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Reményik Sándor: 
Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.

Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És - nincs tovább.
Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, -
De benne van az élet.

Augusztus 20-i ünnepség
a Művelődési Házban

Program:

15:00:   Az aratásról szóló kiállítás megnyitója
16:00-17:00:  Az Élővíz Társulat zenél (Kulbert György 
  vezetésével)
17:15-17:45:  A Dobbantó Néptáncegyüttes műsora
18:00:   Ünnepi beszéd, kenyérszentelés
19:00:   Magyar Nóta Klub műsora

A korlátozások miatt a Szegvár díszpolgári kitüntetés és a Szegvárért 
Emlékérem átadási ünnepsége későbbi időpontban lesz, amikor na-
gyobb közönség előtt lesz lehetőség a díjazottak köszöntésére.
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LAPZÁRTA
2020. augusztus 31. (péntek) 

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
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon még Érted ég,
egy fénykép, mely őrzi az emlékedet,

s egy út, mely elvitte az életedet.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
mindig Veled leszünk, az idő bárhogy 

is halad.
Sírodra szívből visszük a virágot,

de Veled eltemettük az egész világot.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Gajda István

halálának 13. évfordulóján.

Felesége és Márti

Köszönetnyilvánítás
„Olyan csend van így nélküled,

hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.

Kicsordul könnyünk sírodnál,
mélységes fájdalom, hogy távoztál. 

Szólítunk, a néma sír nem felel,
szívünkben örökre létezel.”

Köszönetet mondunk mindazoknak a 
közeli és távoli rokonoknak, szomszédok-

nak, jó ismerősöknek, akik szerettünk, 

Purgel Józsefné
Puskás Margit

temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek. 

Gyászoló család

Megemlékezés
„Megállt a kéz, megállt a szív, 

nincs több szó ajkadon.
Szívünkben örökké élsz,
mert szeretünk nagyon.”

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,

id. Ágoston Mihály

halálának 1. évfordulóján.

Felesége és Családjai

Megemlékezés
„Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.

Hiába keresünk könnyes szemünk
már soha nem talál,

de tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel,

utat mutatsz,
mert szívünkben örökké létezel.”

Fájó szívvel emlékezünk Édesanyámra, 

Németh Jolánra

halálának 4. évfordulóján.

Lánya: Krisztina, Veje: Attila és
Unokái: Réka és Natasa

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Salánki Józsefné
Orosz Julianna

halálának 15. éves évfordulója alkalmából

Gyászoló család Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 

id. Tóth Ernő

halálának 40. évfordulója alkalmából

Unokái, családjaik és menye

Személyes elérhetőség
A nyári időszakban a Szegvári Nap-

ló munkatársa a következő 
telefonszámon érhető el: 
Kosztolányi Sándorné 

+36-30-278-5640

Családi események
2020. július
(Összeállította: 

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötések: Gyenes Ferenc és Balogh 
Zsuzsanna szentesi lakosok; Bottyán Dávid 
mindszenti lakos és Kozma Ágnes Klapka u. 
4. szám alatti lakos; Németh Richárd János, 
Mindszenti u. 110. szám alatti lakos és Fábrik 
Mónika, Alkotmány u. 9. szám alatti lakos; 
Miskolczi Lajos és Bányai Lilla József A. u. 51. 
szám alatti lakosok.

Halálesetek: Purgel Józsefné Puskás Mar-
git, Alkotmány u. 10/A (66 éves); Szabó István 
Jánosné Németh Katalin, Híd u. 7. (66 éves); 
Buza István Mihály, Ménes u. 10. (68 éves); 
Nóbik Józsefné Domokos Ilona, Táncsics M. 
u. 30. (84 éves); Bihari Józsefné Papp Erzsé-
bet, Rozmaring u. 34/A (74 éves); Bihari István 
Ferenc, Sárállás u. 3. (61 éves); Wéber András, 
VII. külterület tanya 43. (46 éves); Marsovszki 
József, József A. u. 27. (63 éves).

Születés: nincs adatunk.
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Tisztíttassunk kéményt!
Júliust írunk és ilyenkor természetesen nem 

látni füstölgő kéményeket, mégis érdemes már 
most, a nyári időszakot kihasználva előkészül-
ni a hidegebb időre és a fűtési szezonra. Annál 
is inkább, mert a koszos, megrongálódott, vagy 
rosszul szerelt kémény balesetveszélyes.

Mindazok, akiknek fontos, hogy tisztább 
legyen a környezetük, kevesebbet fizessenek 
a fűtésért, a kémény miatt sohase gyulladjon 
ki az otthonuk, ne fenyegessen a szén-mon-
oxid-mérgezés veszélye, azok rendszeresen 
kéményseprő szakemberrel ellenőriztetik és 
tisztíttatják füstelvezetőjüket.

A kéményben lerakódott korom, kosz, és a 
kéményen található repedések veszélyes hely-
zeteket okozhatnak. Ha ezekhez még gyú-
lékony anyag közelsége is társul, könnyen 
bekövetkezhet a baj. A balesetek, tragédiák el-
kerülhetők, ha a fűtésrendszerét és kéményeit a 
tüzelőberendezés típusától függően mindenki 
évente vagy kétévente kéményseprő-szakem-
berrel átnézeti. A kéményseprők a lakosság kö-
rében évek óta ingyenesen végzik munkájukat, 
csak hívni kell őket. Ingyenesen kitakarítják 
az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik annak 
szigetelését, tömörségét, külső-belső állapo-
tát, figyelve az esetleg balesetet okozó külső 
körülményekre – az elszívó-berendezésekre és 

a modern nyílászárók légbevezetőire. Ha az el-
lenőrzés során kiderül, hogy a rendszer műsza-
ki állapota már nem tökéletes, bőven van idő 
kijavíttatni vagy kicserélni az elhasználódott 
részeket a hideg beállta előtt.

A katasztrófavédelem kéményseprőinek 
ellátási területéhez tartozó települések társas-
házaiba kötelezően és rendszeresen mennek a 
szakemberek. Ezek a kötelező feladatok idén, a 
járvány miatt három hónapon át szüneteltek, a 
szakemberek az ellenőrzéseket most pótolják.

A családi házban élő magánszemélyekhez 
nem automatikusan érkezik a kéményseprő: 
immár harmadik éve egyénileg kezdemé-
nyezhetik az ilyen ingatlanban élők az idő-
pont-egyeztetést a kéményseprőkkel, így ők a 
közszolgáltatást az egyéni igényekhez igazítva 
végzik el. Ez néhány nap átfutási időt igényel, 
ezért érdemes időben jelezni, ki és mikorra 
kéri az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. Az 
igénylésről részletesebb információt az alábbi 
honlapon, az ügyfélszolgálat menüpont alatt 
talál.

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

A Szegváron elérhető kéményseprők tele-
fonszámát újságunk hasznos tudnivalói között 
megtalálhatják.

Tűzgyújtási tilalmat 
rendeltek el Csongrád-

Csanád megyében 
szombattól

Tűzgyújtási tilalom lesz érvényben szom-
battól Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a szárazság 
miatt – tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-t.

Az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjá-
rása miatt az alföldi térség erdőterületein ta-
lálható avar, gyep és tűlevélréteg kiszáradása 
miatt fokozott tűzveszély alakult ki. A hétvé-
gén várható kánikula miatt tovább romolhat a 
helyzet, és fennáll a nagy területű koronatüzek 
kialakulásának kockázata is – írták.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a kül-
területi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásítá-
sokban, valamint a 200 méteres körzetükben, 
ideértve a térképen jelölt tűzrakóhelyeket, a 
vasút és közút menti fásításokat, valamint til-
tott a parlag- és a gazégetés is.

Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról a www.
erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu 
honlapon elhelyezett térkép segítségével tájé-
kozódhatnak az érdeklődők – közölték.

Forrás: cs3.hu – 2020. július 31.  

FELHÍVÁS!
2020. július 20. napján a Csongrád-Csanád 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Kör-
nyezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Osztálya továbbá az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztálya képviseletében ellenőrzést 
tartottak a Szegvár, 0317/4. helyrajzi számú 
állati hullagyűjtő telepen.

Az ellenőrzés eredményeképpen a hatósá-
gok elrendelték a telephely ideiglenes bezá-
rását.

A fentiek értelmében a szegvári állati 
hullagyűjtő telep határozatlan ideig bezár.

Kérjük, ne helyezzenek el a telep előtt/
mellett ezen idő alatt semmilyen állati ere-
detű hullát, mellékterméket, mert ez eset-
ben szabálysértést követnek el!

A hatósági zár alatt az ATEV 
Fehérjefeldolgozó Zrt. Hódmezővásárhelyi 
gyűjtő-átrakó telephelyén tudják elhelyezni 
az állati eredetű hullákat, melynek címe: 

6801 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 15.

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. augusztus 12. 18 óra
Helyszín: Művelődési ház 6635 Szegvár, Régiposta u 1.

Téma: A helyi cselekvési terv által tervezett programok szakmai 
tartalma. Javaslatok, vélemények begyűjtése, javaslatok fogadása a 

további szervezés során.

Várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni a közösségi programok 
szervezésébe, tervezésébe.

 
Puskásné Halál Ágnes

közösségfejlesztő
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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, Vásárhe-
lyi 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 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

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

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

Hasznos tudnivalók!
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

A mindenkor szolgálatot teljesítő rendőrök tele-
fonszáma:
+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, 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-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
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 Csoportja a jár-
vány ideje alatt nem tart fogadóórát.

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

Hulladékszállítás
A zöldhulladék gyűjtés

Augusztus 12-én
és szeptember 9-én

A sárga kuka ürítés  
(újrahasznosítható hulladék)  

utolsó előtti szerda
Augusztus 22.

Kedves Lakosok!

A Mobilizált Kormányablak 
Ügyfélszolgálat 

(Kormányablak Busz) Szegváron
2020. szeptember 2. napján

08:30-tól 13:00 óráig.

A Kormányablak Busz szolgáltatásait a 
későbbiekben időszakosan, visszatérő 
rendszerességgel, minden hónap első 
szerdáján 08:30 és 13:00 óra között 
lehet igénybe venni a Művelődési Ház 

előtti parkolóban.
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Folytatás a 6. oldalon

Jegyzőkönyv a Szegvár Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény kultúrtermében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatással  

egybekötött 2020. július 22-én 18:00 órakor tartott nyílt üléséről
Szabó Tibor György polgármester üdvözöl-

te a megjelenteket. Külön köszöntötte a Megyei 
Közgyűlés elnökét Gémes Lászlót, alelnökét Dr. 
Polner Eörsöt és Kormányos Sándort a közgyű-
lés tanácsnokát. Megköszönte a kiemelt figyel-
met a Megyei Közgyűlés részéről. Megjegyezte, 
hogy 2019. október 13-a régen volt. Az azóta el-
telt időszakról számolt be a jelenlevőknek. Meg-
említette a körforgalmat, illetve annak virággal 
történő beültetését, melyet az Árpád-Agrár Zrt. 
ajánlott fel. Az adventi díszvilágítást és az ad-
venti műsor sorozatot is szóba hozta, köszönetet 
mondott a szervezőknek. A koronavírus elleni 
védekezéssel kapcsolatban elmondta, hogy ado-
mánygyűjtés történt, melynek több mint a fele 
még megvan. Ha a koronavírus második hullá-
ma nem érkezik meg, akkor ezt az összeget jó-
tékony célra fogják fordítani. Elmondta azt is, 
hogy a képviselő-testület tagjai felajánlották 
egy havi tiszteletdíjukat, melyből anyagot vá-
sároltak, egy helyi vállalkozó pedig megvarrta 
a maszkokat. Az óvodában is készítettek masz-
kokat, mivel az intézmény zárva volt. Játszóte-
rek felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a 
központi játszótéren elkezdték építeni a kerítést 
a Zafír Üzletház felőli út mellett. Tájékoztatta a 
jelenlevőket, hogy egy vállalkozó felajánlotta, 
hogy rendbe teszi a sportpályát. Egy úthenger-
rel simává tette a pályát. A Kurca-parti sétány 
rendbe tételére társadalmi munkát szerettek vol-
na szervezni, a koronavírus miatt ez meghiúsult. 
Elmondta, hogy folyamatban van egy mosdó 
építése a Kórógy-tó magas partján. 

Rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, 
hogy volt amelyek elmaradtak a korona vírus mi-
att. Amelyek megrendezésre kerületek az október 
23-i koszorúzás, az adventi gyertyagyújtások, a 
március 8-i nőnap. Március 14-től betiltották a 
rendezvények tartását. A március 15-i koszorúzás 
a testületi és külsős tagok részvételével történt 
meg. A pedagógus napot szűk körben ünnepel-
ték. A június 4-i Összetartozás Ünnepét már meg 
tudták tartani. Sajnos a gyereknapot sem sikerült 
megrendezni, de igyekeznek kárpótolni a gyere-
keket. A hagyományos Tófesztivál szintén elma-
radt. A falunappal kapcsolatban elmondta, hogy 
még nem tudják, hogy meg lesz-e rendezve.

Az önkormányzat személyügyi helyzetével 
kapcsolatban elmondta, hogy a polgármesteri 
hivataltól nyolc fő távozott, illetve augusztus 
hónapban még két fő, így tíz fő távozott az ál-
lományból. Nyolc fő közös megegyezéssel, egy 
fő felmondással és egy fő felmentéssel. Hat fő 
érkezett. A Kurca-parti Óvodából egy fő óvo-
dapedagógus távozott, átszervezéssel oldják 
meg a helyettesítését. A Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézményben nem 
történt változás. Augusztusban két fővel bővítik 
a létszámot a bölcsődei feladatok ellátása miatt. 
A Szegvári Egyesített Kulturális és Muzeális 
Intézményből egy fő távozott, egy fő érkezett. 
A Falufejlesztő Kft-vel kapcsolatban elmondta, 
hogy az idei évben már nem lesznek nagyobb 

beruházások, ezért év elején kérte az ügyvezető 
igazgatót, hogy nézzenek külső munkák után, 
mivel az önkormányzat nem tudja finanszírozni 
a havi bérüket, melynek havi összege 5,5 millió 
forint. Miután nem vállaltak külső munkákat, 
felajánlották az ügyvezető igazgatónak, hogy 
csökkentse a létszámot, vagy csökkentse a mun-
kaidőt, amit ő nem volt hajlandó megvalósítani, 
inkább felmondott. A munkaviszonya május vé-
gével megszűnt. Ezt követően még öt fő felmon-
dott. Jelenleg egy fő van fizetés nélküli szabad-
ságon, illetve egy fő benyújtotta a felmondását. 
Pillanatnyilag kilenc fővel működik a Kft. 

Pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy 
folyamatban van a Kórógy-tó melletti mosdó 
kialakítása. A szabadidő parkban egy 80 férőhe-
lyes pad-csoportot fognak kialakítani a fák alatt. 
Járdaépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy 
közfoglalkoztatási program keretében a Kórógy 
hídtól a bölcsőde épületéig fognak járdát építe-
ni. Településfásítással kapcsolatban elmondta, 
hogy nyert az önkormányzat fákat, melyeket a 
játszóterek mellé fognak elültetni. Az Erzsébet 
táborral kapcsolatban elmondta, hogy húsz gye-
reket tudtak fogadni. Útfelújításra a Magyar Falu 
Program keretében közel 7 millió forintot nyert 
az önkormányzat, ebből olyan utakat újíthatnak 
fel, melyek eredetileg aszfalttal vannak ellátva. 
A tervek szerint a Kórógy utca Széchenyi utcai 
útkereszteződéstől a Batthyány utca keresztező-
déséig, illetve a Batthyányi utcát végig felújíta-
nák. Megemlítette azokat a pályázatokat, melye-
ket beadtak, de még nem tudják az eredményét. 
Ilyen az 56-os emlékszobor, kerti kiülők vízpar-
tokra, a tanyagondnoki busz, a rendelő intézet 
felújítására benyújtott pályázat, továbbá a szél-
malom felújítására is pályáztak. 

Tájékoztatással kapcsolatban ismertette azo-
kat az online felületeket, ahonnan a lakosok 
hiteles tájékoztatást kapnak. Elmondta, hogy a 
fontosabb eseményekről, hírekről a jövőben is 
szórólapon, illetve a Szegvári Naplóban fogják 
tájékoztatni a lakosságot, hiszen nincs minden-
kinek internet szolgáltatása. 

Ezek után rátért az aktualitások ismertetésé-
re. Az ivóvíz javító programmal kapcsolatban 
elmondta, hogy az Információs és Technológi-
ai Minisztérium által értesült arról, hogy ez a 
program nem működik. A technológia megépí-
tésre került, de nem működik. A kivitelező és 
az üzemeltető között folyik a vita. A lényeg, ha 
ez a 150 milliós beruházás nem működik, az év 
végéig ezt az összeget az önkormányzatnak visz-
sza kell fizetnie. Ez a beruházás 2016-ban kez-
dődött, 2018-ban a kivitelező azt mondta, hogy 
kész. A szolgáltató szerint viszont több 10 milli-
ót kellene még ráfordítani. Kérték a minisztéri-
um segítségét ebben az ügyben. Szúnyoggyérí-
téssel kapcsolatban elmondta, hogy a két héttel 
azelőtti nem igazán volt eredményes. Farkas 
Sándor országgyűlési képviselő, agrárminisz-
ter-helyettes tett egy bejelentést, miszerint légi 
szúnyoggyérítésre kerül sor 2020. július 30-án 

Csongrád-Csanád megyében. Dögteleppel kap-
csolatban elmondta, köszöni annak a lakosnak 
aki, név nélkül, a Délmagyarország napilapnak 
jelezte, hogy milyen állapotok vannak a telepen. 
Megjegyezte, hogy ez az állapot már hosszú ide-
je fennáll. A dögtelepet ideiglenesen bezáratta 
az Állategészségügyi Osztály. A mai napon a 
járási főállatorvos szemlét tartott a telepen. A 
fertőtlenítést, a tetemek konténerbe helyezését 
megcsinálták. A gaz levágását kívül és belül is 
meg fogják oldani. Ezek után lezárják. Akinek 
elhullik az állata az a hódmezővásárhelyi Kutasi 
úti ATEV Zrt-hez tudja elszállítani és elhelyez-
ni. Megjegyezte, hogy a dögtelep üzemeltetése 
önként vállalt feladat, éves szinten az 1 millió 
forintot is elérheti, illetve meg is haladhatja a 
költsége. 

A szálláshellyel kapcsolatban elmondta, hogy 
folyamatban van egy megállapodás a Kurca-
Völgye Egyesülettel. Az autómosóval kapcso-
latban elmondta, hogy folyamatosan tárgyalt a 
tulajdonosokkal, akik azt mondták, hogy nem 
hajlandóak tizenkétszeres pénzt fizetni a föld 
bérletéért. Végül abban egyeztek meg, hogy az 
autómosó tulajdonosa megvásárolja a földte-
rületet az önkormányzattól. Kátyúzással kap-
csolatban elmondta, hogy májusban elkezdték 
a munkálatokat, de az esőzések miatt fel kellet 
függeszteni. Augusztusban újra hozzákezdenek. 
A központi konyhát szeptember 1-el szeretnék 
beindítani. Folyamatban van a használati en-
gedélybe vételhez szükséges dokumentumok 
beszerzése. Az ivóvíz bekötési dokumentációt 
a napokban kapta meg az önkormányzat ez hát-
ráltatja a használatba vételt. 

Átadta a szót a jelenlevőknek, kérte, hogy a 
személyeskedést kerüljék, illetve kettő perc az 
az idő, ami alatt a felszólaló a kérdését felteheti. 
Megjegyezte, hogy egy ember többször is szót 
fog kapni, de a két perces időtartamot mindenki-
nek be kell tartania. 

Purgel Berta szegvári lakos megkérdezte, 
hogy közterület felügyelő van-e? Megemlítette, 
hogy a Falufejlesztő Kft épülete mellett lévő in-
gatlan előtt nagyon rossz a járda, ki van dőlve 
egy fa. A tekepályánál esőzés idején az esőcsa-
tornából ömlik a víz a járdára. Az Ék utca Mé-
nes utca kereszteződésben a csatornázás óta áll a 
víz. Elmondta, hogy a központi Coop bolt előtti 
kerékpártárolót a busszal utazók veszik igény-
be, a vásárlók több méter távolságban tudják 
elhelyezni járműveiket. Megkérdezte, hogy az 
út mellett elütött kutyákat, macskákat hova kell 
bejelenteni, hogy elvigyék a tetemeket? 

Szabó Tibor György polgármester tájékoz-
tatta a jelenlevőket, hogy közterület felügyelő 
nagyon régen nincs a településen. Sajnos nincs 
rá forrás. Az út mellett elütött állatok bejelenthe-
tőek a kabinetirodába. 

Orvosné Jaksa Mária az állati tetemekkel 
kapcsolatban elmondta: „Magad uram, ha szol-
gád nincs.” Vagyis aki észleli, hogy az ingatlana 
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előtt, vagy közterületen állati hulla van, vegyen 
egy ásót és temesse el. Megemlítette, hogy a 
postától a főút felé eső részen hetek óta ki van 
rakva egy fotel. 

Szabó Tibor György polgármester egyetér-
tett abban a felszólalóval, hogy a kis állatokat 
el lehet temetni a kertben, így ártalmatlanítani 
lehet azokat. A kihelyezett fotellel kapcsolatban 
elmondta, hogy látta ő is, és úgy gondolta, hogy 
lomtalanítás miatt rakták ki. Ígéretet tett arra, 
hogy elviszik onnan.

Szarka Antal az ivóvíz minőség javító prog-
rammal kapcsolatban szeretné tudni hogyan tör-
tént meg ennek a beruházásnak az elszámolása, 
kik a felelősök. Hiszen 150 millió forint nagyon 
sok pénz. 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy maga a technológia megvalósult, amire a 
kivitelező azt mondja, hogy jól működik a szol-
gáltató viszont azt, hogy nem működik. Kérték 
a minisztérium segítéségét azzal kapcsolatban 
hogyan lehetne a beruházást beindítani. A támo-
gatást az önkormányzat kapta, az önkormány-
zatnak kell elszámolni vele. Bízik benne, hogy 
megtalálják a megoldást. 

Szarka Antal megjegyezte, hogy számára 
érthetetlen, ha egy beruházást megvalósítottak, 
megvolt a műszaki átadás az mégsem működik. 
Véleménye szerint fiktív elszámolás történt. Sze-
retné tudni annak a nevét, aki ezért felelős. Meg-
kérte a polgármestert, hogy tárják fel az ügyet és 
tájékoztassák a lakosokat. 

Szabó Tibor György polgármester tájékoz-
tatta a jelenlevőket, hogy folyamatban van a 
vizsgálat, de elsősorban azt szeretnék, ha mű-
ködne a rendszer.

Dr. Mészáros Imre megjegyezte, hogy Szar-
ka Antalnak rendkívül érzékeny közéleti ész-
revételei vannak. Elmondta, hogy az előző és a 
mostani képviselő-testületnek sem róná fel az 
állati hulladékok és az ivóvízjavító programmal 
kapcsolatban elhangzottakat. 

Kutas Imréné megjegyezte a Szarka Antal 
kérdésére adott válasz nem megfelelő. Kíváncsi 
arra, hogy amikor az átadás-átvétel megtörtént 
át lett-e adva a beruházás? Továbbá szeretné tud-
ni, hogy miért nem üzemelt egy napig sem a kút. 
Mint állattartó megköszönte a névtelen bejelen-
tőnek, hogy bezárták a dögtelepet. 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a beruházás átadása nem történt meg. Az 
Információs és Technológiai Minisztérium leve-
léből értesült erről. 

Bucsányi László nem értett egyet azzal, hogy 
egy felszólaló két percig beszélhet. Megkérdezte 
Szarvas Ferencet, hogy mi volt a tapasztalata az 
alatt az egy hónap alatt, míg ő volt a Falufejlesz-
tő Kft. ügyvezetője? Továbbá miért állt fel egy 
hónap után? Megkérdezte, hogy a választások 
után hányfajta adót emelt meg az önkormány-
zat? Megemlítette a Szegvár honlapján megje-
lent kilenc pontos kérdőívet, melyben szerepelt 
az, hogy a társadalmi szervezetek nem hajlan-
dóak együtt koszorúzni az önkormányzattal. 
Elismerte, hogy a FIDESZ szegvári csoportja 
valóban külön koszorúzott.

Szabó Tibor György polgármester felsorolta 
az adónemeket és elmondta, hogy egyik adófajta 

sem lett emelve. A kérdőívvel kapcsolatban el-
mondta, hogy Szegvár honlapjára közzé teszik 
ennek eredményét. A koszorúzással, megem-
lékezéssel kapcsolatban elmondta, hogy ő szé-
gyelli magát azért, mert az összetartozás napján 
június 4-én háromszor koszorúztak a faluban. 

Fúvó Mihály az ivóvíz beruházással kapcso-
latban elmondta a kútnak a vizét rendszeresen 
vizsgálták. Tudomása szerint az önkormányzat 
nem vállalta az üzemeltetést. Az utcák tiszta-
ságával kapcsolatban megjegyezte, hogy sok 
helyen kirakják a szemetet. Megemlítette azt is, 
hogy az utcákba az autók az út szélén parkolnak, 
nem állnak a bejáróra, nem állnak be az udvarba. 

Szabó Tibor György polgármester az utcák 
tisztaságával kapcsolatban elmondta ellenőrizni 
fogják. Az út szélén parkoló autókkal kapcsolat-
ban tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az évek óta 
kint tárolt autók tulajdonosainak küldtek egy tá-
jékoztató levelet, hogy azokat vigyék el a közte-
rületről. Amennyiben közterületen kívánják tá-
rolni a járművet, kérjenek közterület-használati 
engedélyt és akkor ideiglenesen tárolhatják ott. 

Bucsányi László az autómosóval kapcso-
latban megjegyezte, nagy szüksége van a tele-
pülésnek rá. A képviselő-testület azzal, hogy a 
bérleti díját fel akarta emelni a megbízhatóságát 
amortizálta le. A dögtelep üzemeltetésével kap-
csolatban véleménye szerint pont ebben az idő-
szakban kellene azt megoldani. Úgy gondolja, 
hogy a közmeghallgatás elsőszámú napirendjé-
nek kellett volna lennie a 2020. évi költségvetés 
ismertetése. Hiányolta, hogy a polgármester tá-
jékoztatójából kimaradt a kerékpárút felújítása. 

Szabó Tibor György polgármester az autó-
mosóval kapcsolatban megjegyezte, hogy irreá-
lisan alacsony díjat fizetett a tulajdonos, de már 
megállapodás született vele, megvásárolja a te-
rületet. A dögteleppel kapcsolatban megjegyez-
te, hogy a bejelentőnek az önkormányzathoz 
kellett volna fordulnia, nem a médiához és akkor 
nem került volna sor a bezárására. A költségve-
tés ismertetésével kapcsolatban elmondta, hogy 
az év végi közmeghallgatáson lesz napirend, 
hiszen akkor már látni lehet azt, hogyan telje-
sült. Kerékpárút bővítésére szeretne pályázni az 
önkormányzat. Úgy tervezik, hogy Mindszenttel 
és Szentessel közösösen pályáznának. A jelenle-
gi felújítását hidegebb időben is tudják csinálni, 
amikor a kátyúzás elvégzése nem lehetséges. 

Szarvas Ferenc elmondta, hogy mivel meg-
szólították válaszol a feltett kérdésre. Megke-
resésre vállalta el a Kft-nél az ügyvezetői be-
osztást. Szerződést kötöttek próbaidőre, három 
hónapra. A próbaidő letelte előtt közölte a másik 
szerződő féllel, hogy miért nem akarja tovább 
folytatni a tevékenységet. Úgy gondolja, hogy ez 
csak őrá és az önkormányzatra tartozik.

Dr. Mészáros Imre az Árpád u. 19. számú 
ingatlannal kapcsolatban megjegyezte, hogy sok 
szemét van az udvarán. Dögtől kezdve a büdös 
rongyokig. Nincs bevezetve a víz, nincs WC.

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a hatóságok több ízben is felszólították a 
tulajdonost. Az önkormányzatnak az ingatlan 
kerítésén belül nincs joga intézkedni, mivel az 
már magánterület. 

Purgel Berta a házaló kereskedéssel kapcso-
latban megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsola-
tos helyi rendelet, vagy várható-e?

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat megtilthatja ezt a tevé-
kenységet és valószínű, hogy a közeljövőben 
meg is fogja. 

Bihari Istvánné elmondta, hogy a Pusztai 
köznél lévő buszmegálló mellett nagyon sok bo-
kor van. Megkérdezte, hogy a diákmunka kere-
tében nem lehetne az utcában az árkokat rendbe 
tenni? Elmondta még, hogy a buszmegálló utáni 
bejárónál, Szentes felé haladva, eltömődött a 
csatorna, nem folyik le a víz.

Szabó Tibor György polgármester feljegyez-
te az említett problémát és intézkedni fog. A 
buszmegálló melletti bokrokat el fogják takarí-
tani. A diákmunkások júliusban és augusztus-
ban fognak az önkormányzatnál dolgozni, az 
intézményeknél végeznek munkát. Ha lesz rá 
kapacitásuk, akkor a központtól kintebb eső ré-
szeken is fognak munkálkodni. 

Bába Miklós tudomása szerint két megye ösz-
szefogásával létrejött egy konzorcium az ivóvíz-
szolgáltatással kapcsolatban. Ennek Szegvár is a 
tagja. Aki üzemelteti a víz- és a szennyvíz-szol-
gáltatást azt nem lehetne kötelezni arra, hogy 
üzemeltesse a kutat? Az üzemeltető fizet-e azért, 
hogy az önkormányzat tulajdonát használja?

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy bérleti díjat fizet az üzemeltető a hálózat 
használatért, a szennyvíztelep üzemeltetéséért, 
a kutak és a víztorony használatáért. Ennek ösz-
szege nem túl magas, csőtörések elhárításáért 
az önkormányzat ezt az összeget vissza is fize-
ti. Megjegyezte, hogy a konzorcium rosszabb 
anyagi helyzetben van, mint bármelyik önkor-
mányzat. Mivel kifogásolják a technológia mű-
ködését, emiatt nem hajlandóak üzemeltetni. A 
vita az üzemeltető és a kivitelező között van. A 
projektet viszont le kell zárni, és ez akkor fog 
megtörténni, ha a kút hálózatra fog termelni. 

Lőrincz Gábor Szabó Tibor Györgynek és 
Gémes Lászlónak tette fel a kérdést, miszerint 
meddig fog még közöttük tartani ez a „duli-fu-
li” kapcsolat. Véleménye szerint a település javát 
szolgálná, ha a kettejük közötti kapcsolat javulna. 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
amikor jelöltette magát azért tette, hogy Szegvár 
javát szolgálja. Gémes Lászlóval nem volt előtte 
sem rossz viszonyban, sőt semmilyen viszony-
ban nem voltak. Két cikluson keresztül dolgoz-
tak együtt, ő, mint képviselő, Gémes László, 
mint polgármester. A véleményük nem mindig 
egyezett. Elmondta, hogy kedden járt Gémes 
Lászlónál és a jövőben megvalósítandó fejlesz-
tésekről beszéltek. A köztük érezhető feszültség 
szerinte inkább szakmai, mint emberi.

Gémes László az együttműködéssel kapcso-
latban elmondta, hogy a választási kampány 
lezárult a meccs eldőlt. Innentől kezdve a ver-
senynek vége, aki nem tudja elfogadni ezt, az így 
járt. Mindenki tartsa ezt tiszteletben. Elmondta, 
hogy az együttműködéshez kölcsönös bizalom 
szükséges, egymás iránti tisztelet és őszinteség. 
Úgy gondolja a közmeghallgatás jó alkalom arra, 
hogy „tiszta vizet öntsenek a pohárba”. Néhány 
olyan személyi problémára, mely közszájon fo-
rog a településen, azt beszéljék meg, mindenki 
tudja meg a teljes igazságot. Megyei képvi-
selőként is Szegvárhoz húzta a szíve, a megye 
továbbra is figyelni fogja Szegvár fejlődését és 
segíteni is fogja, ha nyitottság mutatkozik erre. 
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Megemlítette azokat a pályázatokat, melyeket az 
előző ciklusban megnyertek. 

Az ivóvízjavító programmal kapcsolatban el-
mondta, hogy nem teljesen helytálló az, hogy az 
átadásról készült jegyzőkönyv nem volt benne a 
polgármesteri munkakör átadás-átvételi doku-
mentációban, mert akkor a Kormányhivatal nem 
fogadta volna azt el. A programmal kapcsolatban 
elmondta, hogy a beruházás elkészült, a pénz 
szabályosan lett felhasználva. A műszaki átadás 
azért történt meg, mert a próbaüzem csak úgy 
indulhatott el. A hat hónapos próbaüzem alatt 
kiváló minőségű vizet termelt a kút. A nyersvíz 
oldalon jelentek meg baktériumok, mikrobák, 
melyeknek száma a megengedettnél sokkal több, 
ezt a tisztító nem tudja szűrni. A vállalkozó azt 
állította, hogy a kettes kútból a víz már úgy jön 
ki, hogy rossz. Az üzemeltető szerint viszont jó 
volt. Ekkor azt döntötték, hogy az önkormány-
zat önerőből felújítja a kutat, ami közel öt millió 
forintba került. Ezt az összeget ott hagyták egy 
elkülönített beruházási számlán. Az Aquaplus 
Kft-től megrendelték a kúttisztítást, amit el is 
végeztek. Ezek után bizonyítottan nullás víz 
jött ki a kútból. Az Aquaplus Kft. jelezte, hogy 
a kútfejet is ki kell cserélni, mivel a régi kútfej 
visszaszerelése után esetleg újból fertőződhet a 
kút. Megrendelték a kútfejet az Alföldvíz-től. 
Ha novemberben felszerelik a kútfejet, akkor az 
önkormányzat ezt ki tudja fizetni és hat hét után 
indulhatott volna a program. Nem tudja ez miért 
nem történt meg. 

Az autómosóval kapcsolatban felhívta a jegy-
ző úr figyelmét, hogy a jelenleg hatályos önkor-
mányzati rendeletben 5,10 forint/m2 a külterületi 
és belterületi telephelyek bérleti díja. Megemlí-
tette, hogy ő is szeretett volna hallani a költség-
vetésről. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a kor-
mányzati elvonás miatt az első félévben Szegvár 
5 millió forinttól esik el. Viszont pályázati forrá-
sokat kapott a település. A hivatalból eltávozott 
dolgozók esetében az, hogy közös megegyezéssel 
mentek el kicsit sántít. Ez igaz a Falufejlesztő 
Kft dolgozóira is. Nem tudja azt sem elfogadni, 
hogy a Falufejlesztő Kft rossz anyagi helyzetben 
volt. Januárban volt négy millió forint tartaléka, 
mert az önkormányzattól nem kaptak támoga-
tást. Van egy tizenötmilliós túlmunka, ami még 
nincs leszámlázva, és kifizetve sincs a részükre. 
Továbbá van két járdapályázat, melynek az ösz-
szegét itt hagyták, aminek egy része munkabér. 
A plébánia nyert egy harminckétmillió forintos 
pályázatot, melynek a kivitelezését elvégezhette 
volna a Kft. Úgy gondolja, hogy az idei évben is 
meg lett volna a Kft-nek a működéséhez szüksé-
ges forrás. A pályázatok megvalósításánál végzett 
munkájuk mindegyik külső munka volt, hiszen 
számla ellenében végezték. Az önkormányzattól 
kapott „támogatás” ellenében rendben tartották a 
temetőket, vágták a füvet a közterületeken. Ká-
tyúzással kapcsolatban elmondta, hogy tavalyról 
maradt még két millió forintja az önkormányzat-
nak, ebből az összegből meg lett vásárolva az asz-
falt egy hódmezővásárhelyi vállalkozótól, de még 
nem került Szegvárra. Elmondta, hogy most kí-
nálkozott egy pályázati lehetőség orvosi rendelő 
felújításra, a megye szívesen odaáll partnerként. 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a kút tisztítás 2018-ban megtörtént, ezután 
2020-ban felszerelték a kútfejet, a szolgáltató 

így sem hajlandó átvenni üzemeltetésre. A kö-
zös megegyezéssel való távozással kapcsolatban 
elmondta, hogy voltak olyan kolleganők, akik 
partnerek voltak ebben és úgy távoztak. Volt 
olyan kolleganő, akinek végkielégítést fizettek, 
és amit ígért nem tartott be. Sőt volt olyan is, 
aki azzal fenyegetőzött, ha nem írják alá a közös 
megegyezést, elmegy táppénzre. A túlmunkával 
kapcsolatban, mely az óvoda konyhájának felújí-
tásakor keletkezett, elmondta, hogy benyújtot-
ták az igényt, bízik benne, hogy ezt az összeget 
megkapja az önkormányzat. Járdaépítéssel kap-
csolatban elmondta, hogy van két pályázat, mely 
folyamatban van. Az egyiket december 31-ig 
kell megvalósítani. A Falufejlesztő Kft-vel kap-
csolatban elmondta, a normatíva, amit az önkor-
mányzat kap falu fenntartásra havi szinten két és 
félmillió forint. A Kft dolgozóinak bére tizenhét 
fővel számolva, havi öt és félmillió forint. Máju-
sig nézve ez huszonhét és félmillió forint. Volt a 
Kft-nek megtakarítása és ezt a bérek kifizetésére 
használta fel. Az aszfalttal kapcsolatban, melyet 
a kátyúzáshoz vásároltak, elmondta, hogy igen 
van még Hódmezővásárhelyen, melyet a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelőtől vásároltak, mivel a 
martaszfalt állami tulajdon. Megjegyezte, hogy 
ő is együttműködést, nyíltságot és őszinteséget 
vár a kollegáitól, a megyétől, Gémes Lászlótól. 
Nyitott az együttműködésre, hiszen Szegvár az 
első az összes többi másodlagos. Megkérdezte 
van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Rácz Ferenc, mint megbízott elmondta, hogy 
a volt vendéglő előtti parkolóból kiadtak egy részt 
az ott üzemelő vendéglátó egységnek. A Family 
Marketbe szállító teherautó nem tud beállni a par-
kolóba, mivel le van szűkítve a terület, illetve egy 
bejárata van. Javasolta, hogy az árkot fedjék le, 
hogy könnyebben beállhasson az áruszállító autó. 
Megkérdezte, hogy tudja-e valaki, hogy a Kos-
suth-telep fő gázcsaptelepe hol van? Katasztrófa 
esetén megtalálnák-e azt a főcsapot? Elmondta, 
hogy a Csurgó Üzletház előtt be van terméskővel 
takarva, ha valami történne, nem tudnának hoz-
záférni. Megjegyezte, hogy az utcatáblák eltűn-
tek, vissza kellene helyezni őket. Megemlítette, 
hogy nagyon sajnálja, hogy a Kft megszűnt. 

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a Kft nem szűnt meg, kevesebb létszám-
mal működik. A régi vendéglő előtti parkolóval 
kapcsolatban elmondta, hogy a vállalkozó köz-
terület használati díjat fizet a területért. Ígéretet 
tett rá, hogy megvizsgálják a lehetőségét annak, 
hogy az áruszállító autó könnyebben megköze-
líthesse a boltot. A fő gázcsappal kapcsolatban 
elmondta, jelezni fogják a szolgáltatónak. Az 
utcanév táblák javítása, pótlása tervbe van véve. 

Szép Ferencné megjegyezte, hogy a COOP 
bolttól a vasútállomásig járhatatlan a járda, nem 
lehet egy bőröndöt elhúzni, vagy egy babakocsit 
eltolni rajta. 

Szabó Tibor György polgármester megkö-
szönte a hozzászólást. Megemlítette, hogy van-
nak olyan utcák, ahol kritikusabb állapotban 
vannak a járdák, vagy egyáltalán nincs járda. 
Úgy gondolja, hogy mindig ott kell felújítani 
ahol, a legrosszabb állapotban van a járda. 

Tóthné Szín Mici elmondta, hogy tudomása 
szerint az üzletház előtti járda felújítására pályá-
zatot nyert az önkormányzat. Azt szeretné tudni, 
mikor fog ez megvalósulni.

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a Magyar Falu programban pályáztak erre 
az előző ciklusban. 2021. október 31-ig kell meg-
valósulnia, addigra meg fogják építeni.  

Tóthné Szín Mici megjegyezte, hogy akkor 
ebből az idén már nem lesz semmi.

Szabó Tibor György polgármester vélemé-
nye szerint kicsi a valószínűsége. 

Szép Ferencné megkérdezte, hogy a temetőt 
nem lehetne-e vállalkozásban üzemeltetni?

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy forrás kellene rá, mert ami állami támoga-
tást kap rá az önkormányzat, azért egyetlen vál-
lalkozó sem vállalná az üzemeltetést. 

Szőke Pálné a kerékpárúttal kapcsolatban 
megjegyezte, hogy úgy néz ki, mintha hullám-
vasútnak indult volna. 

Szabó Tibor György polgármester tájékoz-
tatta, hogy fel fogják újítani.

Szarka Antal véleménye szerint Gémes 
László ma sem hazudtolta meg önmagát. Egy 
nagy ívű pökhendi eszmefuttatást adott elő. Vé-
leménye szerint, ha valaki figyelemmel kíséri 
a közösségi oldalakat, láthatja, hogy csak arra 
használják a média adta lehetőségeket, hogy a 
jelenlegi polgármestert és a képviselő-testület 
tagjait „égessék”. Azt kérte, hogy tartózkodja-
nak ezektől a tevékenységektől és akkor béke, 
barátság lesz a településen.

Szabó Tibor György polgármester is bízik 
benne, hogy így lesz.

Gémes László elmondta, hogy nem nagyon 
szokott facebookozni. Egyetlen egy oldala van. 
Véleménye szerint azt a hivatali dolgozót, aki 
végkielégítést kapott, és állítólag cserbenhagyta 
az önkormányzatot, könnyen be lehet azonosí-
tani. A nevében visszautasította ezt. Vélemé-
nye szerint végkielégítést annak adnak, akinek 
mindenképpen mennie kell. A szóban forgó 
volt dolgozó 2019. december 31-el távozott, az 
utódja 2020. január 16-án kezdett, ezek szerint 
nagyon nehéz lett volna betanítani. A dögtelep 
bezáratásával kapcsolatban kérte a polgármes-
tert, hogy minél hamarabb oldják meg azt, hogy 
az állattartók ismét használhassák.  

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy azon vannak, hogy a dögtelep újra üzemeljen. 

Bucsányi László arra szeretne választ kap-
ni, hogy az önkormányzatnak jelen pillanatban 
mennyi pénze van. Van-e hitele, vagy tartaléka? 

Szabó Tibor György polgármester tájékoz-
tatta, hogy az önkormányzatnak van hitele, amit 
az előző vezetéstől örökölt meg. Egy útfelújítás, 
ami 10 millió forint és egy gépjárművel kapcso-
latos lízingszerződés. 2019 októbere óta az önkor-
mányzat nem vett fel hitelt. A jelenlegi likviditási 
gondok miatt gondolkodnak folyószámlahitel fel-
vételen, mert az állami támogatások nem mindig 
fedezik a kiadásokat. Megtakarítása nincs az ön-
kormányzatnak. Egyelőre likvid az önkormány-
zat, de nem biztos, hogy ez tartható lesz évvégéig. 
A jövőre nézve bízik benne, hogy az önkormány-
zatok támogatottsága nőni fog. Megköszönte a je-
lenlevőknek a közmeghallgatáson való részvételt. 
Elmondta, hogy a következőt december elejére 
tervezik. Nem tudja, hogy a vírus helyzet hogyan 
alakul, de bízik benne, hogy meg tudják valósíta-
ni. Még egyszer megköszönte a figyelmet, megkö-
szönte a vendégeknek, hogy megtisztelték részvé-
telükkel a közmeghallgatást, majd bezárta azt.
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Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben  
és az imádságban. – ApCsel 2,42

HIT VILÁG
Liturgikus naptár

Augusztus 15. Nagyboldogasszony – Szűz 
Mária mennybevétele

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz 
Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagy-
boldogasszony napját ünnepli.

Nagyboldogasszony hazánkban olyan kö-
telező ünnep – a katolikusoknak az Egyház 
szentmisén való részvételt ír elő –, mely nem 
szükségszerűen esik vasárnapra.

Augusztus 20. Szent István király – Magyar-
ország fővédőszentje

Első, államalapító, szent királyunk, hazánk 
fővédőszentje életét és művét idézzük fel litur-
gikus ünnepén.

Augusztus 24. Szent Bertalan apostol
A tizenkét apostol egyikére, a bőrmunkások, 

csizmadiák, kesztyűsök, könyvkötők, mészá-
rosok, szűrszabók, vargák védőszentjére, aki-
nek oltalmát idegesség ellen is kérik, emléke-
zünk liturgikus ünnepén.

Szeptember 7. A Kassai Vértanúk: István, 
Márk, Menyhért

A több mint 400 évvel ezelőtt vértanúságot 
szenvedett kassai vértanúkra emlékezünk ün-
nepükön, akik gyönyörűségesnek tartották Is-
tenért meghalni.

Szeptember 8. Kisboldogasszony – Szűz Má-
ria születésnapja

Ma ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária 
születésének liturgikus ünnepét, aki az egész 
világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a 
Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívé-
ben és áhítatában, mert tudatában vannak an-
nak, hogy az ő születésével vették kezdetüket 
Isten tervében azok az üdvözítő események, 
amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtet-
tek Mária és az ő Fia között.

Szeptember 12. Szűz Mária szent neve
Ezen a napon a magyar és a német nyelvte-

rületen a Boldogságos Szűz Mária neve nap-
ját tartjuk. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa 
rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a 
keresztény seregek megfutamították a Bécset 
ostromló török hadsereget.

ÜNNEPELTÜNK JÚLIUSBAN
 

Kovács János atyát 40 éve szentelték 
pappá – ünnep Szegváron

Az idén töltötte be 70. életévét Kovács Já-
nos atya, Szegvár szülötte. Július hónapban 
még egy jeles évfordulót ünnepelt, pappá 
szentelésének 40. évfordulóját. Ennek örömét 
megosztotta a szegvári hívekkel, amikor jú-
lius 12-én délelőtt hálaadó szentmisét muta-
tott be templomunkban, régen voltunk ilyen 
sokan, talán legutóbb az András atya arany-
miséjén… 

Életútját tekintve egy nagyon változatos 
papi életet ismerhetünk meg, amiről közismert 
szerénysége miatt nem beszélt. Ezért a csong-
rádi Nagyboldogasszony Plébánia honlapján 
található önéletrajzát vettem alapul:

„1980-1994 között plébániai szolgálatot tel-
jesített Kiskunhalason, Budapesten, Szolno-
kon, Csongrádon, Kiskunfélegyházán, Géder-
lakon. 

1994-től 2002-ig a Főegyházmegye Tábori 
Lelkészi Szolgálatánál munkálkodott, a Szol-
noki Repülőtiszti Főiskola után a horvátorszá-
gi Okucani-NATO Bázison volt tábori lelkész, 
majd az Alföldi Kiképző Központban Kalo-
csán szintén tábori lelkész. 

2002-ben nyugállományba vonulása után a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általá-
nos kisegítő lelkészeként szolgált Orgovány-
ban, Izsákon, Soltszentimrén, a Váci Egy-
házmegyében Gyömrőn és Hatvanban, majd 
Tahitótfalu és Mindszent következett és az 
’56-os templom Kiskunmajsán. 

2008-tól 2013-ig a Chicagói Szent István 
templomban kisegítő lelkész. 

2013-2015-ig a Szolnoki Esperesi kerület 
kisegítő lelkésze Tiszaföldváron, Martfűn, Ci-
bakházán. 

2015-től Csongrád, Bokros és Felgyő kise-
gítő lelkésze.” 

Mindannyian jól tudjuk azonban, hogy 
bármikor szükség van rá, Szegváron is kise-
gít. Most is éppen a plébánost helyettesítette, 
amikor az ünnepi eseményre sor került. És 
ez az ünnep sem pusztán János atyáról, az Ő 
40 éves áldozatkész szolgálatáról szólt – nem 
akarta ünnepeltetni magát. 2 kisgyermeket 
keresztelt a szentmise keretében, s János atya 
mindjárt a bevezetőjében meg is jegyezte, hálát 
adunk a 40 évért, de ami ennél is fontosabb, 
hálát adunk azért a két kisgyermekért, akik-
kel gyarapodik a Magyar Katolikus Egyház, 
hiszen ők a jövőt hordozzák magukban. Hálát 
adott a szülőkért, akik fontosnak tartják, hogy 
gyermekeiket keresztény szellemben neveljék. 
Felhívta a figyelmünket a hitünkhöz való hű-
ségre. Jézus Krisztussal, a Boldogságos Szűz 
Máriával imádkozzunk hazánkért, a magyar-
ság megmaradásáért!

Köszönjük János atya szolgálatát! Adjon Is-
ten neki hosszú életet, hogy segítőkészségével, 
áldozatos munkájával még sok embertársunk-
nak mutassa meg a Krisztushoz vezető utat! Jó 
példája, derűje legyen vonzó azok számára is, 
akiket Isten a papi szolgálatra hívott.

Frajna András atya nyugdíjba vonu-
lása és a szolgálat folytatása

A Szegváron sokak által ismert, 
nagyrabecsült és szeretett András atya 57 év 
papi szolgálat után – ebből 9 év Szegváron – 19 
év kerepesi plébánosi tevékenysége befejezé-
seként nyugdíjba vonult. Ennek ünnepét osz-
totta meg a Kerepesi Egyházközség facebook-
oldala, a következő szavakkal, képpel:

„Ahol a Jóisten becsuk egy ablakot, ott ki-
nyit egy ajtót”

Egy korszak lezárult, egy új pedig kezdődik.
2020. július 23-án a rendes hétköznapi esti 
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A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, 
lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. – 1Tessz 5,23

szentmise keretében (vasárnapi misét megha-
zudtoló létszámmal) köszöntötte egyházközsé-
günk Frajna András plébános atyát nyugállo-
mányba vonulása alkalmából. Bár legnagyobb 
örömünkre nyugdíjasként is tovább szolgál 
közöttünk, életének egy meghatározó időszaka 
azonban így is lezárul.

57 év papi szolgálat, melyből 19 év Kerepe-
sen!

Hálánk és köszönetünk nagyon nagy irányá-
ba, mert úgy szolgált, hogy mellőzte a „sze-
mélyi kultuszt”. Ahogy a búcsúmisén is hang-
súlyozta: ne a pap személye, hanem Krisztus 
személye álljon a középpontban!

Maradandót alkotott Kerepesen, és sok min-
dent úgy, hogy szinte észre se vettük, csak 
eredményével szembesültünk. A szentmi-
sét követően „magához ragadta” a mikrofont 
Lobmayer Miklós, és egy hálaadó közös ének-
léssel kezdetét vette a köszöntések sora. Cso-
dálatos énekével és gondolataival Szerekován 
János művész úr csatlakozott az ünnepi ese-
ményhez. A Kissné Annuska sorait Iványiné 
Margitka olvasta fel, melyben tükröződött a 
feltétlen szeretet, őt követve Hock Gyula tette 
fel a kérdést: „Mi fér bele 19 évbe?”, majd Sík 
Sándor „Az acélember” c. versét hívta segítsé-
gül a hivatásban való helytállás kifejezésére.

A köszöntök sora Kerepes város önkormány-
zatának nevében, Farkas Domonkos alpolgár-
mester úr gondolataival zárult, mely végén az 
Önkormányzat Díszoklevelét és egy bronz pla-
kettet nyújtott át Frajna András esperes úrnak. 
András atya érzelmeivel küszködve mondott 
köszönetet a megjelenteknek, és megszokott 
szerénységével arra bíztatta a híveket, hogy 
továbbra is imáikkal segítsék az Ő munkáját. 
Az ünnepséget az elmúlt 19 év fényképeiből 
összeállított vetítés zárta, mely után mindenki 
hivatalos volt a Forrás Művelődési Házba egy 
agapéra.

„Urunk, áldásodat kérjük András atyánkra, 
19 éves kerepesi és 57 éves papi szolgálatá-
ra. Kérjük, tartsd meg őt kegyelmedben és jó 
egészségben. Aktív szolgálatának utolsó hó-
napjában fogadd kitartó imáinkat, hogy nyug-
díjas plébánosként is sokáig lelki irányítónk 
lehessen!” AMEN. (Forrás: facebook.com/
kerepesplebania) 

Nagyon jó tudni, hogy volt szegvári hittano-
sai közül sokan még mai is felkeresik, tanácsot 
kérnek Tőle, Ő pedig lankadatlan türelemmel, 
segítőkészséggel szolgál. Nagy-nagy példakép 
Ő fiatalabb, vagy éppen újonnan szentelt pap-
testvérei számára: Szolgálni hittel, szeretettel, 
türelemmel, alázattal! Isten tartsa meg Őt az 
emberi kor legvégső határáig!

Papszentelésen jártunk Szegeden

Július 25-én, Szent Jakab apostol ünnepén 
a szegedi székesegyházban Kiss-Rigó László 
Szeged-Csanádi megyéspüspök pappá szentelt 
két nigériai és egy orosházi fiatalembert. 

A papszentelés ünnepére eljöttek a családta-
gok, rokonok, jóbarátok, ismerősök és megtelt 
a szegedi dóm. A járvány kezdete óta bizto-
san nem voltak ennyien a székesegyházban. 
Felemelő volt látni a lelkes szentelendőket, a 
gyönyörűen díszített oltárteret, nagyon szépen 
szólt a kórus, az orgona, minden együtt volt 
egy fenséges ünnepre.

A következőkben a szentelés során elhang-
zott püspöki beszédből idézek: „Jézus azt 
mondja: közöttetek, aki a legnagyobb akar 
lenni, az legyen mindenkinek a szolgája, ma-
gyarul ne a külsőség, ne a státuszszimbólum, 
ne a társadalmi kellékek, vagy ne az álszent-
ség, ne a pojácaság meg a törtetés és karri-
ervágy irányítson benneteket, hanem egymás 
szolgálata. Nem azt mondja, hogy aki hoz-
zám jön, üres a zsebem, tőlem pénzt ne vár-
jon. Nem azt mondja, mint Churchill, hogy 
aki most szolgálni akar, az legföljebb vért 
és verejtéket kap jutalmul. Jézus nagyon sok 
szempontból sokkal különb jutalmakat ígér és 
ad is azoknak, akik Őt hitelesen képviselik, 
szolgálják… Aki a keresztény közösségben, 
az egyházban Jézus Krisztus közösségében 
nagyságra törekszik, és boldog is akar lenni, 
annak elsősorban nem a megszokott utakat 
érdemes választania, hanem Jézus útját, és 
elsősorban azt, hogy nyitott szívvel, őszintén 
fogadjuk, keressük Isten szándékát, akaratát. 
Halljuk meg az Ő szavát, mert mindenkihez 
szól a maga életében, s azt megvalósítva nyer-
hetjük el az igazi boldogságunkat és jutha-
tunk célba. Azt kívánom Ottó, Benjamin és 

Brendan testvéreinknek, hogy ezen az úton 
legyenek nagyok és boldogok. Mert ahogy 
Zebedeus fiai a mai evangéliumban, Jakab 
és János – szándékukon kívül – nevetséges-
sé váltak az édesanyjuk túlbuzgósága miatt, 
ugyanolyan nevetségesek tudunk mi lenni az 
egyházban papok, amikor azt gondoljuk, hogy 
külsőségek, reverenda, bármi, vagy azért, 
mert valamik vagyunk, kinevezésünk van, mi 
aztán nagy emberek vagyunk. Vagy milyen 
nevetséges, amikor azon megy a rivalizálás 
egy közösségben, hogy kinek van nagyobb te-
kintélye a közösségben a plébánosnak vagy a 
polgármesternek. Mennyire nevetségessé, bo-
hócokká tudunk válni, ha nem Jézus lelküle-
tével végezzük a munkánkat, szolgálatunkat. 

Azt kívánom, hogy mindhárman diakónus 
testvéreink – nemsokára papok – Jézus útmuta-
tása szerint, az Ő lelkületével keressék az igazi 
nagyságot és az igazi boldogságot, és ha így ke-
resik, meg is fogják találni, és remélem – azért 
küldi Jézus őket az aratásba – hogy másokat is 
erre elvezessenek.”

A püspöki szentbeszéd után a jelöltek egyen-
ként a püspök atya elé térdelve fogadtak en-
gedelmességet, majd a jelenlévő paptestvérek 
kézrátétellel imádkoztak testvéreikért. Ezt 
követte a Mindenszentek litániája, amely alatt 
a szentelendők arcra borultak, így fejezve ki 
teljes odaadásukat. A felszentelő ima után fel-
vették a miseruhát, majd a püspök krizmával 
megkente tenyerüket. Az így felszentelt három 
pap a püspökatyával közösen folytatta a szent-
misét. 

Lélekemelő ünnep volt, Istennek hála, hogy 
tanúi lehettünk a három végzős növendék Jézus 
Krisztusért vállalt életre szóló elköteleződésé-
nek. Adja Isten, hogy szentéletű papok legye-
nek! Jézus Krisztusért végzett szolgálatukat 
keresztény egyházunk javára, Isten dicsőségé-
re végezzék életük végéig! Isten segítségével 
folytassák elődeik áldozatos, szívvel-lélekkel 
végzett szolgálatát, ahogy teszi ezt András atya 
és János atya is...

A szentelés során elhangzott imával kö-
nyörgünk mi is az újonnan felszenteltekért: 
„Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett 
benned!” 

Szabó Irén
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Gondolatok – koncert előtt/alatt/után
Rákász Gergely, a világhírű koncertorgo-

nista, előadóművész nagysikerű hangversenyt 
adott júliusban a csongrádi Nagyboldogasz-
szony templomban. Szegvárról is jó néhányan 
részt vettünk az eseményen.

A műsor nagyszerű orgonamuzsikát ígért a 
zeneirodalom gyöngyszemeiből, és a koncerte-
ken mindig számíthatunk ismert vagy kevés-
bé ismert művek orgona-átirataira is. Most is 
várakozással telve indultunk a hangversenyre, 
kíváncsian vártuk a műsort, hiszen a koncert-
beharangozóban olvashattunk az elhangzó 
művekről: „A 250 éve született Beethoven V. 
(Sors) szimfóniájának nyitánya arra keresi a 
választ, hogy vajon változtathatunk-e a sorsun-
kon. Vajon ránk zuhan, mint a főtéma legen-
dás, ikonikus 4 hangja - amely a V-betű Morse 
jele lett - és nincs előle menekvés? Vagy a saját 
kezünkbe vehetjük a sorsunkat, ahogy a 75 éve 
elhunyt Bartók utal rá, amikor éppúgy feldol-
goz Román népi táncokat, mint a Magyarság 
legősibb dallamait? Vak végzet, vagy ember 
is, nemzet is tettein keresztül lehet a sorsának 
kovácsa? Különösen érdekes a zene erejével 
merengeni ezen a kérdésen a Trianon 100-as 
évforduló kapcsán. 

Gustav Holst Mars tételével adós vagyok a 
közönségnek, a tavalyi koncerteken elhangzott 
Jupiter és Vénusz után. Tartom magam az ígé-
retemhez, megszólal a Háború Istene, a Vörös 
Bolygó hangulata, amely egyaránt inspirálta a 
Gladiátor és a Csillagok háborúja filmzenéjét. 
Beethoven és Holst is emberfeletti erőket moz-
gat meg, ezt a Lords of the Organ sorozatban 
mindig megszólaló Bach művek közül a C-moll 
Passacaglia és Fúga tudja csak még magasabb 
dimenzióba emelni.” 

Mint koncertjein mindig, most is lenyűgö-
zött bennünket, amit lelkes tapssal köszöntünk 
meg minden egyes zeneszám után. Jó volt ki-
mozdulni a világjárvány okozta bénultságból, 
a mélységből a magasba…

A Művész úr koncertjeire jellemző, hogy 
nemcsak kiváló orgonajátékával varázsolja el 
közönségét, hanem bevezeti hallgatóit a ko-
molyzene világába, megismertet a zenemű szer-
zőjével, az előadásra kerülő darab felépítésével, 
keletkezésének történetével, s mindezt nagysze-
rű grafikákkal teszi még izgalmasabbá, látvá-
nyosabbá. Lélekemelő élményben volt részünk.

Reméljük, egyre többen felfedezik forron-
gó világunkban, milyen nagy szükség van a 
szépségre, harmóniára, és olyan Emberekre, 
akik felhívják erre a figyelmet, mint teszi ezt 
Rákász Gergely, Aki nemcsak virtuozitásával 
kápráztatja el közönségét, hanem sokoldalú 
műveltségével, a világ eseményeit érzékeny lé-
lekkel figyelő, arra reagáló írásaival is gondol-
kodásra késztet. Az alábbiakban egyik írását 
olvashatják, a világban dúló, mindent lerombo-
ló erőszak elleni tiltakozásul:

„Rákász Gergely: Nehéz szavakba foglal-
nom, amit gondolok

Nantes kedves városom Franciaországban, 
mindig a tenyerén hordozott, ha arra jártam. 
A Szent Péter és Pál Katedrális pedig az em-
beriség egyik egyetemes kincse volt. Azoké, 
akik a szépet szépnek látják. Igazából azoké is 
akik (még) nem látják. És most elpusztították. 
Nem gyerekek, akik balesetet okoztak, nem 
idióták, akik nem tudták mit cselekszenek, ha-
nem sötétlelkű, pusztító gazemberek. Olyanok, 
akiknek ez a szépség az útjában volt. Ezen az 
oldalon sokat beszélünk róla, hogy tudatosan 
érdemes a tekintetünket a rútról a szép felé 
fordítani, ezért is a „SzépségReggelre” rovat. 

De közben nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
rút nem csak azért létezik, mert még kiforrat-
lan. Azért is létezik, mert itt él közöttünk az 
a szellem, amely egyenlővé tenne mindent. 
Ha úgy tetszik a földdel. Minden, ami kima-
gaslik veszélyes, mérgező, elnyomó, szörnyű-
séges. Azért mert egyszerűbb a szobrot, vagy 
a tornyot ledönteni, mint felnőni hozzá. Sok-
féleképpen hívta magát ez az eszme. Jakobi-
nusnak, kommunistának, anarchistának, nihi-
listának. Wass Albert szerint ez az „Átoksori 
kísértetek” szelleme. Ez az ideológia mindig is 
meggyőződésesen hitte, hogy ha lerombolja a 
régit, akkor olyan újat épít, ami sokkal szebb és 
jobb lesz, de végül mindig térdig járt a vérben, 
és mindig minden rosszabb lett. Mindig. Ők 
azok, akikről így írt Márai: 

Olyan világ jön,
amikor mindenki gyanús, aki szép.
És aki tehetséges.
És akinek jelleme van…

A szépség inzultus lesz.
A tehetség provokáció.
És a jellem merénylet!…

Mert most ők jönnek…
A rútak.
A tehetségtelenek.
A jellemtelenek.

És leöntik vitriollal a szépet.
Bemázolják szurokkal és rágalommal a te-

hetséget.
Szíven döfik azt, akinek jelleme van. 

Elpusztult az orgona. Elpusztult Isten tudja 
hány műkincs, amely az Isten és az ember di-

csőségére született, és amelyek az ember isten-
képűségének bizonyítékai voltak. Annak, hogy 
az ember választhat a fekáliában kavargatás és 
az ég felé emelkedés között. 

Ne zavarjon meg Benneteket az ég terminoló-
giám, egy katedrális kapcsán nem „a katolikus 
Istenre” gondolok, hanem az egyetemes, az em-
bert teremtésre sarkalló, szeretetteli erőre, amit 
ösztönösen azonosítok a felfelével, hiszen kihúzni 
magunkat, felemelkedni, szintet lépni, nőni életért 
való, lecsúszni, összeomlani, pusztulni életellenes. 
Ha nincs is kimondva, de ez az idea, a felfelé tekin-
tő ember, ennek a bizonyítéka van útban. 

Azért írok erről, mert ha Ars Poeticánk, 
hogy a szépség és a teremtés jobb, mint a rút és 
a pusztítás, akkor nekünk is dolgunk van, mert 
ez az eszme ott van bennünk, és embertársa-
inkban is. Néhányan jó neveltetéssel, ösztönös 
életigenléssel úrrá lettünk rajta, de ettől még 
jelen van. És ha felfedezzük magunkban, vagy 
a hozzánk beszélőben, akkor szeretettel, türe-
lemmel, de a mi dolgunk is felhívni a figyelmét 
rá, hogy pusztító úton jár. Akkor talán aprán-
ként, de nem jutunk ide. 

Hogy egy példát írjak, csírájában ez az esz-
me így szólal meg: - fogadj el olyannak ami-
lyen vagyok, úgy vagyok jó ahogy vagyok. 
- De ez csak a kezdet, hiszen ahogy az ember 
éppen van, az egy állapot, talán szerethető, ta-
lán nem, ez az értékrendünktől függ. De ez a 
gondolat úgy válik teljessé, hogy - elfogadom, 
hogy olyan vagy amilyen, de onnan van út fel-
felé és lefelé is. Magam pedig arra bátorítalak, 
hogy légy jobb, mint amilyen épp most vagy! 
Teljesedj ki magad és mások örömére! - Légy 
jobb! És acélozzuk meg magunkat, mert ha ez 
a hitvallásunk, akkor rengeteg dolgunk van eb-
ben az évszázadban.” (Forrás: facebook.com/
rakaszgergely)

Remélem a jövőben egyre több szegvári is-
merőssel találkozunk egy-egy „Rákász-kon-
certen”!

Szabó Irén
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Tóth Péter alpolgármester üdvözölte a megjelen-
teket, külön köszöntötte dr. Szecskó Tamás jegyzőt. 
Munkájához sok sikert és kitartást kívánt. Megál-
lapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. 
Elmondta, hogy Szabó Tibor polgármester egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 

1. Napirendi pont: Az Alföldvíz Zrt. tőkeemelés 
iránti megkeresése a 2020-as működéshez szüksé-
ges forrás biztosítása érdekében

Tóth Péter alpolgármester ismertette, hogy az 
Alföldvíz Zrt. megkereste az önkormányzatokat 
tőkeemelés miatt. A vízi közmű szolgáltatás gazda-
sági egyensúlyát biztosító ágazati kormányzati kon-
cepció bevezetéséig a tulajdonosi beavatkozáson 
kívül a társaság működésének fenntartásához nem 
áll rendelkezésre más lehetőség. Ezért az Alföldvíz 
Zrt. Igazgatósága kezdeményezte a tulajdonosok 
irányába történő tőkeemelés iránti megkeresést. (1. 
sz. melléklet) A polgármester úr javasolta, hogy az 
önkormányzat 10 darab, egyenként 14.000 forint 
névértékű törzsrészvényt vásároljon.

Kis János képviselő megkérdezte, hogy ez ja-
vaslat a polgármester úr részéről, vagy ajánlás volt 
az Alföldvíz részéről? Kötelessége a Szegvári Ön-
kormányzatnak, mint tulajdonosnak törzsrészvényt 
jegyezni? Minden önkormányzat egyenlően meg-
teszi-e? Érinti-e az eddig megvásárolt részvények 
árfolyamát? Nem látja az előterjesztésben ezeket 
kidolgozva, számtalan kérdés merül fel benne a 
részvényjegyzéssel kapcsolatban. 

Tóth Péter alpolgármester elmondta, hogy a vá-
sárlással kapcsolatban nincs semmiféle kötelezett-
sége az önkormányzatnak. Az Alföldvíz Zrt-ben 
több önkormányzat vesz részt, tagként. Minden ön-
kormányzatot ugyan olyan jog illeti meg.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte, hogy túl kevés az információ. Miért vesz-
teséges az Alföldvíz Zrt? 2019. évre is terveztek 
veszteséget, 2020. évre még több veszteséget 
terveztek. Úgy gondolja, hogy a béremelésből és 
áramdíj emelkedéséből származó többletköltséget 
az Alföldvíznek ki kellene termelnie, nem pedig tő-
keemeléssel megoldania. 

Tóth Péter alpolgármester véleménye szerint a 
kormánynak kellene megoldania az Alföldvíz prob-
lémáját, hiszen az ivóvíz ellátás kötelező feladat az 
önkormányzatok számára. 

Kis János képviselő szerint nem függ össze az, 
hogy valaki jegyez-e plusz részvényt és az, hogy 
kap-e az adott település ivóvíz szolgáltatást. Nem 
látja a biztosítékot arra, hogy a Szegvári Önkor-
mányzat által befizetett alaptőke emelés összegét 
valaha is visszakapja. Úgy gondolja, ha az Alföld-
víz Zrt-nek likviditási problémája van, akkor lik-
vidhitelt vegyen fel, ha fejlesztési igénye van, akkor 
fejlesztési hitellel valósítsa meg, ha pedig az árbe-

vételét szeretné emelni, azt ne tőkepótlással akarja 
megoldani. Továbbá mi indokolja a 8%-os béreme-
lést? Ha egy gazdálkodó szervezetnek nincs elég 
bevétele, veszteséges, akkor nem emel bért. 

Tóth Péter alpolgármester megjegyezte, jó lett 
volna, ha az Alföldvíztől valaki személyesen tájé-
koztatja a képviselő-testületet és a felmerült kérdé-
sekre válaszolt volna. 

Kis János képviselő szerint ismerni kellene az 
Alföldvíz Zrt. Közgyűlése által meghozott 36/2019. 
(XII.16.) számú határozatot. Javasolta, az előter-
jesztő minden alkalommal legyen jelen a testületi 
ülésen, hogy a feltett kérdésekre megadja a választ. 
Indítványozta, hogy tájékoztatás hiánya miatt na-
polják el a döntést.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete úgy döntött, hogy az Alföldvíz Zrt. tő-
keemelés iránti megkeresése ügyében egy későbbi 
testületi ülésen fog döntést hozni. 

2. Napirendi pont: Települési Értéktárak Bizott-
ság tagjainak megválasztása

Tóth Péter alpolgármester ismertette az előter-
jesztést. (2. sz. melléklet) Elmondta, hogy van már 
ilyen értéktára a településnek és újabbakra is lehet 
javaslatot tenni. 

Tóth Péter alpolgármester tájékoztatta a képvi-
selőket, hogy Szabó Tibor polgármester a bizottság 
elnökének felkérte Döbrőssyné dr. Seres Ilonát, tag-
jainak Szenczi Zsoltot és Pöszmet Zsoltot. Megkér-
dezte a jelölteket, hogy elfogadják-e a megbízatást? 

A jelöltek egyhangúan elfogadták a megbízást.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a magyar nemzeti értékek és 
a hungarikumok gondozásáról szóló 114/3013. 
(IV.16.) Korm. rendelet előírásai szerint az alábbi 
személyeket jelöli ki a Települési Értéktár Bizott-
ságba: Döbrőssyné dr. Seres Ilonát elnöknek, Szen-
czi Zsoltot és Pöszmet Zsoltot tagnak.

Tóth Péter alpolgármester Kis János képviselő 
indítványa alapján javasolta, hogy a következő tes-
tületi ülésen a munkatervben határozzák meg, hogy 
a Települési Értéktár Bizottsága mikor számol be. 

3. Napirendi pont: SZEKMI intézményvezetői pá-
lyázatának elbírálása

Tóth Péter alpolgármester elmondta, hogy 
Pöszmet Zsolt intézményvezető megbízása 2019. jú-
lius 31-én lejárt. Az ezt követő időszakban is ellátta 
az intézményvezetői feladatokat. A kiírt pályázatra, 
melynek határideje 2019. december 18-a volt, két 
személy jelentkezett, Pöszmet Zsolt és Sebe György. 
(3. sz. melléklet) Az elbírálás határideje: 2020. ja-
nuár 9. A pályázatokat egy ideiglenesen létre hozott 

bizottság átnézte és megtárgyalta. A bizottság tag-
jai Döbrőssyné dr. Seres Ilona, Bandula Ferenc és 
Szenczi Zsolt. Megkérte Döbrőssyné dr Seres Ilonát 
ismertesse a bizottság véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
hogy a pályázatok alapján a bizottság Pöszmet Zsol-
tot javasolta a SZEKMI intézményvezető feladat 
ellátására 2020. január 09. napjától 2025. január 08. 
napjáig. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdé-
se, véleménye?

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) be-
kezdésében biztosított jogkörben eljárva kinevezi 
Pöszmet Zsoltot a Szegvári Egyesített Közművelő-
dési és Muzeális Intézmény (törzskönyvi azonosító 
szám: 810771) intézményvezetőjének 2020. január 
9. napjától 2025. január 8. napjáig.

4. Napirendi pont: „Oktatási Hivatal Bázisintéz-
mény” cím elnyerésére pályázat benyújtása

Tóth Péter alpolgármester elmondta, hogy a Kurca-
parti Óvoda nyújtotta be a kérelmet, hogy az önkor-
mányzat járuljon hozzá a pályázat benyújtásához. (4. 
sz. melléklet) A tárgyi és személyi feltételek biztosí-
tottak arra, hogy ezt a pályázatot benyújtsák. Úgy 
gondolja, hogy az önkormányzatot ezzel kapcsolatban 
nem terheli anyagi kiadás. Megkérdezte van-e valaki-
nek észrevétele, véleménye ezzel kapcsolatban?

Kis János képviselő megjegyezte, hogy az elő-
terjesztés utolsó előtti bekezdésében az szerepel, 
hogy „A pályázat elnyerése esetén a fenntartónak 
hozzá kell járulnia a bázisintézményi feladatokkal 
járó, az együttműködési megállapodásban rögzített 
kötelezettségek teljesítéséhez.” Ezért kérdezte, hogy 
a testület ebben a kérdésben hoz-e még döntést.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a pá-
lyázat benyújtásához kell a testület hozzájárulása. 
Az együttműködési megállapodás fogja tartalmaz-
ni azt, hogy hogyan fogják koordinálni az oktató-
nevelői munkát. Nincs információ arról, hogy ebben 
mi szerepel. Valószínűnek tartja, hogy az szerepel 
benne, hogy az önkormányzat helyet biztosít, mint 
bázisintézmény a gyakorlati oktatáshoz. Se anyagi, 
se személyi többletet nem kell biztosítania az önkor-
mányzatnak. Ez egy presztízs cím, melyet az óvoda 
szeretne elnyerni. Minden feltétel adott hozzá. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete támogatja a Kurca-parti Óvodát abban, 
hogy pályázatot nyújtson be az „Oktatási Hivatal 
Bázisintézmény” cím elnyerése céljából.

Tóth Péter alpolgármester megköszönte a rész-
vételt az ülést bezárta. 

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

2020. január 09-én 16:00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Kivonat a Szegvári Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 13-án 14:00 órakor tartott nyilvános üléséről

Szabó Tibor polgármester üdvözölte a megje-
lenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes öt fővel.   

Napirend előtt tárgyalandó ügyek: A Polgár-
mester tájékoztatója a két ülés között történt ese-
ményekről, a fontosabb intézkedésekről

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az 
utolsó testületi ülés óta közel két hónap telt el. De-

Folytatás a 12. oldalon
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cember hónap végén különböző meghívásoknak tett 
eleget. Január 9-én volt egy megbeszélés a kastély 
hasznosításáról, ez egy formális megbeszélés volt, 
ahol a fenntartóval egyeztették, hogy ők mit szeret-
nének, illetve az önkormányzat mit szeretne. Az első 
ott tartandó rendezvényre kapta meg az önkormány-
zat az engedélyt. Ez február 23-án gyerekeknek, 
szülőknek, felnőtteknek rendezendő télbúcsúztató, 
mely máglyagyújtással zárulna. 

Február 6-án ivóvízminőség javító programmal 
kapcsolatosan összehívtak egy megbeszélést. 2016-
ban a program keretén belül átadtak egy technoló-
giát, egy épületet a vízmű telephelyén, mely a mai 
napig nem üzemel. Próbaüzemek voltak 2016-ban, 
az eredmények nem voltak jók így nem termelt 
hálózatra egy percet sem. Az Innovációs és Tech-
nológia Minisztériumból kapott az önkormányzat 
egy felszólító levelet, melyben azt kérték, hogy 
nyilatkozzanak, hogy mikor fog ez a technológia 
üzemszerűen termelni. Sajnálattal állapította meg, 
hogy a korábbi polgármester erről semmiféle tájé-
koztatást nem adott, mint folyamatban lévő ügyről. 
Megdöbbenéssel tapasztalta azt, hogy ez a rendszer 
nem csak a technológia miatt nem üzemel, hanem a 
kettes számú kút szét van szedve két éve. A megbe-
szélésen jelen volt a kivitelező, az előző üzemeltető 
és a jelenlegi is, telefonon tartották a kapcsolatot a 
projekt menedzser mérnökkel. Azt az ígéretet kap-
ták, hogy az Alföldvíz és az Aquaplus Kft közösen 
a kettes kutat üzembe fogja helyezni, ezt követően 
tudnak tovább lépni. 

Megtörtént a külterületi út megerősítési projekt 
lezárása, a kifizetések megtörténtek. Ezzel kapcso-
latban egy utófinanszírozásra vár az önkormányzat, 
melynek összege 5.130.000 forint. Ez sajnos nem se-
gíti elő az önkormányzat likviditásának megőrzését. 

Az óvoda pályázattal kapcsolatosan elmondta, 
hogy kivitelezési hosszabbítást kértek március 31-
ig. A projekt lezárását pedig április 30-ra kérték. 
Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése? Mivel nem volt kérte a 
képviselőket, ha elfogadják a polgármester tájékoz-
tatóját a két ülés között történt eseményekről, fonto-
sabb intézkedésekről kézfeltartással jelezzék. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete elfogadta a polgármester tájékoztatóját 
a két ülés között történt eseményekről, a fontosabb 
intézkedésekről.

1. Napirendi pont: Kurca-parti Óvoda beiratko-
zási rendjének meghatározása

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 
van-e szóbeli kiegészítése intézményvezető asz-
szonynak?

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy 
az előterjesztés (2. sz. melléklet) teljes mértékben 
tájékoztatja a képviselőket az óvoda beiratkozási 
rendjéről. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Kurca-parti Óvoda működésével kapcso-
latban az alábbi döntéseket hozza:

A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, 
hogy a beiratkozást bonyolítsa le, a beiratkozás ered-
ményéről pedig tájékoztassa a képviselő-testületet a 
2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számának meghatározása céljából. 

A képviselő-testület a Kurca-parti Óvoda heti és 
éves nyitvatartási idejét a következők szerint hatá-
rozza meg:

- hétfőtől-péntekig minden nap 6.30 – 17.00 óráig 
tart nyitva.

- éves szinten zárva tart: július 1-31. napjáig.
2. Napirendi pont: Szabó Tibor polgármester sza-

badság ütemezése
Szabó Tibor polgármester elmondta, törvényi 

előírás az, hogy egy évre előre meghatározza a sza-
badság igénybevételét. (3. sz. melléklet) Ettől eltérni 
csak képviselő-testületi határozat alapján lehet. El-
mondta, hogy a határozati javaslat napra pontosan 
tartalmazza a szabadság ütemezését. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) és (2) bekezdései 
alapján Szabó Tibor polgármester 2020. évi 47 nap 
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagy-
ja jóvá:

2020. február 24-28.   5 nap
2020. március 2-6.      5 nap
2020. április 9-17.    5 nap
2020. június 15-19.      5 nap
2020. július 6-17.  10 nap
2020. augusztus 3-7.   5 nap
2020. október 26-30.   5 nap
2020. december 21-31.   7 nap
Összesen:     47 nap
3. Napirendi pont: Szabó Tibor polgármester 

cafetéria-keretének jóváhagyása
Szabó Tibor polgármester felkérte dr. Szecskó 

Tamás jegyzőt mondja el szóbeli kiegészítését.
Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a képvi-

selőket, hogy a jogszabályi előírások meghatározzák 
a cafetéria-keret minimumát és maximumát. Az elő-
terjesztés a bruttó 200.000 forintos cafatéria keretet 
javasolja elfogadásra. (4. sz. melléklet) Ez az összeg 
megegyezik a köztisztviselők cafatéria keretössze-
gével. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése és 225/L. 
§ (1) bekezdése alapján Szabó Tibor polgármester 
cafetéria-juttatásának éves keretösszegét 2020. évre 
bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

4. Napirendi pont: SZEKMI 2020. évi rendez-
vényterve

Szabó Tibor polgármester átadta a szót Pöszmet 
Zsolt intézményvezetőnek, hogy mondja el szóbeli 
kiegészítését.

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, hogy 
év elején nem lehet meghatározni az egész éves 
programot, ezért az előterjesztés egy tervezet. Egy 
hibát bizottsági ülésen már fel is tártak, nevezetesen 
a december 13-i mozgáskorlátozottak rendezvénye 
helyett adventi gyertyagyújtás lesz 16 órakor. (5. sz. 
melléklet)

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szegvári Egyesített Közművelődési Intéz-
mény vezetőjének előterjesztése alapján a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja a Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeum 2020. évi rendezvénytervét.

5. Napirendi pont: Közmeghallgatás időpontjá-
nak, napirendjének meghatározása

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy két 
időpontot tűztek ki közmeghallgatásra. Az első 
időpont április 15-e szerda 18 óra, ahol tájékoztatót 
tartanak a 2020.évi beruházásokról, fejlesztési ter-
vekről, utak járdák árkok karbantartásáról.

A második időpont december 3. csütörtök 17 óra, 
itt tájékoztatást adnak a 2020. évi önkormányzati 
munkáról, eredményekről fejlesztésekről. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a 2020. évi munkatervének mellékeltek 
szerinti módosítását jóváhagyja.

6. Napirendi pont: Szegvári Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának mó-
dosítása

Szabó Tibor polgármester kérte az intézmény-
vezetőt, hogy ismertesse miért szükséges az alapító 
okirat módosítása. 

Pap János intézményvezető elmondta, hogy kö-
zös önkormányzati hivatalt működtettünk Derek-
egyházával így az intézménynek el kellett látnia a 
derekegyházi családsegítő szolgálatot. Mivel meg-
szűnt a közös hivatal az alapító okiratot módosítani 
szükséges. Derekegyházán a jövőben önállóan fog-
ják ellátni a szolgáltatást. (7. sz. melléklet)

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény alapító okiratának módosítását az 
1. sz. melléklet szerinti módosító okirattal jóváhagy-
ja. A képviselő-testület a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. sz. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

7. Napirendi pont: A mezei őrszolgálatról szóló 
22/2017. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet ha-
tályon kívül helyezése

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
mezei őrszolgálatról szóló rendelet 2017-ben került 
megalkotásra. Az akkori képviselő-testület úgy 
gondolta, hogy erre szükség van a településünkön. 
A gazdálkodókkal folytatott megbeszélések során 
kiderült, hogy a károkozás nem olyan mértékű, ami 
indokolná a mezei őrszolgálat bevezetését. (8. sz. 
melléklet) 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló 
137/2017. (XI.23.) KT. számú határozatát visszavonja.

Szabó Tibor polgármester felkérte a képviselő-
ket, ha egyet értenek a mezei őrszolgálatról szóló 
22/2017. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésével kézfeltartással jelezzék. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletét 
a mezei őrszolgálatról szóló 22/2017. (XI.24.) helyi 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

8. Napirendi pont: A Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata

Szabó Tibor polgármester köszöntötte a Szegvá-
ri Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét Varga 
Ferencet. Felkérte, hogy mutassa be a jelenlegi ön-
kormányzatukat.

Varga Ferenc a Szegvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke elmondta, ahogy az előter-
jesztésben is szerepel gyakorlatilag a törvényből 
fakadó kötelezettségeket tartalmazza az együttmű-
ködési megállapodás. (9. sz. melléklet) Elmondta, 
hogy minden év január 31-ig mind a települési és 
mind a nemzetiségi önkormányzatnak ezt felül kell 
vizsgálnia. Adott esetben választás után 30 napon 
belül. Ebből egy kicsit kicsúsztak, de szerinte ebből 
nincsen semmi probléma, hiszen az elmúlt időszak-
ban nem is volt rá példa, hogy a megállapodás egy-

A 11. oldal folytatása
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általán felül lett volna vizsgálva. Megköszönte, hogy 
az együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
előterjesztésre került. A mai testületi ülésükön dr. 
Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta őket, hogy a bi-
zottságok részéről két észrevétel érkezett. Az egyik 
egy technikai jellegű volt azzal kapcsolatban, hogy a 
számlavezető pénzintézet neve megváltozott, a má-
sik az átadott eszközökkel kapcsolatos használatra 
vonatkozott. Mivel nincsenek átadott eszközök, nem 
is merült fel még ilyen jellegű igény a részükről, úgy 
gondolja, hogy ez a kiegészítés felesleges. 

Kis János képviselő megelégedéssel vette tudo-
másul, hogy az önkormányzat napirendre tűzte a 
témát. Három témakört tartana szükségesnek a to-
vábbi együttműködéssel kapcsolatban. Az egyik az 
érzékenyítés, a másik a felzárkóztatás, amiben nem 
csak a romákra gondol. A harmadik pedig a közös 
pályáztatás, a TOP-os pályázatokra. Reméli, hogy 
az együttműködés a következő öt évben töretlen és 
eredményes fog lenni. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte Varga 
Ferencet, hogy van-e hozzáfűzni valója az elhang-
zottakhoz?

Varga Ferenc a Szegvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke elmondta, hogy az említett 
három pont tökéletesen összefoglalja azt, hogy a két 
önkormányzatnak hogyan kell együttműködnie a 
jövőben. 

Határozat
A Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Szegvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a helyiséghasználatra, a továb-
bi feltételek biztosítására és a feladatok ellátására 
vonatkozóan kötött együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta és a melléklet szerint jóváhagyja.

9. Napirendi pont: „Forgó néptáncos pár” bronz-
szobor és esőbeálló adományozása

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy koráb-
ban már volt szó a szobor adományozásáról. Mostan-
tól viszont az önkormányzat tulajdonába fog kerülni 
a „Forgó néptáncos pár”, és az önkormányzatnak 
kell gondoskodnia az állagmegőrzésről. A másik 
felajánlott adomány a Köztársaság utca és az Ár-
pád utca által határolt Millenáris Parkban található 
esőbeálló, mely dr. Antal Péter adományaként került 
megépítésre. (10. sz. melléklet) A Falufejlesztő Kft 
két munkatársa, Csák Zoltán és Pölös Attila végzete 
a munkálatokat, köszönet nekik. A Pénzügyi, Gaz-
dasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ezért 
megkérdezte a bizottság véleményét.

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az Önkormányzat vagyonáról szóló 
1/2013. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 11. 
§-a alapján dönt arról, hogy a Lantos Györgyi szob-
rászművész által készített „Forgó néptáncos pár” 
elnevezésű bronzszobrot – amelyet a helyi közösség 
képviseletében dr. Antal Péter az Önkormányzat 
részére térítésmentes adományként felajánlott – el-
fogadja.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormányzat vagyonáról szóló 
1/2013. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 11. 
§-a alapján dönt arról, hogy a szegvári Millennium 
Parkban létesített esőbeállót – amelyet dr. Antal 
Péter az Önkormányzat részére térítésmentes ado-
mányként felajánlott – elfogadja.

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselőket, 
ha egyet értenek azzal, hogy dr. Antal Péter gyógy-
szerész úrnak köszönetét fejezzék ki az adományo-
zással kapcsolatban, kézfeltartással jelezzék.  

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete köszönetét fejezi ki dr. Antal Péter úrnak 
az Önkormányzat részére térítésmentes adomány-
ként felajánlott vagyontárgyakért. Köszönet illeti 
az Adományozót és az általa képviselt Közösséget, 
mert munkájukkal és adakozásukkal gyarapították a 
Nagyközség vagyonát.

10. Napirendi pont: Egyebek
Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 

van-e valakinek hozzászólása?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-

gyezte, hogy a következő testületi üléssel kapcso-
latban kaptak egy tájékoztatót, hogy létrejött, a te-
lepülés részvételével, a Kis és Hátrányos Helyzetű 
Térségekért Egyesület. Kérdése, hogy ez az egyesü-
let működik-e?

Szabó Tibor polgármester ígéretet tett arra, hogy 
utána fog nézni.

Kis János képviselő megkérdezte, hogy a Szeg-
vári Önkormányzat tagja ennek az egyesületnek?

Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy ennek az egyesületnek több önkormány-
zat a tagja, illetve a Falufejlesztő Kft, a Metalcom 
Zrt. és még egynéhány egyesület. Nem tudja, hogy 
mikor alakult ez az egyesület és azt sem, hogy mi ok-
ból. Valószínűnek tartja, hogy valamilyen pályázati 
lehetőség volt a háttérben. Ez az egyesület egy per-
cig sem működött, nem szedtek tagdíjat, semmiféle 
működésre utaló jelet nem találtak az iratanyagban. 
A Szegedi Törvényszék már egy 30.000 forintos 
bírságot szabott ki az egyesületre, mivel nem tett 
eleget a beszámolási kötelezettségének, több évre 
visszamenőleg. A bankszámlája az egyesületnek a 
Takarékbanknál van vezetve. Bankszámlakivonattal 
rendelkezik az önkormányzat arról, hogy néha tör-
tént befizetés a számlára az önkormányzat részéről. 
Ezt az egyesületet meg kellene szüntetni. 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy 2020. 
február 17-re összehívtak egy közgyűlést. Megje-
gyezte, hogy az egyesület képviselője Gémes Lász-
ló, vagyis az alapító okiratban Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat az elnöke az egyesületnek és az ön-
kormányzat képviselője járhat el az egyesület kép-
viseletében. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 17-i 
közgyűlés után tájékoztatják a képviselő-testületet. 
Nem tudja milyen célból jött létre az egyesület. Azt 
tudják, hogy nem működik az egyesület, tagdíjat nem 
fizetettek a tagjai. Azt is tudják, hogy a folyószám-
la vezetési díjat a Szegvári Önkormányzat fizette. A 
számlának jelenleg mínusz 23.000 forint az egyenle-
ge, plusz egy 30.000 forintos bírság, amit a Szegvári 
Önkormányzatnak címeztek. A Takarékbankkal tár-
gyalt ebben az ügyben, hogy méltányosságot gyako-
roljanak a számlavezetési díjjal kapcsolatban, bízik a 
pozitív döntésben. A bírsággal kapcsolatban elmond-
ta, hogy a minimális összegről kapták, hiszen 10.000 
forinttól 900.000 forintig bírságolhatták volna az ön-
kormányzatot. Három éven keresztül nem tett eleget 
az egyesület a kötelezettségének. Ezt a mulasztást az 
önkormányzatnak kell viselnie. 

Kis János képviselő véleménye szerint addig 
semmiféle további kötelezettséget ne vállaljanak, 
amíg ennek az ügynek a tisztázására nem kerül sor. 
Megkérdezte dr. Szecskó Tamás jegyzőt, hogy léte-
zik-e olyan, hogy egy egyesületnek egy önkormány-
zat az elnöke? Az alapító okiratban be van jegyez-
ve, hogy milyen céllal jött létre az egyesület. Vagy 
a Megyei Törvényszék, vagy a Megyei Bíróság járt 
el a bejegyzéssel kapcsolatban. Gondolja, hogy ez-
zel kapcsolatban született egy testületi döntés, azt is 
szeretné látni. A pénzügyi osztályvezetőtől megkér-

dezte, hogy szabályos-e az, hogy az önkormányzat 
fizeti 100%-ban egy egyesület költségeit, ahol tag? 
Illetve az önkormányzatra hárul-e a számlavezetési 
díj fizetése, akár a bírság kifizetése?

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy azért 
nem került a testület elé, mivel még nem látnak tisztán 
ebben az ügyben. Reméli, hogy a 17-i közgyűlés után 
többet tudnak, akár a költségek viselése részéről is. 

Kis János képviselő megkérdezte a Falufejlesztő 
Kft. ügyvezetőjét hogy történt-e bármiféle befizetés 
az egyesületbe? Milyen tevékenység folyt? Amikor 
aláírásra került az alapító okirat ő volt-e a Falufej-
lesztő Kft ügyvezetője?

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, hogy ő 
volt az ügyvezető, pályázati célokra alakult az egye-
sület, taggyűlés nem volt összehívva. Most kapott 
meghívót a február 17-i taggyűlésre. 

Kis János képviselő megkérdezte, akkor pénz-
ügyi kötelezettséget nem vállalt a Falufejlesztő Kft? 
Az alapítók soha nem tartottak ülést? 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, hogy nem 
volt ilyen.

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy úgy 
vette át a polgármesteri teendőket, hogy többek kö-
zött ez is kimaradt az átadás-átvételi jegyzőkönyv-
ből. A következő soros testületi ülésen be fognak 
számolni a fejleményekről. megkérdezte, hogy van-e 
még valakinek véleménye, kérdése?

Tóth Péter alpolgármester elmondta, hogy a 
Csurgó utcai lakosoktól kapott egy írásbeli kérést, 
mely szerint az utcában nincs út, a járda áldatlan 
állapotban van. Évek óta jelezték ezt a problémát, 
legutóbb 2019 augusztusában. Javasolta a képvise-
lőknek a település bejárását. Új aszfalt utak kialakí-
tására a közeljövőben nem kerül sor, azért a kátyú-
zásra kell koncentrálni. Továbbá a vízelvezető árkok 
hiány is nagy probléma. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő támogatta 
a bejárást. Véleménye szerint soron kívül meg kell 
csinálni az utat a Csurgó utcában. 

Kis János képviselő tájékoztatta a képviselőket, 
hogy őt is megkeresték a lakosok út ügyben. A Jó-
zsef Attila utcában a lakosok saját pénzből megcsi-
náltatnák az utcában lévő kátyút. Véleménye szerint 
a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az ilyen fel-
ajánlásokat elfogadja. Egyet ért azzal, hogy az utak 
helyzetét felmérjék. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy min-
denféleképpen készítenek egy ütemtervet a falu-
bejárással kapcsolatban. Kérte a lakosokat, hogy a 
képviselőkhöz, külsős bizottsági tagokhoz, a hivatal 
kabinetéhez nyújtsák be írásban a felmerülő problé-
mákat. Bízik benne, hogy április 15-én pozitív ered-
ményekről tudnak beszámolni. 

Kis János képviselő megjegyezte, hogy hozzá 
érkezett képzőművészeti felajánlás, ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy az ilyen és ehhez hasonló ese-
teket a képviselők továbbítsák a kabinetbe. Továbbá 
kéri a kabinetben dolgozókat, hogy vegyék fel a kap-
csolatot azzal, aki a bejelentést tette. 

Kis János képviselő megjegyezte, hogy a mun-
káltatói jogokat a távozó dolgozók esetében nem a 
polgármester gyakorolta és a jegyző akkor még nem 
dr. Szecskó Tamás volt. Az előző jegyzővel egyeztek 
meg a távozó munkavállalók. 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy 
mivel megszűnt a Közös Önkormányzati Hivatal, 
így az előző jegyző dr. Sztantics Csaba munkaviszo-
nya is megszűnt. Ha így nézzük ő volt az ötödik fő. 
Elnézést kért dr. Szecskó Tamástól, hogy nem azzal 
kezdte az ülést, hogy őt bemutassa, hiszen január 1 
óta ő látja el a jegyzői feladatokat. Megköszönte a 
részvételt a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.  
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2020. február 27-én 16:30 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről
Szabó Tibor polgármester üdvözölte a meg-

jelenteket a napirenddel kapcsolatban javasolta, 
hogy a meghívóban szereplő napirendet módo-
sítsák, (1. sz. melléklet) vegyék előre a 2020. évi 
költségvetés tárgyalását. Kérte, aki ezzel egyet-
ért, kézfeltartással jelezze.

1. Napirendi pont: Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetése

Szabó Tibor polgármester megkérdezte bi-
zottsági elnökök véleményét, akik elmondták, 
hogy megtárgyalták és elfogadásra javasoltak az 
önkormányzat 2020. évi költségvetését. 

Szabó Tibor polgármester felkérte Gajdánné 
Szatmári Máriát, hogy tegye meg észrevételeit.

Gajdánné Szatmári Mária üdvözölte a jelen-
levőket. Elmondta, hogy a 2020. évi költségvetés 
kicsit más, mint az eddigiek. A megszorításokat 
figyelembe kell venni, a jogszabályi változáso-
kat követni kell. Bizottsági ülésen javasolva lett 
elfogadásra az adósságot keletkeztető ügyleteket 
bemutató táblázat 2020-2025. évre vonatkozóan. 
Ki kellett mutatni, hogy az önkormányzat hány 
éve van eladósodva. Ez a táblázat az előzőleg ki-
küldött anyagból kimaradt. A 353/2011. (XII.30.) 
kormányrendelt alapján 2020-ban működési hitelt 
a bevétel 50%-a erejéig vehet fel az önkormány-
zat. A szöveges költségvetés első oldalán szerepel 
a működési hiány, melynek összege 89.697eFt, ezt 
meg kell bontani felhalmozási hiányra és műkö-
dési hiányra. A javított anyagban már helyesen 
szerepel. A felügyeletszervi támogatás jól van 
beállítva, melynek összege 286.496eFt, az intéz-
ményfinanszírozásnál ugyanennek az összegnek 
kell szerepelnie. Ha az előző évet nézzük, ahol a 
bevételek és a kiadások 836.582eFt, az idei évben 
ez 839.366eFt. Vagyis 3 millió forint a növeke-
dés. Nincs benne olyan összeg, ami nem került 
tervezésre. A változás oka a rezsi, az élelmiszer 
és a munkabér emelkedés. Megjegyezte, hogy a 
munkabér utáni járulék csökkent. Szegvár Nagy-
községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését 
839.366eFt főösszeggel elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. Ebből az összegből mű-
ködési bevétel 799.740eFt, a felhalmozási bevétel 
39.626eFt. Működési hiány fedezésére az önkor-
mányzat likvid hitelt vagy rövid lejáratú műkö-
dési hitelt vehet igénybe, mert az önkormányzati 
törvény nem enged hosszúlejáratú működési hi-
telt felvenni 2013-tól. Beruházási, felhalmozási 
hitele már van az önkormányzatnak. Elmondta, 
hogy az önkormányzat hitele még kezelhető. Az 
iparűzési adóval kapcsolatban tájékoztatta a je-
lenlevőket, hogy a kormány hozzá fog nyúlni, mi-
vel a vállalkozókat támogatja oly módon, hogy az 
adóalapot csökkenti. De az adóalapot figyelembe 
véve fizetik az iparűzési adót a vállalkozók. A ja-
vításokkal, a letett rendelet tervezet mellett lévő 
anyag alapján, a 2020. évi költségvetési rendelet 
tervezetet megtárgyalásra, megvitatásra és annak 
függvényében elfogadásra javasolta.  

Szabó Tibor polgármester megköszönte 
Gajdánné Szatmári Mária munkáját és tájékozta-
tását. Szintén megköszönte Bábáné Simon Márta 
gazdálkodási osztályvezető munkáját. Elmondta, 

hogy a költségvetés elfogadása előtt a Kurca-parti 
Óvoda létszámbővítését kell megtárgyalniuk és 
dönteni róla. Átadta a szót Csurka Zoltánné óvo-
davezetőnek. 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, hogy 
a Kurca-parti Óvoda személyi feltételeinek mó-
dosítására adott be előterjesztést. (4. sz. melléklet) 
Az óvoda dolgozói létszámával tudják megvalósí-
tani a bölcsődei ellátást. Egy kisgyermeknevelőt 
és egy fő kisgyermeknevelő dajkát szeretne majd 
felvenni. Az óvodai takarítói feladatot évek óta 
közcélú foglalkoztatás keretében tudták megolda-
ni. Az idén viszont egy közcélú foglalkoztatottat 
kapott, ezért szeretne egy nyolcórás takarítói ál-
láshelyet az óvodánál. 

Piti János képviselő tudomása szerint megüre-
sedett egy óvónői álláshely megkérdezte mikor 
lesz meghirdetve. Választások előtt arról volt szó, 
hogy meg kell tartani a fiatal munkaerőt, most vi-
szont mégsem sikerült. Mi ennek az oka?

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, 
hogy két óvónő személyiségből adódó ellenté-
te miatt nem jöttek ki egymással. Felajánlotta a 
személycserét, hogy másik csoportba kerüljön 
az óvónő. Véleménye szerint a mai fiatalokat ne-
héz meggyőzni. Polgármester úrral egyeztetett 
arról, hogy van a településen egy nem végzett 
pedagógus jelölt, aki most februárban jelentke-
zett óvónőképzőbe, három éves főiskolai múlttal 
a háta mögött. Őbenne lát egy olyan jövőt építő 
pedagógust, akire számíthat. A képviselő-testület 
beleegyezése esetén őt fogja felvenni. 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy 
minden intézmény vezetője megfelelő kvalitások-
kal rendelkezik, ő nem fog bele szólni soha egyet-
len intézményvezető munkájába sem. A státusz-
helybe igen, mint feladatfinanszírozó. A dolgozók 
felvételéről a vezetőnek kell döntenie, ő fog vele 
együtt dolgozni. Megkérdezte a bizottsági elnö-
kök véleményét, akik támogatásra javasolták a 
kérelmet.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Kurca-parti Óvoda intézmény al-
kalmazotti létszámát 2020. március 1. napjától 13 
fő óvodapedagógussal, 17 fő egyéb alkalmazottal 
(15 fő teljes munkaidős, 2 fő részfoglalkoztatott), 
összesen: 30 főben határozza meg.

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
mielőtt a 2020. évi költségvetést elfogadná a 
testület, előtte az önkormányzat adósságot kelet-
keztető ügyleteket bemutató táblázat 2020-2025. 
évre kell elfogadniuk. A bizottsági elnökök elfo-
gadásra javasolták az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteit bemutató táblázatot.

Határozat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

törvény 29/A § szerint a helyi önkormányzat 
évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfo-
gadásáig határozatban állapítja meg az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 

kormányrendeletben meghatározottak szerinti sa-
ját bevételeinek, valamint a Magyarország gazda-
sági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő 5 évre várható összegét.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képvi-
selő-testülete megtárgyalta Szegvár Nagyközség 
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei-
ből származó fizetési kötelezettségeinek megálla-
pítása 2020. év tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó 
fizetési kötelezettségeit a határozat, valamint a 
költségvetési rendelet 11. számú mellékletét képe-
ző formában és tartalommal állapítja meg.

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 
a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése? A bizottsági elnökök elfoga-
dásra javasolták a rendelet tervezetet.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képvi-
selő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat 2020. évi költségve-
téséről.

2. Napirendi pont: Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat gazdasági programja 2020-2024. 
évekre

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kap-
csolatban? (5. sz. melléklet) A bizottsági elnökök 
elfogadásra javasolták a gazdasági programot.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági prog-
ramját a melléklet szerint elfogadja.

3. Napirendi pont: a Kurca Televízió és a Szen-
tes Televízió támogatási kérelme

Szabó Tibor polgármester átadta a szót Kis 
Jánosnak a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság el-
nökének, hogy a bizottság módosító javaslatát 
ismertesse. 

Kis János bizottsági elnök tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy a bizottság a Szentes Televíziónak 
havi 50 ezer forint támogatást javasolt. A Kurca 
Televíziónak havi 100 ezer forint támogatást, il-
letve a Kurca Televíziónak természetben bizto-
sítsa a működéséhez szükséges helyiséget infra-
struktúrával és a közüzemi díjak átvállalásával. 
A támogatási időszak 2020. március 1-től, 2020. 
december 31-ig valósuljon meg, illetve megálla-
podások aláírása azután történjen meg, miután 
a két civil szervezet arra jogosult vezetői kérik. 
Feltételekhez kötötten kerüljön kifizetésre a tá-
mogatás, a feltételrendszer letárgyalásával Szabó 
Tibor polgármestert bíznák meg. A támogatás 
utólag havi elszámolással kerüljön kifizetésre. A 
bizottság három igen szavazattal támogatta az el-
hangzott javaslatot.
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Szabó Tibor polgármester megköszönte a bi-
zottság javaslatát és megkérdezte az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság véleményét, 
amelynek elnöke egyetértett az elhangzottakkal.

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzata 
Kurca Televíziót üzemeltető egyesületet 2020. 
március 1-től 2020. december 31-ig havi bruttó 
100 ezer forint pénzbeli támogatásban és mellette 
természetbeni támogatásban részesítse meghatá-
rozott feltételek mellett.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzata 
Szentes Televíziót üzemeltető alapítványt 2020. 
március 1-től 2020. december 31-ig havi bruttó 50 
ezer forint pénzbeli támogatásban részesítse meg-
határozott feltételek mellett.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy mindkét támogatás esetében a 
támogatás feltételeit meghatározza és a támoga-
tási szerződésben rögzítse, majd a szerződéseket 
aláírja. 

4. Napirendi pont: Pályázat Helyi Vidékfejlesz-
tési Stratégiák LEADER programban nyújtandó 
támogatások lehívására

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy két 
pályázatot nyújt be az önkormányzat február 29-
ig. (7. sz. melléklet) Mindkét pályázathoz 15%-os 
önerő szükséges, azaz 85%-os a támogatás. A 
testületnek abban kell döntenie, hogy az önerőt 
biztosítja. Megkérdezte a bizottsági elnökök vé-
leményét, akik elfogadásra javasolták az előter-
jesztést.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete pályázatot nyújt be a 255/2014. (X.10.) 
Korm. rendelet alapján a LEADER Helyi Akció-
csoport (Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egye-
sület) által „Település/térségi szintű kulturális-, 
öko-, aktív-, gasztroturisztikai fejlesztések meg-
valósításának támogatása” című, VP6-19.2.1.-6-
5-17 kódszámú pályázati felhívásra az alábbiak 
szerint:

A településkép, mint tájérték megőrzése, fej-
lesztése

A pályázat során egy 1956-os szobor felállítása 
valósulna meg.

A pályázat összköltsége (bruttó): 3.987.800 fo-
rint 

Támogatási összeg (85%): 3.389.630 forint
Önerő (15%): 598.170 forint 
A pályázat önerejét az Önkormányzat a 2020. 

évi költségvetés céltartalékjából finanszírozza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a pályázat benyújtására. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete pályázatot nyújt be a 255/2014. (X.10.) 
Korm. rendelet alapján a LEADER Helyi Akció-
csoport (Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egye-
sület) által „Település/térségi szintű kulturális-, 
öko-, aktív-, gasztroturisztikai fejlesztések meg-
valósításának támogatása” című, VP6-19.2.1.-6-
5-17 kódszámú pályázati felhívásra az alábbiak 
szerint:

Települési/ térségi szintű kulturális-, öko-, ak-
tív-, gasztroturisztikai fejlesztések

A pályázatból 24 darab nádtetős kiülő, vala-
mint 2 darab Stihl 410-es fűkasza beszerzése va-
lósulna meg.

A pályázat összköltsége (bruttó): 3.529.980 fo-
rint 

Támogatási összeg (85%): 3.000.000 forint
Önerő (15%): 529.980 forint
A pályázat önerejét az Önkormányzat a 2020. 

évi költségvetés céltartalékjából finanszírozza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a pályázat benyújtására. 
5. Napirendi pont: A Falufejlesztő Kft. alapító 

okiratának módosítása
Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az 

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság meg-
tárgyalta az előterjesztést. (8. sz. melléklet) Meg-
kérdezte a bizottsági elnökök véleményét, akik 
elfogadásra javasolták az előterjesztést azzal, 
hogy a képviselő-testület záros határidőn belül 
vizsgálja felül a Falufejlesztő Kft alapító okiratát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete alapító tag tulajdonosként a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapító okiratának módosítását a mellékeltek sze-
rint jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az alapító okirat aláírására.

A képviselő-testület felkéri Szabó Tibor 
György polgármestert és Gyömbér Ferenc ügyve-
zetőt az alapító okirat módosításához szükséges 
intézkedések megtételére.

Az utókornak  
menti meg a keresztet  

az idős kőműves
Jobbára a saját pénzéből újít fel egy legalább 

százéves kőkeresztet a Szegvárra vezető út mel-
lett Szarvas János. A munkák végéig még körül-
belül egy hónap van hátra, a nyugdíjas férfi ad-
digra eredeti szépségében akarja helyreállítani a 
keresztet és a környezetét is.

Szentesről Szegvár felé haladva a 4521-es 
úton a Sáp-halom utáni kanyarban az ember 
első pillantásra észre sem veszi az út mellett 
álló keresztet, fák takarják a százesztendős 
építményt. A keresztet 1820 körül emeltette 
Szabó Mátyás, Isten dicsőségére és a magyar 
népért – ha jól emlékeznek a helybeliek az al-
kotáson álló szövegre.

A felirat az évek során szinte teljesen elkopott, 
de hamarosan megkapják az eredeti szöveget a 
levéltárból, meséli kalauzunk, Száraz József, az 
alapján majd egy új márványtábla készül. Ad-
dig is a keresztet kell megmenteni, ezen dolgo-
zik a tűző napon Szarvas János. Az idős mester 
nyolcvanhét éves, hatvan éve van a szakmában, 
dolgozott a Kőfaragó és Épületszobrász-ipari 
Vállalatnál is, többek között az Országház és az 
Esterházy-kastély felújításán is, Szegváron pedig 
nincs olyan szobor vagy kereszt, amit ne ő hozott 
volna rendbe.

Nagy munka, de mindezek ellenére sem hagyja 
veszni a százéves alkotást Szarvas János.  

Fotó: Majzik Attila

– Volt olyan kereszt, amit megmentettem, ami 
már háromszáz éves volt. Ezt is rendbe kell hozni 
– mutat az út szélén álló alkotásra Szarvas János 
– meg kell menteni az utókornak. Életveszélyes 
volt, amint hozzányúltunk, előre-hátra mozgott. 
Nem bírtam miatta aludni, mi van, ha ráesik vala-
kire? Úgy éreztem, meg kell csinálnom – magya-
rázta az idős kőfaragó.

A sérült keresztet előbb több helyen rögzítette, 
majd lecsiszolta, legutóbb impregnáló folyadék-
kal ápolta az anyagot, hogy a víz ne tegyen benne 
kárt. A felújítás költségeit maga fedezi, munkadí-
ja nincs, segítségül Antal Péter, a helyi gyógysze-
rész szállt be a költségek egy részébe.

– Ezt a keresztet magyar parasztemberek ál-
lították, akik még kézzel arattak. Nehéz munka 
és nagy feladat volt ez, ezért is meg kell csinál-
ni, hogy az utókornak megmaradjon. Mindig azt 
mondom, hogy hiába hozza rendbe a parkokat egy 
település, ha a szobrok széthullanak – mondta el 
Szarvas János.

A munkákból még körülbelül egy hónap van 
hátra, addig lefestik a keresztet, a Jézus és Szűz 
Mária domborműveket lecsiszolják, a talapzaton 
található szöveget pedig levéltári források alapján 
egy új márványtáblára vésik fel. A tervek szerint 
a környezet sem marad ugyanolyan, a keresztet 
takaró fákat kivágnák, hogy az teljes szépségében 
látszódjon az útról is.

Forrás: delmagyar.hu/Majzik Attila

Csak egy gombóc fagyi
Szeretnénk a kedves Olvasók megértését, és 

támogatását kérni! 
Az elmúlt időszakban az újság előállításának 

költségei nagyon megemelkedtek, ezért tisztelet-
tel kérjük Önöket, fogadják el, hogy kénytelenek 
vagyunk szeptembertől az újság árát 200 Ft-ra 
emelni. Megjegyezzük, hosszú évek óta nem vál-
tozott az újság ára.

Mi szerkesztők igyekszünk továbbra is legjobb 
tudásunk szerint tájékoztatni Önöket a telepü-
lésünkön történtekről. A jövőben ezt csak úgy 
tudjuk megtenni, ha felére csökkentjük az oldal-
számot változatlan ár mellett (kevesebb infor-
mációval), vagy ha az újság árát emeljük, amely 
valóban nem több, egy gombóc fagyi áránál. Ez 
talán egy hónapban nem olyan nagy összeg.

Köszönjük, ha továbbra is megtisztelnek bizal-
mukkal és megvásárolják a Szegvári Naplót.

Tisztelettel: a szerkesztők
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Nagyon jó hangulatban telt az idei tábor a 
művelődési házban. A gyerekek belekóstoltak 
a középkor hangulatába. Az Erzsébet tábor ke-
retében a XIII. századba kirándulhattak el. A 
hétfői napon a középkori játékokkal ismerked-
tek meg, az élő malmot próbálták ki, amit a hét 
folyamán többször is játszottunk, amiből óriási 
harcok alakultak ki. Délután folyamán Szegvár 
középkori történetét ismerhettük meg egy ter-
mészetjáró séta keretén belül.

A keddi napon kézművesedtünk, koronát 
készítettünk, pajzsot és kardot, valamint a 
középkori templomok üvegablakai alapján ké-
szítettünk sajátot. Hagyományőrzés jegyében 
gyertyát is mártottak. Modern technikák közül 
kipróbálhatták a zsugorkázást, amivel miniatű-
röket készítettek.

Meglátogattuk szerdán a Dél-Alföld egyetlen 
épen maradt tégla várát. Itt interaktív kiállítás 
keretén belül megismerkedhettek a várlakók 

Tábor a Művelődési Házban
mindennapi életével. A múzeumpedagógiai 
foglalkozáson kódexet készítettek. Ebéd után 
solymászati bemutatót tekinthettünk meg és 
reptethették is a gyerekek a madarakat.

A csütörtöki délelőttön kerámiával foglal-
koztunk, korongoztak, megtanultuk a felraká-
sos technika alapjait, pajzsot valamint sárkányt 
készítettünk. A délután folyamán pedig az íjá-
szatot próbálhatták ki a gyerekek.

A pénteki napon a Hunyadiak Örökében 
Történelmi Hagyományőrző Egyesület vendé-
geskedett nálunk. Megnézhettük mit viseltek 
a lovagok és a középkori emberek, megtudtuk, 
hogyan éltek a lovagok és hogyan zajlottak a 
tornák. Később megtanulták a vívás alapjait és 
harcolhattak is. A délutáni programunkat saj-
nos elmosta az eső, de így helyet kapott a hét 
folyamán várva-várt ping-pong verseny.

A tábor végén kitöltött kérdőívek alapján na-
gyon pozitív visszaigazolást kaptunk.

Már készülünk a jövő évi táborra, amelyre 
szeretettel várjuk vissza a gyerekeket.

Banka Ágnes


