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Megemlékezés
„Hiányod bennünket még mindig nagyon éget,
Rád gondolunk most is kik szeretünk téged.
Becsületet adtál, hogy emberek legyünk,

szeretetet hagytál és emlékeket szívünkben,
Velünk élsz míg élünk,
A lelkünknek erőt adsz,

És sosem feledünk téged.”

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston Lászlóné
Bagi Anna

halálának 17. évfordulóján.

A gyászoló család
„Az édesanyák halhatatlanok.”

Megemlékezés
„Tudjuk, hogy nem jönnek, 

mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányukat, ha álmainkban látjuk.

Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is 

elmegyünk, ahol ők vannak, oda.”

Fájó szívvel emlékezünk drága  
halottainkra

Rácz Adrien

halálának 12. évfordulóján

Bihari Mátyás

halálának 8. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Csak az idő múlik,
feledni nem lehet.
Szívünk örökké

Őrzi emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk

id. Hegyi László

halálának 10. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Ma is úgy, mint régen

Ő volna a végső menedékem.
Minden ami bánt, a szívem tépi

elpanaszolnám sorra néki,
s fejem vállára hajtanám,

ha élne még az Édesanyám!”

Végtelen szeretettel emlékezünk

Bugyi Mihályné
Piti Julianna

halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

IN MEMORIAM
Fekete Kálmán

1956.06.09–2015.12.31.

Öt éve már, sajnos, hogy egy bús téli napon
Kis családunk szíve szomorú lett nagyon.
Szomorú, mert elment a család motorja,
Gyermekek, unokák, s anya vigasztalója.

Elvitted fájdalmad, de sok derűt s mosolyt is,
De tudjuk, hogy vigyázol, óvsz minket még 

most is.
Unokáid kérdik: A Tati most hol van?

Válaszoljuk nekik: Fent a csillagokban.

A mennyben játszik már az égi angyalkákkal,
De mindig lenéz ránk kedves mosolyával.

Az az áldott mosoly, mit nem feledünk soha,
Őrizzük lelkünkben, míg el nem repül tova.

Szerető családod
Szegvár, Szentes, Debrecen

Személyes elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársa a 
következő telefonszámon érhető el: 

Kosztolányi Sándorné  
+36-30-278-5640

Családi események
2020. november

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Antal Sándor budapesti la-
kos és Gargács Barbara Szegvár, Rákóczi utca 
24. szám alatti lakos.

Halálesetek: Nagy Imre Károly, Szabad-
ság tér 2/B. 1. ajtó (84 év); Rácz István János, 
Mindszenti u. 78. (82 év); Bandula Ferenc Já-
nosné Vida Mária, Hunyadi J. u. 39. (61 év); 
Szécsényi Józsefné Pál Rozália, Kontra u. 49. 
(86 év); Szeri Sándor Szegvár, Árpád u. 7. (56 
év).

Születés: nincs adatunk.

Hulladékszállítás

A sárga kuka ürítés  
(újrahasznosítható hulladék) 

utolsó előtti szerda
december 23-án.

A zöldhulladék gyűjtés 
december 30-án.
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Köszönetnyilvánítás
„Egy könnycsepp a szemünkben  

Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.

A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is 

halad.”

Mély fájdalommal tudatjuk,  
hogy drága szerettünk

Nagy Imre Károly
szegvári nyugalmazott matematika-

fizika-számítástechnika szakos 
általános iskolai tanár 
2020. november 3-án  

rövid, de súlyos betegségben  
elhunyt.

Szűk családi körben november 23-án 
örök nyugalomba helyeztük a kunszent-
mártoni Alsó temetőben.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a közeli és távoli roko-
noknak, barátoknak, volt diáktársaknak, 
volt kollégáknak, volt tanítványoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, a szen-
tesi II. Rákóczi Ferenc Bajtársi Klub 
tagjainak, a szentesi Intenzív osztály 
dolgozóinak, a szegedi II-es Kórház 
dolgozóinak, szegvári Andrási Elemér 
atyának és a Kántor úrnak az engesztelő 
szentmiséért, a cserkeszőlői Varga Ta-
más atyának a szertartás lebonyolításá-
ért, a Pietas temetkezési vállalat dolgo-
zóinak és mindazoknak, akik bármilyen 
formában részvétüket fejezték ki, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek!

Drága emléke szívünkben él!

Szerető felesége Margitka 
és a gyászoló család

LAPZÁRTA
2021. január 4. (hétfő) 

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

Imre bácsi hát mit tettél? Elmenekültél 
a névnapi felköszöntések elöl? Fáj ez ne-
künk, mert szívesen kívántunk volna min-
den jót, egészséget, boldogságot, bár tud-
tuk, nagyon beteg vagy, de Te már messze 
jártál. Lelked visszatért oda, ahonnan jött, 
a végtelen energiamezőkre, mert mint ta-
nítottad; az energia nem vész el, csak át-
alakul.

Névnapodon visszarévedtem a régi szép 
időkre, mikor még együtt dolgoztunk az 
iskolában, és Te mindig elsőként érkeztél 
a tanáriba, hogy föltedd a kávét az ügye-
leteseknek, előkészülj az óráidra, és derű-
sen beszélgess velünk. Soha nem láttunk 
idegesnek, feszültnek, ez bizonyára annak 
is köszönhető volt, hogy nyugodt légkörű 
otthonból indultál reggel el.

Aztán jöttek a tanórák, és Te szívvel-lé-
lekkel, nagy tudással tartottad meg őket, 
ott nem lehetett unatkozni, sokan még ma 
is emlékeznek a földobott csavaros felada-
tokra, amiken kapva kaptak.

Németh László írta egyszer: Az, hogy 
az iskola, – benne a tanár – milyen volt, 
csak évekkel az iskola elvégzése után kezd 
kiderülni. A tanár sokszor nem is tudja, 
mikor hat igazán a növendékére egy gesz-
tussal, egy szóval, egy odavetett tréfás fél-
mozdulattal. De ez a hatás egy egész életre 
is szólhat.

És Te ilyen voltál a tanáriban is. Mindig 
volt egy jó vicced, amivel elűzted a nyo-
mott hangulatot, Te is velünk nevettél raj-
ta, és ez segített újrakezdeni.

Ezt is mondta valaki: „A diák, amíg ta-
nul, nem mindig méltányolja tanárait. Csak 
később, amikor már többet tud a világról, 
akkor érti meg, hogy milyen sokkal tarto-
zik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem 
vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. 
Kivárja, míg idővel megkapja tőlük.”

És lőn, a faluban mindenki Imre bácsija 
voltál, biztattak, mikor a tablettel ismer-
kedtél (jó pap is holtig tanul), és most, 
mikor a szomorú hír fölröppent, döbben-
ten váltottak névnapi jókívánságról rész-
vétnyilvánításra.

„Szépen kellene majd megöregedni
csak úgy magunkhoz ölelni az időt,
ne vegye észre rajtunk kívül senki,
hogy ott állunk az örök tél előtt.
Mert olykor méltatlanná tesz az élet.
Mert úgy lenne jó, ha hajlott háttal is,
de vegytiszta tudattal és merészen.
Mert úgy kellene, hogy ne legyen hamis
az utolsó pecsét az útlevélen.”

Tájékoztató

a fúrt/ásott kút létesítésé-
nek/fennmaradásának  

engedélyezéséről
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 29. § (7) bekez-
dése akként módosult, hogy men-
tesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő vagy 
üzemeltető, aki 2020. július 1-jét 
megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivételt 
biztosító vízilétesítményt, ha a 
vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárást 2023. december 31-ig 
kérelmezi.

 
dr. Szecskó Tamás

 jegyző

Neked sikerült, Imre.

Elmentél, mert menned kellett. Szólított 
egy másik világ, itt kellett hagynod csa-
ládod, ismerőseid, rokonaid. Ne félj, nem 
felejtünk el! Bennünk és gyerekeinkben 
élsz, bármikor megidézhetünk. A fiam 
azt írta, ő kortalannak ismert, és innentől 
kezdve nem is öregszel, az maradsz, aki 
voltál: „Nemes, küzdő, szabadlelkű” TA-
NÁR. Isten veled.

Orvosné Jaksa Mária

In memoriam Nagy Imre
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink. 
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-
30-708-7183-as mobilszámon és a 06-63-
400-712-es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztá-
lya látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használ-
ható!

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

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 
14 óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermeke-
ket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz 
kell vinni, a rendelőbe.

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

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

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800

Hasznos tudnivalók!
Az ügyfélfogadás korlátozott. (Lásd külön a 
jegyző tájékoztatója!)

Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00

A jegyző ügyfélfogadása
csütörtök 8.00-12.00 13.00-16.00

Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
Kormányablak busz 
Határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő 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
Nincs ügyfélfogadás, a művelődési ház zárva tart.

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó 
száma:
06-63/410-107

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

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

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

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

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

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
Áram-hibabejelentés
06-62/565-881
Gáz-hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Mu-
zeális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425
ZÁRVA
A Községi Könyvtár nyitva tartása a műve-
lődési ház földszintjén
ZÁRVA
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, 
Szélmalom, Babaház
Nem látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-
30-448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoport-
jának fogadóórája: minden héten csütörtökön 
8-12 és 13-17 óra között.

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől – péntekig 5.00-19.00 óráig
Szombaton 5.00-19.00 óráig
Vasárnap december 6., 13., és 20-án 7.00-11.00 
óráig

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

Iroda és ot thon
Nyitvatartási idő: 

hétfőtől-péntekig 8-17 óráig
Szombaton 8-12 óráig

Kínálatunkból
Papír, írószer: füzetek, tollak, 
ceruzák, filcek, fénymásolópapír, 
boríték, irattartók
Nyomtatványok: gépjármű adás-
vételi szerződés, számla, nyugta, 
pénztárbizonylatok
Háztartási kisgépek: porszívó, 
mikró, vízforraló, kávéfőző, haj-
szárító
Háztartási felszerelés: szőnyeg, 
viaszos vászon, ágynemű, paplan, 
párna, edények
Háztartási vegyi áru: tusfürdő, 
sampon, ajándékcsomagok, mo-
sószerek, papíráru
Kisbútorok: asztal, polc
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Megkérdeztük a polgármestert
Sok minden történt a 2020-as évben, 

gondoljunk a legnagyobb kihívásra, a 
járványra. Emellett működnie kellett a 
községnek, az intézményekben végezni a 
feladatokat. Fontos döntéseket hozni. A 
Képviselő-testületi ülésen elhangzottakat 
közöltük újságunkban az olvasóink tájéko-
zódhattak a döntésekről. 

Megkértük polgármesterünket, hogy 
összegezze az évet. 

Mik voltak a nehézségek az év során?
Az évkezdéskor még nem is sejtettük mi 

vár ránk egy pár hónapon belül. Hallottunk 
már a kínai vírushelyzetről, de nagyon tá-
volinak gondoltuk. Mondhatnám azt, hogy 
az országot és minket, szegváriakat is hir-
telen és váratlanul ért a járvánnyal össze-
függésben hozott Kormányzati intézke-
dés. Szerencsére a tavaszi időszakban nem 
volt Szegváron egyetlen egy fertőzött sem. 
A második hullám során sajnos már mi 
sem kerülhettük el a fertőzést, de ami még 
szomorúbb, hogy már halálos áldozattal is 
járt. 

A munkánkat tovább nehezítette, hogy 
több kolléga elhagyta a hivatalt. A pótlá-
suk sok energiát és időt vett el a fontosabb 
feladatok elől. Szerencsére most már arról 
tudok beszámolni, hogy teljes a létszám, 
és minden munkakört hozzáértő szakem-
berrel sikerült betölteni. Ennek kapcsán a 
diplomás munkatársak létszáma duplájára 
nőtt. 

A koronavírus kapcsán hozott Kormány-
zati intézkedés következtében elvonásra 
került a gépjárműadó helyben maradó ré-
sze, ami több mint 10 millió forint bevétel-
kiesést jelentett. Ez tovább nehezítette az 
önkormányzatunk helyzetét. Ennek kap-
csán az önként vállalt feladatok egy részét 
nem tudtuk teljesíteni: pl. sport és civil-
szervezetek, valamint az első lakáshoz ju-
tók támogatása, a 70 éven felüliek egyszeri 
karácsonyi ajándéka.

Rengeteg problémát kellett elhárítanunk 
az idei évben. A legnagyobb kihívás az 
óvodakonyha beruházásával kapcsolatban 
merült fel, ami sok időt és pénzt igényelt. 
Most már arról tudok beszámolni, hogy 
a működési engedély kiadásához várjuk 
a hatósági hozzájárulást. Bízom benne, 
hogy jővő év elejétől használatba tudják 
végre venni.

Gondolom, a kedves szegváriak még 
emlékeznek arra, hogy az sem segítette a 

munkánkat, hogy az év első felében sok 
támadás érte a testületet, önkormányzati 
dolgozókat és személy szerint engem is. 
Szerencsére ennek vége, és most már tel-
jes egészében tudunk koncentrálni az előt-
tünk álló feladatokra.  

Megítélésed szerint melyek voltak a fon-
tosabb eredmények a 2020-as évben?

Elsődlegesen a pályázatokat szeretném 
kiemelni.

Pusztai-féle szélmalom rekonstrukciója
A Népi Építészeti Program Teleki Lász-

ló Alapítvány által kiírt pályázaton közel 
20 millió forintot nyertünk szélmalom te-
tőszerkezetének, fordítólapátjának, szélke-
rekének felújítására.

Magyar Falu Program 
– Önkormányzati tulajdonban lévő út-

felújításra pályáztunk, közel 7 millió forint 
összegben. A pályázatból a Batthyány utca 
egy része és a Kórógy utca (Árpád utca és 
Széchenyi utca kereszteződésétől a Bat-
thyány utcáig) felújítása történik, tervek 
szerint jövő év első felében.

– Civil közösségi tevékenységek és fel-
tételeinek támogatása 

Civil szervezet használatában, helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
felújításának támogatása alcímben pályá-
zatot nyújtott be a Szép Öregkor Nyugdí-
jasok Egyesülete. A régi Bölcsőde épülete 
több civil egyesületnek is otthont ad, a pá-
lyázat során az épületben található női öl-
töző vizesblokkjának felújítása, valamint 8 
ablak és 1 ajtó cseréje történik. Az elnyert 
pályázat összege: 2,1 millió forint.

– Tanya- és falugondnoki busz beszer-
zése 

Településünk egy FORD Transit 9 sze-
mélyes gépjárműre pályázott 11,5 millió 
forint összegben, mely 100% támogatott-
ságú. A pályázatból vásárolt gépjárművel 
a jelenlegi tanyabuszt kívánja lecserélni az 
önkormányzat.

– Iskolaépület felújítása
A pályázatot a Hódmezővásárhelyi Tan-

kerületi Központ, mint az intézmény fenn-
tartója adhatta be. A pályázatból az iskola 
öltözőjének vizesblokkja újul meg, vala-
mint a tetőszerkezet újjáépítése történik. 
A pályázat teljes költsége közel 9,8 millió 
forint, mely 100%-ban támogatott.

– Önkormányzati kerékpárút építése, 
felújítása

A pályázatból a Mindszenti utcán lévő 
kerékpárút felújítása történne a Kórógy-ér 

és a Köztársaság utca közötti szakaszon. A 
térkő burkolat felszedése után az útszakasz 
egyenetlenségeinek helyreállítása, tömörí-
tése történne, majd aszfalt réteggel kerül 
borításra.

A kerékpárút ezen szakasza 7,5 millió 
forintból valósul meg, mely 100% támoga-
tottságú.

Agrárminisztérium Településfásítási 
Program

A program keretén belül a maximálisan 
pályázható 30db fát nyertünk és ültettünk 
el civil összefogás keretén belül három 
játszóterünkre (központi, Bem utcai és a 
Tiszai utcai).

Közfoglalkoztatási program
Ennek segítségével sikerült egy jelen-

kornak megfelelő (mozgáskorlátozott rész-
szel is ellátott) mosdót építenünk, melynek 
átadását, ha a körülmények engedik, ta-
vaszra tervezzük. Téli időszakban még a 
tervezett padok és szemetes kukák gyár-
tása fog megtörténni, melyeket a Kórógy-
tónál és a településünk számos helyén fo-
gunk elhelyezni.

Erre számítottál, amikor úgy döntöttél, 
hogy Szegvárért akarsz dolgozni? Te is 
úgy látod, hogy sikerült békésebb mederbe 
terelni a szegváriak mindennapjait?

Tudtam, hogy nem lesz könnyű, de 
azért erre még én sem gondoltam. Az 
első időszakban a folyamatos támadá-
sok kereszttüzében kellett a feladatokra 
koncentrálni. Aztán jöttek a személyi 
változásokkal járó nehézségek. Nemcsak 
a hivatalban, hanem az önkormányzati 
cégnél is. Aztán erre jött még a korona-
vírus és az azzal járó intézkedések követ-
kezményei, melyek még jobban megnehe-
zítették a dolgunkat.

Erre szokták mondani, hogy a szegény 
embert még az ág is húzza. 

Igen, most már biztosan ki tudom jelen-
teni, hogy már békésebb mederben foly-
nak a mindenapjaink. Úgy vélem, azok az 
erőfeszítések, melyeket ennek érdekében 
tettünk, meghozták a gyümölcseiket. Az 
emberek nyitottak minden újra és jóra. En-
nek érdekében összefognak és tevékenyen 
részt is vesznek a közéletben, mint például 
a körforgalom-szépítés, faültetés, játszó-
tér-rendbetétel, és nem beszélve az adventi 
díszítésről. Mind-mind az összefogásról 
szól, melyet szeretnék még szélesebb kör-
ben kiterjeszteni és még több embert be-
vonni ilyen és ehhez hasonló munkákba. 
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(Folytatás a 10 oldalon)

A szegvári civil egyesületek munkáit is 
szeretném kiemelni, még a vírus okoz-
ta nehézségek ellenére is támogatták az 
önkormányzati munkákat. Nagyon bízok 
benne, hogy azon rendezvényeket, me-
lyeket nem tudtunk megtartani, jövőre be 
tudjuk pótolni. Mindannyian várjuk már, 
hogy végre önfeledten újra együtt tudjunk 
kikapcsolódni.

Mit üzensz Karácsonyra a Szegvári 
Napló olvasóinak?

Kívánom minden kedves szegvári la-
kosnak, hogy a szeretet, és a vele járó 
békesség tegye széppé az ünnepet! Lelje 
meg mindenki örömét a szeretteiben és 
embertársaiban, hogy a karácsonyt és az 
új évet új szívvel és újult erővel kezdhes-
sük!

Év végéhez közeledve szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik egész 
évben segítették Szegvár fejlődését és az 
önkormányzat munkáját. 

Köszönöm a polgármesteri hivatal, is-
kola, óvoda, Falufejlesztő Kft, művelődé-
si ház, egészségügyi intézmények, idősek 
otthona dolgozóinak, és a Közfoglalkozta-
tási Programban résztvevőknek, hogy az 
idei embert próbáló körülmények között 
helytálltak és kiváló színvonalon látták el 
feladataikat. 

Külön köszönöm a helyi vállalkozások-
nak, civil szervezeteknek, egyházaknak és 
magánszemélyeknek az aktív és előremu-
tató, önzetlen támogatást!

Köszönöm a lakosság türelmét, kitartá-
sát, segítségét és fegyelmezettségét!

Meggyőződéssel hiszem, hogy az el-
következendő 2021-es évben is a közös-
ségért érzett felelősség, az összefogás 
jellemzi majd mindennapjainkat. Ehhez 
kívánok jó egészséget, jókedvet, lelki bé-
két, kitartást, biztonságot és sok szeren-
csét!

„Higgy a szívedben  
és saját jóságodban,  
mert ha így teszel,  

mások is ezekben fognak hinni. 
Higgy a csodában,  

mert teli van vele az élet. 
De ami a legfontosabb, hogy higgy 

önmagadban, mert odabenn a lelkedben 
rejtőzik a csoda, a remény,  

a szeretet és a holnap álmai.” 
(Ron Cristian)

Szabó Tibor György
polgármester

Kivonat Szegvár Polgármesteri Hivatal 
tanácskozó termében

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének

2020. október 29-én 14.00 órakor tartott  
nyílt üléséről

Szabó Tibor György polgármester üdvö-
zölte a megjelenteket megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes. 

A Polgármester napirend előtt beszámolt 
a két ülés közötti eseményekről. Elmondta, 
hogy október közepétől a kátyúzás meg-
kezdődött, a megrendelt mart aszfalt meny-
nyisége nem lett elég, folyamatban az új 
alapanyag beszerzése. Mivel a mart aszfalt 
a Magyar Állam tulajdona, a megrendelés 
folyamata ezért több hetet is igénybe vehet, 
így ezt a mennyiséget már csak tavasszal 
tudják majd felhasználni. Meleg aszfaltos 
kátyúzást is csináltak a KHT dolgozói, de 
még így is van tennivaló bőven. 

Elmondta, hogy a Falufejlesztő Kft. a 
Belügyminisztériumi pályázatnak köszön-
hetően elkezdte a Kendergyár bejáratától 
a Vasútállomásig a járdaépítést. Az érintett 
járdaszakasz elkészítése remélhetőleg a ki-
vitelezési határidőig, december 31-ig befe-
jeződik majd.

Tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy a 
Magyar Falu Program keretén belül sike-
resen pályázott a település tanyagondnoki 
busz beszerzésére. A közel 11,5 millió fo-
rintos támogatásból 60 napos határidővel 
egy 9 fő szállítására alkalmas, akadály-
mentesített, mozgáskorlátozott szék szállí-
tására és rögzítésére alkalmas kisbuszt kell 
beszereznünk. 

Az önkormányzat segítségével a Szép 
Öregkor Nyugdíjas Egyesület is sikeren pá-
lyázott a Magyar Falu Program Civil Alap-
jához. A támogatást a Civil Ház épületének 
energetikai korszerűsítésére fordítjuk.

A Központi Konyha és Mini Bölcsőde 
használatbavételi engedélyezése folyamat-
ban van. Várhatóan november közepétől 
lesz működési engedély is.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójának megemlékezésekor adtuk át 
a Szegvárért Emlékérmet és Szegvár Dísz-
polgára kitüntetéseket. Az emlékplakett 
mellé, egy helyi festő alkotásait kapták a 
díjazottak ajándékba, ebből hagyományt 
kellene teremteni. 

Elmondta, hogy a Szélmalom felújításá-
hoz kapcsolódó engedélyek elkészítéséhez 
szükséges támogatási szerződéseket köz-

jegyző jelenlétében aláírta. Az elkészített 
felújítási tervek, dokumentumok benyújtá-
sa után döntenek arról, milyen mértékben 
támogatják magát a felújítást, ami valószí-
nűleg kétütemű lesz. 

1. napirendi pont: A SZEESZI szakmai 
programjának elfogadása

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, hogy az Oktatási Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta a beszá-
molót és átadta a szót Döbrőssyné dr. Seres 
Ilonának az Oktatási, Kulturális és Szociá-
lis Bizottság elnökének.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági 
elnök elmondta, hogy a bizottság elfoga-
dásra javasolja az előterjesztést.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény ve-
zetőjének előterjesztése alapján a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja a SZEESZI 
szakmai programját.

2. napirendi pont: A lakások és helyisé-
gek bérletéről szóló helyi önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata

Szabó Tibor György polgármester átad-
ta a szót dr. Szecskó Tamás jegyzőnek, hogy 
pár szóban ismertesse az előterjesztést.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, 
hogy a rendelet felülvizsgálata azért szük-
séges, mert a szövege sok helyen bonyolult, 
illetve elavult, hatályát vesztett rendelke-
zéseket tartalmaz. Elmondta, a gazdálko-
dási osztályvezető asszony két módosítási 
indítványt jelzett. Kiegészítésként kerül-
jön bele, hogy a bérlő köteles félévente 
igazolni, hogy családjában az egy főre jutó 
átlagos nettó jövedelem a mindenkori mi-
nimálbért nem haladja meg. Amennyiben 
nem igazolja, piaci alapú lakbér megfize-
tésére kötelezhető. Másik módosítás, hogy 
a lakbér mértékének növekedéséről a bér-
beadó 30 naptári nappal korábban, írásban 
köteles értesíteni a bérlőt. Itt a 30 napos 
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„A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” – Mk 1,3

HIT VILÁG
Advent van. Az évnek talán a leggyö-

nyörűbb hetei. 
Gyerekkoromban ilyenkor esténként 

mindig meggyújtottuk az adventi koszorú 
gyertyáit, s nagyon hosszan énekeltünk. 
Volt egy különleges gyűjteményünk, majd-
nem 100 adventi és karácsonyi ének. Alig-
alig tudtuk abbahagyni, gyönyörű hangulat 
támadt ilyenkor a családban. Gyűjtögettük 
a kis szalmaszálakat, amikből szalmacsilla-
gokat készítettünk. Minden jócselekedetért 
lehetett egy kis szalmaszálat kapni. Néha 
úgy vettük ki édesanyám kezéből a söprűt, 
a porszívót, hogy a napi 2-3-4 jócselekedet 
meglegyen. Édesanyám néha várta is az 
Advent végét, hogy nyugodtan tudjon dol-
gozni a lakásban. 

Gyönyörű időszak ez. Talán idén egy 
kicsit más lesz, mint az elmúlt években: 
csendesebb, egyszerűbb. De úgy gondo-
lom, hogy ez nem is baj. Az Advent csön-
des várakozás egy csöndes titokra. Nem 
baj, ha nincsenek karácsonyi vásárok és 
harsogó zene az utcákon ünnepségek.

Amikor Isten ember lett, egyszerűen, 
a betlehemi barlangistállóban csendesen 
érkezett. Minket is erre hív ez a csendes 
Advent, hogy gondolkodjunk el, ereszked-
jünk le a mélybe. A családoknak nagyon 
jó alkalom azt gondolom arra, hogy együtt 
imádkozzanak, énekeljenek, kinyissák a 
Bibliát. Mindenki elmondhassa, hogy neki 
mit mond az aznapi evangélium. Esetleg 
elmondják, hogy mit szeretnek a másik-
ban, mi az, amiért benne különlegesen 
hálás vagyok, amiért érte köszönetet mon-
dok az Istennek, amit benne különlegesen 
szeretek. Akár lehet ez egy kis karácsonyi 
ajándék is, amivel egy-egy család meg-
ajándékozza a család többi tagját. De akár 
leülhetnek játékot, társasjátékot vagy mást 
együttjátszani, így örülni az együtt töltött 
időnek. 

Székely János püspök adventi gondolatai
Advent arra hív, hogy csendesedj el, 

gondolkodj el az életed értelmén, honnan 
is vagyok, miért vagyok. Szeretetre szület-
tem, arra, hogy odaadjam az életemet.

Olvastam egy legendát, miszerint a kínai 
császár szeretett volna egy gyönyörű tig-
ris-szobrot készíttetni a palotája számára. 
Nagyon sok művészt elhívott, hatalmas fa-
törzseket kivágtak és 4 hetet kaptak a mű-
vészek, hogy a tigrist megalkossák. Min-
denki lázas munkába fogott, kivéve egy 
művészt, aki leült a fatörzsével szemben és 
három héten át semmit sem csinált. Utána 
a 4. héten kezdett el dolgozni és mégis az ő 
szobra lett a leggyönyörűbb, ő nyerte meg 
ezt a művészeti versenyt. A császár a vé-
gén megkérdezte tőle, hogy az első három 
héten mit csinált. Mire a művész azt mond-
ta, hogy az első héten próbáltam elfelejteni 
a jutalmat, amit majd esetleg kapok, hogy-
ha az én szobrom lesz a legszebb. A má-
sodik héten próbáltam elfelejteni a dicső-
séget, a megtiszteltetést, ami a számomra 
jut, ha én leszek a győztes. A harmadik 
héten próbáltam elfelejteni azt a büszke-
séget, amit éreznék a lelkemben, hogyha 
én nyernék. Aztán a harmadik héten, a hét 
vége felé megláttam a fatörzsben a tigrist. 
Már csak ki kellett faragnom. 

Advent erre való, hogy elcsendesedjünk, 
meglássuk az Isten álmát az életünkről. 
A földi dolgok mind múlandóak, a házak, 
az autók mind elmúlnak. A szeretet az, 
ami megmarad. Arra születünk, hogy ezt 
a művészetet megtanuljuk és majd Isten 
örök szeretetébe léphessünk. 

Nemrégiben találkoztam egy asszony-
nyal, aki nagyon nagy betegségeken esett 
túl és közben rátalált a hitre, legalább is 
soha addig nem átélt mélységben tudott a 
hite szemével látni. Találkozott az élő Is-
tennel. Most, hogy túl van a betegségén, 
azt mondja, hogy az egész világot más-

képpen látja. Sokkal szebbnek. Tud min-
denért hálás lenni. Sokkal szelídebb lett a 
szeretetben. Nem annyira elvár másoktól, 
hanem adni akar másoknak. 

Advent 1. vasárnapján az evangélium 
arra hív, hogy legyünk éberek. Ez nem-
csak azt jelenti, hogy meglássuk, hogy 
az idők végén Krisztus érkezik és készek 
legyünk erre. Nemcsak azt jelenti, hogy 
majd a halálunk óráján készen álljunk, ha-
nem az egész életünkre vonatkozó tanács: 
tudjunk éberen figyelni, látni azt, hogy 
Krisztus jelen van minden pillanatban. 
Minden napnak az ajtaján ott zörget, min-
den emberben jelen van. 

Ahogy ez az asszony megtanult más-
képpen látni, ébernek lenni ilyesmit je-
lent. Megtanulom meglátni Krisztust, aki 
kopogtat ennek az Adventnek az ajtaján 
is, az én családtagjaimban, az én életem 
minden helyzetében. Kívánom, hogy ez 
a csendes Advent igazi találkozás legyen 
Krisztussal, aki ma is érkezik, ma is meg 
akar születni bennünk, családjainkban és 
a világban.

Forrás: martinus.hu
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„Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. 
Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.” – Iz 9, 5

Ezt a karácsonyunkat nem a féktelen vá-
sárlás és zabolátlan ajándékozás fogja fenye-
getni, most elsősorban nem a fogyasztás és az 
ünnepi stressz miatt fogunk izgulni. Most is 
azt szeretnénk, hogy Krisztus megszülethes-
sen bennünk, de most mintha más vonná el 
a gondolatainkat, fenyegetné készületünket. 
Most sokat gondolunk a járványra, az USA 
és az EU politikai történéseire, a templomok 
és a keresztények elleni merényletekre. Mit is 
kellene tennünk?

Először is a karantén „elszegényítése” 
nem teljesen baj. Ebbe a helyzetbe is keresz-
tényként kerülünk és keresztényként aka-
runk ebben is viselkedni. Azt kutatjuk imá-
inkban, rorátéinkban, csöndünkben, mire is 
jó az ilyen elszegényítés. Talán jót tesz ez a 
„szegényes” készülődés, hogy valamit fel-
fogjunk a pusztába születő Kisded céljairól. 
Isten „elszegényítve”, gyermekként, egysze-
rűen, rejtetten siet elém – ahhoz, hogy befo-
gadjam, nekem is el kell szegényednem ettől 
a világtól. Elszegényedni a politikai vitáktól, 
a fogyasztás lázától, a munkahelyi buliktól, 
még kicsit a nagyrokonság ügyeitől is. Az 
ember önelszegényítése a tükre Isten önel-
szegényítésének. Meglehet, hogy sok össze-
jövetelre, nagy lelkigyakorlatokra, szép ün-
nepi programokra most nem úgy kerül sor. 
Ám Isten mindig is azoknak tudja gazdagon 
adni magát, akik keresik a csöndet, a böjtöt, 
az egyszerűséget, a világtól való távolságot. 
Szó sincs a világ, az élet, az örömök dualista 
megvetéséről, hiszen Krisztus éppen azért 
jött, mert szereti ezt a világot, szeret min-
ket – ám kegyelmi gazdagsága zárva van az 
önteltek, a zajosak, az aktivisták előtt. Most 
ez az elszegényített advent talán illendőbb a 
pusztai Kisdedhez.

Az önelszegényítés vonatkozik a gondo-
latvilágunkra is. Meg kell fontolnunk, hogy 
Isten „gondolata” testesül közénk. Minden 
képzeletet felülmúló esemény, hogy a te-
remtmény és az Isten közötti szakadékot 
most átlépi Isten, és a történelmünkben 
maradandó értelmes Útitársnak ígéri ma-
gát. Isten az emberi értelmet felülmúló 
bölcsességet kíván megosztani az ember-
rel, ám képtelenek vagyunk befogadni, ha 
nem szegényítjük el a saját gondolatainkat, 
a saját kis emberi énünket. Isten nemcsak 
érzelmi világosságra hív, nem ezoterikus 
érthetetlenségre, nem az értelemmel ellen-
kező fundamentalizmusra, Jézus sehol sem 

hív igénytelen, esztelen szeretetre. Milyen 
sokat fog beszélni ez a Kisded majd az okos 
szüzekről, az okos intézőről, az irgalmas 
szamaritánus szakszerű válságkezelésé-
ről! A keresztényeknek életre szóló kihí-
vás, hogy növekedjenek Krisztus gondo-
lataiban. Az elszegényített Kisdedet látva, 
tudjuk, Isten nem lehet „csak ennyi” – s 
ez mintha máris provokáció lenne az ész 
számára, hogy filozofáljon, kutasson, töp-
rengjen. Kereszténynek lenni nem békés 
evezgetés az egyszerű gondolatok tükör-
sima vizén, hanem állandó önfelülmúlás, 
megújulás, növekedés. Mindig tudjuk, hogy 
a mi gondolataink soha nem egyszerűen az 
Isten gondolatai. Mindig tudjuk, hogy „van 
még” mit belátni, felfogni, megsejteni. Mi-
lyen jót tesz, ha karácsonyi készületünkben 
a karácsonyra vonatkozó „megszokott” 
gondolatainktól most is elszegényedünk, s 
engedjük, hogy az Isten eddig nem sejtett 
igazságaival ajándékozzon meg minket! 
Ehhez belső csönd, olvasás, imádság a jó 
keret. Tággá lenni Isten váratlanságaira is!

A járvány miatt vannak, akik gyászol-
nak, s azzal a félelmetes ténnyel kell szem-
benézniük, hogy szeretett rokonuk nem 
ünnepel velük a megszokott módon. Mások 
nem családtagot, de talán állást, munkát, 
vállalkozást, s ezzel anyagi stabilitást vesz-
tettek, amihez sok-sok családi vita tapad. 
S mindenkinek hiányzik a meleg adventi 
hangulat, a rokonok örömteli meglátoga-
tása, a templomok hatalmas közösségei. 
Mégis meg kell gondolnunk: az ünnep nem 
attól ünnep, hogy minden rendben van az 
életünkben. Az első karácsonykor mi volt 
„rendben”? József tanakodott, Mária is-
tállóban szült, a közösség nem fogadta be 
őket, a gyereket üldözik. 

Az ünnep nem attól ünnep, hogy minden 
rendben van, hanem a legfontosabb van 
rendben: Krisztus megszületett! Az ünnep 
Krisztus születése miatt ünnep – akár gyá-
szolok, akár elváltam, akár szegény lettem, 
akármilyen gondom is van. Talán az ünnep 
formája, külsőségei hiányozni fognak, de az 
ünnep igazi tartalma változatlanul érvényes: 
Isten szeretete, irgalma közénk született, 
hogy mindenféle élethelyzetünkben gondos-
kodó Útitársunk legyen. Elvehetetlenül.

Dr. Papp Miklós atya
Forrás: Mária Rádió Magazin

Az elszegényített advent 
– biztos, hogy rossz?

Hírek-események
(tervezet)

Kisboldogasszony Egyházközség

Tartós élelmiszergyűjtés Adventben, a helyi 
Karitász csoport szervezésében! Aki szeretne 
hozzájárulni a rászorulók karácsonyi ajándék-
csomagjához, megteheti a szentmisék előtt és 
után, ha elhozza a templomba. Minden jó szán-
dékú adományt szeretettel fogad a Karitász 
csoport.

Roráté, (hajnali szentmise) ez évben csütör-
tök reggel 6 órakor lesz.

Adventi lelkigyakorlat: december 11-12-
13-án, péntek, szombat este 6 órakor, vasár-
nap reggel a fél 9-kor kezdődő szentmisében. 
Használja fel mindenki lelki töltekezésre, ezt 
a három napot.

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzet-
re, az Idősek, Magányosok- és a Gyerekek kö-
zös karácsonya ez évben nem lesz, mivel csak 
a szentmise tartható, más egyéb gyülekezési 
alkalom nem lehetséges.

December 24-én (csütörtök), ha a járvány-
ügyi helyzet, a kijárási tilalom így marad, ak-
kor 18 órakor lesz a „titokzatos éjféli” szentmi-
se! Ha enyhül (vagy eltörlik), akkor a szokott 
időben 21 órakor kezdődik!

December 25. (péntek) Karácsony napja, 
Jézus születésének ünnepe. Délelőtt 9 órakor 
kezdődik az ünnepi szentmise.

December 26-án, (szombat) karácsony má-
sodnapján, Szent István első vértanú ünnepén 
szentmise délelőtt 9 órakor lesz.

December 27-én Szent Család vasárnapján 
az ünnepi szentmise 9-kor kezdődik.

December 31. (csütörtök), a polgári év utolsó 
napja. Az év végi hálaadó szentmise 18 óra-
kor kezdődik, melyen ismertetésre kerülnek az 
éves statisztikai adatok is.

Január 1. (péntek), Szűz Mária Isten Anya-
ságának ünnepe, a béke világnapja. Az ünnepi 
szentmise 9 órakor kezdődik.

Január 3. Karácsony utáni 2. vasárnap, 
szentmise a szokott időben, fél 9-kor kezdődik!

Január 6. (szerda), Urunk megjelenése, Víz-
kereszt napja, az ünnepi szentmise 18 órakor 
kezdődik.

Január 10. Urunk megkeresztelkedése, fél 
9-kor kezdődő szentmisében lesz a családok 
megáldása.

Don-kanyarban elesett testvérekért megem-
lékező szentmise január 12-én 18 órakor lesz.

A kialakult járványügyi helyzet miatt, tisz-
telettel kérjük, figyelje mindenki a templomi, 
illetve katolikus kör hirdető tábláját, illetve a 
facebook oldalt!

Kegyelmekben gazdag szeretetteljes, csen-
des karácsonyi ünnepet, és Isten áldásával kí-
sért békés újesztendőt kívánok!

(R. M)



10. oldal XXXIII. évfolyam 12. szám

határidő az eredeti előterjesztésben nem 
volt benne.

Szabó Tibor György polgármester meg-
kérdezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és a képviselő-testületnek elfoga-
dásra javasolja.

Szabó Tibor György polgármester meg-
kérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociá-
lis Bizottság véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági 
elnök elmondta, hogy a bizottság megtár-
gyalta az előterjesztést és a képviselő-testü-
letnek elfogadásra javasolja.

Szabó Tibor György polgármester meg-
kérdezte, van- e valakinek még hozzászólá-
sa, véleménye?

Kis János bizottsági elnök megerősítést 
kért abban, hogy a rendelet jövedelemiga-
zolást érintő módosítása tartalmazza a szo-
ciális jogosultságot meghaladó jövedelem 
esetén az azonnali piaci alapra való lakbér-
emelés lehetőségét?

Dr. Szecskó Tamás jegyző és 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona is elmondták, 
hogy az említett módosítás magába foglalja 
a jövedelemigazolást nem benyújtó, illetve 
jövedelemigazolás alapján a továbbiakban 
nem jogosult bérlők bérleti díj emelésének 
lehetőségét.

Szabó Tibor György polgármester meg-
köszönte a kérdést és válaszokat és kérte, 
aki a módosításokkal egyetért, kézfeltartás-
sal jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat képviselő-testületének 6 /2020. (X. 
30.) önkormányzati rendeletét a lakások és 
helyiségek bérletéről, valamint elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról.

3. egyebek: Településrendezési eszközök 
módosítása

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, 
hogy az igénybejelentőkkel történt korábbi 
egyeztetések után az önkormányzat elindítja 
a HÉSZ módosítási eljárását. Béres András 
kivételével mindenki jelezte, hogy viseli a 
módosítási eljárással kapcsolatos költségeket. 

Szabó Tibor György polgármester meg-
kérdezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és a képviselő-testületnek elfo-
gadásra javasolja. Megkérdezte, hogy a 
módosítási eljárás csak a befizetések után 
kezdődik-e el?

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, az eljárást a november 30-i fizetési 
határidő előtt el kell indítani, ám az igény-
lőkkel a szerződéskötés megtörtént, amiben 
fizetési kötelezettséget vállaltak. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szegvár Nagyközség 
hatályos településrendezési tervének módo-
sítását az alábbi esetekben megindítja:

1. A 0164/60 és a 0164/61 hrsz-ú ingat-
lanok jelenleg Km-2-es (mezőgazdasági 
üzemi területek) besorolásúak. Jelenleg az 
előkert itt [18. §] 10 méter kell, hogy legyen. 
A két ingatlan telekhatár rendezése miatt a 
10 métert 4 méterre kellene módosítani.

2. Egy mezőgazdasági fejlesztés miatt a 
jelenleg Km-2-es besorolású 0283/4 hrsz., 
az Má-2-es besorolású 0283/5 hrsz. és az 
Má-3 besorolású 0280/14 hrsz. ingatlanok 
összevonásra kerülnének és egységesen 
Má-3 besorolásba kerülnének, ezért az öve-
zeti határok ezen a területen módosításra 
szorulnak.

3. Jelenleg a 100 hrsz-ú Kontra utca egy 
része bérbe van adva autómosó létesítése 
céljából. A Köu II-es besorolású terület egy 
része közlekedési övezeti besorolás helyett 
beépíthető besorolású övezetbe kerülne.

4. A 2601/11 hrsz-ú kivett közterület egy 
részének térképi kijavítása és beépíthető 
övezeti besorolásba vonása.

5. A 4405 és 4406 jelű országos út kor-
szerűsítéséhez és vele párhuzamosan ke-
rékpárút építéséhez szükséges módosítások 
elvégzése. 

A Képviselő-testület a módosításhoz 
szükséges tervezési feladatok elvégzésével 
megbízza a Tér és Terület Kft.-t.

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a tervezési és egyéb feladatok 
elvégzésére vonatkozó szerződés valamint 
a módosításhoz szükséges egyéb nyilatko-
zatok, dokumentumok aláírására, intézke-
dések megtételére.  

Az Iskola u. 25. szám alatti ingatlan bér-
beadása

Szabó Tibor György elmondta, hogy 
egy vállalkozó szeretné október 1. és dec-
ember 31. között az Iskola u. 25. szám alatti 
ingatlan (régi Újfalusi Iskola) egyik termét 
kibérelni. Megkérdezte a Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és a képviselő-testületnek elfoga-
dásra javasolja. Elmondta, hogy a bizottság 
javasolja a rövid idejű bérleti viszony miatt, 
a közüzemi szolgáltatóknál való átíratásról 
tekintsenek el. 

Szabó Tibor György polgármester hoz-
zátette, hogy a téli időszakban szeretne 
egy komolyabb lomtalanítást az épületben, 
hogy tényleg maximálisan kihasználható 
legyen az önkormányzat és az esetleges jö-
vőbeli bérlők szempontjából is. Többen is 
jelentkeztek már, így az épület hasznosítása 
biztosított lenne. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkormányzat tu-
lajdonában álló Szegvár, Iskola u. 25. szám 
alatti ingatlan egy részének 2020. október 
1-től 2020. december 31-ig havi 50.000 Ft 
bérleti díjért Kondacs Mihály egyéni vál-
lalkozó részére történő bérbe adását a mel-
lékelt bérleti szerződés alapján jóváhagyja.

„Tisztítsuk meg az országot” pályázat be-
nyújtása

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, a Belügyminisztérium által kiírt 
pályázat az önkormányzatok területein lévő 
illegális hulladék-lerakóhelyek felszámo-
lását célozza meg. A 100%-os intenzitású 
projekt kapcsán Szegvár, lélekszámához 
igazodva maximum 3 millió forint támo-
gatást pályázhat meg. A beruházás elsődle-
gesen a „kis szegvári” út melletti, illegális 
szemétlerakó hely megszűntetését célozná 
meg. Megkérdezte a Pénzügyi és Gazdasá-
gi Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és a képviselő-testületnek elfoga-
dásra javasolja.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztérium – az illegális hulla-
déklerakók felszámolása érdekében a „Tisz-
títsuk meg az Országot” pályázati támoga-
tásra.

A pályázat keretében a Szegvár külterület 
034 helyrajzi számú „kivett saját használatú 
út”, az ún. kis szegvári úton lévő hulladék 
felszámolása történne meg. 

A pályázaton maximum 3.000.000 forint 
igényelhető, mely 100% támogatottságú. A 
pályázat kiutalása előfinanszírozással törté-
nik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázat benyújtására. 

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00033 azonosí-
tószámú pályázathoz önerő biztosítása

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, hogy a Magyar Államkincstárral 
történt egyeztetést követően az önkormány-

A 7. oldal folytatása
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zat többlettámogatás kérelmet nyújtott be a 
Központi Konyha és Mini Bölcsőde kap-
csán. A többlettámogatás igénylésének 
az oka, hogy a működtetéshez szükséges 
munkálatokhoz szükséges költségvetés 
nem fedezi azt. Megkérdezte a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság véleményét az általuk 
megtárgyalt előterjesztéssel kapcsolatosan.

Kis János bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és annyival kiegészítené az előtte 
elmondottakat, hogy a többlettámogatási 
kérelem beadásához többletönerő bizto-
sítása is szükséges. A Bizottság az előter-
jesztést a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja.

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, hogy a többlettámogatáshoz kötő-
dő önerő összege 344.506 Ft. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00033 azonosí-
tó számú projekt keretében a „Eszközbe-
szerzés költségei” költségsoron a hatályos 
támogatási szerződéstől eltérően, brut-
tó 15.526.541 Ft-ot kívánunk elszámol-
ni, melyből a támogatás terhére bruttó 
15.182.035 Ft-ot, míg önerő terhére bruttó 
344.506 Ft-ot.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a módosítás benyújtására.

TOP TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00033 azo-
nosítószámú pályázatnál nyertes ajánlatte-
vő kiválasztása

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta: a pályázathoz kapcsolódó, de az 
előzetesen beadott pályázatból kimaradt, 
ám a működtetéshez szükséges műszaki 
tartalom megvalósítására 4 árajánlat érke-
zett, közülük az egyik a Szegvári Falufej-
lesztő Kft-től. A legkedvezőbb árajánlatot 
benyújtó ajánlattevő dokumentációja kerül-
ne benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz 
illetve az irányító hatósághoz, a többlettá-
mogatás igénylése kapcsán. 

Megkérdezte a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleményét az általuk megtár-
gyalt előterjesztéssel kapcsolatosan.

Kis János bizottsági elnök elmondta, 
hogy a Bizottság az előterjesztést a képvi-
selő-testületnek 2 igen szavazattal és egy 
tartózkodással elfogadásra javasolja.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági 
elnök bővebb tájékoztatást kért a műszaki 
tartalmat illetően.

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, hogy a Központi Konyha és Mini 
Bölcsőde építésekor az újonnan kiépü-
lő elektromos hálózat, vízvételezési hely, 

újonnan kiépülő gázhálózat megvalósítá-
sához szükséges tervdokumentációk, az 
elmaradt villámvédelmi tervdokumentáció 
előzetesen nem bekalkulált plusz költsége-
ket jelentenek. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 
TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00033 azonosító 
számú projekt keretében a projekt kapcsán 
a kimaradt műszaki tartalomra új szab-
ványoknak megfelelő finanszírozásához 
„az európai uniós forrásból finanszírozott 
egyes projektek költségnövekménye támo-
gathatóságáról” szóló 17/2017. (II.1.) Korm. 
rendelet alapján az árindexált fajlagos költ-
ségmaximumok figyelembevételével több-
letforrás kérelmet terjesztettünk elő.

A TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00033 azono-
sítószámú projekt kimaradt műszaki tar-
talmára új szabványoknak megfelelően 3+1 
árajánlat érkezett be az ajánlattételi felhí-
vásra.

Megállapítható, hogy mind a négy aján-
lattevő érvényes ajánlatot tett és figyelem-
mel az ajánlattételi felhívásban foglalt felté-
telekre – alkalmas a szerződés teljesítésére.

Az ajánlatok bírálati szempontja: a leg-
alacsonyabb ajánlati ár, az elbírálás alapját 
a megadott nettó ajánlati összeg képezi.

A megadott bírálati szempont alapján az 
ajánlattételi eljárás eredménye: a legalacso-
nyabb nettó ajánlati összeg alapján a Szeg-
vári Falufejlesztő Üzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. tette a legkedvezőbb ajánla-
tot.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert többletforrás kérelem beadásá-
ra.

Piac fejlesztésére pályázat benyújtása
Szabó Tibor György polgármester el-

mondta, hogy a VP6-7.2.1.1-20 azonosító-
számú pályázati felhíváshoz kapcsolódva a 
piactér fedett részének bővítésére, napelem-
mel való ellátására, újabb asztalok beszer-
zésére, zárható árusítóhely kialakítására, 
térfigyelő rendszer telepítésére és az aka-
dálymentesített szociális helyiség kialakítá-
sára pályáznánk. A projekt 10%-os önerőt 
igényel, ami Szegvár esetében 50.000.000 
Ft-os beruházás esetében 5.000.000 Ft-os 
saját forrást jelentene. Megkérdezte a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság véleményét az 
általuk megtárgyalt előterjesztéssel kapcso-
latosan.

Kis János bizottsági elnök a téma kap-
csán megjegyezte, hogy a piaci árusok 
helyhasználati díjának befizetését délutá-
nonként is ellenőrizni kellene, hogy annak 
se maradjon le, aki csak délután árusít. El-

mondta, a Bizottság maximálisan támogat-
ja a pályázat benyújtását, az előterjesztést 
elfogadásra javasolja.

Dr. Szecskó Tamás jegyző hozzátette, 
hogy az ellenőrzés azért problematikus, 
mert a piaci nyitvatartási időn kívüli, dél-
utáni piachasználat miatt hivatalosan nem 
lehet helypénzt elkérni. Viszont szankci-
ókat lehetne bevezetni, annak érdekében, 
hogy a nyitvatartási időn túli piachasználat 
visszaszorítható legyen. 

Kis János bizottsági elnök megkérdezte, 
hogy van-e valami feltétele annak, hogy a 
piaci nyitva tartás idejét módosítsuk? 

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, hogy a Képviselő-testület hatáskö-
rében bármikor módosíthatja azt. Javasolta, 
hogy amennyiben nyitvatartási időn kívül 
árul, szankcionáljuk.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági 
elnök megkérdezte, hogy a piacfejlesztési 
pályázat részét képezheti-e a közvilágítás 
bővítése illetve egy utcai takarítógép be-
szerzése?

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, hogy a jelenleg meglévő tetőre a 
napelemes és arról működő kamera rend-
szer kiépítése mellett tervben van a világí-
tás bővítése is. A takarítógép beszerzésé-
nek lehetőségét még meg kell vizsgálni. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött arról, hogy pá-
lyázatot nyújt be a VP6-7.2.1.1-20 kódszá-
mú projekt keretében helyi termékértéke-
sítést szolgáló piacok infrastrukturális- és 
eszközfejlesztésre.

Jelen pályázat keretében fejlesztéssel 
érintett ingatlan helyrajzi száma: Szegvár 
belterület 784 helyrajzi szám.

Jelen pályázat keretében fejlesztés meg-
nevezése: A helyi termékértékesítést szol-
gáló piac működéséhez szükséges rögzített 
és mobil eszközök beszerzése és infra-
strukturális fejlesztése.

Jelen felhívás keretében a támogatási 
kérelmek benyújtására 2020. november 2. 
napjától 2021. december 17. napjáig van le-
hetőség.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázat benyújtására.

Szociális célú tüzelőanyag támogatásról 
szóló helyi önkormányzati rendelet megal-
kotása

Szabó Tibor György polgármester át-
adta a szót dr. Szecskó Tamás jegyzőnek, 
ismertesse az előterjesztést.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, 
hogy a Belügyminisztérium pályázatán 
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A 11. oldal folytatása
közel 670q tűzifát, jobban mondva barna-
kőszenet nyert az Önkormányzat. A pá-
lyázathoz szükséges volt biztosítani önerőt 
is. A szociális tüzelőre való jogosultság 
és a kiosztásának feltételeit rendeletben 
kell szabályozni. Elmondta, a tavalyi év-
hez viszonyítva azonosak az igénylési és 
rászorultsági feltételek. Egy háztartás ma-
ximum 10q szénre pályázhat, a kérelem be-
érkezési határideje november 18.

Szabó Tibor György polgármester hoz-
zátette, hogy a barnakőszén megvásárlá-
sához szükséges önerő biztosítása mellett 
az önkormányzatot terheli az ideszállítás 
költsége is, illetve a kiszállításhoz köthető 
erőforrások biztosítása. Kérte az Oktatási, 
Szociális és Kulturális Bizottságot, mondja 
el véleményét az előterjesztésről.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági 
elnök elmondta, hogy a Bizottság a rende-
lettervezetet elfogadásra javasolja.

Szabó Tibor György polgármester kérte 
Kis János bizottsági elnököt, véleményezze 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében 
az előterjesztést.

Kis János bizottsági elnök elmondta, 
hogy a Bizottság elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testületének 7 /2020. (X. 30.) ön-
kormányzati rendeletét a szociális célú tüze-
lőanyag támogatás helyi szabályairól.

A vásárok és piacok rendjéről szóló helyi 
önkormányzati rendelet módosítása

Szabó Tibor György polgármester fel-
kérte dr. Szecskó Tamás jegyzőt, hogy be-
széljen pár szóban az előterjesztésről.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy 
májusban a veszélyhelyzet bevezetésekor egy 
kormányrendeletnek megfelelően ki kellett 
egészíteni a rendeletet a 65. életévet betöltött 
személyekre vonatkozó vásárlási idősáv sza-
bályozásaival. Ezt a módosítást szükséges 
hatályon kívül helyezni. A rendeletmódo-
sítás másik pontja annak az igénynek a ki-
szolgálása lenne, hogy a kizárólag sajátkezű 
előállítású kézműves termékeket árusítók a 
helyhasználati díj felétől mentesüljenek, a 
kérvényezéstől számított egy évig.

Szabó Tibor György polgármester fel-
kérte az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elnökét, véleményezze az előter-
jesztést.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona elmondta, 
hogy a Bizottság a rendelet tervezetet elfo-
gadásra javasolja. 

Szabó Tibor György polgármester a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát kérte.

Szegvári diák sikere
Szabó Hédi, Szegváron 

élő diák nyerte a Magyar 
Nyelvőr Alapítvány „Itt 
élek a Kárpát-medencében” 
című retorikai versenyét, 
amit a középsuli.hu olda-
lon hirdettek meg. Hédi 
a településéről beszélt a 
3 perces videóban, ami 
igencsak elnyerte a zsűri 
tetszését. 

Szabó Hédi a hódmező-
vásárhelyi Bethlen Gábor 
Református Gimnázium 9. 
C osztályos diákja, mate-
matika-fizika szakon tanul.

A beadás utolsó napján  
készült a film

– Édesanyám találta a 
pályázatot, de az utolsó 
pillanatban, egy nappal 
a beadási határidő előtt. 
Úgy döntöttem, ennek el-
lenére megpróbálom. Egy 
3 perces videót kellett ké-
szíteni a településről, ahol 
élek. Jött az első megol-
dandó kérdés, ki veszi fel 
a videót? A szüleim dolgoznak, úgyhogy 
a legjobb barátnőmet, karatetársamat, Er-
dei Daniellát kértem fel. Még aznap este 
összeraktuk a szöveget, amit másnap, az 
online órák szünetében tanultam meg. Az 
utolsó, a hetedik óra után mindent eldob-
tunk a kezünkből és rohantunk a forga-
tásra. Nem sok időnk maradt sötétedésig. 
Sietni kellett, mert több helyszínen készült 
a felvétel, amit Daniella vett fel a telefon-
jával. Nem volt egyszerű dolgunk. Hol egy 
autó jött és belezúgott a képbe, máskor 
gyalogosok sétáltak arra, ahol éppen for-
gattunk. Szerencsére, amit elterveztünk, 
sikerült mindent felvenni még világosban. 
Forgatás után pedig megvágtuk az anya-
got. Így készült el a kisfilm.

Kipróbálná, milyen biciklivel menni 
az iskolába

Hédi elmesélte, az anyag elküldése 
előtt derült ki, hogy felkészítő tanárra is 
szükség lesz. Gyorsan felhívta iskolája 
egyik pedagógusát, Simon Ferencet, aki 
megnézte a videót és tanácsokkal látta el 
a lányokat. Az ő instrukciójával véglegesí-

tették a pályaművet, amit az utolsó pillana-
tokban küldtek el.

Hédi, ahogy a filmjéből is kiderül, na-
gyon szereti Szegvárt.

– Szeretem, mert nyugodt, itt minden-
ki ismer mindenkit. A szegváriak nagyon 
összetartóak. Persze pletyka van nálunk 
is, ami gyorsabban szárnyra kap, mint a 
városban, de ez is hozzátartozik. Egyedül 
az a rossz, hogy messzire van  az iskolák-
tól, ahová jártam, járok. Még sosem vol-
tam biciklivel suliban, mivel általánosba 
Szentesre jártam, most pedig középsuliba 
Hódmezővásárhelyre.

Pénzügyi nyomozónak készül

Héditől megtudtuk, a középiskola után 
a Közszolgálati Egyetemen folytatná a ta-
nulmányait, mivel pénzügyi nyomozó sze-
retne lenni.

A retorikai verseny első helyezettje 
100 ezer forint pénzjutalmat kapott, amit 
egyenlő arányban megoszt a kisfilm készí-
tésében közreműködő barátnőjével, Dani-
ellával.

Forrás: delmagyar.hu/Kovács Erika (Folytatás a 13. oldalon)
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A 12. oldal folytatása
Kis János bizottsági elnök elmondta, 

hogy az előterjesztést a Bizottság elfoga-
dásra javasolja.

Szabó Tibor György polgármester 
hozzátette, hogy a korábban beszélt, pia-
ci nyitvatartási időn túli árusítókat érintő 
szankcionálással kapcsolatos felvetést to-
vábbgondolásra és tárgyalásra javasolja egy 
következő testületi ülésen.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona megjegyez-
te, hogy a határidők tisztázása végett rög-
zítsék: a kézműves árusokat érintő hely-
használati díjkedvezmény a kérelmezés 
évének utolsó napjáig legyen érvényes. 

Kis János bizottsági elnök módosítási ja-
vaslatában elmondta, hogy a piacon tartózko-
dóknak javasoljuk az arcmaszk használatát.

Szabó Tibor György polgármester Kis 
János bizottsági elnök javaslatára megerő-
sítette, hogy a honlapon illetve az írott saj-
tóban megjelentetjük, hogy a közterületen 
a maszk használata javasolt. Aggályát fe-
jezte ki, hogy a kialakult vírushelyzetben 
nem kapunk tájékoztatást arról, hogy ki a 
fertőzött, és kérésre sem adnak semmiféle 
tájékoztatást. Így lakossági megkeresések-
re sem tudunk érdemben választ adni. El-
mondta, amennyiben közvetlen kollégát is 
érint a megbetegedés, a feladatellátást szü-
neteltetni fogjuk, vagyis a kormány enge-
délyével bezárjuk az adott intézményt. 

Kis János bizottsági tag megkérdezte, 
hogy az önkormányzat jogszabály által elő-
írt kötelezettsége közé tartozik-e még – a 
tavaszi helyzethez hasonlóan – hogy a ka-
ranténba helyezett emberek ellátásáról gon-
doskodnia kell?

Szabó Tibor György polgármester el-
mondta, hogy továbbra is fordulhatnak a 
lakosok segítségért az önkormányzathoz. 
De a tavaszi helyzettől eltérően nem je-
lentkeztek olyanok, akik ellátását segíteni, 
biztosítani kell, a tapasztalat az, hogy ezt 
megoldják a rokonok, családtagok. Megkér-
dezte, hogy a piac rendelet módosításával 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
észrevétele?

Piti János képviselő felvetette, hogy a 
heti 3 napos piaci nyitva tartás (hétfő, szer-
da, péntek) esetében módosítsák annyiban, 
hogy mindhárom nyitvatartási napon dél-
előtt és délután is üzemeljen a piac. 

Szabó Tibor György elmondta, hogy 
meg kell vizsgálni, van-e rá igény és az 
alapján lehet módosítani. Javasolta, hogy a 
nyitvatartási időn túli piaci árusítás szank-
cionálása és a nyitva tartási idő módosítása 
legyen egy következő testületi ülés témája. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-

mányzat képviselő-testületének 8/2020. (X. 
30.) önkormányzati rendeletét a helyi vá-
sárok és piac rendjéről szóló helyi önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

2020. évi igazgatási szünet elrendelése
Dr. Szecskó Tamás javasolta, hogy a hi-

vatal ügyfélfogadását december 21. és 31. 
között szüneteltessék. Egyrészt, a hivatali 
dolgozók, az addig még ki nem vett sza-
badságukkal élhetnek, másrészt a csökkent 
ügyfélforgalom sem indokolja a két ünnep 
közötti nyitva tartást. Ezzel a rezsi költsé-
geken is spórolni lehet.

Szabó Tibor György polgármester hoz-
zátette, hogy az igazgatási szünet a hivatali 
dolgozóknak is hasznos, mert így az ün-
nepeket, családi körben tudják eltölteni és 
megújulva, feltöltődve tudnak az új évhez 
és a munkához hozzákezdeni. Megkérdezte 
az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizott-
ság véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona elmondta, a 
Bizottság elfogadásra javasolja.

Szabó Tibor György polgármester meg-
kérdezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság véleményét az előterjesztésről.

Kis János bizottsági elnök elmondta, a 
Bizottság elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 9/2020. (X. 
30.) önkormányzati rendeletét a 2020. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről.

A gyermekjóléti alapellátásokról, a gyer-
mekek pénzbeli és természetbeni juttatá-
sairól szóló helyi önkormányzati rendelet 
módosítása

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, a 
rendelet a gyermekek napközi ellátását biz-
tosító intézményeinek térítési díját tartal-
mazza. Az újonnan megnyitó Mini Bölcső-
de tekintetében is rendelkezni kell a térítési 
díjakról, amellyel így kiegészülne a helyi 
rendelet szövege.

Szabó Tibor György megkérdezte az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági 
elnök elmondta a rendeletmódosítást a Bi-
zottság elfogadásra javasolja. 

Szabó Tibor György polgármester kérte 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, véle-
ményezze az előterjesztést.

Kis János bizottsági elnök elmondta, a 
Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-
módosítást. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-

mányzat képviselő-testületének 10/2020. 
(X. 30.) önkormányzati rendeletét a gyer-
mekjóléti alapellátásokról, a gyermekek 
pénzbeli és természetbeni juttatásairól szó-
ló helyi önkormányzati rendelet módosítá-
sáról.

Nagy Mona támogatása
Szabó Tibor György elmondta, hogy 

Nagy Mónika festőművész által készített 
olajfestményeket kapták meg a „Szegvár 
Díszpolgára” és „Szegvárért Emlékérem” 
díjazottjai. A kezdeményezés célja, hogy 
ne pénzbeli támogatásban részesüljenek a 
díjazottak, hanem értékálló, és nem utolsó-
sorban szegvári alkotók, művészek alkotá-
sait kapják ajándékba. A képekért cserébe 
egyszeri, önkormányzati támogatásban ré-
szesülne a művésznő. Megkérdezte, a Pénz-
ügyi és Gazdasági Bizottság véleményét.

Kis János bizottsági elnök elmondta, a 
Bizottság elfogadásra javasolja.

Szabó Tibor György polgármester meg-
kérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociá-
lis Bizottság véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona elmondta, a 
Bizottság az előterjesztést elfogadásra java-
solja.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Nagy Mónika részére 130.000 
Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a támogatási szerződés megkö-
tésére és a támogatás átadására.

A Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatása

Szabó Tibor polgármester elmondta, 
hogy az előző testületi döntés előtt a bizott-
ságok már megtárgyalták az előterjesztést, 
csak testületi döntés nem született a támo-
gatásról. Ezt pótolandó kérte, aki egyetért 
az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szegvár Nagyközség 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 2020. évi 
költségvetés céltartalékából 264.734 Ft tá-
mogatást nyújt az egyesület 2020. évi köz-
üzemi költségeinek megfizetése céljából.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a támogatási szerződés megkö-
tésével.

Szabó Tibor György polgármester meg-
kérdezte, van-e valakinek még kérdése, 
hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolat-
ban? Mivel nem volt, megköszönte a rész-
vételt és zárt ülést rendelt el.
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Tisztelt Ügyfelek!

A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel 
Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a  

Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás korlátozott.

A Hivatalba érkezve a portán kell jelezni az ügyintézés tárgyát, majd a kapott utasítások 
szerint kell eljárni. Amennyiben a bejárati ajtó zárva van, akkor ügyfélfogadási időben kérjük, 
hívja a 63/364-800 vagy a 63/364-817 telefonszámok egyikét. A Hivatalban való 
tartózkodás alatt a szájmaszk megfelelő viselése mindvégig kötelező!

Ügyeit, amennyiben lehetséges, kérjük, intézze elektronikusan (e-mail, e-Papír) vagy 
telefonon. Kérelmek, nyomtatványok elérhetőek a www.szegvar.hu honlapon a 
Dokumentumtár fülön.

Szíves megértésüket ezúton is köszönjük!

Telefonos elérhetőségek:

63 / 364-800 

Anyakönyv:       24-es mellék

Adó:       23-as mellék

Hagyaték:      24-es mellék

Hirdetmények:     21-es mellék

Kereskedelmi hatóság:   21-es mellék

Lakossági bejelentés:    26-os mellék

Pénztár:       19-es mellék

Segélyezési, szociális ügyek:  24-es mellék

             20-as mellék

Egyéb:       26-os mellék
  

További információ: 63/364-817
dr. Szecskó Tamás jegyző

Szegvári Polgármesteri Hivatal

Miért dobtad el  
a szívem?

Ma debütált Mohácsi Brigi énekesnő 
legújabb „Miért dobtad el a szívem” című 
videoklipje, melyet Szegváron forgattak.

Gila Olga már több alkalommal smin-
kelt a Sláger TV vendégeinek, Brigi pe-
dig felfigyelt Olga referencia munkáira. 
Megbeszélték, hogy a dal hangulatához 
illő smink fog készülni, s a klip helyszíne 
pedig a szegvári Szabadság téri park lesz, 
amely őszi színeivel igazán varázslatossá 
tette a felvételt.

Mohácsi Brigi Erdélyben született, 13 
éves korától énekel. Zenei egyetemet vég-
zett, klasszikus, komoly zenét tanult. 18 
éves korától áll színpadon, mint énekesnő. 
Első dalai popzenei stílusban íródtak, ké-
sőbb váltott mulatós műfajra. 2014. február 
12-én jött számára az igazi áttörés, amikor 
427 jelentkező közül őt választotta a Nóta 
TV zsűrije a meghirdetett tehetségkutató-
ján. Azóta is a Sláger TV mulatós csapatát 
erősíti, és minden saját gyártású műsoruk 
állandó vendégének mondhatja magát. A 
Szerenád és a Szeretem a családom című 
dalokkal ismerték meg a TV nézők. 2015 
decemberében jelent meg első nagyleme-
ze, Gyere szeress még címmel, majd 2019-
ben a második, melynek címe: Ma semmi 
sem érdekel. Videoklipjei folyamatosan 
láthatóak a Sláger TV csatornáján. Mu-
latós koncertjeivel bejárta már Magyar-
országot, valamint Szlovákia és Románia 
magyar lakta településeit.

Gila Olga Szegváron született, „műhe-
lyét” is Szegváron üzemelteti, a Kontra 
utcában. A sminkelést 2006-ban kezdte 
egy olasz mesternél, majd folyamatosan 
képezte magát Szegeden, Budapesten és 
külföldön. Orosz és ukrán mesterektől 
is tanult. Modellek, fotósok, fodrászok 
közreműködésével született az a millió 
alkotás, melyek a magyar szakmai lapok-
ban rendszeresen megjelennek. Olga több 
hazai és nemzetközi versenyen részt vett, 
sokszor ért el nívós helyezést, munkáját vi-
lágszerte elismerik. A film és maszk készí-
tés révén a sebek, hegek, groteszk alakok 
kialakítása is szenvedélyévé vált. Részt 
vett már reklámfilmek forgatásán, illetve 
egy horrorfilm forgatásán is. Főállásban 
német nyelvtanár, de szerelme a smink 
és filmes maszkkészítés. Munkájának el-
ismeréséért 2019-ben „Szegvárért Emlék-
érem” kitüntetést vehetett át.

Forrás: szegvaronline.hu

Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a Szegvári Naplót, kényelmesebb, 
ha előfizet. Emellett kedvezményt is kap: az előfizetés 2021-re  

csak 2200 Ft. 
Díjtalanul házhoz szállítjuk az újságot a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postára adását. Ez esetben az előfize-
tési díj 4000 Ft, amely a postaköltséget is tartalmazza.

Előfizetni személyesen előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
Banki befizetéssel vagy átutalással a Takarékbank Zrt-nél vezetett 

számlánkra. Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány 
57200062-10003475-00000000.
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Akik naponta 
elhozzák a csodát
Önkéntesként, munka és család mellett se-

gítik az elesetteket, rászorulókat a Segíteni 
akarok csoport tagjai: ahol kell élelmiszerrel, 
ruhával vagy tanácsadással, akár egy jó szó-
val. A civil közösség vezetői, Kerekes Ágnes és 
Farkas Dóra jó pár nehéz élethelyzettel talál-
koztak már, de még nem volt olyan probléma, 
amire ne találták volna meg a megoldást. 

Fél éve működik a Szentes környéki, nehéz 
helyzetbe került családokat támogató Segíteni 
akarok csoport az interneten, Kerekes Ágnes 
és Farkas Dóra előbb tagként, majd adminiszt-
rátorként segítik a közösség munkáját. A segítő 
csoport működése néhány hónapja öltött hi-
vatalos formát, ugyanis a szegedi Fatima Ház 
Alapítvány „vette a szárnyai alá” az önkén-
teseket, akik már hivatalosan is gyűjthetnek 
adományokat, az alapítványhoz csatlakozva 
próbálnak segíteni a környéken élőknek.

A két önkéntes már több éve próbál segíteni 
a rászorulókon, nem idegen nekik az elesettek 
támogatása, így már azon sem lepődnek meg, 
ha valaki éjjel csörög rájuk, hogy szüksége van 
valamire, vagy pár óra alatt kell összeszedni és 
célba juttatni egy segélycsomagot. A csoport 
megalakulása óta már csaknem nyolcszáz em-
berrel kerültek kapcsolatba. Volt, akinek mosó-
gépet, másnak gáztűzhelyet tudtak szerezni, de 
nem csak tárgyi segítséggel tudják támogatni a 
rászorulókat.

– Ügyvéd is van a csoportunkban, így jogi 
tanácsot, segítséget is tudunk adni. Van olyan 
is, amikor csak tűzoltásra van mód, de általá-
ban a probléma gyökerét szeretnénk megtalál-
ni és elhárítani, hogy ne kerüljön újra nehéz 
élethelyzetbe az illető. Úgy gondoljuk, hogy 
egy kis segítséggel a lehetetlenből is ki lehet 
hozni a lehetségest – fogalmazott Kerekes 
Ágnes.

A két nő sok nehéz sorssal találkozott már, 
volt, hogy úgy érezték, már nem bírják tovább.

– Az ad erőt, amikor látjuk, hogy boldogul-
nak, megállják a helyüket, akiket segítünk, és 
az, amikor látjuk a gyerekek szemében az örö-
möt. Akkor tudjuk, hogy megéri tovább csinál-
ni – tette hozzá Farkas Dóra.

Forrás: delmagyar.hu/Majzik Attila 

Kitüntetés kapott 
Fuvó Mihály 

főtörzsőrmester
Magyarország Honvédelmi Minisztere a 

Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát adomá-
nyozta 2020. október 23-án Fuvó Mihály fő-
törzsőrmesternek a beosztásában huzamos 
időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, vala-
mint szakmai érdemei elismeréséül.

Fuvó főtörzsőrmester katonai pályafutása 
1993-ban kezdődött sorkatonaként Szentesen. 
Akkor még nem gondolt arra, hogy hivatásul 
válassza Magyarország és állampolgárai védel-
mét, így 1994-ben leszerelt és a polgári életben 
– szakképzettségének megfelelően – asztalos-
ként dolgozott közel tíz évet. 

2004-ben mégis úgy döntött, hogy egyenru-
hát ölt, és november elején bevonult a Tapolcai 
Kiképző Központba, ahol az alapkiképzést és 
a szakkiképzést követően Szentesre, a műszaki 
dandárhoz került. Első beosztását szakaszve-
zetőként a dandártörzs támogató századánál 
kapta, mint gépkocsivezető. Három évig vezet-
te és tartotta karban a keze alá került gépjár-
műveket. Kitartó és megbízható munkája ér-
demessé tette arra, hogy tiszthelyettes legyen, 
ezért 2008-ban Szentendrére vezényelték, és 
a 10 hónapos tiszthelyettes-képzést követően 
őrmesteri rendfokozattal a szentesi alakulat 
hídépítő századánál kapott rajparancsnok-he-
lyettesi beosztást. 

2013 decembere óta pedig oszlopos tagja az 
Alacsonyvízi Hídépítő századnak, ahol tech-
nikus altisztként tevékenykedik az ezred min-
dennapjaiban. Fuvó főtörzsőrmester számos 
szaktanfolyamon (vegyi sugárfelderítő kikép-
zés, századtechnikus tanfolyam) gazdagítot-
ta ismereteit, valamint gépkiképzések során 
szerzett képesítést különböző gépek (DTJA-60 
keretfűrész, benzinmotoros láncfűrész, villa-
mos ácsműhely, USZM-2 hídépítő berendezés) 
használatára.

Fuvó Mihály családjával Szegváron, a Ga-
lamb utcában lakik.

Forrás: szegvaronline.hu

Focicsapataink 
eredményei

Csongrád-Csanád Megyei U14 „A”
5. forduló
Csongrád – Szegvár 19 – 0

7. forduló
Szegvár – Csanytelek 1 – 2
Góllövő: Orosz Gábor Ferenc

8. forduló
Szentesi Kinizsi – Szegvár 35 – 0

9. forduló
Szegvár – Nagymágocs 7 – 1
Góllövők: Orosz Gábor Ferenc (3), Horváth 
Kristóf, Ocskó Levente Ferenc, Bánfi Matthew 
István, Orosz Ádám

Csongrád-Csanád Megyei III. osztály
Felnőtt
8. forduló
Csanádpalota – Szegvár 2 – 2
Góllövő: Janó Lászó, Puhala Krisztián György

9. forduló
Szegvár – Pusztamérges 1 – 1
Góllövő: Bihari Dániel

10. forduló
Szeged Pázsit – Szegvár 1 – 2
Góllövők: Piti János Zoltán, Rácz Zoltán

11. forduló
Szegvár – Öttömös 3 – 0
Góllövő: Puhala Krisztián György (2), Piti Já-
nos Zoltán

12. forduló
Szentesi Kinizsi II. – Szegvár 4 – 2
Góllövő: Piti János Zoltán, Széll Norbert

Az elmaradt mérkőzéseket később játsszák le.

Az NB-I Keleti csoportjában játszó te-
kecsapatunk eredményei, mérkőzései

8. forduló
Szolnok (3268) – Szegvár (3437) 2 – 6
Pontszerzők: Rácz Róbert, Vigh Ferenc, Pus-
kás Bence, Márton János

Ifjúságiak
Szolnok (994) – Szegvár (996) 1 – 3
Pontszerző: Fuvó Milán

9. forduló
NKM Gáz SE – Szegvár
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