat, amije van. 
Te gazdag vagy. Annak születtél, annak nevel-
tünk. Rád felelősséget róttak. De ne adj magad-
ból túl sokat és vigyázz, kitől mit fogadsz el. 
Emlékezz a szavaimra: üres kútból nem lehet 
vizet húzni.” 

Egy édesanya üzenete fiának születésnapjára

Figyelj és mindig 
hallgass a szívedre

Szeptember utolsó vasárnapja a Szív Világnap-
ja 2000 óta. Ez a nap elsősorban egészségügyi 
szempontból irányítja figyelmünket szívünkre. A 
szív szó hallatán mindenkinek támad valamilyen 
gondolata. Ha volt már szívpanaszunk, akkor 
azonnal a szívünk egészségi állapota villan be 
az agyunkba. Ha lelki bánat, meg nem értettség 
emészt, vagyis amikor a szeretet hiányát érezzük, 
akkor is a szívünkre gondolunk. 

Isten csodás teremtményei vagyunk. Tes-
tünkben minden a kegyelem folytán, testi 
és lelki egészség esetén automatikusan, ön-
szabályozással működik. Ha az egészségünk 
rendben van és jó a közérzetünk, akkor nem 
tudatosul bennünk a szerveink helyes műkö-
dése. Akkor vagyunk betegek, panaszosak, ha 
szerveinket érezzük, jelen esetben a szívnek 

megfelelő helyen, a bal oldali mellkasfélben 
fájdalmat észlelünk.

Figyeljünk szívünkre, testünk motorjára! … 
A szív (és az érrendszer), az agy (és az ideg-
rendszer) nagyon szoros kapcsolatban vannak 
egymással, egymás működését kölcsönösen 
befolyásolják. Mindkettő a lelkünk, a lelki éle-
tünk (boldogságunk) fontos meghatározója. ta-
lán kimondhatjuk, hogy testünkben az értelem 
központja az agyunk, az érzelmi központunk 
a szívünk.

Ki ne ismerné Antoine de Saint Exupéry A 
kis herceg című könyvében megírt csodás élet-
tapasztalatát? „Jól csak a szívével lát az ember. 
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

Vagy utalhatnék édesanyáink szívére, szere-
tetére, amely az egyik legcsodálatosabb dolog 
a világon. Semmi sem tudja az anyai szerete-
tet felülmúlni! Ezt lírai, prózai és zenei művek 
sokasága igazolja. Gondoljunk csak arra, hogy 
pl. a szeretettel, „a szívünkből” jött döntések-
kel egészségi állapotunk és immunrendsze-
rünk is javul! Ez pedig tartós boldogságot szül. 
Az igaz szeretetnek, az őszinte szerelemnek is 
jelképe az emberi szív. A mindennapos köszö-
net során is gyakran mondjuk, hogy szívesen, 
vagyis szeretettel tettük, amit tettünk. Írásban 
is „szívélyes” üdvözlettel szoktunk elköszönni.

Isten előbb szeretett minket, mint mi őt! 
A Fiát küldte el a Földre, hogy megváltson 
minket bűneinktől. Jézus istenemberként is a 
szívét, szeretetét adta nekünk. Jézus szívének 
tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: 
Jézusnak a kereszten átszúrt szíve a megváltó 
szeretet szimbóluma. Jézus szíve Isten emberré 
lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jel-
képe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész 
embersége, így a szíve is az Isteni Személy 
kifejezője. A Szentírásban a szív az ember 
erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, 
nem lélektani, hanem egészen emberi fogalom, 
ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a 
lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása, és ol-
dalának megnyitása jelképezte a szeretet vég-
telenségét, a Szentlélek elküldését és a szentsé-
gek forrását, erejét.

Karitász hírek
A korábbi évekhez hasonlóan – Istennek 

hála – iskolakezdés előtt most is tudtunk segí-
teni rászoruló családjainknak. 10 nehéz sorsú 
gyermek részesült egyenként 5.000 Ft értékű 
tanszervásárlási utalványban, amelynek mind-
annyian nagyon örültek. 

Ebben a hónapban  
az egyházközségtől nem  

érkeztek hírek-események.

Szegvár – egy festő szemévelSzegvár – egy festő szemével
címmelcímmel

Nagy Monika (Moona)  Nagy Monika (Moona)  
kiállítása látható  kiállítása látható  

a Szegvári Művelődési házbana Szegvári Művelődési házban
2020. október 10-től november 20-ig.2020. október 10-től november 20-ig.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Ha bánat emészt, stressz gyötör, akkor szí-
vünk, vérkeringésünk valamint az immunrend-
szerünk is romlik. Éppen ezért tartósan boldog-
talanná, egészségileg sebezhetővé válhatunk. 
Hallottunk már olyanról is, hogy nagyon rossz 
hír, vagyis stressz okozott hirtelen szívhalált. 
„Meghasadt a szíve”, szoktuk mondani.

A szív szervezetünk motorja, de a szeretet kö-
zéppontja, forrása is. Mindig figyeljünk, hallgas-
sunk a jelzéseire! Vigyázzunk szívünk „testi-lelki” 
egészségére. Ha testi jelek, panaszok jelentkeznek, 
forduljunk orvoshoz! Ha boldogok akarunk lenni, 
akkor figyeljük szívünk jelzéseit, kövessük Jézus 
tanítását, éljünk az evangélium szerint!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Forrás: Mária Rádió Magazin/

Dr. Tamás György, orvos

Szeptember van, kérd a türelmes kitartás 
erejét, az alázatos szorgalom erényét az újra-
kezdéshez, a bátorságot és indulj el! Óriási a 
tét, elcsattan az indító pisztoly dörrenése, in-
dulj neki, tanulj, képezd magad, mint a szivacs 
mindent szívj magadba, seperd le a mezőnyt, 
ez a te játékod!

Isten áldását kérve a 2020/21-es tanévhez, 
szeretettel, Csaba t. 
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Arató kiállítás
Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen az ál-

lamalapítást, az államalapító Szent István ki-
rály szentté avatását, valamint az aratás végét 
is ünnepeljük.

A hagyomány szerint az aratás után Szent 
István-napra sütötték az új búzából készült 
első kenyeret. Mivel új búzából sütni először 
augusztusban lehetett, ezért a hónapot az új ke-
nyér havának is nevezik.

Az ünnep kihagyhatatlan része a kenyérál-
dás. A nemzeti színű szalaggal átkötött, frissen 
sütött kenyeret először ünnepélyesen megszen-
telik, majd felszelik és végül szétosztják a da-
rabjait.

Közösségi kezdeményezésre, helyi la-
kosok összefogásával, tavaly a falunapon a 
szélmalomnál mézzel kapcsolatos kiállítás 
volt, októberben a szőlőkultúrához kapcso-
lódó eszközöket, fotókat, olvasmányokat, 
plakátokat láthattak a borfesztiválkor (A 
TOP.5.3.1.pályázat részeként).

Most stílusosan augusztus 20-án az aratás-
hoz, a kenyérsütéshez kapcsolódó eszközöket 
láthattunk, ismeretterjesztő feliratokkal tájé-
kozódhattunk a hajdanvolt munkáról.

Aki a kiállítás megnyitón részt vett, hallhat-
ta Tóth László, a Puskin Mezőgazdasági Szö-
vetkezet nyugalmazott elnökének elbeszélését 
a régen volt, és a mai kor aratásaival kapcso-
latban. A sok személyes élményt tartalma-
zó ismertetőben azok a jelenlevők, akik még 

résztvevői voltak a kézi aratásnak tapasztala-
taikkal, visszaemlékezéseikkel színesítették a 
hallottakat. Sokan emlékeznek az 50-es évek 
elejéről a puffogó traktorral érkező cséplőgép-
re. A faluvégi szérűhöz érkezett, a gyerekek az 
útmelletti árokban ülve várták az akkor még 
ritkaságszámba menő gépet. Milyen jó volt a 
kazlak közt játszani, már ha megengedték a 
szülők. 

Sok fotót keresett elő Vigh Károlyné Berkecz 
Magdi a régi időkből és a néhány évvel ezelőtti 
korból. Ezeken is látszott a fejlődés, de az ak-
kori gépek szinte kezdetlegesnek számítottak a 
mai légkondicionált kombájnokhoz, traktorok-
hoz képest. A tárgyi emlékek egy része Gémes 
Dezső gazdaságából került ki. Juhász György 
sok tárgyat, sőt saját készítésű kis aratószer-
számokat is hozott a kiállításra. A helyi mú-
zeumból is kerültek kiállításra szerszámok. A 
kenyérsütés fázisait is láthattuk. Liszt a zsák-
ban, meggyúrt tészta kelt a fatálban a teknő 
mellett, a kisült kenyér nemzetiszín szalaggal 
átkötve. A kiállítás megvalósításában kiemelt 
szerepe volt Kulbert-Takács Hajnalkának és 
Banka Ágnesnek.

A hivatalos rész után kedves hangulatú be-
szélgetés vette kezdetét. A résztvevők meséltek 
egymásnak, hogy ki hogyan élte meg az akkori 
munkát. Mit használ még a mai napig is a ház-
táji gazdaságában a régi szerszámokból. Kinek 
van még otthon régi, örökölt gépe. Megbeszél-
ték egymással, hogy melyik szerszám mire 
való volt, hogyan dolgoztak vele. Az érdeklődő 
kérésekre is választ kaphattunk.

Egyszerű, de nagyon szépen megépített ki-
állítást láthattunk. Az idősebbek nosztalgiával 
gondoltak vissza erre az életre, a hagyományok 
után érdeklődő fiatalabbak pedig ízelítőt kap-
hattak a régmúlt időkről. A szervezők szeretnék 
folytatni a jövőben is a régi tárgyak felkutatását, 
kiállítását és a hozzájuk fűződő emlékek felidé-
zésének bemutatását, dokumentálását.

Kosztolányi Sándorné

MÁLTAI HÍREK
A nyári táborról
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-

sület Szegvári Csoportja a helyi Katolikus 
Egyházközséggel közösen 2020. augusztus 
3-7. között rendezte meg a katolikus napközis 
tábort.

A tábornak a katolikus kör épülete adott 
otthont, melyet az egyházközség tavaly gyö-
nyörűen felújított, idén tavasszal pedig új 
bútorokkal, felszerelésekkel gazdagodott a 
hely, így mindenben megfelelő körülmények 
fogadtak bennünket.

Ez az idei tábor más volt, mint a korábban 
megszokottak. A koronavírus járvány miatt 
először fordult elő, hogy korlátozni kellett a 
résztvevő gyermekek számát. Sajnos - nagy 
bánatunkra - csak 60 főt tudtunk fogadni. 
A táborozásról szóló jogszabályok előírják, 
hogy minden 20 férőhely után egy illemhelyet 
és kézmosási lehetőséget kell biztosítani, erre 
is figyelemmel kellett lennünk.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ egy 
több oldalas tájékoztatót adott ki a táboroz-
tatás során betartandó járványügyi megelőző 
szabályokról, amely kitért a kiscsoportos fog-
lalkozások előnyben részesítésére, a 1,5 mé-
teres védőtávolság betartására, az egészséges 
táborozók részvételére, a személyi higiéné 
betartására, a fokozott fertőtlenítésre, az ét-
keztetésre vonatkozó szabályokra. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 25 pontban fogal-
mazta meg javaslatait a napközis táborokhoz. 
Őszintén megmondva, amikor az előkészítő 
megbeszélésen felolvastam ezeket a kritériu-
mokat, kissé magunkba roskadtunk, megkér-
dőjeleződött bennünk a tábor megtartásának 
lehetősége. De miután kiosztottuk a felada-
tokat, előkészítettük az udvart, a termeket, a 
konyhát már bizakodóbbak lettünk. A szülő-
ket levélben tájékoztattuk az új feltételekről, 
melyben az alapvető tisztasági eszközök biz-
tosítását kértük minden nap.

A bejárathoz kéz- és lábfertőtlenítőt he-
lyeztünk ki, az étkezéshez egyszer használa-
tos edényeket szereztünk be.

A tábor megnyitó előtt felkértük Molnár-
Farkas Gyöngyi kormánytisztviselő asszonyt, 
a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhiva-
tal Szentesi Járási Hivatala Népegészségügyi 
Osztályának munkatársát, hogy tartson a tábo-
rozóknak tájékoztatót a koronavírus járvány-
ról, a személyi higiéné betartásáról. Felhívta 
a figyelmünket a gyakori, alapos szappanos 
kézmosás, kézfertőtlenítés szükségességére, 
az arc érintésének elkerülésére, a köhögési eti-
kett betartására. Majd megtekintette, leellen-
őrizte az épületet, a foglalkozások helyszíneit. 
Igyekezetünknek hála mindent rendben talált, 
megkezdődhetett az egy hetes tábor. 

Andrási Elemér atya köszöntő szavaival, 
útmutatásaival vette kezdetét a tábor. 

A korábbi években megszeretett kézmű-
ves foglalkozásokat most is megtartottuk. A 
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gyermekek válogathattak ezek között: volt 
gyöngyfűzés, horgolás, szövés, hímzés, ne-
mezelés, papírfonás, bábkészítés. Pirográf 
technikával képeket készíthettek a gyerekek. 
Főleg a fiúk körében volt nagy sikere a fafa-
ragásnak, annak ellenére, hogy egy-egy apró 
vágási sérülés is történt. A kisebbek színez-
hettek, ragaszthattak.

Igyekeztünk minél szélesebb körű progra-
mot biztosítani a szabadban is. A hatalmas új 
trambulin állandóan foglalt volt, sokan ping-
pongoztak, csocsóztak. A homokvárépítés is 
nagyon népszerű volt: a várárokban folyama-
tosan folyt a víz, a gyermekek ruházata oly-
kor igen sáros lett.

Játszottunk sorversenyeket, volt banán- és 
csokoládéevő verseny is. 

A nagyobb gyermekek a Kurcán kipróbál-
hatták a kajakozást. Második alkalommal 
hozták el hozzánk a munkatársak a Máltai 
Játszóteret, amely az önfeledt játékkal egész 
napra lekötötte a gyermekeket. Ez a lehetőség 
színesítette az általunk szervezett programo-
kat.

Az ebédek előtti közös ének tanulásnak, 
közös éneklésnek is nagy sikere volt.

Az utolsó napon akadályversenyen adhat-
tak számot a gyerekek hitéleti ismereteikről, 
amely kellemes izgalommal telt el. Természe-
tesen nem maradt el a díjazás sem, a gyerekek 
nagy örömére.

Az akadályverseny állomásai a katolikus 
templomig vezettek, ahol az egy hetes tábor 
szentmisével zárult. Ide meghívtuk a szülő-
ket, nagyszülőket is, köszönjük, hogy sokan 
eljöttek. Mindannyiunknak felemelő érzés-
ben volt része, amikor a gyermekek kézen 
fogva álltak körbe az oltár előtt és együtt 
imádkoztunk. A szentmise keretében értékel-
tük a tábort. Nagyon fontos volt ez az egy hét 
az életünkben. A gyerekek március közepe 
óta nem voltak közösségben, ami elmondá-
suk szerint nagyon hiányzott nekik. Mi fel-
nőttek sem találkozhattunk szervezetten, mi 
is nagyra értékeltük ezt a lehetőséget. Nagy-
szerű lelki feltöltődést kaptunk a nyár hátra-
lévő részére is. Az egyházközség még egy kis 
ajándékkal is meglepett minden gyermeket 
búcsúzókor.

Az óvodás korúak és az iskolások foglal-
koztatását lelkes óvó nénik, tanító és tanár 
nénik, tanár bácsi, valamint önkéntesek irá-
nyították. A középiskolások is rendkívül so-
kat segítettek. Lettek volna még segítőink, 
de sajnos a korábban említett okok miatt nem 
tudtunk mindenkit fogadni. Bízunk benne, 
hogy jövőre nem kell visszautasítani a jelent-
kezőket, a gyermekeket kísérő szülőket. 

Úgy gondoltuk, - hogy a gyerekek kiszaba-
dulva az otthon falai közül - elengedik magu-
kat. Ez így is volt, de a szabadság érzése most 
sem párosult semmilyen magatartásbeli prob-
lémával. A gyermekek rendkívül hálásak, 
kedvesek, érdeklődőek és udvariasak voltak. 
Köszönjük nekik a kedves megnyilvánuláso-

kat. Így mi, felnőttek is nagyon élveztük az 
együttlétet, kellemes kikapcsolódásként éltük 
meg a különböző tevékenységeket.

Máltai csoportunk szinte teljes létszámban 
kivette a részét a munkából: előkészítette, 
megszervezte a tábort, takarítottunk, fertőt-
lenítettünk, készítettük a reggelit, felszolgál-
tuk a kétfogásos ebédet és az uzsonnát. Még 
egy kis palacsintasütéssel is kedveskedtünk a 
résztvevőknek. Sok dolgunk volt.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az 
idei tábort is ingyenesen tudtuk biztosítani a 
résztvevőknek. A koronavírus járvány miatti 
bizonytalan helyzetben nem voltak pályázati 
kiírások. Pénzünk kevés volt, de az elhatáro-
zás és az elszántság megvolt, hogy megren-
dezzük a tábort. Ahogy enyhültek a szigorítá-
sok, úgy nyíltak meg a lehetőségek az anyagi 
fedezet biztosítására. Az MMSZ Dél-Alföldi 
Régiójához, a Katolikus Egyházhoz sikeresen 
pályáztunk, megalapozva az élelmezési költ-
ségeket és az egyéb kiadásokat (eszközök, 
foglalkozások nyersanyagai, tisztítószerek, 
műanyag edények, evőeszközök).

Szegvár Nagyközség Önkormányzatától 
fertőtlenítő szereket kaptunk. Az önkor-
mányzatnál foglalkoztatott diákmunkások 
nagy segítségünkre voltak az udvari játékok 
összeszerelésében, a sátrak felállításában, a 
termek berendezésében. Az ebédet a Kurca-
parti Óvoda konyhájáról rendeltük meg, ami 
minden nap nagyon finom volt. A helyszínre 
szállításban a Szegvári Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény volt segítségünk-
re.

A szülők süteményeket, rágcsálni valókat, 
gyümölcsöket, szörpöket, jégkrémet hoztak. 
Gémes László úr, a Csongrád-Csanád Megyei 
közgyűlés elnöke hatalmas hűtött dinnyékkel 
lepett meg bennünket. Sok mindent, nagy 
mennyiségben kaptunk, de semmiből sem 
volt az a mennyiség, ami el ne fogyott volna.

Hálás szívvel megköszönjük minden gyer-
meknek, hogy erre az egy hétre minket vá-
lasztottak, eljöttek a táborunkba. Egymásra 
figyelve, egymást segítve töltötték velünk a 
napokat; sok-sok élményt szerezve és nyújt-
va. Köszönjük a szülők bizalmát, hogy 5 nap-
ra ránk bízták gyermekeiket. Bízunk benne, 
hogy nem okoztunk senkinek csalódást, vi-
dám napjai voltak ezek a nyári szünetnek.

Megköszönjük a középiskolás diákok és a 
felnőttek önzetlen, fáradtságot nem ismerő 
munkáját, amellyel a nyugodt, önfeledt pil-
lanatokat szereztük egymásnak. Úgy véljük 
kicsiknek-nagyoknak nagyszerű lehetőség 
volt ez a tábor a testi-lelki feltöltődésre. Már 
gondolatban elkezdtük a következő évi tábor 
szervezését. Jó volt együtt lenni!

Megköszönjük a támogatók nagylelkűsé-
gét, amivel lehetővé tették a programok és az 
étkezés biztosítását. 

A táborozókat meglátogatta Szabó Tibor 
György polgármester úr, aki elismeréssel 
szólt a munkánkról, az itteni életről. Nagy 

jelentősége volt ennek a tábornak, ugyanis 
ezen a nyáron településünkön kevés gyermek 
részesült hasonló nyári programban.

Kerekes Mátyás folyamatosan tette közzé 
a fotókat, a Kurca Televízió is tudósított az 
eseményről. Köszönjük nekik, hogy a kívül-
állók számára is bepillantást engedtek a tábor 
életébe. 

A Jóisten áldjon meg mindenkit, akik részt 
vettek a tábor életében, és akik valamilyen 
módon segítették annak munkáját. Így meg-
tapasztaltuk, hogy az adakozás nemcsak an-
nak jó, aki kap, hanem annak is, aki ad. 

Hálásan köszönjük!

A csodatáska programról
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csoda 

Csoport Alapítvánnyal együttműködve or-
szágos iskolatáska gyűjtő programot indított 
augusztus elején. A program során használt 
iskolatáskákat és új iskolaszereket gyűjtöt-
tünk a lakosságtól, a hátrányos helyzetben élő 
gyermekek javára. A koronavírus időszaká-
ban különösen fontos kezdeményezés volt ez, 
ugyanis a szokásosnál is több család került 
nehéz helyzetbe, ahol a szülők elvesztették 
munkahelyüket. 

A mi csoportunk is gyűjtőpontként műkö-
dött, a raktárunkba vártuk az adományokat.

A cél az volt, hogy tegyük együtt csodássá 
a rászoruló gyermekek iskolakezdését tansze-
rekkel teli iskolatáskával. Új, vagy jó állapotú 
használt táskákat, tolltartókat, új, bontatlan 
csomagolású füzetet, írószert, radírt, hegye-
zőt, zsírkrétát, színes ceruzát, filctoll kész-
letet, vízfestéket, temperát, ecsetet, vonalzót 
kértünk, azoktól, akik segíteni szerettek vol-
na az akció keretében.

Felhívásunkat plakátokon, az interneten 
tettük közzé, a szentmisék keretében az atya 
is ismertette a felhívást, a nyári táborunk al-
kalmával is többször kértük a gyermekeket az 
adakozásra.

Szerencsére sokan voltak, akik a rászoruló 
gyerekeknek örömet szerettek volna szerezni, 
táskából nem túl sok gyűlt össze, viszont tan-
szerekből annál több.

Az adományok eljuttatásában Víghné Né-
meth Ildikó igazgató asszony volt segítsé-
günkre, melynek köszönhetően azok a tanév-
kezdés előtt eljutottak az érintettekhez.

Hálásan köszönjük mindenki nagylelkű 
adományát!

A ruhaosztásról
Korábbi felhívásaink hatására a helyi Máltai 

raktárunkban (Hunyadi J. u. 13.) nagyon sok 
ruhanemű halmozódott fel. Jó állapotú gyer-
mek és felnőtt ruhák közül lehet válogatni.

Kérjük a lakosságot, jöjjenek és vigyenek 
az adományokból! 

Szívesen fogadjuk továbbra is a ruhaado-
mányokat!

Gyömbér Ferencné
csoportvezető



12. oldal XXXIII. évfolyam 9. szám



13. oldal2020. szeptember

A 7. oldal folytatása

Szabó Tibor polgármester elmondta, 
hogy a következő megtárgyalandó elő-
terjesztés az orvosi rendelő felújításával 
kapcsolatos pályázat benyújtása. A beadá-
si határidő 2020. július 10-e. A támogatás 
intenzitása 95%-os. Az önerő 1.500.000 
forint. Elmondta, hogy a pályázatban csak 
anyagköltség számolható el munkadíj nem. 
Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság véleményét, akik elfogadásra javasolták 
a pályázat benyújtását.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete hozzájárul, hogy a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. 
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására kiírt pályázat benyújtásá-
hoz és vállalja a pályázathoz szükséges önrész 
biztosítását.

A támogatás keretében a Hunyadi János utca 
2. szám alatti orvosi rendelők esetében az aláb-
bi munkák valósulnak meg:

- homlokzati hőszigetelés 12 cm-es vastag-
ságú, grafitos nikecell beépítésével (meglévő 
homlokzattal azonos struktúrájú és színezésű 
kvarc vakolattal)

- még ki nem cserélt homlokzati nyílászárók 
cseréje (új homlokzati nyílászárók korszerű 
műanyagból, belső ajtók fa ajtólapos nyílászá-
rók festhető felülettel)

- épület belső átalakítása, orvosi rendelő, 
dolgozók részére szociális blokk, öltöző, mosó-
konyha és akadálymentesített WC kialakítása 
(csatolt alaprajz szerint)

- helyiségek burkolatának cseréje (hideg, 
meleg burkolat)

- vizesblokkok komplex felújítása
- bejárati lépcső csúszásmentesítése (csú-

szásmentes kültéri járólap)
- belső elektromos hálózat részleges felújí-

tása
- festési, mázolási munkák

A támogatás formája: vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás.

Finanszírozása: utófinanszírozás.
A támogatás maximális mértéke a Pályázó 

adóerő-képessége alapján (0-18000 Ft/fő): fej-
lesztési költség 95%-a.

A pályázat összes költsége: 30.000.000 Ft, 
azaz harmincmillió forint.

Ebből támogatott: 28.500.000 Ft, azaz hu-
szonnyolcmillió-ötszázezer forint.

A vállalandó önerő: 1.500.000 Ft, azaz egy-
millió-ötszázezer forint.

A Képviselő-testület az önrészt az önkor-
mányzat felhalmozási tartalékának terhére 
biztosítja, amennyiben a pályázat pozitív elbí-
rálásban részesül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a pályázat benyújtására.

Szabó Tibor polgármester ismertette a kö-
vetkező előterjesztést a Teleki László Alapít-
vány - Népi Építészeti Program pályázat be-
nyújtására. Elmondta, hogy ehhez nem kértek 
testületi határozatot, de ő szeretné, ha a testület 
döntene a pályázat beadásáról. A pályázatból a 
malom szélkerekének felszerelése, a tető újra 
zsindelyezése, a vakolat cseréje valósulna meg. 
Ennél a pályázatnál a munkadíj is elszámolha-
tó. Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ságot, aki támogatja a pályázat beadását.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete pályázatot nyújt be a Teleki 
László Alapítvány – Népi Építészeti Program 
pályázati támogatásra: 

A pályázat keretében a Pusztai-féle szélma-
lom faszerkezetei, lapátjai, tetőszerkezetének 
rekonstrukciója valósul meg.

A pályázat során igénybe vehető maximális 
támogatás összege: 20.000.000 Ft

Támogatási összeg 80%, bizonyos esetékben 
lehet 90%-os intenzitású.

A kivitelezési munkálatok költségeitől és a 
támogatási intenzitástól függően maximum 
5.000.000 Ft

A pályázat önerejét az Önkormányzat a 2021. 
évi költségvetés céltartalékából finanszírozza. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a pályázat benyújtására. 

Szabó Tibor polgármester ismertette, hogy 
a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény alapító okiratának módosítása és 
az alkalmazotti létszám meghatározása a kö-
vetkező előterjesztés. Átadta a szót dr. Szecskó 
Tamásnak.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy 
a mini bölcsődét úgy hozná létre az önkor-
mányzat, hogy a szociális intézmény venné 
fel a tevékenységi körei közé. Ennek a folya-
matnak az első lépése, hogy az alapító okira-
tot módosítani kell, ki kell egészíteni azokkal 
a kormányzati funkciókkal, melyek a bölcső-
de üzemeltetésével kapcsolatosak. Az intéz-
ményhez két új alkalmazottat kell felvenni, 
ezért szükséges az alkalmazotti létszám meg-
határozása. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte a 
bizottsági elnökök véleményét, akik elfogadás-
ra javasolták az alapító okirat módosítását és a 
létszám meghatározását. 

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító 
okiratának módosítását az 1. sz. melléklet sze-
rinti Módosító okirattal jóváhagyja. A képvise-
lő-testület a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratot a 2. sz. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a jegy-
zőt a módosító okiratnak a Magyar Állam-
kincstárhoz történő benyújtására és a szüksé-
ges intézkedések megtételére. 

Szabó Tibor polgármester kérte a képvise-
lőket, ha egyet értenek a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény engedé-
lyezett alkalmazotti létszámának meghatáro-
zásával, kézfeltartással jelezzék. 

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény alkalmazotti létszáma a gyermekek 
mini bölcsődében történő ellátásához 2 fő tel-
jes munkaidőben foglalkoztatott közalkalma-
zottal a jelenlegi 11 fő engedélyezett létszám-
ról 13 főre módosuljon az ellátás biztosításától 
kezdődően.

2. A képviselő-testület felhatalmazza az in-
tézményvezetőt az alkalmazottak felvételéhez 
szükséges eljárás lefolytatására.

Szabó Tibor polgármester ismertette a kö-
vetkező előterjesztést, mely a Kurca-parti Óvo-
da étkezési térítési díj emelésével kapcsolatos. 
Átadta a szót Csurka Zoltánné óvodavezetőnek.

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, 
hogy az előterjesztésben leírta, hogy mi miatt 
szeretnék emelni az étkezési térítési díjakat. 
Az áremelés egyik indoka, hogy a nyersanyag 
norma nem fedezi a tényleges felhasználást. 
Diétás étkezésre nem volt meghatározott téríté-
si díj. Jelenleg túllépésük van a norma felhasz-
nálásban. Megjegyezte, hogy eddig a bölcsődé-
sekre nem volt külön térítési díj megállapítva. 

Szabó Tibor polgármester átadta a szót a 
Pénzügyi, Gazdasági bizottság elnökének.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy 
megtárgyalták az előterjesztést. A bizottság 
nem tudja támogatni a beadott módosítási ja-
vaslatot. Az óvodáskorú gyerekek térítési díját 
döntő többségben az önkormányzat fizeti, de 
az erre kapott normatív támogatás nem fedezi a 
költségtérítést. A bizottság az előterjesztésből 
nem látja, hogy az önkormányzatnak ez meny-
nyi többletkiadást jelent.

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, 
hogy június 25-től az iskolások is hozzájuk 
kerültek. Nem tudja még, hogy velük kapcso-
latosan milyen normatív támogatást fog kapni 
az óvoda. Eddig 85 főre igényelt támogatást, 
amely éves átlag. Azt, hogy az önkormányzat 
a normatíván kívül mennyi támogatást ad az 
étkezéshez nem tudja megmondani. 

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osz-
tályvezető elmondta, hogy a gyermekétkezte-
tés támogatása egy bérjellegű támogatás. Az 
étkezési térítési díj emelés lehetőség arra, hogy 
az óvoda növelje bevételét a vendég ebéd és 
munkahelyi étkeztetés tekintetében. 

Szabó Tibor polgármester összegezte az 
elhangzottakat. A normatív támogatást nem 
tudják az étkezésre lebontani. A támogatást 
az önkormányzatnak kell hozzáadnia akkor is, 
ha nem emelnek díjat és akkor is, ha emelnek. 
Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szoci-
ális Bizottság véleményét, aki megtárgyalásra 
alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Folytatás a 14. oldalon



14. oldal XXXIII. évfolyam 9. szám

Bandula Ferenc bizottsági tag véleménye 
szerint a képviselő-testületnek el kell fogadnia 
a térítési díj emelést.

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, 
hogy mikor volt utoljára térítési díj emelés.

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, 
hogy 2018-ban.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Kurca-parti Óvoda étkeztetési 
térítési díjait 2020. augusztus 1-től az alábbiak 
szerint fogadta el. 

A Kurca-parti Óvodában étkező 
bölcsődéskorú gyermekek térítési díjai (nor-
ma) 2020. augusztus 1-től az alábbiak szerint 
alakulnak:

2020.01.01-től 2020.08.01-től
Bölcsődei 
térítési 
díjak

Bruttó ÁFA

27%

Nettó Bruttó ÁFA

27%

Nettó

Reggeli 85 18 67
Tízórai 25 5 20
Ebéd 320 68 252
Uzsonna 80 17 63
Teljes 
ellátás 510 108 402

A Kurca-parti Óvodában étkező óvodáskorú 
gyermekek étkezési térítési díját 2020. augusztus 
1-től az alábbiak szerint kívánja módosítani: 

2020.01.01-től 2020.08.01-től
Gyermek 
térítési 
díjak

Bruttó ÁFA

27%

Nettó Bruttó ÁFA

27%

Nettó

Tízórai 90 19 71 100 21 79
Ebéd 275 59 216 310 66 244
Uzsonna 75 16 59 85 18 67
Teljes 
ellátás 440 94 346 495 105 390

A felnőtt étkezési térítési díjak 2020. augusztus 
1-től (munkahelyi ebéd, vendég ebéd) az alábbiak 
szerint emelkednek:

2020.01.01-től 2020.08.01-től
Felnőtt 
térítési 
díjak

Brut-
tó

Norma
Alap
+ÁFA
27%

Rezsi
Alap
+ÁFA
27%

Brut-
tó

Norma
Alap
+ÁFA
27%

Rezsi
Alap
+ÁFA
27%

Ebéd
(munka-
helyi)

670 435
343+92

235
185+50

750 485
382+103

265
209+56

Vendég 
ebéd

780 435
343+92

345
272+73

875 485
382+103

390
307+83

A SZEESZI időskorúak étkeztetésének téríté-
si díjai 2020. augusztus 1-től az alábbiak szerint 
emelkednek:

2020.01.01-től 2020.08.01-től

Idősek 
térítési 
díjai

Brut-
tó

ÁFA

27%

Net-
tó

Brut-
tó

ÁFA

27%

Net-
tó

Reggeli 120 26 94 135 29 106

Ebéd 435 92 343 485 103 382

Teljes 
ellátás

555 118 437 620 132 488

A Kurca-parti Óvodában étkező óvodás-
korú gyermekek diétás étkezési térítési díja 
(norma):

2020.01.01-től 2020.08.01-től

Óvodás 
gyermek 
diétás étk.
norma

Bruttó ÁFA

27%

Nettó Bruttó ÁFA

27%

Nettó

Tízórai 120 26 94

Ebéd 380 81 299

Uzsonna 100 21 79

Teljes 
ellátás 600 128 472

Iskoláskorú gyermekek diétás étkezési normá-
ja:

2020.01.01-től 2020.08.01-től

Iskolás 
gyermek 
diétás étk. 
norma

Bruttó ÁFA

27%

Nettó Bruttó ÁFA

27%

Nettó

Tízórai 145 31 114

Ebéd 455 97 358

Uzsonna 120 26 94

Teljes 
ellátás

720 154 566

Iskoláskorú gyermekek étkezési térítési díjai 
(norma) 2020. augusztus 1-től az alábbiak szerint 
alakulnak:

2020.06.15-től 2020.08.01-től

Iskolás 
térítési 
díjak

Bruttó ÁFA

27%

Nettó Bruttó ÁFA

27%

Nettó

Tízórai 120 26 94 135 29 106

Ebéd 330 70 260 370 79 291

Uzsonna 100 21 79 115 24 91

Teljes 
ellátás 550 117 433 620 132 488

Szabó Tibor polgármester ismertette a 
következő előterjesztést, amely a 70. élet-
évet betöltött személyekről való gondosko-
dás, veszélyhelyzet alatti ellátásáról szól. A 
veszélyhelyzet ideje alatt a lakosok igény-
be vették a SZEESZI szolgáltatásait, úgy-
mint bevásárlás, gyógyszerkiváltás. Ennek 
meghatározott díja van, melyet a SZEESZI 
számla ellenében az önkormányzatnak be-
nyújtott, ennek mértéke 10.125 forint. A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 
határozatot. 

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
46/2020. (II.16.) Kormányrendelet 2. § (2) be-
kezdésének megfelelően az Önkormányzat az 
alábbi személyek esetében az alábbi összegek-
kel a 2020. évi költségvetés általános tartalé-
kából átvállalja a Szegvári Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény által nyújtott 
„szociális segítés” díját.

2020. március
Kiss Iván József  Klapka u. 17. 450 Ft
Kőrösi Lajosné Kossuth u. 4/B. 675 Ft
Lucz Antalné Kórógy u. 24. 450 Ft
Nagy Andrásné Epres u. 2. 675 Ft
Nagy Istvánné Alkotmány u. 23. 225 Ft
Pigniczki Mihályné Kontra u. 79. 675 Ft
Szőke Lászlóné Mindszenti u. 56.  675 Ft

2020. április
Kiss Iván József Klapka u. 17. 1.350 Ft
Kőrösi Lajosné Kossuth u. 4/B.    900 Ft
Nagy Andrásné Epres u. 2.   900 Ft
Pigniczki Mihályné Kontra u. 79. 1.800 Ft
Szőke Lászlóné Mindszenti u. 56. 225 Ft

2020. május
Kiss Iván József Klapka u. 17. 675 Ft
Pigniczki Mihályné Kontra u. 79. 450 Ft

Mindösszesen:         10.125 Ft

Szabó Tibor polgármester javasolta, hogy 
a 9/2015. (VI.09.) számú önkormányzati ren-
delet 2. § (3) bekezdés „A Szegvár Díszpol-
gára címmel külön erre a célra készített em-
lékplakett, valamint 30.000 Ft nettó összegű 
jutalom jár.” helyett: „A Szegvár Díszpolgá-
ra címmel külön erre a célra készített emlék-
plakett, valamint 30-50 ezer forint közötti 
értékű emléktárgy jár.” A 4. § (3) bekezdés 
pedig úgy módosul, hogy „Az Emlékérem 
mellé erre a célra készített emlékplakett, va-
lamint 20.000 Ft nettó összegű jutalom jár.” 
szöveg helyett a következő szöveg kerülne 
a rendeletbe: „Az Emlékérem mellé erre a 
célra készített emlékplakett, valamint 20-30 
ezer forint közötti értékű emléktárgy jár.” 
Kérte a képviselőket, ha egyet értenek, kéz-
feltartással jelezzék.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testületének 4/2020. (VII.09.) önkor-
mányzati rendelete a „Szegvár Díszpolgára” 
cím, valamint a „Szegvárért” Emlékérem ala-
pításáról és adományozásának rendjéről szóló 
9/2015. (VI.09.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, 
lakossági bejelentés alapján, az autómosónál 
lévő járda javítását. Annál is inkább, mivel a 
térburkoló rendelkezésre áll.

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
nem tudja, mikor tudják elvégezni a javítást.  

Csurka Zoltánné óvodavezető megkérdez-
te, hogy az óvodai konyha üzembe helyezése 
mikor fog megtörténni? Augusztus elseje, 
vagy szeptember elseje?

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
használatba vételt nem tudják megkérni, mivel 
a víz nincs bekötve, ehhez terv kell. Bízik ben-
ne, hogy ez hamarosan meg lesz. A nyílt ülést 
bezárta és zárt ülést rendelt el.

A 13. oldal folytatása



15. oldal2020. szeptember

Kivonat a szegvári Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. augusztus 12-én 16:00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről
Szabó Tibor György polgármester üdvözölte a meg-

jelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes. A napirenddel kapcsolatban javasolta, 
hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadják el. 

1. napirendi pont: Szociális tűzifára pályázat be-
nyújtása

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy évek óta lehetőség van arra, hogy szociális 
célú tüzelőanyagra pályázzon az önkormányzat. A 
DALERD Zrt. tájékoztatása alapján kemény tűzifára 
nem számíthatnak, csak lágyra, aminek a tüzelőérté-
ke kevés. A tűzifával kapcsolatban elmondta, hogy 
a kiosztás, kiszállítás nem volt egyszerű, sőt arra is 
lett volna igény, hogy összedarabolják. E miatt az 
elmúlt két évben már zsákos barnaszenet vásárolt az 
önkormányzat, ennek elosztása, kiszállítása lényege-
sen egyszerűbb volt. Elmondta, hogy egyre kevesebb 
mennyiségre lehet pályázni és természetesen önerőt 
is kell biztosítani. Ennek az összege az idei évben 516 
ezer forint + ÁFA, ha a megpályázott mennyiséget 
megkapja az önkormányzat. Az utóbbi két évben nem 
kapták meg azt a mennyiséget amennyire pályáztak. 
Az idei évben 1032 q barnakőszénre pályáznak. Meg-
kérdezte, hogy van-e kérdése valakinek?

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, hogy a hiva-
talnak és a művelődési háznak meg van-e a téli tüzelője?

Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, 
hogy megvan a téli tüzelő, 102-104 q tűzifa van. Sőt 
az orvosi rendelőnél is van még valamennyi, amit át 
fognak szállítani, mivel ott már nincs rá szükség, hi-
szen gázzal fűtenek. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról 
szóló belügyminiszteri pályázat alapján pályázatot 
nyújt be 1032 q barnakőszénre.

A pályázat elnyeréséhez szükséges önerőt, 516.000 
Ft + ÁFA összeget a 2020. évi költségvetés szociális 
segélykeret terhére biztosítja az önkormányzat.

A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásban 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat benyújtására.

2. napirendi pont: Szegvári Egyesített Közművelődési 
és Muzeális Intézmény alapító okiratának módosítása

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy az 
Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amely úgy 
rendelkezik, hogy a kulturális intézményekben fog-
lalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya, közalkal-
mazotti jogviszonya munkaviszonnyá fog változni 
2020. november 1. hatállyal. E miatt 2020. augusztus 
30-ig a törzskönyvi nyilvántartásban az érintett in-
tézmények alapító okiratát módosítani kell, erről szól 
az előterjesztés. A vezetőre vonatkozó jogviszony az 
még a régi, azt nem kell módosítani egyelőre. 

Szabó Tibor György polgármester megkérdezte, 
hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés?

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy a jövőben is a képviselő-testület hatáskö-
rébe fog tartozni az intézményvezető választása?

Szabó Tibor György polgármester véleménye 
szerint, mivel az önkormányzat a fenntartója az in-
tézménynek hagynak beleszólást abba, hogy ki az 
intézményvezető. 

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megjegyez-

te, hogy az iskolánál is van beleszólási lehetősége a 
képviselő-testületnek, de ez formális. 

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, hogy a 
dolgozókat milyen mértékben érinti a változás?

Pöszmet Zsolt intézményvezető tájékoztatta, hogy 
a fizetésük nem lehet kevesebb, mint eddig volt. Vi-
szont vannak kedvezmények, melyeket elvesztenek.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte 
munkajogi szempontból kedvezőtlenebb lesz számukra. 

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Szegvári Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény alapító okiratának módosítását 
az 1. sz. melléklet szerinti Módosító okirattal jóvá-
hagyja. A képviselő-testület a módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. sz. mellék-
let szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a 
módosító okiratnak a Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére. 

3. napirendi pont: Szegvári Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának 
jóváhagyása

Pap János intézményvezető elmondta, hogy az 
alapító okiratba belekerült a bölcsődei ellátás, bölcső-
dei étkezés, illetve a felnőtt étkezés bölcsődében. Az 
ellenőrző hatóság javaslatára felesleges a mini böl-
csődének külön szakmai programot készíteni, ezért a 
régibe beolvasztották. A szakmai program a jogsza-
bályoknak megfelelően lett módosítva. Ha a képvise-
lő-testület elfogadja, utána el kell küldeni egy szakér-
tőnek véleményezésre. Bízik benne, hogy a bölcsőde 
október 1-el el tud indulni. Augusztus 25-én az ellen-
őrző hatóság egy környezettanulmányt fog végezni 
a bölcsőde épületével, környezetével kapcsolatban. 
Megjegyezte, hogy a bölcsődének külön részt kell 
elkülöníteni az udvaron, továbbá tejmelegítő konyhát 
kell kialakítani. Elmondta, hogy a szakmai feltételek 
adottak, van két gondozónő, akik el tudják látni a fel-
adatot. Viszont a helyettesítésük nem megoldott, azért 
egy technikai dolgozót átképeznek dajkává. 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megjegyezte, hogy a 
térítési díjakat meg kell állapítani az étkezésnél. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete mini bölcsődét kíván működtetni a fenntartásá-
ban álló Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény által, amely vonatkozásában az intézmény 
szakmai programját a melléklet szerint jóváhagyja.

4. napirendi pont: Döntés folyószámlahitel igényléséről
Szabó Tibor György polgármester elmondta, 

hogy az önkormányzat likviditásának megőrzése 
érdekében folyószámlahitelt kell igénybe vennie. 
A folyószámla vezető Takarékbank Zrt.-től kértek 
ajánlatot, mely nem a legkedvezőbb a bankpiacon. 
Ezzel egy időben egy pályázat kiírását is elindítanák 
bankváltás céljából. A pályázatban a folyószámlahitel 
átvállalás megjelöléssel. Jövő év januárjától szeretné-
nek bankot váltani. Megkérdezte, hogy van-e kérdés 
az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Kis János képviselő megjegyezte, hogy a Takarék-
bank Zrt. csak adott évre köt folyószámlahitel szer-
ződést, viszont tud olyan bankról is, ahol hosszabb 
távra adnak folyószámlahitelt. Ott is megkövetelik 
azt, hogy év végére feltöltődjön a hitelkeret, de auto-

matikusan a következő év januárjában megnyitja újra 
az elfogadott folyószámlahitelt. A Takarékbanknál ez 
csak újabb hitelbírálat után lehetséges. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdez-
te, hogy hitelbírálati díj van-e?

Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, 
hogy a Takarékbanknál sokféle díj van. 

Kis János képviselő megjegyezte, hogy a Takarék-
banknak nehéz a döntési mechanizmusa. A bankvál-
tással kapcsolatban elmondta, hogy már nem kikötés 
a december 31-i időpont, bármikor lehet bankot válta-
ni az év folyamán.

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a hitel felvételét el kell indítani, hiszen pár hét 
az ügyintézési idő. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 10 mil-
lió Ft összegű folyószámlahitelt igényel a számlave-
zető Takarékbank Zrt.-nél és kötelezettséget vállal 
a Takarékbank mellékelt indikatív folyószámlahitel 
ajánlatában foglalt hitel és járulékai megfizetésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.

5. napirendi pont: Új tag megválasztása az Oktatá-
si, Kulturális és Szociális bizottságba

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság el-
nökének javaslatára felkérték Pap Jánost a SZEESZI 
intézményvezetőjét, hogy vállalja el a bizottsági tag-
ságot. Ezt a felkérést Pap János elfogadta. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
tagjának megválasztja Pap Jánost.

Szabó Tibor György polgármester felkérte Pap 
Jánost, hogy tegye le képviselői esküjét, kérte a jelen-
levőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. 

6. napirendi pont: Új tag megválasztása a Falufej-
lesztő Kft felügyelőbizottságába

Szabó Tibor György polgármester javasolta, hogy 
Bandula Ferenc helyére Purgel Lászlót a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tagját válasszák meg a Szegvári 
Falufejlesztő Kft. felügyelőbizottság tagjának. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete alapító tag tulajdonosként a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbi-
zottsága tagjának 2020. augusztus 12. napjától 2024. 
december 31. napjáig Purgel Lászlót megválasztja.

A Képviselő-testület a Szegvári Falufejlesztő, Üze-
meltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője és felügyelőbizott-
sági tagja személyében bekövetkezett változás vala-
mint a társaság tevékenységi köreinek felülvizsgálata 
alapján a társaság alapító okiratának módosítását a 
melléklet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy 
az alapító okirat módosításához valamint a változás 
cégnyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Szabó Tibor György polgármester megköszönte 
részvételt az ülést bezárta.
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Focicsapataink mérkőzései
Csongrád-Csanád Megyei 

U14 „A”

1. forduló
09.11. 16.30 óra
Tömörkény – Szegvár

2. forduló
09.19. 10 óra
Szegvár – DAFC Szeged

3. forduló
09.25. 16 óra
Mocorgó UFC – Szegvár

4. forduló
10.03. 10 óra
Szegvár – Makó I.

5. forduló
10.09. 15 óra
Csongrád – Szegvár 

6. forduló
10.24. 10 óra
Szegvár – Csanytelek

7. forduló
10.31. 10 óra
Szentesi Kinizsi – Szegvár 

8. forduló
11.07. 10.00
Szegvár – Nagymágocs

Csongrád-Csanád Megyei 
III. osztály

Felnőtt

1. forduló
Szegvár – Kistelek 4 – 5 
Góllövők: Vigh Márk István, 
Nana Roland, Rácz Zoltán, 
Széll Norbert

2. forduló
Zsombó – Szegvár 2 – 4
Góllövők: Terbán György, 
Puhala Krisztián György (2), 
Bagi Endre

3. forduló 
09.05. 16.30 óra 
Szegvár – Kiszombor
4. forduló
09.13. 16.30
Ruzsa – Szegvár 

5. forduló
09.19. 16 óra
Szegvár – Bordány

6. forduló
09.26. 16 óra
Baks – Szegvár 

7. forduló
10.10. 15 óra
Csanádpalota – Szegvár

8. forduló
10.17.14.30 óra
Szegvár – Pusztamérges

9. forduló
10.25. 9.30 óra
Szeged Pázsit – Szegvár 

10. forduló
10.31. 13.30 óra
Szegvár – Öttömös

11. forduló
11.08. 13.30 óra
Szentesi Kinizsi II. – Szegvár 

12. forduló
11.14. 13.30 óra
Szegvár – Újszentiván

 

Teknős kiállítás
Szeptember 12-én szombaton délelőtt 10 órától 12 óráig folyamatosan meg-

tekinthető a művelődési házban.

13. forduló
11.21. 13.00
Szegvár – Röszke

14. forduló
11.28. 13.00
Fábiánsebestyén – Szegvár


