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Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk Édesanyánk

Fekete N. Margit

halálának 15 éves évfordulóján

Gyászoló család

Megemlékezünk Édesapánk

néhai Majzik László

születésének 110 éves évfordulóján.

Gyermekei, unokái 
és az egész nagy család

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

Bagi Antalné
Halál Anna

halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás
„Egész életeden át szívesen dolgozva,

szerényen éltél,
most bánatot ránk hagyva,

csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak, szomszédoknak, 

ismerősöknek, akik drága szerettünk

Bihari József

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkat részvétükkel 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindenkinek, akik szerettünk

Gémes Istvánné
Czilik Anna

temetésén részt vettek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágcsok-

rokat helyeztek.

Gyászoló család

LAPZÁRTA
2020. november 27. (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

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai szemé-

lyesen elérhetők hétfőn 15-17 óra, csü-
törtökön 16-18 óra között a művelődési 
házban. A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes megemléke-
zést, stb. a művelődési ház munkatársai 
is fogadnak.

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

Családi események
2020. október

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Schneider Alex és Rúzs-
Molnár Nelli, Szegvár, Hunyadi J. u. 2. 1/1 
szám alatti lakosok.

Halálesetek: Gémes Istvánné Czilik Anna 
Mária, Farkas u. 4. (92 éves); Csuka Kiss Já-
nos, Kinizsi u. 18. (87 éves); Bihari József Ist-
ván, Kórógy u. 30/A (79 éves); Hevesi Pál, VII. 
külterület tanya 37. (62 éves).

Születés: nincs adatunk.

Gratulálok
Rúzs-Molnár Nellinek!

Nagyon-nagyon
 sok, boldog,

 együtt töltött évet kíván  
házasságkötése alkalmából: 

Teri néni

KöszöntőKöszöntő
Szeretettel köszöntjük  
hűséges olvasónkat, 

Bihari Mátyásné 
Etelka nénit

90. születésnapja alkalmából.

Legutóbbi beszélgetésünkkor 
elmondta, hogy nagyon szereti 

olvasni a Szegvári Naplót, 
minden lapszáma megvan. 

Időnként fellapozza  
a régi újságokat is, egy-egy 
érdekesebb cikket elolvas.

További szép éveket, 
jó kedvet, jó egészséget 

kívánnak.
A szerkesztők
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Miniszteri kitüntetést 
kapott a halasi 

főorvos
Több állami kitüntetést és egészségügyi díjat 

adtak át hétfőn a Pesti Vigadóban Budapesten. 
Az ünnepségen Dr. Med. Habil. Holman Endre 
Phd., a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Uro-
lógiai Osztályának vezető főorvosa is elisme-
résben részesült. 

Állami kitüntetéseket és egészségügyi díja-
kat adott át Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere és Dr. Latorcai Csaba, a 
tárca közigazgatási államtitkára hétfőn a Pes-
ti Vigadóban Budapesten – olvasható a kor-
mányzati honlapon. Az ünnepséget eredetileg 
augusztusban az államalapítás ünnepéhez kap-
csolódóan tartották volna, ezt a tervet azonban 
a koronavírus-járvány meghiúsította.

Megyénkből Batthyány-Strattmann László-
díjat vehetett át Dr. Med. Habil. Holman Endre 
Phd., a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Uro-
lógiai Osztályának vezető főorvosa. A kitüntetés 
azoknak adományozható, akik szakmai vagy 
közszolgálati munkájukkal a betegellátás vagy 
tudományos kutatás során az egészségügyi ellátás 
fejlesztésében kimagasló tevékenységet értek el.

Forrás: www.baon.hu -  
Mester-Horváth Nikolett 

Dr. Lehoczky János 
járási főállatorvos

Szegvár Díszpolgára  
kitüntetésben részesült

Dr. Lehoczky János 1958-ban Tótkomlóson 
született. Nős, két felnőtt lány boldog édesapja. 
Középiskolai tanulmányait a Kossuth Lajos Me-
zőgazdasági Szakközépiskolában, Orosházán 
végezte, majd az Állatorvostudományi Egyete-
men állatorvos doktor képesítést szerzett 1983-
ban. Diplomája megszerzését követően Szegvár 
nagyközségben és a helyi Puskin Termelőszö-
vetkezetben kezdte állatorvosi tevékenységét, 
ahol nagyon sok támogatást kapott Ternai Sán-
dor akkori Tsz-elnöktől és állatorvos kollégájá-
tól Dr. Kovács Kálmántól.

Az évek során folyamatosan képezte magát, 
többek között szaporodásbiológiai továbbképzé-
sen és szarvasmarha funkcionális csülökkörmö-
ző specialista képzésen vett részt Hollandiában 
két alkalommal. Ezek után járványügyi és igaz-
gatási szakállatorvos képzést, valamint szarvas-
marha szaktanácsadói programot végzett, majd 
közigazgatási alap- és szakvizsgát szerzett.

A Szent István Egyetem (ma Állator vos tu-
do mányi Egyetem) Állatorvos tudományi Ka-
rának Állathigiénia Tanszékén a szarvasmarha 
lábvégbetegségek, valamint a tehermentesítő 

csülökkörmözés témakörében végzett gyakorla-
ti oktatói tevékenysége elismeréseként Címzetes 
Egyetemi Docens címet kapott 2004. november 
26-án. Azóta az egyetemen a téma kiemelkedő 
szakértőjeként oktatja a leendő állatorvosokat 
magyar és angol nyelven.

Az egyetemen kívül szerte hazánkban csü-
lökkörmöző szakembereket is képez. Emellett 
nemzetközi szinten is elismert a tevékenysége: 
Litvániában, Ukrajnában, Görögországban, Ka-
zahsztánban, Szlovákiában, Lengyelországban 
és Cipruson is oktatott.

Több szakmai kiadvány társ-, illetve egyéni 
szerzője a szarvasmarha lábvégbetegségek, va-
lamint a funkcionális csülökkörmözés területén.

2014 óta járási főállatorvos és a Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járá-
si Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztályának osztályvezetője.

2019. augusztus 20-a, államalapításunk ün-
nepe alkalmából az Agrárminisztérium Tolnay 
Sándor díjat adományozott Dr. Lehoczky János 
részére. A Tolnay Sándor díjat a földművelés-
ügyi miniszter 1992. január 27-én alapította az 
állategészségügyi oktatás, kutatás, gyakorlati 
és operatív tevékenység elismerésére. E díjból 
évente hármat adományoznak. A díjat a szar-
vasmarha lábvégbetegségei, gyógykezelésük 
és megelőzésük területén végzett elméleti és 
gyakorlati úttörő munkájáért vehette át Farkas 
Sándor úrtól, az Agrárminisztérium parlamenti 
államtitkárától, miniszterhelyettestől.

Hivatását lelkiismerettel, becsülettel, oda-
adással végzi szűkebb és tágabb közösségének 
érdekében.

Dr. Takács Piroska 
főorvos

Posztumusz Szegvár Díszpolgára 
kitüntetésben részesült

Dr. Takács Piroska a Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház Járási Idegbeteggondozó 
Intézetének vezető főorvosa volt évtizedeken 
keresztül Szentesen, ahol kiemelkedő tudo-
mányos és szakmai felkészültséggel végezte 
munkáját. Élete és szakmai munkássága évti-
zedeiben folyamatosan tett szülőhelye, Szegvár 
nagyközség lakosaiért, orvosként és magánem-
berként egyaránt. A betegekért hosszú időn át 
végzett áldozatos munkája elismeréseként dr. 
Takács Piroska Szegvár nagyközség posztu-
musz Díszpolgári címet kapott.

Dr. Takács Piroska 1934-ben született Szeg-
váron, helyi tanító házaspár gyermekeként. Szü-
lei segítségével hamar megszerette az olvasást, 
tanulást, művelődést, mely végigkísérte egész 
életét. A nemzedékeket tanító, köztiszteletben 
álló Takács házaspárt az 1950-es években ku-
láknak nyilvánítottak (26 hold földjük volt), 
mindenüktől megfosztották őket és kitelepítet-
ték Csanytelekre, nyomorúságos körülmények 
közé. Több évig itt éltek a településen, majd nagy 
kegyesen visszaköltözhettek az akkorra lepusz-

tított szegvári házukba. Kiválóan tanuló gye-
rekeik csak hosszas utánajárás és egy év kiha-
gyása után mehettek egyáltalán gimnáziumba. 
Különösen Piroska szenvedte meg a hátrányos 
megkülönböztetést. A legkiválóbb tanulóként is 
folyamatosan szembesült vele. Gyermekkorától 
kezdve alapvető fontosságú volt számára, hogy 
orvosi tanulmányokat folytasson, hiszen egész 
életét a betegek gyógyítása, segítése szolgálatá-
ban képzelte el, amelyet meg is valósított.

1960-ban végzett a Szegedi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi Karának jog-
elődjénél. Ezt követően 1964-ben tett neuroló-
giai, majd 1966-ban pszichiátriai szakvizsgát 
Budapesten, az Országos Szakorvosképesítő 
Bizottság előtt. Szakorvosként dolgozott, majd 
1975-ben nevezték ki Szentes Város – Járási 
Idegbeteggondozó Intézet vezető főorvosának, 
mellyel párhuzamosan megbízást kapott EEG 
vizsgálatok végzésére is. Feladataitól utol-
só éveiben vált meg. Még 70 éves kora után is 
aktívan dolgozott szakorvosként, néhány évvel 
2019-ben bekövetkezett halála előtt fejezte be a 
rendőrségnél végzett orvosszakértői feladatvég-
zést.

Szakmai munkája elismeréseként 1999-ben 
a Szentesi Kórház Kiváló Orvosa címet vehette 
át, 2010 novemberében pedig Díszoklevéllel is-
merte el a Szegedi Tudományegyetem 50 éven át 
kifejtett szakmai tevékenységét.

Dr. Takács Piroska szerényen és szépen élt, 
betegei és embertársai – kiváltképp földijei, a 
szegváriak – problémáit előtérbe helyezve. Em-
bertársai nemcsak orvosi-egészségügyi, hanem 
bármilyen jellegű gonddal bátran felkeresték, 
amelyekben szívesen segített. Családcentrikus 
és vendégszerető ember volt, aki nagy türelem-
mel, odaadással nevelte gyermekét, haláláig.

Szűcs Zoltán
Szegvárért Emlékérem  
kitüntetésben részesült

Szűcs Zoltán 1970. április 10-én született 
Szentesen. Gyermekkorától kezdve szegvári 
lakos. Nős, három fiú édesapja. Bár a munkája 
Szenteshez köti, mindig aktívan részt vállalt a 
helyi rendezvényeken, falunk minden korosztá-
lyát érintően.

Zenés, énekes programmal, korongozással 
színesítette többször is a Kurca-parti Óvodában 
a gyermekek jeles napjait.

Az idősotthonban versmondással, énekkel 
kedveskedett a szegvári időseknek.

Nemzeti ünnepeinken, kiállítás-megnyitókon 
a vállalt moderátori feladatok mellett, szívesen 
szavalt verset, melyek olykor a saját tollából szü-
lettek. (Szegvári rögök)

A közösségfejlesztés kezdetei szakaszában is 
aktívan részt vett. A lakossági felmérések után a 
Civil tv megalakulásában és a Szegvári virágfü-
zér című könyv létrejöttében is tevékenykedett.

Gyermekei által támogatja a helyi 
néptáncoktatást, a Szötyke csoportnak maga is 
aktív tagja 10 éve.

Az 1. oldal folytatása
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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 Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 14-
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtökén 
8-12 és 13-17 óra között.

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

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

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel  
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077

Hulladékszállítás
A sárga kuka ürítés  

(újrahasznosítható hulladék) 
utolsó előtti szerda
november 18-án.

A zöldhulladék gyűjtés 
december 2-án.

Nemzeti Közművek
(Földgáz, áram)

Fiókiroda
6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 13.
Ügytípusok: Számlázással kapcsolatos 
ügyek; szerződéssel kapcsolatos ügyek; 
bankkártyás fizetés; műszaki ügyintézés; 
előre fizetős mérő ügyintézés; időpontot 
foglalt ügyfeleknek.
Nyitvatartás
Hétfő:  8:00-12:00
Csütörtök:   12:00-18:00
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Sikeres volt az önkormányzat „Intelmek, ha zengenek…” című pályázata
A 12-18 éveseknek meghirdetett pályázatra 

15 pályamű érkezett. Az első három helyezettet 
oklevéllel, a többiek munkáját emléklappal jutal-
mazta a kéttagú zsűri. A díjátadásra az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékére megren-
dezett ünnepségen, október 23-án, a művelődési 
házban került sor.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata idén 
ősszel hirdette meg először „Intelmek, ha 
zengenek…” című pályázatát. A pályázat a köz-
ségben élő általános iskolásoknak szólt, a témája 
pedig, hogy a fiatalok milyen tanácsokkal, intel-
mekkel látnák el hasonló korú társaikat.

Ahhoz képest, hogy ez az első év, amikor a 
pályázat meghirdetésre került, szép számú, 15 
darab pályázat érkezett be az október 13-i határ-
időig. Az önkormányzat felkérésére a beérkezett 
pályaműveket egy kéttagú zsűri bírálta el. A zsű-
ri elnöke, Pokorny Szilárd kommunikációs szak-
ember, újságíró, szerkesztő és Pöszmet Zsolt, a 
községi könyvtár vezetője.

A zsűri a 15 résztvevő közül az első, a máso-
dik és a harmadik helyezettet oklevéllel, a többi 
résztvevő munkáját emléklappal díjazta.

Pokorny Szilárd a pályázók méltatása során 
kiemelte, hogy piros betűs forradalmi ünnepe-
ink eseményeiben, akár 1848. március 15., akár 
1956. október 23-áról van szó, a fiatalság kiemelt 
szerepet játszott. Ezért is lenne kívánatos, ha a 
fiatalok a közéletben is a jelenleginél erőtelje-
sebben tudnák hallatni a hangjukat. Hozzátette: 
ezért is fogadta örömmel a szegvári önkormány-
zat kezdeményezését, mert ez egy kiváló lehető-
ség arra, hogy a helyi nyilvánosságban a nagy-
község fiataljainak is megjelenjen a véleménye.

Az első három helyezett, akik munkásságát a 
zsűri oklevéllel ajándékokkal, ismerte el:

Első helyezés: Kiss Bálint Balázs
Második helyezés: Csikós Amanda
Harmadik helyezés: Szabó Levente
Emléklapot vehetett át Csatordai Réka, Csa-

tordai Zsófia, Farkas Rebeka, Földi Roland, 
Horvát Krisztina, Pap Marcell, Pap Vera, Pintér 
Lara Krisztina, Sinka Bence, Szlapák Nóra Zita 
és Varga Patrik Szilárd.

A díjazott pályaműveket a Szegvár Online az 
alábbiakban közli.

Első helyezés: Kiss Bálint Balázs

„Intelmek, ha zengenek”
Kiss Bálint Balázs vagyok, 14 éves szegvári 

tanuló. Szeretném megfogalmazni a tanácsaimat 
főként a korombeli fiataloknak, és fiatalabbak-
nak, de akár felnőtteknek is akadhatnak érdekes 

és elgondolkodtató intelmeim. Ezeket többnyire 
a saját tapasztalatomból gyűjtöttem.

Ha sikeres szeretnél lenni az életben, akkor 
fontos megjegyezned egy dolgot: légy kíváncsi! 
A kíváncsi ember sok dolgot kipróbál, és tapasz-
talatokat szerez, amit később tudásként használ-
hat fel. Ha kíváncsi vagy, több dologról tudsz 
majd beszélgetni másokkal, ez segít az emberi 
kapcsolatok kialakításában.

A tapasztalatoknak és megszerzett informáci-
óknak értéke lesz, ha kitartóan tanulsz. A tanulást 
nem szabad elhanyagolni, mert sok esélyt és lehe-
tőséget lehet elpazarolni, amit később már hiába 
bánsz meg. Idővel a befektetett munkádnak gyü-
mölcse lesz, ezért aki a legkitartóbb, annak lesz a 
legnagyobb sikere. Fontos, hogy mindig van hova 
fejlődni, és nem elég csak az iskolában teljesíteni. 
Gyakran a szabadidőnkből is áldozni kell a fejlő-
dés érdekében. Fontos, hogy legyenek konkrét és 
reális céljaid, amikért tudsz küzdeni, amikért reg-
gel kikelsz az ágyból. A főbb célok mellett a kisebb 
célokról sem szabad megfeledkezned. A motiváció 
fenntartása érdekében javaslom, hogy a céljaidat 
kisebb fázisokból építsd fel. Ha így cselekszel, mo-
tivált tudsz maradni az elért kis sikerek miatt, és 
egy erős alapra támaszkodhatsz.

A tanulás mellett fontos, hogy legyenek ba-
rátaid. Sokat tanulhatsz tőlük, és felkelthetik 
az érdeklődésed más, elhanyagolt dolgok iránt, 
amikre kevesebb időt fordítottál. A barátaiddal 
szerzett közös élmények összekovácsolhatnak 
titeket egész életetekre, így igaz társakra talál-
hatsz. Olyan emberekkel vedd körül magad, akik 
segítik a fejlődésed, nem pedig visszahúznak!

Barátokat nem csak a környezetünkből lehet 
szerezni. Érdemes ismerkedni más kultúrákból 
származó emberekkel és különböző nyelvekkel is.

A nyelvek tanulása nagyban kitárja előtted a 
világot. Más emberekkel ismerkedhetsz, új ba-
rátokat szerezhetsz, és más nézőpontokból is 
szemlélheted a világot. Sok tudományos forrást 
csak idegen nyelveken találhatsz meg, és akkor 
érzed majd igazán ennek a fontosságát. Ezért tar-
tom elengedhetetlen dolognak a nyelvtanulást. 
A sok tanulás közepette mindig maradjon időd a 
kikapcsolódásra, de nem mindegy hogyan! Lehet 
csak a számítógépes játékokkal játszani, de ennek 
vannak hátrányai. Válassz inkább aktív pihenést, 
mint például a sportolást, ami fejleszti a szerve-
zetet, és alkalmas barátkozásra, és arra, hogy egy 
közösséghez tartozz, emellett élvezetes is. De 
egészségünk megóvása érdekében is érdemes a 
testmozgást választani. A sport tehát egy jó alter-
natíva a kikapcsolódásra, de ha egy kicsit egyedül 
szeretnénk lenni, akkor egy könyv társaságában is 
lehet fejleszteni tudásunkat, szókincsünket.

Ezeket a leírt intelmeket tartom szem előtt én 
is a mai napig. Véleményem szerint a saját isme-
reteitekkel és történeteitekkel kiegészítve válnak 
egésszé és érthetővé a javaslatok. Remélem, 
hogy tudtam segíteni azokon, akikben megvan a 
fejlődni akarás, hogy tudatosabb életet tudjanak 
élni, és sikerekben gazdagodjanak.

Kiss Bálint Balázs, Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola, 8. b osztály

Második helyezés: Csikós Amanda

„Intelmek, ha zengenek”
Készült a Szegvári Polgármesteri Hivatal Pá-

lyázatára. Munkámat Rozgonyiné Szabó Mária 
tanárnő segítette.

Én, mint hetedikes tanuló most intelmet szeret-
nék írni az eddigi élettapasztalataimról.

Felhoznám a rasszizmust, ugyanis 13 éves 
fejjel azt veszem észre, hogy az emberek az em-
bertársukat sokszor a bőrük színe alapján ítélik 
meg. Szerintem meg kellene ismerni az embert 
magát, és az utána véleményt alkotni róla. Nem 
mindegy, hogy valaki jólelkű vagy szívtelen. 
Nem várhatjuk el, hogy mindenki jószívű le-
gyen! Hidd el, olyan nincs! A rossz embereket 
a családi körülmények, egy rossz párkapcsolat 
vagy akár a munkahelye változtatta olyanná, 
amilyenek most. A másiktól csak azt várd el, 
amit te is vele szemben teszel! Ezzel most nem 
arra célzok, hogy adj neki egy pólót és Ő adjon 
neked egy nadrágot. Gondolj csak bele! Jobb 
adni, mint kapni!

Nekem is sok mindenben kell változnom. Pél-
dául, ha valamit elvállalok, akkor azt teljesítsem 
is. Ez minden ember számára fontos dolog! Persze 
valamennyien ejtünk hibákat, mégis emberhez, s 
helyzetekhez kellő módon szükséges viszonyul-
nunk, és mindezekhez türelmesnek lennünk.

A mai gyerekek nyelvén ezt mi úgy mondjuk 
talán – flegmaság.

Nagyon sok célom van, ami nyilván minden 
embernek is rajtam kívül. Először kijárom a 8. 
osztályt, ezután pályaválasztás, majd továbbta-
nulás. Ügyvéd szeretnék lenni, persze ahhoz, 
hogy az legyek, nagyon jól kell tanulnom. Én 
már óvodás koromban eldöntöttem, mi szeretnék 
lenni, ha nagy leszek, de az én korosztályomnak 
már ezen is erősen gondolkodnia kell. Melyik is-
kolába szeretne tovább tanulni? Milyen szakon? 
S lehetne sorolni a kérdéseket.

A jövőnk csak rajtunk múlik. Most ne csak 
arra gondoljunk, hogy mi lesz a munkánk, hol 
fogunk lakni, hány gyerekünk lesz. Most a kör-
nyezetünkre gondoljunk!

Az emberek több mint 55,99%-a szennyezi a 
környezetet. Sok ember számára nem fontos az, 
hogy a szemetet melyik kukába dobja, mondjuk 
úgy, hogy csak a földre dobja. Teljesen más az, 
ha egy almacsutkát dobsz el vagy egy műanyag 
palackot. Egyiket se tedd!

Egyre több a digitális eszköz. Én már abba is 
belegondoltam, lehet, hogy 2030-ban már robo-

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az 5. oldal folytatása

tok lesznek. Mi lesz majd? Robotok mennek el 
a boltba bevásárolni? Vagy mi lesz itt? Gondol-
kozzon el mindenki, hogyha így folytatjuk, ak-
kor ez a bolygó, a mi Földünk egyszer kihal!

Köszönöm, hogy megcsinálhattam ezt a fel-
adatot, és felhívhattam mindenkinek a figyelmét 
pár dologra!

Csikós Amanda, 7. b

Harmadik helyezés: Szabó Levente

„Intelmek, ha zengenek”
Nehéz tanácsokat adni ilyen fiatalon, de úgy 

gondolom, intelmeimet mindenki megfontolhatja.
Sok dolgot nem úgy látunk mi gyerekek, mint 

a felnőttek, persze valamiben egyetértünk. Szü-
leink, tanáraink tanácsait fogadjuk meg, az isko-
lában próbáljunk nyomot hagyni, példát mutatni 
a következő generációnak, szeretetben éljük meg 
mindennapjainkat!

Ha mindig felkészülünk becsületesen a más-
napi tananyagra, nyugodt, tiszta lelkiismerettel 
indulhatunk az iskolába.

El tudnátok képzelni a mindennapjaitokat in-
ternet nélkül?

A mai fiatalok, köztük én is, sajnos, nem. Mi-
vel az iskolai tananyag nagy része is már online 
történik, főleg most a Covid idején.

A mai generációnk snapchat, twitter, facebook, 
instagram rabjaivá válunk, váltunk. Már korán 
reggel az iskolai csoportok, osztálycsoportok a vi-
lághálón értekezünk, tanárainktól is ilyen módon 
kapjuk meg a tananyagot, a szüleink pedig a jegye-
inket és egyéb bejegyzéseket. A régi, hagyomá-
nyos, kézzel fogható papíralapú dolgok már meg-
szűntek. Nem igazán jó úton haladunk! Pár évvel 
ezelőtt még kint játszottunk az utcán, játszótéren 
csapatokba verődtünk, mára már a felgyorsult vi-
lágban a gyerekeknek sem jut idő semmire. Nem, 
vagy csak ritkán találkozunk barátainkkal, helyet-
te a neten értekezünk egymással. Offline életet kel-
lene élnünk, mint szüleink és nagyobb testvéreink 
egy pár évvel ezelőtt. Barátainkkal közösen kel-
lene egy szabad délutánt eltölteni kint a levegőn, 
sokat beszélgetni, kerékpározni, nevetgélni. Nem 
kell mindenkinek tudnia, hogy mit csinálsz a hét-
végén a szüleiddel, esetleg hol jártál kirándulni, 
vagy mi volt az ebéd. Inkább felhőtlenül élvezni 
egymás társaságát szelfik nélkül.

Próbáljatok, próbáljunk telefon és internet nél-
kül boldog pillanatokat megélni. Higgyétek el, 
így is lehet élni!

Én ezeket a jótanácsokat szeretném adni a 
XXI. századi fiataloknak.

Pokorny Szilárd

Kivonat Szegvár Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. szeptember 24-én 14:00 órakor tartott nyílt üléséről

Szabó Tibor György polgármester üdvözölte 
a megjelenteket megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes. A képviselő-testület dön-
tött a napirendi pontokról: 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiak sze-
rint fogadta el:
 1./ Beszámoló az átruházott feladatok és hatáskö-
rök gyakorlásáról
 2./ Beszámoló a SZEKMI munkájáról
 3./ A Szegvári Falufejlesztő Kft. 2019. évi mérleg-
beszámolója
 4./ Tájékoztató a Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és AMI munkájáról
 5./ Tájékoztató a 2020/2021 tanév indításáról
 6./ Döntés felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez tör-
ténő csatlakozásról
 7./ Döntés betöltetlen fogorvosi praxisról
 8./ SZEESZI alapító okiratának módosítása
 9./ SZEESZI szakmai programjának módosítása
10./ Döntés településrendezési eszközök módosí-
tásáról
11./ Vállalkozási szerződés jóváhagyása az iskolai 
ebéd biztosításához
12./ Döntés a Kurca-parti Óvoda alkalmazotti lét-
számáról
13./ Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 jóváhagyása
14./ Döntés Ifjúsági Szálláshelyre vonatkozó 
egyezségi ajánlatról
15./ Döntés támogatásról a Szentesi Rendőrkapi-
tányság részére
16./ Döntés támogatásról Kanfi-Horváth Imre ré-
szére könyv kiadásához
17./ Magyar Falu Program – Önkormányzati kerék-
párút építése pályázat
18./ Puszta Ötös egyesület költségeihez való hoz-
zájárulás

ZÁRT ÜLÉS
 1./ Döntés beépítési kötelezettség törléséről
 2./ Lakásbérleti szerződések

Szabó Tibor György polgármester beszámolt a 
két ülés között történt eseményekről. A szélmalom 
felújításával kapcsolatban elmondta, hogy az ala-
pítványtól kaptak egy támogatói tervezetet, amiben 
közel 20 millió forint támogatásról biztosították az 
önkormányzatot. Olyan szakmai anyagot kell elő-
készíteni, melynek díja 2,5 millió forint, e miatt 
ketté lett bontva a pályázat. Az egyeztetés meg-
történt a szakemberekkel, szerződést is küldtek. 
Ha a szakmai előkészítő munkákat és a beszámo-
lókat elfogadja a Teleki Alapítvány, akkor fognak 
dönteni a kivitelezési munkák finanszírozásáról. 
A rekonstrukció két ütemben történhet meg. Első 
ütemben a tetőszerkezet, második ütemben az épü-
let falának a felújítása valósulna meg. Az előkészí-
tett dokumentumokat november 30-ig kell beadni. 

A tanyagondnoki busszal kapcsolatos pályázatra 
várják a döntést. 

A kerékpárút felújítására beadták a pályázatot, 
ezzel kapcsolatosan is november végén lesz döntés. 

A település fásítási program keretében 10 fát 
elültettek a központi játszótérnél. A többi 20 fát a 
hétvégén fogják elültetni. 

Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos pá-
lyázat beadásra került a tegnapi napon. A rendelő 
teljes megújulásának a költségvetése több mint 142 
millió forint. 

Elmondta, hogy Csongrádon tartották meg a 
LEADER közgyűlést. December 31-ig van lehe-
tősége az önkormányzatnak pályázatot beadni 
turisztikai célra. Eddig 4 millió forintra lehetett 
pályázni, ezt felemelték 10 millió forintra. Újra be 
fogják adni a pályázatot, hiszen így mást is tudná-
nak hozzá csatolni. Ennek az eredmény hirdetése a 
jövő évben lesz. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tegnapi na-
pon a szentesi és a mindszenti polgármesterrel 
megbeszélést tartottak a három települést összekö-
tő kerékpárúttal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban 
a megye támogatásával előkészítő munkákat fog-
nak végezni. Bízik benne, hogy a TOP2-ben meg-
valósításra kerül ez a beruházás. 

BM pályázaton, az orvosi rendelővel kapcsolat-
ban, nem nyert az önkormányzat. 

A központi konyhával kapcsolatban elmondta, 
hogy folyamatban van a használatba vételi enge-
dély. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az óvoda 
előtti parkoló nem lett megterveztetve, ezt pótolni 
kell, mivel ennek hiányában nem adják ki a haszná-
latba vételi engedélyt. 

Elmondta, hogy a tegnapi napon a Takarékbank 
képviseletében Balogh Lajos elhozta a folyószám-
la-hitel szerződést, amely aláírásra került. Kérték, 
hogy október elején aktiválják a 10 millió forintos 
hitelkeretet. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy nem 
kell igénybe venni ezt a hitelt. Megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése?

Pöszmet Zsolt képviselő megkérdezte, hogy az 
óvoda előtti parkoló tervezési költsége mennyi?

Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, 
hogy körülbelül 150-200 ezer forint, melyhez plusz 
költségként hozzájön a napi 30 ezer forintnyi költ-
ség, az iskolások ebéddel való ellátásánál igénybe 
vett külső vállalkozás miatt.

Piti János képviselő megkérdezte, hogy ez vo-
natkozik az Egészségházra is?

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
ha használatba vételi engedélyt akarnak rá kérni, 
akkor szükséges az előtte lévő parkolóhoz kapcso-
lódó dokumentáció megléte.

Kis János képviselő megkérdezte nem okoz 
problémát, hogy engedély nélkül épültek a parko-
lók? Az építési hatóság nem fogja megbírságolni 
az önkormányzatot?

Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, 
hogy fennmaradási engedélyt kell kérnie az önkor-
mányzatnak és pótolni kell a dokumentációt. Elmé-
letileg bírságot nem szabnak ki.

Kis János képviselő a központi konyha beru-
házásával kapcsolatban megkérdezte, mennyi 
volt a bekerülési költség, illetve az önkormányzat 
költségvetéséből mennyit emésztett fel a megva-
lósítás.

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a többletköltség 15 millió forint, ezzel kap-
csolatban egyeztetés folyik az Államkincstárral. 
Úgy gondolja, hogy ebből 10 millió forintot meg 
fog kapni az önkormányzat.

Kis János képviselő megkérdezte, hogy ki fi-
nanszírozta ezt a többlet kiadást?
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Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, 
hogy a Falufejlesztő Kft. könyvelésében szerepel. 
A Kft-t viszont az önkormányzat támogatásból 
tartja fenn.

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, hogy a 
színpaddal kapcsolatos pályázatról tudunk-e valamit?

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a hiánypótlásokat elküldték, bízik benne, 
hogy minél hamarabb megérkezik az önkormány-
zat számlájára az 5 millió forint. Ezek után java-
solta, hogy térjenek át a napirendi pontok megtár-
gyalására.

1. napirendi pont: Beszámoló az átruházott fel-
adatok és hatáskörök gyakorlásáról

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság, 
valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vélemé-
nyét, akik az előterjesztést elfogadásra javasolták.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az átruházott feladatok és hatáskörök 
gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadta.

2. napirendi pont: Beszámoló a SZEKMI mun-
kájáról

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te az előterjesztőt van-e kiegészítése? 

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, mint 
kiderült a fénymásoló jóvoltából a beszámoló utol-
só oldala nem volt benne a kiküldött anyagban. 
Ezen az oldalon a köszönetét fejezte ki a fenntartó 
felé.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét a beszámolóval kapcsolatban.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolta a beszámolót.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a SZEKMI munkájáról szóló beszámo-
lót elfogadta.

3. napirendi pont: A Szegvári Falufejlesztő KFT. 
2019. évi mérlegbeszámolója

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a 
beszámoló a 2019. évre vonatkozik. Személyi vál-
tozás történt az ügyvezetés tekintetében. A kiadott 
anyaggal kapcsolatban elmondta, hogy a képvise-
lő-testület már tárgyalta. A határidő eltolása miatt 
kell szeptember 30-ig elfogadni a mérlegbeszámo-
lót a tulajdonos önkormányzatnak. A Felügyelő Bi-
zottság véleménye került kiosztásra, mely kötelező 
tartalmi eleme a beszámolónak. Azt tartalmazza, 
hogy az elfogadást támogatja a bizottság.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a 
kiosztott Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvben 
elírás történt, 2020. év szerepel benne. A bizott-
ság három igen szavazattal elfogadásra javasolta a 
mérlegbeszámolót. A mérlegbeszámolóval kapcso-
latban megjegyezte, hogy nem teljesen tükrözi a 
gazdasági társaságnál természetben uralkodó álla-
potokat. A telephely rendezettségét több alkalom-
mal kritizálták. A 2019. évi eredmények mellett 
vannak olyan dolgok, melyek javításra szorulnak a 
Kft. életében. A bizottsági ülés elhangzottak alap-
ján megállapítható, hogy jó irányban történnek a 
változások.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét a mérlegbeszámolóval kapcsolatban.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a 
mérlegbeszámolót. Megjegyezte, hogy a közhasz-
núsági mellékletben 3.900 fő szerepel a település 
lakosságának létszámaként, ez nem jó mivel a la-
kosok száma 4.443 fő.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te van-e még valakinek észrevétele?

Piti János képviselő elmondta, hogy a Kft-ben 
a karbantartás hiánya nagymértékű volt az elmúlt 
évben. Megemlítette, hogy fűnyírókhoz nem meg-
felelő arányú keveréket használnak. A targoncák-
kal és a terepjáróval kapcsolatban is a karbantartás 
hiánya jellemző.

Szabó Tibor György polgármester felkérte 
Bandula Ferenc ügyvezetőt, mondja el a tapaszta-
latait. Személy szerint azt tapasztalta, hogy az em-
berek a Kft-ben jó kedvvel dolgoznak és valóban 
dolgoznak az új vezetés alatt.

Bandula Ferenc ügyvezető elmondta, hogy a 
múlttal nem foglalkozik. Novemberben a telephely 
rendbetételét, illetve leltárt és selejtezést fognak 
végrehajtani. A dolgozókkal nincs gond, folyama-
tosan ellenőrzi a kiadott munka elvégzését. A Kft-
nek anyagi gondjai vannak, amit meg kell beszélni. 
Szerinte vásárolni kellene egy rakodógépet, melyre 
nagy igény van. Elmondta, hogy a közfoglalkozta-
tottakkal együtt a Kft dolgozói a belső munkákat 
el tudják látni. A felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol.

Piti János képviselő megjegyezte, hogy az MTZ 
traktor kerék cseréje a tavalyi évben úgy történt, 
hogy nem megfelelő méretű kereket vásároltak 
hozzá, ha műszaki vizsgára kell vinni, ezt a kere-
ket le kell cserélni. A Traktorboltban a cserét nem 
tudják megoldani, mivel a vásárlás 2019. év elején 
történt, akkor kellett volna reklamálni.

Bandula Ferenc ügyvezető tájékoztatta a képvi-
selőket, hogy elkezdték a kátyúzást.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, hogy a ravatalozó festése mikor valósul 
meg?

Bandula Ferenc ügyvezető elmondta, hogy meg 
fogja nézni és meg fogják csinálni.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető 
és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
50.729eFt mérlegfőösszeggel és 1.346eFt adózott 
eredménnyel, a közhasznúsági jelentéssel, a kiegé-
szítő melléklettel, a Felügyelő Bizottság beszámo-
lójával és a független könyvvizsgálói jelentéssel 
elfogadta.

A képviselő-testület elfogadta a Kft. 2019. évi 
munkájáról szóló szöveges beszámolót, továbbá a 
2020. évi feladatokról, pénzügyi tervekről szóló 
írásos előterjesztést.

4-5. napirendi pont: Tájékoztató a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és AMI munkájáról. 
Tájékoztató a 2020/2021. tanév indításáról

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy az intézményvezető asszony jelezte, hogy 
nem tud jelen lenni a képviselő-testületi ülésen, 
de bizottsági ülésen részt vett és a kiegészítéseit 
megtette. Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság véleményét a tájékoztatóval 
kapcsolatban.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy bizottsági ülésen részletesen meg-
tárgyalta a tájékoztatót a bizottság.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te, hogy a 2020/2021. tanév indításáról szóló tájé-
koztatót is megtárgyalta-e a bizottság?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy igen megtárgyalták. Megbeszélték 
a vírus miatt kialakult helyzetet. Az otthontanu-
lás miatt a tanárok nem tapasztaltak lemaradást. 
Megbeszélték az informatikai eszközökkel való 
ellátottságot is.

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy az iskolában 202 gyermeket tanítanak. Kör-
nyező településekről is hoznak át gyerekeket az 
iskolába. Megkérdezte, van-e kérdés?

Kis János képviselő megkérdezte, hátha van 
erről a jelenlevők közül valakinek információja, 
hogy hány gyereket visznek el Szegvárról másik 
településre tanulni elsősorban Szentesre?

Szabó Tibor György polgármester tájékoztatta, 
hogy éves szinten 15-18 gyereket visznek el. Meg-
jegyezte, hogy évek óta tapasztalható ez a tenden-
cia.

Kis János képviselő megkérdezte, hogy a tan-
kerületnek mi a terve a szegvári iskolával?

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy erről nincs információja, de meg fogja kér-
dezni. Úgy gondolja, hogy a hosszú távú fenntartás 
a cél. Közös feladatuk, hogy az iskola tovább mű-
ködjön. Megkérdezte, hogy van-e kérdés? Mivel 
nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, ha tu-
domásul veszik a Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola, és AMI munkájáról és a 2020/2021. tanév 
indításáról szóló tájékoztatást kézfeltartással jelez-
zék. Megállapította, hogy a képviselő-testület egy-
hangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.

6. napirendi pont: Döntés felsőoktatási ösztön-
díj rendszerhez történő csatlakozásról

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy sajnos az elmúlt két évben nem érkezett pá-
lyázat. Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy az előterjesztést a bizottság meg-
tárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolta. Megjegyezte, hogy véleményük szerint 
szélesebb körben kellene propagálni ezt a lehető-
séget.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy elfo-
gadásra javasolják. Elmondta, hogy személy sze-
rint a költségvetés tárgyalásánál kiállt azért, hogy 
erre szükség van. A rászoruló gyerekeket lehetőség 
szerint támogatni kell. Egyet ért azzal, hogy széle-
sebb körben kellene propagálni ezt a lehetőséget.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra az ön-
kormányzat 2021. évi költségvetésében 300.000 
Ft-ot különítsen el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására.

(Folytatás a 11 oldalon)
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„Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.” – Róm 12,21

HIT VILÁG
Liturgikus naptár

November 16. Skóciai Szent Margit
Ezen a napon a magyar származású skót ki-

rálynéra, Skóciai Szent Margitra emlékezik az 
Egyház. III. Malcolm feleségeként nagy befo-
lyást gyakorolt a kora középkori Skóciára, fő-
ként hitéleti tevékenységével.

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
A középkor egyik legismertebb és legkedvel-

tebb szentjére emlékezünk, felidézve élettörté-
netét. Erzsébetet évszázadok óta nagy tisztelet 
övezi, Sík Sándor „a női eszmény megtestesü-
lésé”-nek nevezte őt.

November 22. Krisztus, a világmindenség 
királya

Az egyházi év utolsó vasárnapján Jézus 
Krisztust a világmindenség királyaként ünne-
peljük. Az ünnep viszonylag új keletű: XI. Pi-
usz pápa rendelte el az 1925-ös szentév végén. 
Eredetileg mindenszentek ünnepe előtti vasár-
nap tartották, 1969-ben került az advent előtti 
utolsó vasárnapra.

November 25. Alexandriai Szent Katalin
Alexandriai Szent Katalinra, a tizennégy 

segítő szent egyikére emlékezünk liturgikus 
emléknapján. 

November 29. Advent 1. vasárnapja
Az Egyház nagyon visszafogottan és diszk-

réten kezdi a készületet, a várakozást kará-
csony ünnepére: egyszerű fenyőkoszorún meg-
gyújt egy lila gyertyát. Az örökzöld koszorú a 
mi nagy reményünket jelzi, a keresztény em-
ber várakozását Krisztus eljövetelére. Az első 
gyertya hitünket jelképezi.

November 30. Szent András
Szent András apostolra emlékezünk liturgi-

kus ünnepén. Szent János szerint András, aki 
halászatból élt, egyike volt annak a két tanít-
ványnak, akik először követték Jézust.

December 3. Xavéri Szent Ferenc
Ezen a napon az egyik legnagyobb misszio-

náriusra, Ázsia apostolára emlékezik az Egy-
ház.

December 4. Szent Borbála
A középkor egyik legismertebb szentje és 

vértanúja Nikomédiában élt a IV. században. 
Borbála szűz és vértanú a tizennégy segítő-
szent egyike. 

December 6. Szent Miklós, Advent 2. vasár-
napja

A hit védelmezője, a szegények gyámolítója 
évszázadok óta az egyik legnépszerűbb szent 
– az ajándékozó szeretet, a megrágalmazottak, 
az utazók, hajósok, halászok, kereskedők, a za-
rándokok patrónusa. 

Advent 2. vasárnapján a 2. gyertyát is meg-
gyújtjuk adventi koszorúnkon, amely a re-
ményt jelképezi.

Forrás: www.magyarkurir.hu

Egy szál virág  
az élő nagymamának
November igazán melankolikus hónap. A le-

velek már lehullottak, itt-ott csüng az ágakon 
egy-egy rozsdás levél, amit még nem sodort le 
a szél. Az éjszakák hűvösek, hidegek: vajon a 
temetőbe kiültetett krizantémok épségben ma-
radnak-e halottak napjára?

Sokan a művirágra esküsznek, az nem fagy 
el, nem kell gondozni. De hát az élet sem mű-
élet, törődésre, gondozásra szorul.

A mögöttünk lévő esztendő halottainak sír-
járól általában már elkerül a fakereszt, elkészül 
a sírkő, a síremlék.

Temetések alkalmával, vagy halottak napja 
környékén mindig elgondolkodom: minek ez a 
rengeteg síremlék?

Igen, meg kell adni a tiszteletet halottaink-
nak, mert – ahogy Sütő András mondja valahol 
– aki mint fölösleges terhet eldobálja halottait, 
a rossz lelkiismeret terhét cipeli tovább.

Vagy harminc évvel ezelőtt, teljesen siker-
telenül, arról próbáltam meggyőzni embereket, 
hogy a túlzásba vitt temetőkultusz, síremlékál-
lítás helyett fordítsunk több pénzt iskolák fel-
újítására, törődjünk többet a jövővel.

De hát ha tudnák, hogy mi mennyire szeret-
tük őt!”

Egyszer találkoztam egy temetésről vissza-
utazó asszonnyal. Zokogott. Apját temettük. 
Sírva mondta: „Pedig mennyire szerettem…” 
De a táviratra, hogy az apja még látni szeretné, 
nem mozdult, csak a halálhírre. A temetésre el-
jött. Az élőt nem látogatta meg…

Biztos vagyok benne, hogy egy szál virágnak 
jobban tud örülni a beteg, halálára készülő 
nagymama, mint a sírjára halmozott huszonöt, 
vagy ki tudja, mennyi koszorúnak.

Egy üveg borocskának vagy pálinkának 
biztos jobban örülne a még élő nagypapa vagy 
dédi, mint a műmárvány síremléknek, amelyre 
aranyozott betűkkel írják majd föl a nevét, és 
azt, hogy élt ettől és eddig…

Szeretnénk mutatni ország-világ előtt, hogy 
mennyire becsültük, mennyire szerettük őt.

Mennyi gyászbeszédet hallottam, tele dicsé-
retekkel, elismerésekkel – s olyankor elgondol-
kodtam, s most sem hagy nyugton: vajon amíg 
élt, szemtől szembe elmondták-e neki, hogy va-
lóban becsülik, értékelik, hogy fontos az, amit 
tett, és hogy fontos ő maga?

Egy szál virág az élő nagymamának, egy 
üveg bor az élő nagypapának…

Ne ország-világnak akarjuk megmutatni, 
mennyire szerettük őket, hanem nekik maguk-
nak. Akik fölneveltek minket. Akiktől – hadd 
idézzem ismét Sütő Andrást – „a szemölcsein-
ket örököltük”.

Forrás: Korzenszky Richárd OSB 
Facebook-oldala

Böjte Csaba  
a korona vírusról

Tetszik - nem tetszik, ez a fránya vírus kör-
bejár és láthatjuk, hogy itt is, ott is bekopogtat, 
egyeseket súlyosabban, másokat felületeseb-
ben, de meglátogat! Honnan jött, meddig ma-
rad, mit hoz, és mit visz el az életünkből? 

Ma talán e kérdésekre senki nem tud vála-
szolni, de egy dolog biztos jó, ha magunkba és 
magunk körül rendet teremtünk! Ma még el-
mehetek és elvégezhetem a szentgyónásomat, 
fogad a pap, ha idős, beteg vagyok, talán még el-
hívhatom, hogy segítsen szépen rendet teremte-
ni, akár az utolsó útra is becsülettel felkészülni! 

Nem vesztek semmit, ha a lelkemben is el-
végzem az őszi nagytakarítást! Akárcsak kint 
a kertben a száraz ágakat, a vadhajtásokat, az 
elnyílt virágokat, ahogy levágom, a földet fel-
ásom, ugyanúgy e múló nyár felesleges lomja-
it takarítsam ki az életemből és készüljek fel 
szépen, alázattal az előttem álló új feladatokra!

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy ebben 
a hónapban sem kaptunk az egyházköz-

ségtől híreket, eseményeket!
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„Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek,  
ugyanúgy szerettek és egy lélekként ugyanarra törekedtek.” – Fil 2,2

Lackfi János: Mondd 
csak, hol vagy, Uram?

Mondd csak, hol vagy, Uram?
Kerestelek fűben-fában-virágban,
de csak természettudományos megfigyelésekre
találtam, meg jujdeszép pillanatokra,
pedig vártalak!
Kerestelek a gyermekem szemében,
amely egyben az én szemem is volt,
magam néztem vissza magamra,
átéreztem a borzongató nagy folytonosságot,
a nemzedékről nemzedékre áramló erőt,
de ott se voltál!
Kerestelek apám halálakor sírásokban
meg torokszorulásokban, a széteső test
kétségbeesésében, a remény és rémület közti
szakadékokban, gondoltam, csak előbújsz
már végre!
Kerestelek az Igében, de csak csűrés-csavarást
találtam, értelmezések értelmezéseit,
furfangos retorikákat, nem tudtam,
a labirintus melyik ágában találkozhatom
veled.
Kerestelek a közösségben, derék emberek
voltak ott, de éppolyan szánalmasak
és töredezettek, mint én, egyikben sem
láttam arcodat.

Mondd csak, hol voltál, fiam?
Üzentem fűvel-fával-virággal,
de el voltál foglalva a vizsgálódással,
gyermeked szemébe titkot rejtjeleztem,
de az apai büszkeség elfedte,
vigasztaltalak volna apád halálakor,
de a sürgés-forgás, dohogás lekötött,
nem értél rá meghallgatni engem,
könyvbe bújtam kedvedért,
de nem bíztad rá magad a betűkre,
szimatoltál, értelmezgettél, mérlegeltél,
folyton visszahőköltél, pedig ha az egyik
lépőkőre nem teszed rá lábadat, a következőt
nem éred el, szétosztottam magam
a közösségben, de te mindig a hiányokat
lested, nem az emberekben fellelhető
mozaikköveimet.
Ha suttogok, túlharsogsz,
ha kiáltok, megrémülsz vagy kegyetlennek tartasz,
az egód mindig ott ugrál közted és köztem. Ha néha
félreállítanád, tudnánk végre beszélni.
Úgy vágyom rád!

Imádkozzunk 
hazánkért!

Mennyei Atyánk, Mindenható Istenünk, 
színed elé járulunk, Benned bízva és 
Hozzád könyörögve kicsiny Nemzetünkért.
Már nem szabadságharcot folytatunk, 
Élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát.

Dávid szembe mert szállni Góliáttal 
és győzött, mert Te, Urunk vele voltál.
Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, 
hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre.

Imádkozzunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen 
vezessék országunkat, nemzetünket.
Segítsd őket, segíts minket Szentlelked erejével, 
mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség!
Mindörökké. Amen.

Mindszenty bíboros mondta: 
ha lesz egymillió imádkozó magyar, 
nem féltem ezt a nemzetet.
Legyen!

gyar Kurír és a Bencés Kiadó közös kiadásában 
láttak napvilágot.

Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe!
A szerzőt a liturgikus jegyzetek megírásakor az 

a meggyőződés vezette, hogy az Egyház istentisz-
teletéhez hozzáférni csak a valódi tapasztalás ele-
mi szintjén lehet: közös liturgikus utunk csak em-
berségünk és a teremtett világ tiszteletén keresztül 
vezet a Szenttel való személyes találkozáshoz. A 
kötet ezen az úton szeretne az olvasó társául sze-
gődni.

Fehérváry Jákó (1972) bencés szerzetes, teoló-
gus. Teológiai tanulmányait a pannonhalmi Szent 
Gellért Hittudományi Főiskolán, a párizsi Institut 
Catholique-on és Rómában végezte. 2008-ban 
avatták teológiai doktorrá a Pápai Szent Anzelm 
Egyetemen. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium-
ban volt hittanár, 2005-től a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskolán tanít, amelynek 2020. 
július 1-jétől rektora. 2009 óta a budapesti Szent 
Benedek Tanulmányi Ház házfőnöke és a Szent 
Szabina-kápolna lelkésze.

A kötethez Várszegi Asztrik emeritus apát írt 
ajánlást, melyet az alábbiakban közreadunk.

A közelmúltban a Magyar Kurír interjút készí-
tett Fehérváry Jákó bencés atyával. Mivel Jákó atya 
rendszeresen ír liturgikus témákban az Új Ember 
hetilapba, kézenfekvő volt a kérdésfelvetés: „Mi-
lyen szerepe van a liturgiának az Ön és az Egyház 
életében?” Nem csupán a riporter kapott választ 
a kérdésére, hanem az Olvasó is választ, sőt nagy 
ajándékot kap most a kezében tartott könyvből.

A kötetből a teljes liturgiára, Isten és ember kö-
zös művére nyerünk rálátást olyan módon, hogy 
kedvünk van azonnal tenni, cselekedni.

A témákat olvasva, elmélkedve élményem: Jákó 
atya újra felfedezte nekünk az istentiszteletet, an-
nak ihlető szépségét. Teszi mindezt igényes, szép, 
irodalmi nyelven, a kortárs teológia és spiritualitás 
ismeretében, csendesen, szerényen, ajánlva.

Stílusa egyszerű, ízes, mint a mindennapi ke-
nyér.

A szövegben előforduló görög, illetve latin ere-
detű liturgikus kifejezések szinte eltűnnek a ma-
gyar nyelv köntösében, és gazdag tartalmat nyer-
nek: könnyedén megértjük a veretes, ősi szavak 
mélységét, meghívását.

Kézenfekvő az Olvasónak, hogy „az Egyház 
számára a liturgia a csúcs és a forrás”, a pillanat, 
amikor az Egyház újra és újra megszületik, az ér-
tünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozá-
sunk helye. Erről nem választható le a közösség, 
hiszen az ekklészia szó, amelyből az Egyház ered, 
az Eucharisztia ünneplésére összegyűlt közösség-
re utal. Az ősegyházban az ige meghallgatása és a 
kenyértörés mellett megélték egymással a vagyon-
közösséget is. Krisztus teste jelen van a kenyér és a 
bor színe alatt, jelen van az evangélium hirdetésé-
ben, és jelen van az ünneplő közösségben.

Arra is választ kell adnunk, hogy hogyan állunk 
a többi emberrel.

Szentáldozásnál nemcsak Krisztus testére mon-
dunk áment, hanem a velünk együtt ott lévő testvé-
reinkre is, akikkel szintén egy testté válunk.

Az Eucharisztia megvalósítja az egyházi közös-
séget, újra és újra megjeleníti Krisztus testét, és 
mindig feltesz egy kérdést: hogyan állunk a kien-
gesztelődéssel?

Fehérváry Jákó szerényen felhívja figyelmün-
ket arra, hogy ha az olvasottakat már a szívünkbe 
sikerült lopnia, akkor tudatosítsuk: a liturgia iráni 
érzékenységet tanulni, sőt tanítani is lehet. A li-
turgia nem a misszió helye, hanem a beavatottak 
osztályrésze. De végezhető úgy, hogy megkeres-
sük azt a nyelvet, amelyet megértenek az emberek, 
vagy egyenesen az ő nyelvükön fogalmazzuk meg 
mindazt, ami fontos: „Nem a modern ember érzé-
seit kifejezni képes rítusok, evidens és beszédes 
liturgikus szimbólumok, vagy akár szokások hiá-
nyoznak. […]

Ami igazán lényeges: olyan papok és olyan ke-
resztény közösségek létezése, ahol Krisztus követé-
sének teljes elsőbbsége van.

Hiszen a liturgia maga is Krisztus-követés, a 
Krisztus által mutatott minták »utánzása«. Minél 
inkább fedi egymást a liturgikus Krisztus-követés 
és az életben mutatott készségünk, hogy őhozzá 
alakuljunk, közösségi ünnepléseink annál inkább 
válhatnak az igazi krisztusi szépség helyeivé.” (Az 
ünneplés művészete, 115. oldal)

Forrás: Magyar Kurír

Ami igazán lényeges
Megjelent Fehérváry Jákó liturgikus jegyze-

teinek gyűjteménye

Fehérváry Jákó 2010 óta állandó szerzője az 
Új Ember katolikus hetilap liturgiarovatának. Az 
ott megjelent szövegek most tematikus csoporto-
sításban, Hogy szívünk megegyezzék szavunkkal 
– Szempontok egy élhető liturgiához címmel a Ma-
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A 7. oldal folytatása
7. napirendi pont: Döntés betöltetlen fogorvosi 

praxisról
Szabó Tibor György polgármester elmondta, 

hogy évek óta betöltetlen a II. fogorvosi körzet. 
Ennek betöltésére már több fogorvos jelentkezett, 
de mégis máshol helyezkedtek el. A mostani jelent-
kező azt mondta, hogy komoly szándékai vannak. 
Jelenleg Angliában dolgozik, de haza szeretne te-
lepülni. Szeretné a tartósan betöltetlen fogorvosi 
praxisra kiírt pályázatot benyújtani, melynek díja 
20 millió forint. Rajta múlik, hogy mikor kezd itt 
dolgozni. Megkérdezte az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a 
képviselő-testületnek a határozati javaslatot. Meg-
jegyezte, a pályázat elnyerése hat éves kötelezett-
séget jelent a fogorvos számára.

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy igen így van, minimum hat évet Szegváron 
kell dolgoznia. Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasá-
gi Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy meg-
tárgyalták az előterjesztést és egy kérdés merült fel 
ezzel kapcsolatban. Anyagi terhet jelent-e az önkor-
mányzatnak? Mivel azt a választ kapták, hogy nem, 
így három igen szavazattal elfogadásra javasolták a 
képviselő-testületnek a határozati javaslatot.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a 6635 Szegvár, Hunyadi János u. 2. 
szám alatti telephelyű, 2015. 05. 01. óta betöltetlen 
vegyes fogorvosi szolgálat (FIN kód: 060096134, 
ellátott lakosságszám: 2209 fő) ellátására vonatko-
zóan egészségügyi szolgáltatóként dr. Joó Csaba 
fogorvost (6725 Szeged, Kockaház u. 2., orvosi pe-
csétszám: 54 106) legalább 6 évre alkalmazni kí-
vánja, vagy a dr. Joó Csaba fogorvos (6725 Szeged, 
Kockaház u. 2., orvosi pecsétszám: 54 106) sze-
mélyes közreműködésével működő egészségügyi 
szolgáltatóval legalább 6 éves időtartamra feladat-
ellátási szerződést kíván kötni, amennyiben dr. Joó 
Csaba a tartósan betöltetlen fogorvosi szolgálat 
betöltésére a NEAK által meghirdetett pályázaton 
támogatásban részesül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a mellékelt szándéknyilatkozat aláírására.

8. napirendi pont: SZEESZI alapító okiratának 
módosítása

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a 
mini bölcsőde működési engedélyezésének eljá-
rásához szükséges az alapító okirat módosítása, a 
bölcsőde telephelye megjelenjen a SZEESZI alapí-
tó okiratában.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a 
képviselő-testületnek a SZEESZI alapító okiratá-
nak módosítását.

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény alapító okiratának módosí-
tását az 1. sz. melléklet szerinti Módosító okirattal 
jóváhagyja. A képviselő-testület a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. 
sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

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

9. napirendi pont: SZEESZI szakmai program-
jának módosítása

Pap János intézményvezető elmondta, hogy hi-
ánypótlásra kérték fel az intézményt, apróbb hibá-
kat kellett módosítani.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 
a képviselő-testületnek a SZEESZI szakmai prog-
ramjának módosítását.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény szakmai programját, illetve a 
mini bölcsőde szakmai programját a mellékletek 
szerint jóváhagyja.

10. napirendi pont: Döntés településrendezési 
eszközök módosításáról

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy a te-
lepülésrendezési eszközök módosítása időszerűvé 
vált, mivel igények merültek fel ezzel kapcsolat-
ban. Két árajánlatot kértek településrendezőktől, 
5 és 6 millió forintos ajánlatott kaptak. Az előter-
jesztés kiegészülne a Speciál Terv igényével, ami a 
Szentes-Derekegyház között kiépülő kerékpárúttal 
kapcsolatos. Ennek a költségét a tervező cég teljes 
egészében viselni fogja. Mindenki megkapta a te-
lepülésrendezési eszközök módosításának költsé-
geire vonatkozó kimutatást. Lehetőség van arra, 
hogy az önkormányzat ezekkel a szereplőkkel és 
a tervezővel háromoldalú szerződést kössenek, a 
költségek viselésével kapcsolatban. Ha a testület a 
HÉSZT az idén módosítja az 2021. december 31-ig 
lesz használható, ha viszont egy újat alkot, annak a 
költsége 10 millió forint lenne. Az a kérdés, hogy a 
régit módosítsa a képviselő-testület, vagy egy újat 
alkosson.

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, hogy 
ezek a módosítások halaszthatatlanok?

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy me-
zőgazdasági fejlesztések indokolnák a módosítást.

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, hogy 
a kendergyári lakások tekintetében a módosítás a 
kerítésen kívül létrehozott útra vonatkozik?

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy igen 
arra vonatkozik. Az a gond, hogy nem közútként 
van nyilvántartva. Az átminősítés költségeiből az 
önkormányzatnak bizonyos részt át kellene vállal-
nia.

Tóth Péter alpolgármester megjegyezte, hogy 
aki igényli a módosítást annak vállalnia kellene a 
költségeket is.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy a kendergyárhoz vezető úthoz van-e 
engedély?

Dr. Szecskó Tamás jegyző megjegyezte, hogy 
az ingatlan-nyilvántartás szerint út, a HÉSZ szerint 
nem.

Szabó Tibor György polgármester személyes 
tapasztalata, hogy a földhivatali nyilvántartás 
nincs összhangban a rendezési tervvel. Elsődlege-
sek a mezőgazdasági fejlesztéssel kapcsolatos mó-
dosítások. Az érintettekkel egyeztetni kell, hogy 
vállalják-e a költségeket. Megkérdezte a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a 
bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesz-
tést. Mérlegelték azt, hogy van-e értelme 5 millió 
forintot rákölteni a régi HÉSZ módosítására, akkor 
mikor az új 10 millió forintba kerül. Vélhetően a 
határidő közeledtével külső forrást is igénybe tud 
venni az önkormányzat. A Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság azt javasolta a képviselő-testületnek a 
határozatot úgy fogadják el, hogy akkor kerüljön 
módosításra a HÉSZ, ha az érintettek 100%-ban 
vállalják a költségeket.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a településrendezési eszközök módosí-
tását azokban az esetekben támogatja, amelyeknél 
az igény bejelentője viseli a módosítással kapcsola-
tos valamennyi költséget.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy az igények bejelentőivel a költségek át-
vállalásáról egyeztessen.

11. napirendi pont: vállalkozási szerződés jóvá-
hagyása az iskolai ebéd biztosításához

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy külső vállalkozást kellet bevonni az iskolai 
étkeztetés biztosításához, hiszen a központi kony-
hára még nincs meg az üzembe helyezési engedély. 
Több helyről kértek ajánlatot, egy szentesi vállal-
kozásé volt a legkedvezőbb. Bízik benne, hogy a 
konyha mihamarabb üzemelni fog. Megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, mivel az 
önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata a 
gyermekétkeztetés, így annak ellenére, hogy napi 
30 ezer forint többletköltséget jelent, a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság jóváhagyásra javasolta a kép-
viselő-testületnek a határozati javaslatot.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és AMI tanulói részére az ebéd biztosítása 
érdekében jóváhagyja a Gasztro Szentes Kft-vel 
2020. augusztus 31. napján megkötött mellékelt 
vállalkozási szerződést.

12. napirendi pont: Döntés a Kurca-parti Óvoda 
alkalmazotti létszámáról

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Az eredeti határozati javaslatból a 2. pontot törölni 
kell. Az intézménynél az iskolások étkeztetésének 
biztosítása miatt 2 főt fel kell venni a konyhára, ezt 
a határozati javaslat 1. pontja tartalmazza. A 2. pont 
tévesen került megírásra, hiszen azzal, hogy a mini 
bölcsőde üzemeltetése átkerül a SZEESZI-hez a dol-
gozókkal együtt, a két álláshely ugyan úgy megma-
rad az óvodánál. Ezzel kapcsolatban megkérdezte a 
Pénzügyi Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök megemlítette, hogy 
az óvoda a legbőségesebb létszámmal dolgozó in-
tézmény. Mivel az önkormányzat pénzügyi helyze-
te sérülékeny, így a bizottság azt javasolja, hogy az 
óvoda még ebben az évben úgy működjön, mint ed-
dig. Vagyis a két felszabadult álláshelyre ne vegye-
nek fel új dolgozót. A határozati javaslat első pont-
ját elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy az elhangzott módosítással elfoga-
dásra javasolták a határozati javaslatot.
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Csurka Zoltánné intézményvezető elmondta, 
hogy igen nagy az intézmény, sok emberrel dol-
gozik. Úgy gondolja, hogy jól működik, reméli 
az iskolai étkeztetés október közepétől megol-
dódik. Kéréssel fordult a képviselő-testület felé, 
ha a pénzügyi helyzet jobbra fordul, szeretnének 
beszerezni egy udvari játékot. Azt szeretné, ha az 
ehhez szükséges anyagköltséget az önkormányzat 
fedezné. 

Szabó Tibor György polgármester kérte, hogy 
ezzel kapcsolatban a jövőben egyeztessenek. Kér-
te a képviselőket, ha az alkalmazotti létszámmal 
kapcsolatos módosításokkal egyet ért, vagyis a je-
lenleg közfoglalkoztatottként alkalmazott dolgozót 
még ebben az évben is így alkalmazza, továbbá a 
meglévő álláshelyre az idén még nem vesz fel új 
dolgozót, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete egyetértett abban, hogy az óvoda 
két üres álláshelye az idei évben nem kerül fel-
töltésre.

Szabó Tibor György polgármester kérte a kép-
viselőket, ha az előterjesztés határozati javaslatá-
nak 1. pontjával egyet értenek, vagyis a konyhára 
két új dolgozót alkalmazzanak, kézfeltartással je-
lezzék. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Kurca-parti Óvoda működésével 
kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

Az intézmény alkalmazotti létszámát 2020. 
szeptember 1. napjától

13 fő óvodapedagógussal,
19 fő egyéb alkalmazottal (17 fő teljes munka-

idős, 2 fő részfoglalkoztatott)
Összesen: 32 főben határozza meg.

13. napirendi pont: Gördülő fejlesztési terv 
2021-2035. jóváhagyása

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy az Alföldvízzel egyeztettek azokról a laká-
sokról, melyek még nincsenek rácsatlakoztatva a 
vízvezeték és szennyvízvezeték hálózatra. Meg-
kérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vélemé-
nyét az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a 
bizottság a határozati javaslatokat mind az ivóvíz, 
mind a szennyvíz tekintetében elfogadásra javasol-
ta a képviselő-testületnek. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a 2020-2035. időszakra vonatkozó ivó-
víz vízi közmű Gördülő Fejlesztési Tervet a mel-
léklet szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a melléklet szerinti meghatalmazás és vélemé-
nyező nyilatkozat aláírásával.

Szabó Tibor György polgármester kérte a kép-
viselőket, ha a második határozati javaslatot elfo-
gadják, kézfeltartással jelezzék.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a 2020-2035. időszakra vonatkozó 
szennyvíz vízi közmű Gördülő Fejlesztési Tervet a 
melléklet szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a melléklet szerinti meghatalmazás és vélemé-
nyező nyilatkozat aláírásával.

14. napirendi pont: Döntés ifjúsági szálláshelyre 
vonatkozó egyezségi ajánlatról

Szabó Tibor György felkérte dr. Szecskó Ta-
más jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy az 
ifjúsági szálláshellyel kapcsolatban vita alakult 
ki az önkormányzat és a Kurca-völgye Egyesület 
volt elnöke között. Az önkormányzat egy egyezsé-
gi ajánlatot kapott az egyesület részéről, melynek 
két eleme van. Az egyik az, hogy az egyesület arra 
hivatkozva, hogy jóhiszemű hozzáépítő, szeretne 
tulajdonjogot szerezni az ingatlanon. Továbbá sze-
retne használati megállapodást kötni a szálláshely 
további használatára vonatkozóan. Az egyezség 
másik része azt tartalmazza, hogy a szálláshelyen 
lévő ingóságokat 5 millió forint vételár ellenében 
felajánlja az önkormányzat javára megvételre. Az 
előterjesztésben le van vezetve a 2008-as évtől 
kezdve a szálláshely kialakítása. A képviselő-tes-
tületi ülések jegyzőkönyvéből próbáltak informá-
ciókhoz jutni, hogy miről döntött, vagy miről nem 
döntött a testület. Komoly hiányosságok vannak, 
melyek felvetnek bizonyos kérdéseket. Pályázatból 
valósult meg a beruházás és a Kurca-völgye Egye-
sület pályázott. Azt, hogy jóhiszemű hozzáépítő 
lenne az egyesület, vitatják, mivel a jóhiszeműség 
azt jelenti, hogy nem tudta, hogy nem a saját ingat-
lanát újítja fel. A jogvita eldöntésének legfontosabb 
kérdése, hogy amit az egyesület pályázaton nyert 
és az épület felújítására fordított az az egyesület 
saját vagyona, vagy közpénz. Elmondta, hogy az 
önkormányzati tulajdonra speciális szabályok vo-
natkoznak. Törvény tiltja, hogy önkormányzati 
ingatlanon közös tulajdon jöjjön létre. Valószínű-
leg az egyesület fizetési meghagyást fog kibocsá-
tani az önkormányzattal szemben és kéri, hogy a 
szerinte a jogalap nélküli gazdagodás összegét 
fizesse meg részére az önkormányzat. Szerinte 
nagyon fontos, hogy az ingóságokról döntsenek. 
Nem mindegy, hogy ki birtokolja az épületet. Az 
öt éves üzemeltetési időszak alatt az egyesület nem 
fizetett semmilyen költségtérítést, hiszen nem volt 
erre vonatkozó szerződés. Az összes rezsiköltsé-
get, takarítási költséget az önkormányzat fizette. 
Ezzel kapcsolatban semmiféle megállapodás nem 
született az önkormányzat és az egyesület között. 
Mivel rezsiköltséget nem fizetett az egyesület az 
ingóságok zálognak is tekinthetők, amíg az elszá-
molási vita véget nem ér.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte, hogy a határozati javaslat 2. pontjában leír-
takat mérlegelni kell.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a 
bizottság javasolja a törvényi előírások betartása 
mellett az önkormányzat válaszoljon a megkere-
sésre. Az ingóságok vonatkozásában kialakult egy 
vélemény a bizottsági ülésen, ahol elhangzott „Ho-
gyan vásárolhatóak meg közvagyonból vásárolt 
eszközök újból közvagyonból?” Hiszen 100%-ban 
finanszírozott pályázatról beszélnek, mindent az 
állam fizetett ki, vagyis közvagyon és az önkor-
mányzati vagyon is az.

Szabó Tibor György polgármester megjegyezte 
a határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatban, az 
önkormányzat a felajánlott 5 millió forint vételárért 
nem hajlandó megvásárolni az ingóságokat, szerinte 
nem érnek annyit. Továbbá az egyesület a szállás-
hely üzemeltetése során egyáltalán nem fizetett re-
zsiköltséget. Nem tartja elfogadhatónak az ajánlatot.

Tóth Péter alpolgármester megkérdezte, 5 éve 
beszerzett ingóságokról van szó, ez idő alatt nem 
amortizálódtak?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte, hogy a képviselő-testületnek az ingóságok 
tekintetében nem áll módjában elfogadni a Kurca-
völgye Egyesület által tett ajánlatot. Javasolta, 
hogy a további egyeztető tárgyalásokkal bízzák 
meg a polgármestert.

Szabó Tibor György polgármester kérte a kép-
viselőket, ha egyet értenek azzal, hogy a határozati 
javaslat 2. pontja törlésre kerüljön, kézfeltartással 
jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az Ifjúsági Szálláshelyre vonatkozó 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2. 
pontjának törlését elfogadta.

Szabó Tibor György polgármester kérte a kép-
viselőket, ha egyet értenek azzal, hogy a határo-
zat 2. pontjában felhatalmazzák a polgármestert 
a szálláshelyen lévő ingóságok tulajdonjogának 
megváltása céljából a „Kurca-völgye” Egyesület 
elnökével való tárgyalásra.

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a „Kurca-völgye” Szegvári Környe-
zet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesület 2020. jú-
lius 1. napján kelt, a Szegvár, Szabadság tér 2. szám 
alatti ingatlanon található Ifjúsági Szálláshely 
tulajdonjogának rendezésére vonatkozó egyezsé-
gi ajánlatot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel nem fogadja el.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szálláshelyen lévő ingóságok tulajdonjo-
gának megváltása céljából a „Kurca-völgye” Egye-
sület elnökével való tárgyalásra.

15. napirendi pont: Döntés támogatásról a Szen-
tesi Rendőrkapitányság részére

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a térségi polgármesterek javasolták, hogy a 
Szentesi Rendőrkapitányságot támogassák, azért, 
hogy a tárgyalójuk légkondicionálóval legyen fel-
szerelve. Mindegyik önkormányzat 50 ezer forint-
tal támogatná ezt. Felkérte a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság döntését.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a 
bizottság két igen szavazattal egy tartózkodással 
elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek a ha-
tározati javaslatot. Mint képviselő úgy gondolja, 
hogy egyik állami szerv nem nyújthat támogatást 
egy másik állami szervnek. Továbbá az önkor-
mányzat pénzügyi lehetőségei igen korlátozottak.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te, van-e valakinek észrevétele, véleménye? Mivel 
nem volt kérte a képviselőket, ha egyet értenek 
azzal, hogy az önkormányzat 50 ezer forinttal tá-
mogassa a Szentesi Rendőrkapitányságot, kézfel-
tartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete elfogadja a Szentesi Rendőrkapitány-
ság támogatásával kapcsolatos kezdeményezést.

Támogatás összege: 50.000 forint (egyszeri tá-
mogatás)

16. napirendi pont: Döntés támogatásról Kanfi-
Horváth Imre részére könyv kiadásához

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét.

(Folytatás a 13 oldalon)
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a 
képviselő-testületnek Kanfi-Horváth Imre támoga-
tását könyv kiadásához.

Szabó Tibor György polgármester megkérdez-
te a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a 
bizottság a 2021-es költségvetés terhére javasolta 
kifizetni a támogatást, mivel a polgármester úr tá-
jékoztatása alapján jövő év márciusában merülnek 
fel a költségek.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete egyet értet azzal, hogy Kanfi-Horváth 
Imre könyvkiadását támogassa a 2021-es költség-
vetés terhére.

17. napirendi pont: Magyar Falu Program – ön-
kormányzati kerékpárút építése pályázat

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a Magyar Falu Program keretében lehetősége 
nyílik az önkormányzatnak egy meglévő kerékpár-
út felújítására. A pályázat keretében a Kórógy-ér 
és a Köztársaság utca közötti szakasz rekonstruk-
ciója valósulna meg. A pályázat előfinanszírozott 
és 100%-os támogatottságú. Megkérdezte a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bi-
zottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu 
Program – Kerékpárút építése támogatásra:

A pályázat keretében Mindszenti utcán lévő ke-
rékpárút kerülne felújítása, a Kórógy-ér és a Köz-
társaság utca közötti szakaszon rekonstrukciója 
valósul meg.

A pályázat összköltsége (bruttó): 7.499.985 fo-
rint

Támogatottság: 100%
A támogatás folyósítása: előfinanszírozott.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-

tert a pályázat benyújtására. 

18. napirendi pont: Puszta Ötös Egyesület költ-
ségeihez való hozzájárulás

Szabó Tibor György polgármester elmondta, 
hogy a Puszta Ötös Egyesületnek öt tagja van 2013. 
évben alakult. Évi 10 ezer forint tagdíjat fizet mind-
egyik település, illetve működési hozzájárulást, 
melynek összege évi 15 ezer forint. Az egyesület 
egy asszisztenst alkalmaz, minden évben más-más 
településről. Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, hogy a bi-
zottság javasolta a képviselő-testületnek a Puszta 
Ötös Egyesület költségeihez való hozzájárulást.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete elfogadja a Puszta Ötös Térségfejlesztő 
Egyesület tagságával kapcsolatos díjakat a 2021. 
évtől, melyek a következők:

Éves tagdíj: 10.000 forint/év
Működési hozzájárulás: 15.000 forint/év
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-

tert a tagsági díjak befizetésére.

Szabó Tibor György polgármester zárt ülést 
rendelt el.

A 11. oldal folytatása

Örömmel számolhatok be, hogy a Szegvári 
Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület meg-
valósította tervét és részt vett a Világ Gyalogló 
(hó) Nap elnevezésű programon 2020. október 
3-án. Nagy örömünkre szolgált, hogy a szintén 
szegvári székhelyű Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület jelezte részvételi és segítői szándé-
kát. Ők előre jelezték azt is, hogy a teljes távot 
nem tudják vállalni, de egy darabig elkísérnek 
minket, és hogy az úton ne legyen energiahiá-
nyunk, zsíros kenyérből, paprikából, almából 
és ásványvízből csomagot készítettek nekünk. 

Az eredeti útvonalat kissé megváltoztattam, 
ezáltal folyamatosan folyók, rétek, erdősávok 
mentén közlekedtünk, ahol tökéletes terepet ta-
láltam szórakoztató ügyességi feladatok végre-
hajtására. Délelőtt 10 órára minden készen állt, 
hogy egy szép emlékezetes délelőtti és kora 
délutáni órát töltsünk együtt a természetben a 
barátainkkal. Indulás előtt Szabóné Gyermán 
Erika köszöntötte a részvevőket és a segítőket, 
valamint átadta Szabó Tibor György Szegvár 
Nagyközség polgármesterének üzenetét, mely-
ben a polgármester úr megköszönte a program 
felkarolását, a civil csoportok együttműködé-
sét, és kérte, hogy ez, és az ilyen jellegű tevé-
kenységek legyenek jobban életünk részei. 

Ezek után felkerekedtünk a táv teljesítésére, 
de előtte még bemelegítettünk egy kis kosár-
labdadobással. Ez elég jól ment a próbálko-
zóknak. A Réti-telep hídjánál megálltunk és a 
vizek, vízen járók védőszentjének, a gyónási 
titok vértanújának, Nepomuki Szent Jánosnak 
a szobránál Szabóné Gyermán Erika mesélt 
röviden a szent életéről, legendájáról, valamint 
elmesélt egy szegvári történetet is, amit csak 
az idősebb generáció ismert. Innen nem mesz-
sze volt a következő állomás, ahol az emelke-
dőn egy labdát kellett felterelniük a vállalkozó 
szelleműeknek. Ez azért már nem volt olyan 
egyszerű! A hídon átsétálva a Kurca partján 
a Tisza folyó felé vettük az irányt. A Csorda-
kanyarban ismét feladat várt a túrázókra. Egy 
rögtönzött kellékekből álló lengőteke „bajnok-
ság” várta a csapatot. Az erős szél és az egye-

netlen talaj egyáltalán nem tette könnyebbé az 
amúgy is feledésbe merülő játék nehézségeit, 
habár a játék a szem- és a kéz-koordinációt, va-
lamint az előrelátást igen jól fejleszti. A tiszai 
útról letérve az „ötkarikás játékhoz” értünk, 
amely karikák pálcára való dobását jelentette. 
Ezután a túra legszórakoztatóbb és egyben leg-
mozgalmasabb gyakorlata következett. Közel 
egy kilométeren keresztül 40 db papírlap lett 
elhelyezve nem túl könnyen észre vehető he-
lyeken. A papírlapok ajándéktárgyak neveit 
tartalmazták. Ezeket kellett megkeresni. Aki 
figyelmes volt, sokat talált! 

A Kurca folyón átívelő Fahídon, mely ma 
már beton alapokon áll, folytattuk a túránkat 
most már visszafelé a község irányába. Egy 
újabb kereső játék volt a következő program, 
de most olyan borítékokat kellett keresni, ami-
ben kérdések és feladatok voltak. Ezeket össze-
gyűjtve érkeztünk a Csorda-kúthoz, ahol ki-
értékeltük a borítékok tartalmát. Akadt benne 
találós kérdés és ismeretterjesztő információ 
is. Akadt olyan is, aki inkább a feladatot vállal-
ta. Ennél a helynél volt a bátorságpróba is, mely 
egy sötét lepedővel letakart vödröt jelentett. A 
közepén kialakított lyukon keresztül kellett ki-
venni egy, a vödörben tartózkodó valamit. Egy 
kis hal lapult benne. Sokan rájöttek, hogy nem 
olyan könnyű feladat, mint amilyennek tűnik. 
A kis hal később visszakerült a folyóba. 

Utunk végén már csak egy, nem általam 
készített akadály lassította tempónkat. Egy 
200-250 méter hosszú sártenger állta utun-
kat, de jól átgondolva minden egyes lépést, 
viszonylag tiszták maradtunk. Célunkhoz 
közeledve finom illatokat éreztünk és követ-
ni kezdtük. Szerencsére a célhoz vezetett a 
szimatunk, hiszen a megfáradt vándorokat 
ízletes paprikáskrumplival várták a nyugdíjas 
klub vendégszerető tagjai. Elmondhatom, hogy 
minden tökéletesen sikerült!

Köszönöm az élményt a résztvevőknek, a se-
gítőknek és támogatóknak egyaránt!

Erdei Sándor

Világ Gyalogló (hó) Nap Szegvár 

Az NB-I Keleti csoportjában játszó tekecsapatunk eredményei, mérkőzései
5. forduló
Szegvár (3334) – BKV Előre (3134) 7 – 1 
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Rácz Róbert, Zsibók 
Zoltán, Szabics Krisztián, Rácz József

Ifjúságiak
Szegvár (3334) – BKV Előre (3134) 7 – 1 

6. forduló
DYNAMO Sport Club (3365) – Szegvár (3388) 
4 – 4
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisztián

Ifjúságiak
DYNAMO Sport Club (872) – Szegvár (967) 
0 – 4
Pontszerzők: Fuvó Milán, Gulyás Máté

7. forduló
Szegvár (3236) – Chinoin (2951) 7 – 1
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisztián, 
Szabó Gábor, Márton János, Zsibók Zoltán

Ifjúságiak
Szegvár (999) – Chinoin (965) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

8. forduló
Szolnok – Szegvár

9. forduló
NKM Gáz SE – Szegvár 
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Az olimpiai edzőtáborban jártunk!

Újra szép eredmények születtek!

Első ízben került megrendezésre a Szegvá-
ri Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület és a 
Mindszenti Kyokushin Karate Klub rendezvé-
nye a Halloween parti, melyet a két település 
karate klubjainak hirdetett tökfaragó verseny 
előzött meg. Ebből jött a gondolat melyet Erdei 
Daniella vetett fel, hogy szervezzünk partit. 

Az ötletet lelkes készülődés váltotta fel. Jöt-
tek az ötletek, néztük az internetet jó és elké-
szíthető díszek valamint jó pofa játékos vetél-
kedőket kutatva. A bőség zavarával küszködve 
jutottunk addig, hogy már szelektálni kellett, 
annyira sok mindent összeszedtünk. Amikor 
végül kezdett körvonalazódni mit és hogyan 
szeretnék megvalósítani, csak ezután mertük 
hirdetni eseményünket. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Szentes 
TV is elfogadta meghívásunkat és egy nagyon 
tartalmas, mindent bemutató és átfogó összeál-
lítást készített. Alapkoncepciónk az volt, hogy 
az egyesület és az egyesülethez kapcsolódó fő-
leg fiatalokkal foglalkozó csoportoknak szer-

vezzük bulinkat. Így ez érintette a Kick box, 
a Kempó szakosztályt, a gyermek Fit –Kid és 
gyerek jóga csoportot, a mazsorett és Dolce 
Dance Tánccsoportot, a Kyokushin karate és 
BPM torna kedvelőit. További meghívottaink 
voltak még a szegvári karatésok és a DSK tor-
nászai. 

A partihoz szükséges kellékeket igyekez-
tünk saját magunk elkészíteni. Ebben orosz-
lán részt vállalt Daniella és feleségem Erdeiné 
Süli Szilvia, de sok ötletet és tárgyat kaptunk 
Szabóné Gyermán Erikától is, aki férjével Sza-
bó Tiborral és lányukkal Szabó Hédivel ezek 
elhelyezésében segítettek nagyon sokat. A 
partit megelőző nap délutánján kezdtük meg 
a Mindszenti Sportközpont (volt gimnázium) 
felső szintjének kidíszítését, amit még másnap 
reggel is folytattunk, míg végül délután 4-re, 
mire megérkeztek első vendégeink minden a 
helyére került. 

Kérésünkre nagyon sok gyermek és szülő 
is jelmezbe öltözött. Többen arcfestéssel vagy 

álarccal igyekeztek az amúgy kedves arcukat 
rémisztővé alakítani. Mindenkit, aki próbált 
valamit változtatni a külsején kis ajándékkal 
jutalmaztunk. Később ezeket a fáradozásokat 
egy zsűri is értékelte, ahol további jutalmak 
kerültek kiosztásra. Ezután került sor a játékos 
vetélkedőre ahol 4 fős csapatok versenyeztek. 
Feladataik között szerepelt többek között kvíz 
kérdésekre való válaszadás, vagy éppen film 
részletekből film címek kitalálása, de a múmia 
készítés, a tök söprögetés, az alma halászat és a 
puzzle is izgalmas szórakozást nyújtott. 

A játékok közötti szünetekben volt idő a be-
lépőként hozott sütik elfogyasztására. Termé-
szetesen a vetélkedő győzteseinek jutalmazása 
sem maradt el. 

Úgy gondolom, hogy a megjelentek száma 
már megérte a fáradozásokat, a hangulat és a 
jókedv pedig már csak hab volt a tortán. Az él-
mények és a visszhangok alapján ígérem, hogy 
lesz folytatás!

Erdei Sándor

A nyári nemzetközi táborunk megrendezé-
se a járványügyi helyzet miatt bizonytalanná 
vált. A szövetségünk vezetősége megjelölt egy 
későbbi időpontot, hogy ha a helyzet nem rom-
lik drasztikusan, akkor mégis csak találkozunk 
egyszer országos szinten. Erre az alkalomra ke-
rült sor most az őszi szünet első napjával kez-
dődően és töltöttük együtt a hosszú hétvégét. 
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegye-
sület és a Mindszenti Kyokushin Karate Klub 
hat főt delegált erre az eseményre. Utazásunk 
a vonatjegyváltás nehézségei valamint a csat-
lakozások pontatlansága miatt vált izgalmas-
sá, de végül szerencsésen megérkeztünk. Az 
előbb említett okok miatt az első edzést lekés-

tük, így a tábort ebéddel kezdtük. De, milyen 
ebéddel! Évekre visszanyúló emlékeim között 
kutatva messze a legjobb és legszínvonalasabb 
mennyiségi és minőségi ételeket szolgálták fel 
nekünk. Elszállásolásunk is az igényeinknek 
megfelelő volt. Minden volt és minden műkö-
dött! Minden készen állt, hogy egy nagyon jó 
edzőtáborozásban vegyünk részt. 

Ezekhez a lényeges jellemzőkhöz társult 
hozzá a baráti légkör és az oktatás magas ní-
vója. Szakmai kérdéseinkre válaszokat kap-
tunk és sok-sok tapasztalatot gyűjtöttünk. 
Tudásanyagban a következő szintre léptünk. 
Szabadidőnkben strandoltunk és nagyon sokat 
sétáltunk a tatai tavak partján. A közelben lévő 

nevezetességeket végig jártuk, de bőven akad 
még látni való. Sportolóként irigykedve figyel-
tem, hogy az olimpiára készülő sportolóknak 
milyen kiemelkedő lehetőség ez a tábor és ezt 
most mi is megtapasztalhattuk. Nem gondol-
tam volna, hogy egyszer ide is eljutunk. 

Mivel a táborral kapcsolatos visszhangok 
csupa-csupa pozitív értékeléseket tartalmaztak, 
nagy valószínűséggel ide tervezik vezetőink a 
2021-es nyári nemzetközi edzőtábort, ami azt 
jelenti, hogy megismerhetjük ezt a természeti 
adottságokban bővelkedő várost a nyári hangu-
latában. Bízom abban, hogy legközelebb még 
többen tudunk részt venni a táborban!

Erdei Sándor

A 2020-as év mindenki számára, így a 
Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegye-
sületnek és a Mindszenti Kyokushin Karate 
Klubnak is a járványügyi helyzethez való al-
kalmazkodásról szól. Az egyesületi munkát a 
rendelkezéseknek megfelelően tudtuk csak vé-
gezni és mivel az erre az évre tervezett verse-
nyeket elhalasztották vagy éppen törölték, mi 
is ennek megfelelően dolgoztunk. Napi edzé-
seink inkább az alapozóidőszak igénybevételé-
hez igazodtak. 

Ezért aztán örülve, de vonakodva nyug-
táztam, hogy megrendezik a VII. Hinomoto 
Kupát, Vácon. Egyesületünk azon belül is a 
mindszenti klub 2 főt, Győri Dávidot és Gé-
mes Gergőt delegálta a versenyre, melyre 33 
egyesület 250 versenyzője jött el. Előbbi a több 
küzdelmi lehetőség reményében súlycsoport 

kategóriát váltott felfelé. Sajnos később a cso-
portot kettéosztották, és így Dávidnak két el-
lenfél jutott a 100 kg alattiak közül. 85 kg-os 
versenyzőnk nem szokott megijedni az ilyen 
és ehhez hasonló kihívásoktól. Most is szépen 
teljesített. Első ellenfelét fél perc után ipponnal 
győzte le, míg a második kihívója ugyan végig 
bírta a menetet, de Dávid fölényét nem lehetett 
mással értékelni, mint győzelemmel.

Két versenyzőnk közül Gergő miatt aggód-
tam jobban. Vele aztán tényleg nem készültünk 
az idén már több versenyre, viszont a múlt 
heti edzőtáborban olyan meggyőző volt a mu-
tatott teljesítménye, hogy több helyről érkező 
biztatás után úgy döntött, hogy megpróbálja. 
Tanítványom sokat nőtt és erősödött ebben az 
évben, ezért Ő is magasabb súlycsoportba ke-
rült. Nehezen ment az alkalmazkodás az első 

küzdelemben, aminek sajnos vereség lett az 
eredménye, de aztán a következő háromban 
fel-felbukkantak azok az erények, amik Gergőt 
jellemzik. Tudatos felkészüléssel az első küz-
delem is szorosabb lehetett volna. Ez így most 
a második hely megszerzésére volt elegendő. 

A versenyzés mellett további feladatokat is 
vállaltunk a verseny rendezésében. Szabó Hédi 
és Erdei Daniella pénteken a terem berende-
zésében, szombaton pedig az adminisztrációs 
asztalnál tevékenykedett, mint bemondó, idő-
mérő és eseményrögzítő. A bírói csapat kiváló 
minősítéssel értékelte a két lány munkáját. 

Versenyzőinkre és a segítőkre is büszke va-
gyok! Köszönöm a szülőknek az utazásban, a 
szállásban és az élelmezésben nyújtott segítsé-
get!

Erdei Sándor

Halloween parti a Mindszenti Sportközpontban!
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Szép Öregkor 
Nyugdíjas 
Egyesület

Eltelt egy év azóta, amikor Bacsa Józsefné 
a Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület vezetője, 
megálmodója, motorja itt hagyott bennünket, 
elhunyt.

A klub tagjai azóta is minden szerdán össze-
jönnek a Civil Házban lévő termükben, hogy 
együtt töltsenek néhány órát. Megbeszélik az 
aktuális klubbéli teendőket, a község, az ország, 
a világ dolgait. Mesélnek egymásnak a gyereke-
ik, unokáik körül történt eseményekről.

A klub vezetője Gyermán Józsefné, Magdika 
lett. Aki elmondta, hogy úgy vállalta el, hogy 
minden szervezésben segít neki Gila Antalné 
Katika. Elvégzett egy szeniorvezető képzést. 
Sok minden tanult ott, amik közül néhány dol-
got alkalmaz is.

Jelenleg 28 taggal működnek, nem mindig 
tud eljönni mindenki, de aki tud közlekedni 
biciklivel, elektromos motorral, autóval, vagy 
akit hozzátartozója elhoz, az mindig itt van.

Megünneplik a tagok névnapjait, süteményt 
sütnek, üdítőt hoznak.

A napokban tudták meg, hogy a Falusi Civil 
Alaphoz benyújtott pályázaton 2.185.000 Ft-ot 
nyertek. Ezt a klubtermük ablakainak, a bejá-
rati ajtók cseréjére fordítják, valamint a vizes 
blokkot is szeretnék korszerűbbé tenni. A Civil 
Házban felszabaduló kis helyiséget pedig tea-
konyhának alakítanák ki.

Részt vállalnak minden olyan községi ren-
dezvényen, ahol tudnak valamit segíteni. Szen-
tesre is eljárnak a Vendégszeretet Egyesület 
felkérésére kalácsot sütni, megmutatják a fogá-
sokat az érdeklődőknek. 

Közös programokat szerveznek. Színházba, 
fürdőbe is eljárnak

Egy épületben vannak a Karate klubbal. 
Egyre szorosabb a kapcsolat köztük. Legutóbb 
a sportolók bekapcsolódtak a Világ Gyalogló 
programba, a klub tagjai is elkísérték őket egy 
rövid távon, előtte azonban kis úticsomagot 
készítettek szendviccsel, almával, innivalóval. 
A visszaérkezőket pedig paprikáskrumplival 
várták.

Az idősek világnapját most itthon ünne-
pelték. Mindig van egy megyei rendezvény 
ilyenkor, az idén azonban elmaradt. Itt mindig 
szoktak tagjaik közül egy-egy elismerést kapni 
a megyei szervezettől. Most Halász Lászlóné 
Valika néni vehette át az oklevelet. Ő is szinte 
a kezdetek óta tagja a klubnak. Minden meg-
mozduláson ott volt társaival együtt, ahol sütni 
vagy főzni kellett. Nagyon fi nom lakodalmas 
kalácsot tud sütni. Az otthoni kemencékben 
sok-sok tepsi sütemény, kalács készült az évek 
során. Valika néni elmondta, hogy neki nincs 
kedvenc süteménye, mindig azt dagaszt, gyúr, 
amit éppen kérnek tőle. Más kislány korában is 
szeretett a konyhában segíteni. 

Kedves Szegváriak!
Ahogy a koronavírus fertőzöttségi adatokból 

látható, jóval több megbetegedés van hazánk-
ban, sőt itt, Szegváron is, mint az első hullám 
idején. Egyre több szegvári lakosnak van már 
pozitív Covid-19 tesztje. A kór gyorsan és 
könnyen terjed, ezért nagyon sok embert tud 
rövid idő alatt megbetegíteni.

Kérem Önöket, hogy fegyelmezetten, fe-
lelősségteljesen viselkedjenek, embertársa-
ink egészségének védelme érdekében! Tart-
sák be a szabályokat, hiszen a felelősség 
mindannyiunké.

Fontos, hogy közterületen, kültéri ren-
dezvényeken is viseljük a maszkot, tartsunk 
megfelelő távolságot, fokozottan ügyeljünk a 
higiéniára, lehetőség szerint kerüljük a társas 
érintkezéseket!

Kérem a fi atalokat is a szabályok betartásá-
ra! A karanténba került személyeket fokozot-
tan kérem, tartsák be az előírásokat, vegyék 
komolyan a vírus súlyosságát!

A betegeknek mielőbbi gyógyulást kívánok!
Köszönöm együttműködésüket!
Vigyázzunk magunkra, egymásra, csalá-

dunkra!
Szabó Tibor György

polgármester

Kedves Lakosok!
Adventi készülődésre segíteni vágyók 

jelentkezését várjuk a Művelődési Házban 
nyitvatartási időben.

Akinek van otthon fel nem használt, ma-
radék zománc vagy akril festéke (fehér, fe-
kete, zöld, piros) és szívesen felajánlaná a 
köz javára, szívesen fogadjuk a Művelődési 
Házban.

Köszönettel: Szervezők

Előfi zetés 
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a 
Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha elő-
fi zet. Emellett kedvezményt is kap: az 
előfi zetés 2021-re csak 2200 Ft. 

Díjtalanul házhoz szállítjuk az újsá-
got a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postá-
ra adását. Ez esetben az előfi zetési díj 
4000 Ft, amely a postaköltséget is tar-
talmazza.

Előfi zetni a könyvtárban lehet min-
den hétfőn 15-17 óra között, valamint 
minden csütörtökön 16-18 óra között.

Banki befi zetéssel vagy átutalással a 
Takarékbank Zrt-nél vezetett számlánk-
ra. 
Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány 
57200062-10003475-00000000.

A jelenlegi helyzetben megint szüneteltetik 
összejöveteleiket, mint ahogy tették ezt tavasz-
szal is, vigyáznak egymásra és saját magukra 
is.

Sok kellemes összejövetelt, szép élményeket 
kívánunk nekik.

Kosztolányi Sándorné

Adventi előzetesAdventi előzetes
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Szegvár Nagyközség Önkormányzata 

szeretettel meghívja a kedves lakosságot szeretettel meghívja a kedves lakosságot 
adventi programsorozatára.adventi programsorozatára.

Advent vasárnapjain 16 órás kezdettel Advent vasárnapjain 16 órás kezdettel 
ünnepi műsor és gyertyagyújtás a szö-ünnepi műsor és gyertyagyújtás a szö-

kőkútnál, utána vásár, forralt bor és tea kőkútnál, utána vásár, forralt bor és tea 
várja a tisztelt érdeklődőket.várja a tisztelt érdeklődőket.

Helyszín: Helyszín: 
művelődési ház előtti útszakasz.művelődési ház előtti útszakasz.

Részletek: később.Részletek: később.

Az egészségügyi óvintézkedések Az egészségügyi óvintézkedések 
betartása kötelező!betartása kötelező!



16. oldal XXXIII. évfolyam 11. szám

E L
MARAD !

E L
MARAD !


