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Köszönjük munkatársaink, cikk-
íróink segítségét, hogy 2019-ben is 
írásaikkal, beszámolóikkal színe-
sebbé tették újságunkat:
Dr. Antal Péter
Blaskovics Sándor
Bucsányi László
Erdei Sándor
Gémes László
Gyömbér Ferencné
Kondacs Mihályné
Kosztolányi Sándorné
Kovács Lajos István
Lukács Istvánné
Dr. Mészáros Imre
Orvosné Jaksa Mária
Piti Magdolna
Pöszmet Zsolt
Puskásné Halál Ágnes
Ráczné Purgel Ilona
Rozgonyi Mária
Szabó Irén
Szabó Judit
Szabó Virág Anna
Szlapák Dániel
Szlapák Nóra
Tóthné Nóbik Mariann
Vajda Gabriella Tűzköves Alapítvány
Váradi Mercédesz
Váradiné Szép Tünde
Vass Tibor
Vighné Berényi Klári
Kerekes Mátyás, Purgel Zoltán, Vi-
ola István és a cikkírók fotói színe-
sítették az újság lapjait.

A www.szegvarinapló.hu honla-
punkra Kovács Lajos István tölti fel 
az egyes lapszámokat.

Átvettük az internetről a delma-
gyar.hu, szegedma.hu, vasarnap.hu, 
magyarkurir.hu, romkat.ro, Szent-
endre város hivatalos honlapja, 
Szentesi gyors oldalakon, illetve a 
Mária Rádió Magazin, Nők Lapja, 
Szentesi Élet, Lépcsők folyóiratok-
ban megjelent írásokat.

Szegvár Nagyközség Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal munka-
társai, képviselő-testületi jegyző-
könyvekkel, egy-egy aktuális hírrel, 
információval segítettek.

A Hunor Coop 213. sz. ABC, a 
Hunor Coop 202. sz. ABC, a Pék-
sarok Market, a Mini Élelmiszer, a 
Szentesi utcai Kisbolt, az R&G üz-
let, a Gyógyszertár munkatársai, a 
Rozmaring ABC, Bihari Ferencné 
és családja segítettek abban, hogy 
az újság eljusson az olvasókhoz. 
Az előfizetőkhöz önkénteseink és a 
szerkesztők viszik el a lapot.

A Művelődési Ház munkatársai 
közreműködtek az olvasói kapcso-
lattartásban, cikkeket, üzeneteket 
vettek át, előfizetőket jegyeztek fel.

Köszönjük minden segítőnk egész 
éves munkáját! Várjuk továbbra is 
közérdekű írásaikat, javaslataikat!

A Szegvári Napló megjelenését tá-
mogatják azzal, hogy havonta meg-
vásárolják az újságot vagy előfizet-
nek rá, hirdetést adnak közre. Az 
önkormányzat civil szervezeteknek 
adományozható keretéből támogatta 
az újság megjelenését.

A szerkesztők

Köszönjük segítségüket! Pósa Lajos:
A jövendő

Forrongva forr felhők közt a jövendő,

Új hősök és új korszakok születnek.

Göngyölgessük ki szívünk mélyiből

Szent lobogóját honszeretetnek.

Álljon alá mind, akinek bölcsőjét

Magyar földön termett fából faragták!

Álljon alá, kinek kenyéradó

Kalászait honi szellők ringatják!

Magyar dalok lengessék szárnyait!

Magyar érzés ölelje át!

Szeressük egymást mind testvérekül,

Együtt s egyformán a hazát!

Széttöredezve és egymást gyűlölve

Mindnyájan gyengébbek vagyunk.

Szívünk egy cél felé dobogjon,

Egy célra gondoljon agyunk.

Ha millió meg millió kar

Fonódik egybe szép hazánk körül.

Földet rázó, villámrontó viharban

Megállunk, rendületlenül!
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LAPZÁRTA
2020. február 28. (péntek) 17 óra

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

Megemlékezés
Elmentél, s veled együtt

eltűnt a remény,
de lelkünk egy darabja

utadon elkísér.
Veled vagyunk most is,
te pedig velünk vagy,

mert szeretetünk irántad
oly végtelenül nagy.”

Fájó szívvel 
emlékezünk

Ágoston János

halálának 20. 
évfordulóján.

Felesége, gyermekei, 
unokái, dédunokái

Megemlékezés
„Emléked szívünkben örökre megma-
rad, minden Érted hulló könnycsepp 

nyugtassa álmodat.”

Emlékezünk férjem

Kovács László

halálának 5. éves évfordulójára

Felesége, gyermekei, unokái

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai 

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

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

Családi események
2020. január

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde 
anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Boda Ádám és Csányi 
Andrea szentesi lakosok.

Halálesetek: Joó Ferencné Szabó Juli-
anna, Kossuth u. 10. (78 éves); Halál An-
tal, József A. u. 41. (92 éves); Tóth Ernőné 
Orosz Mária, Régiposta u. 25. (67 éves); 
Seres Károly, Régitemető u. 5/A (69 éves).

Hulladékszállítás
Sárga kuka  

(újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb február 19.

Házhoz menő  
zöldhulladék gyűjtés

Minden hónap első szerda
Legközelebb március 4.

Megemlékezés
„Telik az idő, de nem tompul a fájdalom

az emléked él, s hiányzol nagyon.
Nincs hang, nincs szó, nincs üzenet,

nincs érintés, mely minden szívet 
melenget.

Van helyette egy fénykép, egy sírhalom,
sok szív, mely fáj nagyon.”

Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk életünk legszomorúbb napjára,

ifj. Gila Tibor

halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja és barátai

Előfizetés
kedvezménnyel!

 
Ha minden hónapban megveszi a 

Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha 
előfizet. Emellett kedvezményt is 
kap: az előfizetés 2020-ra csak 1000 
Ft.

Díjtalanul házhoz szállítjuk az új-
ságot a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk pos-
tára adását. Ez esetben az előfizetési 
díj 3000 Ft, amely a postaköltséget is 
tartalmazza.

Előfizetni a könyvtárban lehet 
minden hétfőn 15-17 óra között, va-
lamint minden csütörtökön 16-18 óra 
között.

Banki befizetéssel vagy átutalással 
a Szegvár és Vidéke Takarékszövet-
kezetnél vezetett számlánkra. 

Szegváriak Tájékoztatásáért  
Alapítvány  

57200062-10003475-00000000.

Köszönet
Köszönet mindazoknak, akik az 

elmúlt években támogatták adójuk 
1%-ával a Szép Öregkor Nyugdíjasok 

Egyesületét.
2020-ban is szívesen fogadjuk  

hozzájárulásukat.

Kedvezményezett neve: 
Szép Öregkor Nyugdíjasok Egyesü-

lete, Szegvár, Kórógy u. 47.

adószám: 18479160-1-06
számlaszám: 57200062-10027831
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Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. november 11-én 17:00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Okospadok A Szegvári Napló pénzforgalma 
2019-ben

Bevételek
Nyitó egyenleg 85.569 Ft
Újságár 562.300 Ft
Lakossági támogatás 97.000 Ft
Hirdetés 60.800 Ft
Önkormányzati támogatás 70.000 Ft
Összesen: 875.669 Ft

Kiadások
Nyomdaköltség  599.613 Ft
Útiköltség 13.825 Ft
Honlap működtetés 20.320 Ft
Adminisztrációs költség 8.535 Ft
Postaköltség (előfizetők) 29.609 Ft
Banki költség 22.591 Ft
Összesen: 694.493 Ft

Egyenleg 2019. december 31-én 181.176 Ft

Három napelemes okospadnál is feltölthetik a mobiljukat a szegvá-
riak. A padoknál szabad wifi is elérhető.
– Még az előző települési önkormányzat pályázott a helyi klímastraté-

giai projekten belül okospadok beszerzésére, amelyek nemrég kerültek 
a helyükre – mondta Szabó Tibor, Szegvár polgármestere. A padok 3 
millió forintba kerültek. A pályázat a beruházás költségeinek a 100 szá-
zalékát támogatta.

– Egyet az iskola és a plébánia környezetébe, egyet a piachoz, egyet az 
újfalusi ABC-hez telepíttettünk. Napenergiával működnek. A padoknál 
lehet telefont tölteni, wifi-jelet fogni, ami 4 méteres körzetében érhető 
el. Éjszaka is használhatók. Kétméteres körzetben hangulatos világítást 
is nyújtanak – sorolta a polgármester. A klímastratégia jegyében a hő-
mérsékletet is mérik az ülőalkalmatosságok. Az adatokat egy rendszer-
be továbbítják.

Már most is sokan megállnak a padoknál, hogy megnézzék az üze-
neteiket vagy a közösségi oldalukat. Tavasztól minden bizonnyal az 
okospadokon üldögélők száma is megnövekszik. Nem kell attól tartani, 
hogy ha naposra fordul az idő, akkor felmelegszik majd az ülőfelület. 
Egy beépített hűtőrendszer gondoskodik róla, hogy mindig kellemes hő-
mérsékletű maradjon.

Kovács Erika/Délmagyar

Szabó Tibor polgármester üdvözölte a meg-
jelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes. 

1. napirendi pont: Ivóvíz gördülő fejlesztési 
terv elfogadása

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
az Alföldvíz Zrt. által megküldött gördülő 
fejlesztési tervről kell döntenie a képviselő-
testületnek. Konkrétan arról, hogy a testület 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesz-
tés mellékletét tartalmazó meghatalmazás és 
a véleményező nyilatkozat aláírásával. (1. sz. 
melléklet) Elmondta, hogy a felújításokat és 
pótlásokat tartalmazó táblázatba az Alföld-
víz Zrt. tizenöt évre előre leírta, hogy milyen 
pótlásokat és felújításokat szeretne végrehaj-
tani. A forrást megnevezte, ez a használati díj, 
melyet az Alföldvíz Zrt. fizet az önkormány-
zatnak a rendszerhasználatért. A rendszer az 

önkormányzat tulajdonában van. Megkérdez-
te, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, hogy az önkormányzatnak ez nem 
kerül pénzbe?

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy 
elméletileg nem. Elmondta, hogy az ivóvíz díj 
meghatározás állami kézben van. Az Alföldvíz 
Zrt. szolgáltatást nyújt ezért a díjért és rendszer-
használati díjat fizet az önkormányzatnak. A terv-
ben szereplő pótlások fedezete a használati díj. 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, hogy 15 
éves időtartamra szól a terv. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a 2020-2034 időszakra vonatko-
zó Ivóvíz Gördülő Fejlesztési Tervet az előter-
jesztés szerint elfogadja. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a melléklet sze-
rinti meghatalmazás és véleményező nyilatko-
zat aláírására.

2. napirendi pont: Szennyvíz gördülő fejlesz-
tési terv elfogadása

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
ez pont ugyanaz, mint az ivóvíz, csak ennél 
más tételek szerepelnek. (2. sz. melléklet) Itt 
is a használati díj a fedezete a felújításoknak, 
pótlásoknak. Ismertette a határozati javaslatot. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a 2020-2034 időszakra vonat-
kozó szennyvíz Gördülő Fejlesztési Tervet az 
előterjesztés szerint elfogadja. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a mel-
léklet szerinti meghatalmazás és véleményező 
nyilatkozat aláírására.
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásár-
helyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-
es 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
február 10-14. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
február 17-21. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
február 24-28. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
március 2-6. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 
óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 
óra, üzemorvosi rendelés

Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hoz-
zanak. 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
Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban minden 
Szerda 8.00-16.00 óráig 

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

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

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

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
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 halőrei-
nek telefonszáma:

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

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődé-
si 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, Szél-
malom, 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 csütörtö-
kén 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 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

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

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szegvár településen a hivatal elnöke által 
2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek 
gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és 
megnevezései a következők: 

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző 

Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások 
kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik 
az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom 
jellemzőinek feltérképezésében.  

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, 
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 
előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az 
eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.  

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen 
adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus 
lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 

Kérem, hogy a leírtak alapján a helyileg szokásos módon (helyi lap, települési honlap stb.) tájékoztassa 
a településen élőket a lakossági adatgyűjtések fontosságáról. 

Köszönöm együttműködését, támogatását, amellyel hozzájárul a felmérés sikeres 
végrehajtásához! 
 
Budapest, 2020. január 31.    
  
 ………………………….. 
          Kátainé Csincsák Éva 
   főosztályvezető

Az Óvodánál központi konyhát alakí-
tanak ki. Járdaépítéseket és felújításokat 
terveznek. Fejlesztik a Kórógy-tó körüli 
parkot is Szegváron.

- A választás után pozitív mérleggel 
vettem át a települést. A beruházási 
alszámlán 93 millió forintja volt Szeg-
várnak, a folyószámlán pedig 5 millió 
forint. A likviditással nincs problé-
mája az önkormányzatnak. Köszönöm 
az elődömnek, hogy felelős gazdálko-

dást folytatott – mondta Szabó Tibor 
György, Szegvár új polgármestere. A 
szegvári önkormányzat életében nem-
csak polgármesterváltás történt az el-
múlt hetekben. Január 1-je óta Derek-
egyház kiválásával megszűnt a közös 
önkormányzati hivatal. Szegvár önál-
lóan folytatja, ami némi könnyebbsé-
get jelent a hivatal dolgozóinak. Január 
1-jétől új jegyzője is van a településnek. 
A jegyzői posztot ismét Szecskó Tamás 

Megszépítik a Kórógy-tó környéki 
pihenőparkot

tölti be, aki 2018. október 1-je előtt is 
ellátta ezt a feladatot. 

- Az önkormányzat 14 dolgozója közül 
nemrég 4-en közös megegyezéssel távoz-
tak. Senkit nem mi küldtünk el. Közülük 
ketten a megyei önkormányzathoz távoz-
tak. Két új munkatársunk már van, egy 
dolgozó munkáját belső átszervezéssel 
oldottuk meg – tette hozzá. Szabó Tibor 
György elmondta, idén számos fejlesz-

tést, beruházást, felújítást terveznek. Az 
óvodánál központi konyhát alakítanak ki, 
aminek a befejezési munkálatai várható-
an március végére készülnek el. A beru-
házást az önkormányzat cége végzi. Az 
önkormányzat járdaszakaszok építését, 
felújítását is tervezi olyan helyeken, ahol 
már hosszú ideje rossz a gyalogosközle-
kedés. A volt Kendergyártól a vasúti át-
járóig, illetve onnan a vasúti megállóhe-
lyig például a MÁV-val közös projektben 
építenek egy járdaszakaszt. Kátyúznak, 
csapadékvíz-elvezető árkokat tisztítanak 
és építenek. A Kórógy-tónál a pihenőpark 
átalakítását tervezik. Padokat, pergolá-
kat, szalonnasütőket helyeznek ki és nyil-
vános WC-t is építenek. A Kórógy-tó kör-
bejárhatóvá tételét hosszú távon tervezik. 
Két bérlakást is felújítanak. A Károlyi-
kastélynál a korábban kialakított sétányt 
közösségi munkával teszik rendbe. A ci-
vil élet erősítését is tervezik Szegváron. 

Kovács Erika/Délmagyar Online, 
2020. január 12.

 

   

 
H-1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.   Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 51. 

Telefon: +36-1/345-6675,   E-mail: lakossagi@ksh.hu,   Honlap: www.ksh.hu 
 

 Iktatószám: KSH/395/2020 
 Ügyintéző: Nádasné Uhrin Györgyi 
 Telefon: 06/1/4874302 
 Tárgy: Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről 
Szegvár 
nagyközség 
Polgármesteri Hivatala Jegyzője 
 
Szegvár 
Szabadság tér 2. 
6635 
 
 
Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr! 
  

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szegvár településen a hivatal elnöke által 
2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek 
gyakorlata szerint. 

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és 
megnevezései a következők: 

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző 

Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások 
kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik 
az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom 
jellemzőinek feltérképezésében.  

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, 
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 
előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az 
eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.  

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen 
adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus 
lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 

Kérem, hogy a leírtak alapján a helyileg szokásos módon (helyi lap, települési honlap stb.) tájékoztassa 
a településen élőket a lakossági adatgyűjtések fontosságáról. 

Köszönöm együttműködését, támogatását, amellyel hozzájárul a felmérés sikeres 
végrehajtásához! 
 
Budapest, 2020. január 31.    
  
 ………………………….. 
          Kátainé Csincsák Éva 
   főosztályvezető



6. oldal XXXIII. évfolyam 2. szám

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

Napirend előtt tárgyalandó ügyek:
Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a jelen-

levőket, hogy két pályázatot írtak ki. Az egyik 
a jegyzői pályázat, melynek határideje a tegna-
pi napon járt le. Öt pályázat érkezett. Továbbá 
kiírták a Szegvári Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény vezetői pályázatot. Ennek a 
beadási határideje december 18-a, erre még nem 
érkezett pályázat. Elmondta, hogy a Jakó út mű-
szaki átadása megtörtént. A beruházás kifizetése 
közel 100%-ban teljesült a vállalkozó részére. A 
műszaki átadás alkalmával kint jártak a hely-
színen. Elmondta, ha nem tudnák, hogy ez az út 
szilárd burkolattal van ellátva, nem lehetne ész-
revenni. Úgy véli, biztos szükség volt az út fel-
újítására, reméli, hogy a gazdák megelégedéssel 
fogják ezután is használni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

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

1. napirendi pont: Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, hogy a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, 
vagy új szabályzat megalkotására kétirányú köte-
lezettség alapján kell, hogy sor kerüljön. Egyszer 
az önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy 
a választások után az alakuló ülésen, vagy az azt 
követő első ülésen a képviselő-testület foglaljon ál-
lást szabályzatát illetően. A másik pedig az, hogy 
a Belügyminisztérium munkaterve alapján a Kor-
mányhivatalok hónapokkal ezelőtt minden egyes 
települési önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát megvizsgálták és törvényességi ész-
revétellel éltek tulajdonképpen mindenhol. Négy 
település vonatkozásában érintett, mind a négy 
település kapott törvényességi felhívást. Meg kell 
köszönni a Kormányhivatalnak, hogy rávilágít a 
hiányosságokra. A képviselő-testületi anyaghoz 
(2. sz. melléklet) nem lett csatolva a törvényességi 
észrevétel. A jelzett hiányosságok tejes mértékben 
pótolva, illetve javítva lettek, ezt Berkeczné Csák 
Andrea igazgatási osztályvezető megtette. Tájé-
koztatta a képviselőket, hogy nem sokkal a vá-
lasztások előtt a Kormányhivatal a Belügyminisz-
tériumi állásfoglalást továbbította a jegyzőkönyv 
hitelesítővel kapcsolatosan. A vonatkozó törvény 
azt írja elő, hogy a jegyzőkönyvet a polgármester 
és a jegyző írja alá. További felhatalmazást nem ad 
a jogszabály a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan, így 
nem alkalmazható jegyzőkönyv hitelesítő.

Szabó Tibor polgármester megköszönte a ki-
egészítő információkat. Megkérdezte a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság döntéséről. 

Kis János Tibor bizottsági elnök tájékoztatta a 

képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasá-
gi Bizottság megtárgyalta az SZMSZ-t. A bizott-
ság az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
által tett javaslatok alapján elfogadta az SZMSZ 
módosítását. 

Szabó Tibor polgármester felkérte az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a testületet az általuk tett módosí-
tásokról. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági elnök 
elmondta, hogy néhány technikai és adminiszt-
ratív módosítással élt a bizottság. Ezek a követ-
kezők. A 14. oldalon a 13. § (2) bekezdésben a 
médiumok helyett a média szó szerepeljen. 

A 11. § (2) bekezdésében az szerepel, hogy 
„A képviselő-testület ülését a polgármester, 
akadályoztatása esetén az alpolgármester, a 
polgármester és alpolgármester együttes aka-
dályoztatása, valamint a polgármesteri és az al-
polgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége 
esetén a képviselő-testület legfiatalabb tagja 
hívja össze és vezeti.” A 16. § (1) bekezdésében 
viszont az szerepel, hogy a „Pénzügyi Bizottság 
elnöke vezeti.” A bizottság azt javasolja, hogy le-
gyen összhangba és a 11. §. (2) bekezdésében is a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke szerepel-
jen. A 32. oldalon a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság tagjainak felsorolásánál Kis János Tibor név 
szerepel. Az előző oldalon a képviselő-testület 
tagjainak felsorolásánál Kis János név szerepel. 
A bizottság kérése, hogy mindkét helyen Kis Já-
nos Tibor név legyen. Ezekkel a módosításokkal 
a bizottság elfogadásra javasolja az SZMSZ-t. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az 
alakuló ülésen az Oktatási, Kulturális és Szoci-
ális Bizottságnál nem választottak elnökhelyet-
test. Javaslatára a 2019. november 25-i bizott-
sági ülésen Pöszmet Zsoltot választották meg 
elnökhelyettesnek. Így a 32. oldalon az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság tagjainak felso-
rolása a következő: Elnök: Döbrőssyné dr. Seres 
Ilona, Elnökhelyettes: Pöszmet Zsolt, Tagjai: 
Szenczi Zsolt, Bandula Ferenc, Purgel Zoltán. 
Megkérdezte, hogy kérdés észrevétel van-e az 
SZMSZ módosítással kapcsolatban?

Kis János Tibor képviselő a bizottságok meg-
nevezése kapcsán megjegyezte, hogy a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság-
ként szerepel az SZMSZ-ben. Kérte, hogy ez 
javításra kerüljön. 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, hogy 
Kis János Tibor által tett javaslat teljes egészében 
elfogadható. Így teljes és egész a Szervezeti és 
Működési Szabályzat. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 8/2019.(XI.29.) számú 
önkormányzati rendeletét Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról.

2. napirendi pont: 2020. évi belső ellenőrzési 
terv elfogadása

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. (3. sz. melléklet) A bizottsági ülé-
sen részt vett Gajdán Lejla belső ellenőr, aki a bi-
zottsági tagok kérdéseire, észrevételeire reagált 
és szóban kiegészítette az előterjesztést. Átadta a 
szót a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének. 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, hogy 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 
2020. évi belső ellenőrzési programot. A belső el-
lenőrtől tájékoztatást kaptak, hogy az ellenőrzési 
program négy éves stratégia részeként tekintendő. 
Megismerték az ellenőrzési programot és az abban 
foglaltakat. Megállapították, hogy önkormányzat 
tulajdonában lévő gazdasági társaságnál nem volt 
még sohasem ellenőrzés. Ezért azt javasolják, hogy 
2020-ban, akár terven felüli ellenőrzés keretében, 
ez valósuljon meg. A belső ellenőrtől azt is megtud-
ták, hogy a 2020-ra betervezett ellenőrzések között 
van olyan terület, melyet már korábban is ellenőr-
zött. Illetve van olyan, amit még a négy éves cik-
lus alatt nem ellenőrzött. Egyetlenegy hibát vétett 
személy szerint, hogy az érintetteket nem kérdezte 
meg a bizottsági ülésen, hogy van-e valami észre-
vételük az ellenőrzési tervvel kapcsolatban. Meg-
felelőnek tartják-e? A Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
2020. évi belső ellenőrzési tervet. 

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

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte, hogy a megbízási szerződés utolsó be-
kezdésében Szeged Városi Bíróság szerepel, ez 
helyesen Szegedi Járásbíróság.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2020. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdé-
se és a költségvetési szervek belső kontrollrend-
szeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése 
alapján a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2020. évi ellenőrzési tervét – jelen határozat mel-
lékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
ehhez a napirendi ponthoz tartozik a megbízási 
szerződés jóváhagyása a 2020. évi belső ellenőr-
zési feladatok ellátásához. (4. sz. melléklet) Mi-
vel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, 
megkérdezte a bizottság véleményét. 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, 
hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfoga-
dásra javasolta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete jóváhagyta a 2020. évi belső ellen-
őrzési feladatok ellátására vonatkozó mellékelt 
megbízási szerződést és felhatalmazta a polgár-

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

2019. november 28-án 14:00 órakor tartott nyilvános üléséről
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mestert annak aláírására. A Képviselő-testület 
felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésében a szükséges forrás biztosí-
tásáról gondoskodjon.

3. napirendi pont: 2020. évi szolgáltatási és 
egyéb díjak felülvizsgálata

Szabó Tibor polgármester ismertette, hogy 
az első szolgáltatási díj a lakások és helyiségek 
bérleti díjának felülvizsgálata. (5. sz. melléklet) 
Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság ülésén kérdésként elhangzott, hogy a lakások 
és helyiségek bérleti díjával kapcsolatban piaci 
kitekintés volt-e? Rávilágított, hogy volt, a hely-
ben szokásos nem szociális alapon bérbe adott 
lakásokat vették figyelembe. Piaci mértékhez ha-
sonlították, mely arányában megfelel a helyben 
szokásos díjak fizetéséhez. Megkérdezte a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság 
döntéséről. 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és azzal a javaslattal éltek, hogy a jövőben az 
előterjesztést megelőzően alkalmazzanak össze-
hasonlítást a környékbeli településeken fizetendő 
díjakról. Mivel ez a mai ülésre nem volt kivitelez-
hető, így a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfo-
gadásra javasolja a lakások és helyiségek bérleti 
díjának változtatását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 9/2019. (XI. 29.) önkormány-
zati rendeletét a lakások és helyiségek bérletéről, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
helyi végrehajtásáról szóló 14/2002. (IV.17.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
a következő változtatás a köztemetőkről és a 
temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 
módosításával kapcsolatos. (6. sz. melléklet) A 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, ezért 
megkérdezte a bizottság véleményét.

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és a képviselő-testület számára elfogadásra ja-
vasolta.

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

Tóth Péter képviselő megjegyezte, hogy a 4. 
pontnál található „urna földbe temetését biztosí-
tó táblában egy sírhely ára”. Kérdése hol van ez 
a tábla?

Szabó Tibor polgármester szerint ez a tábla 
még nincs kijelölve. A temetőőrrel egyeztetni 
fog erről. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 10/2019. (XI.29.) önkor-
mányzati rendeletét a köztemetőkről és a temet-
kezésről szóló 28/2000. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket a következő megtárgyalandó előter-
jesztésről, mely a vásári és piaci helyhasználatra 
vonatkozó díjak felülvizsgálata. (7. sz. melléklet) 
Az előterjesztésben láthatóak az egységárak. 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén ezzel 
kapcsolatban elhangzott az a javaslat, hogy át 
kellene gondolni, melyik szolgáltatásra milyen 
mértékben van igény. Azokat a szolgáltatásokat, 

amiket nem vesznek igénybe, azt meg is lehetne 
szüntetni. Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság elnökének. 

Kis János Tibor bizottsági elnök megjegyezte, 
hogy nagyon szerény mértékű emelést terjesztett 
elő a polgármester úr. Elmondta, hogy a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság javasolta, hogy min-
den egyes használati címre vonatkozóan nézzék 
meg, hogy mennyi bevétele származik az önkor-
mányzatnak. Melyek azok, amelyek népszerűek 
és esetlegesen további emelést indokolnak. Vagy 
melyek azok, amelyeknek csak szimbolikus je-
lentésük van. A bizottság javasolja a képviselő-
testületnek az előterjesztés elfogadását. 

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy 
2015-óta egyetlen szolgáltatási díj mértéke sem 
változott. Nem az a cél, hogy ebből az önkor-
mányzatnak nagymértékű bevétele legyen, az 
a cél, hogy ezeket a szolgáltatásokat biztosítani 
tudja. Természetesen nem ráfizetés árán. Ha eset-
legesen más vélemény van ezzel kapcsolatban, 
kérte, hogy azt mondják el a képviselők. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kiemelte 
az előterjesztés f./ pontját, mely szerint: „Élelmi-
szer, zöldség, gyümölcsárusítás helyi őstermelők 
részére díjmentes.”

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
ezzel támogatni akarták a helyi kistermelőket. 
Elmondta, hogy a piactéren ilyen jellegű árusí-
tás nem igazán szokott történni. Inkább a COOP 
boltok előtt történik. Ehhez szoktak hozzá a kis-
termelők, egyéni vállalkozók. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 11/2019. (XI.29.) önkormány-
zati rendeletét a helyi vásárok és piac rendjéről 
szóló 7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Szabó Tibor polgármester ismertette a követ-
kező előterjesztést, mely a helyi iparűzési adóról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása. (8. sz. 
melléklet) Elmondta, hogy a helyi iparűzési adó 
maximális mértéke 2%. Ezen módosítani nem 
tudnak, de nem is akarnak. Viszont az ideiglenes 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében 
emelést javasolt. 1.000 Ft/napról, 2.000 Ft/nap 
összegre emelnék. Mivel a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadta a szót 
a bizottság elnökének. 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, 
hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtár-
gyalta az előterjesztést és a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolta. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, van-e 
kérdése valakinek?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte lehet-e tudni, hogy átlagosan mennyi be-
vétele van az önkormányzatnak az ideiglenesen 
végzett iparűzési tevékenységből? 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, hogy ez a bevétel változó, 500 ezer fo-
rinttól akár 3 millió forintig is terjedhet az adó 
mértéke évente.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta Szegvár Nagyközségi Ónkormányzat 
Képviselő-testületének 12/2019. (XI.29.) önkor-
mányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról 
szóló 26/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Szabó Tibor polgármester ismertette a követ-
kező előterjesztést, mely a házasságkötés enge-

délyezésének egyes szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. (9. sz. melléklet) 
Elmondta, hogy nemcsak a házasságkötések 
száma csökken településünkön, hanem a fiatalok 
száma is. Ha nem munkaidőben történik a há-
zasságkötés, tehát hétvégén, vagy munkaszüneti 
napon, akkor kell díjat fizetni. Ennél a díjtételnél 
sem volt változás a 2015-ös év óta. Az előterjesz-
tésben 8.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra történő emelés 
szerepel. Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést, kérte a Bizottság elnö-
két, mondja el a bizottság döntését. 

Kis János Tibor bizottsági elnök tájékoztatta 
a képviselőket, hogy a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolta. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 913/2019. (XI.29.) önkor-
mányzati rendeletét a házasságkötés engedélye-
zésének egyes szabályairól szóló 14/2017. (X.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

Szabó Tibor polgármester ismertette a kö-
vetkező tárgyalandó előterjesztést, mely az ön-
kormányzat tulajdonában lévő termőföldek bér-
leti díjának meghatározása. (10. sz. melléklet) 
Elmondta, hogy e szolgáltatási díj esetében is 
végeztek piaci kitekintést. Felmerült, meg fogják 
vizsgálni, hogy az aranykorona alapján fizetett 
díj kedvezőbb lenne-e a gazdálkodók számára. 
Jelen pillanatban hektárra vetített díjat terjesz-
tett elő, melynek mértéke szántónál 45.000 Ft/
ha gyep esetében 25.000 Ft/ha. Megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a bizott-
ság javaslatáról. 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság megfontolásra javasolta a képvi-
selő-testületnek, hogy a jövőben ne csak a hektár 
számítson, hanem az aranykorona érték is. Az 
előterjesztést a képviselő-testület számára elfo-
gadásra javasolják. 

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

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő véle-
ménye szerint is szerencsésebb az aranykorona 
alapján számított díj. Át kell nézni, hogy milyen 
művelési ágú földterületekkel rendelkezik az ön-
kormányzat. Megjegyezte, hogy a telephely bér-
leti díja nem változik. 

Szabó Tibor polgármester ígéretet tett arra vo-
natkozóan, hogy felülvizsgálják az önkormány-
zat tulajdonában lévő földek művelési ágát. A 
jövőben aszerint módosítják a bérleti díjakat. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülte megtárgyalta az önkormányzat tulaj-
donában lévő termőföldek 2020. január 1. napjá-
tól érvényes bérleti díjára vonatkozó javaslatot és 
az alábbi díjtételeket szabta meg:

a díjak ÁFA-mentesek
Külterületi, belterületi szántó: 45.000 Ft/ha.
Külterületi, belterületi gyep, legelő, egyéb 

belterületi föld (AK értékkel nem rendelkező) 
25.000 Ft/ha

Telephely: 5,1 Ft/m2

A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a határozatban megjelölt díjtételek be-
szedésével.

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy az 
iskolai étkezési díjakkal kapcsolatban a képvi-

Folytatás a 13.oldalon



8. oldal XXXIII. évfolyam 2. szám

HIT VILÁG

„Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld.” – Kiv 3,5

LITURGIKUS NAPTÁR 
2020

Minden évben február 2-án tartjuk Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepét. Az ünnepen 
arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven 
nappal Jézus születése után, bemutatta gyer-
mekét a jeruzsálemi templomban.

Ekkor találkozik az agg Simeonnal és Anna 
próféta asszonnyal. A világ világosságával 
való találkozás szimbólumaként alakult ki 
a gyertyaszentelés szokása. A gyertya mint 
Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb 
szentelményeknek. Már az ókeresztény kor-
ban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, 
hogy másoknak szolgálhasson.

Ezen a napon ünneplik az Istennek szentelt éle-
tet, vagyis a hivatásokat: szerzetesek, papok hálát 
adnak meghívásukért, odaszentelt életükért.

Szent Balázs püspök ünnepe február 3-án 
van, ekkor az egyház imádkozik a torok- és 
minden más bajban szenvedőkért. (Nagyon ak-
tuális minden télen ez az ima)

Február 6, Szent Dorottya szűz, vértanú 
Kappadóciában, Cezarea városában élt. Fel-
tűnően szép, okos és erényes volt. Dioklecián 
császár keresztény-üldözése alatt kínvallatásra 
fogták, sőt rossz nők segítségével el is akarták 
csábítani az erényesség útjáról. Ő mindenek 
dacára állhatatos maradt. Hősies magatartásá-
val, okos és meggyőző beszédével még csábító-
it is megtérítette. A prefektus végül lefejezésre 
ítélte.

Február 11-én a Betegek világnapja, a Lour-
des-i jelenés évfordulója.

Február 14, Szent Bálint püspök és vértanú, a 
szerelmesek védőszentjének liturgikus emlék-
napja. Ő volt az első, aki egy pogány férfit és 
egy keresztény nőt megesketett. 269-ban halt 
meg Rómában. Kezdetektől fogva ismert a sze-
relmesek iránti rokonszenve és az értük végzett 
tetteinek sora.

Február 14-e Szent Cirill és Szent Metód ün-
nepe, Európa védőszentjei. A görög fivérek a 

szláv népeknek hirdették Krisztus örömhírét. 
A keresztény kelet két apostolát, Európa társ-
védőszentjeit keleten és nyugaton egyaránt 
tisztelik.

Február 22-én Szent Péter apostol székfog-
lalását ünnepli Egyházunk. A 354-ben készült 
Depositio Martyrum, az egyik legrégibb egy-
házi naptár mint Péter tanító székének ünnepét 
jelzi, az apostolra alapított Egyház egységének 
kifejezésére.

Február 24-én Szent Mátyásra emlékezünk. 
Mátyást Jézus feltámadása után, még pünkösd 
előtt választották apostollá Júdás helyett.

26-án lesz HAMVAZÓSZERDA, vagyis a 
nagyböjt kezdete. A szent 40 nap készülünk 
Húsvét ünnepére. Ekkor már nincs alleluja a 
templomban, zenés táncmulatságokon nem 
veszünk részt, a szenvedő Jézusról elmélke-
dünk: szerda, és pénteki napokon a keresztút 
járás szertartásával. Természetesen otthon is 
lehet imádkozni, ha valaki nem tud már eljönni 
templomba. Sőt a Bónum, Apostol tv-n, Mária 
rádióban lehet nézni, hallgatni elmélkedéseket, 
imádságokat.

Lássuk meg az idők jeleit, ne hagyjuk, hogy 
lelkek vesszenek el. Az imádságban eggyé le-
hetünk a Szeretet Istenével. Éljünk a kapott 
kegyelemmel!

Piti Magdolna

Párbeszéd a liturgiáról: 
Oltár

Az alábbiakban Fehérváry Jákó OSB liturgi-
kus jegyzetét olvashatják az oltárról.

Vannak tárgyak, amelyek a puszta létükkel tá-
gas teret nyitnak, túlmutatnak önmagukon, meg-
jelenítenek, jelenvalóvá tesznek náluk nagyobb 
értékeket. A katolikus templom kétségbevonhatat-
lan fókusza az oltár. Amikor éppen nem történik 
ott semmi, akkor is magára vonja a figyelmünket, 
létrehoz egy olyan összefüggést, ami értelmet ad 
minden más történésnek. Hozzá viszonyulunk, 
hozzá képest szervezzük a liturgikus mozgásokat 
és a tér többi elemét. Középpontot hoz létre.

Ahány templom, annyiféle oltár. Vannak 
sokmázsás kőből készült gyönyörű tömbol-
tárok. A masszív kőoltárok emlékeztetnek az 
Eucharisztia áldozati jellegére: húsvét ünnep-
léséből a Golgota áldozatát emelik ki, amikor 
„Krisztus, a mi húsvéti bárányunk feláldoz-
tatott” (1Kor 5,7). Ennél a fenséges asztalnál 
ugyanakkor már a Bárány idők végezetén ren-
dezett lakomája is elővételeződik, amit a pap 
az Isten báránya éneklése után a szent színeket 
felemelve mond: „Boldogok, akik meghívást 
kaptak a Bárány menyegzői lakomájára” (Jel 
19,9). Az oltár tehát egyszersmind az áldozati 
lakoma asztala is. Ha a történet a Golgotánál 
végződött volna, most nem lenne lakoma – 
ezért ünneplésünket és oltárunkat is áthatja a 
feltámadás öröme és fénye. Nem egy véres ál-
dozat oltáránál állunk a szentmisén, hanem az 
értünk feláldozott és feltámadt Bárány asztal-
közösségében. Fontos, hogy a keresztény temp-
lom oltára túljusson a pogány vagy az ószövet-
ségi állat-, illetve ételáldozatok logikáján, és 
ezt az oltárépítmény is megjelenítse.

Vannak inkább az asztalt idéző oltárok is, 
amelyek formájukkal az utolsó vacsora termé-
be invitálnak bennünket. Pál a korintusiakhoz 
írt első levelében az Úr asztalának nevezi 
az Eucharisztia ünneplésének helyét (1 Kor 
10,21). Nem feledhetjük, hisz a lényeghez tar-
tozik, hogy Jézus egy ünnepi vacsora – lakoma 
– keretében hagyta ránk az Eucharisztia titkát. 
A szentmise ünnepi lakoma, az Úr testében és 
vérében való részesedés, ahol közös asztal-
nál vendégül lát bennünket Jézus, akárcsak a 
népsokaságot a kenyérszaporításkor, az apos-
tolokat az utolsó vacsorán, majd az emmauszi 
tanítványokat. A vendégség, az elfogadás, a be-
fogadás és az osztozás helye az ünnepi asztal, 
ahová mint keresztény közösség együtt telep-
szünk le, és mi is együtt adjuk tovább az ott 
kapott életet.

A jól megkomponált oltár elegendő önmagá-
ban. Formája, anyaga beszédes, nem szükséges 
szószátyár díszítésekkel illetni, szövegekkel 
túlterhelni, szimbólumokkal zsúfolni ahhoz, 
hogy tudjuk, mire való. Önmagában elmondja, 
kiért, miért áll ott, önmagától szervezi a teret, 
az ünneplést, s fogadja be a húsvét titkát hordo-
zó kenyeret és bort, gyűjti maga köré Krisztus 
testét, az ünneplő keresztény közösséget. 

Forrás: Magyar Kurír
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„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” – Mt 18,20

Böjte Csaba  
Trianon sebeiről:  

Azért imádkozom, 
hogy egy asztalhoz 

üljünk

A ferences testvér szerint a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus a legjobb 
válasz a trianoni békediktátum okozta se-
bekre.

Foto: Thaler Tamás

Azért imádkozom, hogy egy asztalhoz 
üljünk - mondta a Trianon okozta sebekre 
utalva Böjte Csaba. A Kossuth Rádió Va-
sárnapi Újság című közéleti magazinjának 
február 2-i adásában a ferences szerzetes 
Trianon sebeiről és a közelgő világtalálko-
zó gyógyító hatásáról is beszélt.

– Az Oltáriszentség iránti tiszteletet 
próbáljuk népünknek magyarázni és fel-
kelteni a vágyat bennük, hogy vegyenek 
részt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson – mondta el a Kossuth 
Rádió Vasárnapi Újság című közéleti ma-
gazinjában Böjte Csaba testvér, aki elláto-
gatott Gyimesbükkre is, hogy meghívja a 
csángókat, akik szintén gazdagítani tudják 
majd a „búcsús nagy ünnepet”.

Trianon száz éves évfordulójával kap-
csolatban a ferences megemlítette: – Ár-
pád vezér hajdanán úgy gondolta, közö-
sen könnyebb lesz. Ezért vérszerződést 
kötött. Nem pusztán a magyar törzsekkel, 
hanem az itt élő avarokkal, szlávokkal, 

talán még székelyekkel is. Szövetséget 
tudtak kötni. Később a középkorban nem 
gyűlölködtek nemzeti alapon, hanem 
együtt védték szülőföldjüket és közösen 
építették házaikat.

Együtt épült az a „Tündérkert”, amire 
olyan büszkék vagyunk – folytatta Csaba 
testvér. – Ez az álom Trianon miatt ösz-
szetört, megrokkant. A Kárpát-medencé-
ben élő népek úgy döntöttek, hogy külön 
talán jobb lesz. Az elmúlt száz év erről az 
acsarkodásról, a „válóper utáni kinek-mi 
jár”-ról szólt.

Hozzátette: – A nagy sebünk az, hogy 
nem bízunk egymásban és nem fogjuk 
meg egymás kezét. Naivan azt hisszük, 
hogy külön-külön, sőt, egymás ellen talán 
jobb lesz nekünk. De én azért imádkozom, 
hogy egy asztalhoz üljünk. Ezért nagyon 
örvendek, hogy a Bíboros úr meghirdette a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, 
mert ennél jobb választ Trianonra nem tu-
dunk mi kitalálni – összegezte meglátásait 
Böjte Csaba testvér.

Forrás: vasarnap.hu

Csak Isten 
kegyelméből

Egy ember a mennyország küszöbére 
kerül. Szent Péter leül vele szemben:

- Kicsit modernizáltuk az eljárást, 100 
pontot kell gyűjteni, tudod, mint a tévés 
vetélkedőkben. 

- Rendben, értem. Kezdhetjük! 
- Szerinted mivel lehet pontot gyűjteni? 
- Hát, tízparancsolat? 
- Remek! 
- Nos, sosem paráználkodtam. Volt egy 

feleségem, vele éltem le az életem, hűség-
ben. 5 évig udvaroltam neki, azalatt csak 
a kezét fogtam meg. Semmilyen tiltott fo-
gamzásgátlást nem követtünk el, 12 gyere-
künk született... 

- Rendben, ismerem a sztorit. Egy 
pont! 

- Hmmm... Ja igen, mindig jártam misé-
re, minden nap, nem csak vasárnaponként! 
Na jó, egyszer nagyon lázas voltam, akkor 
kimaradt egy hét, s háromszor el is késtem 
az Evangéliumról... 

- OK, láttalak, ráadásul oda is figyeltél. 
Ez is egy fél pont! 

Hírek – Események
Kisboldogasszony 

egyházközség

Február 26-án Hamvazószerda a 
Nagyböjt első napja, az esti szentmisé-
ben 18 órakor hamuszentelés, hamva-
zás. (Hamu az előző évben virágvasár-
nap szentelt barka elégetéséből készül.) 
A hamvazás emlékeztet a belső ma-
gunkba nézésre, megtérésre. 

Hamvazószerda és Nagypéntek szi-
gorú böjti nap, háromszori étkezéssel, 
egyszeri jóllakással. Nagyböjt péntek-
jein tilos hús tartalmú ételt fogyasztani, 
nem lehet mással helyettesíteni.

Nagyböjtben szerdán és pénteken este 
a szentmise előtt keresztutat végzünk, 
Jézus szenvedéstörténetét átelmélked-
ve.

Ez évben szeretné a felnőtt társula-
tunk élőben előadni sok év után újra a 
PASSIÓJÁTÉKOT, Jézus szenvedés-
történetét. Melyet a Virágvasárnapi fél 
9-kor kezdődő szentmisén láthatnak a 
testvérek.

Szentmise előtt barkaszentelés, bar-
kát lengetve vonulunk be a templomba.

Bővebbet majd a következő havi új-
ságban.

Nagyböjti lelkigyakorlat időpontját a 
márciusi lapban találják a testvérek.

Mivel az időjárás szinte tavaszias, 
kérjük azokat a testvéreket, akiknél a 
barka kezd nyílni, és fel tudják ajánlani, 
időben szedjék le hűvös helyen tárolva, 
el tudják hozni majd virágvasárnapra. 
Mindenki támogató segítségét köszön-
jük!

Rozgonyi Mária

- Másfél pont??? ... Hát akkor én itt biz-
tosan nem fogok bemenni... Esetleg Isten 
kegyelméből... 

- Rendben, 98,5 pont!
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„A téma egyedüli volt és kimeríthetetlen. 
A természet és benne az ember. Az ember, 
aki szerette az erdők és a mezők élővilá-
gát…” – sorok a Ballagó időből… Fekete 
Istvánra emlékezünk most, az íróra, aki na-
gyon szerette az erdők és a mezők élővilágát. 
E szeretet adta írásainak egyedüli és kime-
ríthetetlen témáját. Terjedelmében hatalmas 
életműve olyan, akár egy óriási dicséret.

Az életmű áttekintésére e rövid írás sem-
miképpen nem vállalkozhat. Apró mozaik-
darabkákat kínálhat csupán… és személyes 
élményeket.

Ha a Fekete István-i mű 
alapszavait keresem, há-
rom általános, igen gazdag 
jelentésű fogalom villan 
be: természet, táj, falu. Ha 
viszont olyan szavakat, 
melyek legeslegelőször 
eszembe jutnak az író ne-
vét hallva, akkor ezeket 
mondom: Gölle és Vuk. Aki 
nem ismeri őket – van ilyen 
vajon? –, annak bizonyára 
igen furcsa hangzású és ér-
telmezhetetlen szavak.

1900. január 25. Gölle – a születés ideje 
és helye. Fekete Istvántól tanultuk meg e 
Somogy megyei falu szép nevét. Írásaiban 
újra és újra felbukkan; és a gyerekkor és az 
otthon metaforájává válik. „Ha mélyen ma-
gamba nézek, szeretetem határtalan határát 
egyetlen szó fejezte ki, egyetlen régi-régi 
szó, amiben élők és holtak benne voltak… 
Gölle.”

Vuk pedig… a számtalan kedves állathős 
közül talán a legkedvesebb. Felejthetetlen, 
bánatos, még a történet elején elhangzó sza-
vai a fülembe csengenek (Pogány Judit tol-
mácsolásában): „Egyedül vagyok… kicsi va-
gyok… Éhes vagyok… Segítsetek Vuknak, 
a kis rókának!” És ugyanígy a jóságos öreg 
Karak vigasztaló hangja (Csákányi László), 
amint kérdezi: „Ki fia vagy odalenn, kicsi 
vérem?”

Napestig sorolhatnánk a Fekete István te-
remtette neveket: Kele, Csí, Lutra, Bogáncs, 
Unka, Tás, Vahúr, Kurra, Kalán, Csirik, 
Szú, Simabőrű, Bütyök, Matula, Tutajos… 
Nem tudom megmondani, mikor és melyik 
története, hőse által találkoztam először az 
íróval. Ott sorakoztak könyvei nagyszüle-
im könyvespolcain, szüleim gyerekkorából. 
És a történeteket olvasva otthon voltam. A 
legelső gyerekkorban, melynek végtelen, 
szabad nyarait falun töltöttük – mezőket-ré-
teket járva, figyelve a baromfiudvar, az ólak, 

az istállók „népét”, kutyák, macskák, csibék, 
borjak születését várva, etetés és fejés idején 
nagyszüleink körül lábatlankodva. A színek, 
a fények, az ízek, az illatok, a hangok, a han-
gulatok, a tűnő-illanó benyomások… mind-
ez ott van Fekete István írásaiban.

Regényeinek, elbeszéléseinek hatására 
„olyan érzés támad bennünk […] mintha 
ismeretlen, csodálatos világban járnánk, 
amelyben még érvényesek a szépség, a jó-
ság törvényei, s amelyben érvényesül az az 
egyszerű igazság, amelyről Jézus szólt pél-

dabeszédeiben” – Rónay László egy elbeszé-
léskötet elé írt szavai ezek. Ma már tudom, el 
nem múló és kimondhatatlan hálával, hogy 
ha mégsem egészen ismeretlen számomra a 
Fekete István-művek világa, akkor azt nagy-
szüleimnek és dédszüleimnek köszönhetem. 
Mellettük éltem át azt az erős, azt az elsődle-
ges tapasztalatot, hogy rend van a világban, 
hogy az ember mély harmóniában élhet a 
természettel, és háza táját, kertjét, földjét, 
faluja határát úgy ismerheti, akár a tenye-
rét – az utolsó fűszálig és rögig. Nem volt 
könnyű életük, a mezei élet, a paraszti élet 
sose volt könnyű, de nekünk, gyerekeknek 
nem a nehézsége, hanem a szépsége jutott. 
Idillt, nagyon mély, nagyon erős otthon-, ter-
mészet- és tájélményt ajándékoztak nekünk.

Sok csöndesség, béke és áhítat van Fekete 
István szövegeiben, természetleírásai láttató 
erejűek. Különösen kedvesek azok a rövid 
elbeszélései, melyekben az évszakokat és a 
hónapokat személyesíti meg. Emberi alakot 
öltve találkoznak egymással az idő fordu-
lóin, hogy egyik a másiknak átadja helyét. 
Decembert nem tudom másképp elképzel-
ni, csak subás, kucsmás öreg számadóként, 
aki – amint az egyik novellában olvassuk 
– számadásra várja a hónapokat karácsony 
éjjelén: vajon mit végeztek a múló eszten-
dőben, teljesítették-e feladatukat, tudtak-e 
parancsolni az elemeknek a jó termést biz-

tosító időjárás érdekében. Azt is Fekete Ist-
vántól tudom, hogy a Tél gonosz, szívtelen 
fiatalember, de szívet szeretne magának, s 
mikor vágya teljesül, boldog lesz, és meghal 
– belehal a Tavasz érkezésébe. Hasonlóan 
Április, a vadóc siheder, aki a Szelet uszít-
ja az állatok és növények bosszantására, sőt 
vesztére, csak akkor szelídül meg, mikor 
megérkezik hozzá a virágos leheletű lány, és 
mivel fázik, Április beburkolja a köpenyébe. 
„Veled leszek teljes” – mondja neki a lány. 
És akkor a köpeny gallérja kivirágzik, a fiú 

pedig eltűnik. „Hol az én 
gazdám, Április?” – kér-
dezi a visszatérő Szél. 
„Megölelt, és belehalt a 
boldogságba” – feleli a 
lány. A Szél ekkor lebo-
rul előtte: „Köszöntlek, 
teremtő, virágos, békés, 
dalos, fészekringató Má-
jus!”

Az ünnepi témájú elbe-
szélésekről se feledkez-
zünk meg. Sinkó Feren-
cet idézem a sok kiadást 
megért Régi karácsony 

novelláit záró írásból: „Varázslatos az ő vi-
lága. A szegénység és a szépség betlehemi 
csillaga ragyogja be útjait, tájékait, a nádte-
tős házak fehér falait, még a kamrákat és az 
istállókat is. Az angyalok éneke hol hallha-
tóbban, hol halkabban, de szüntelenül szól 
visszhang és kíséret gyanánt a természet 
minden hangja, nesze, s minden emberi szó 
mögött.”

Végül még néhány sor a Ballagó időből, 
mintegy az életút foglalataként: „Ballagtam, 
ballagtam, mintha ezerszer jártam volna 
az úton, amin egyszer végigmegy minden-
ki, akár hisz az utak végtelenségében, akár 
nem…”

Fekete István végigjárta az életből a végte-
lenbe tartó utat. 1970. június 23-án halt meg. 
Ötven évvel ezelőtt. Élete műve mintha az 
ünnepi zsolozsma kantikumához, A három 
ifjú énekéhez csatlakozna, úgy zengi a di-
cséretet: Áldja az Urat az Úr minden műve, 
dicsérje és magasztalja örökkön örökké! … 
Áldjátok az Urat, nap és holdvilág; áldjátok 
az Urat, égi csillagok! Áldjátok, záporeső 
és harmat, áldjátok, ti, viharok, áldjátok, 
dér, fagy és nagy hideg, jég és hóesés, éjek 
és nappalok, hegyek és halmok! Áldjátok 
az Urat égi madarak, vadak és háziállatok! 
Áldjátok az Urat, ti, emberek fiai! (vö. Dán 
3, 52–82)

Borsodi Henrietta/Magyar Kurír

Aki nagyon szerette az erdőket és a mezőket – 
120 éve született Fekete István
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Függetlenség
A Szegvári Napló szeretné megőrizni 

függetlenségét. Mindenkor igyekszünk 
közérdekű hírekről, eseményekről, jó 
kezdeményezésekről beszámolni, telepü-
lésünkkel kapcsolatos megyei, országos 
sajtóban megjelenő írásokat megjelentet-
ni. Helyi – érdeklődésre számot tartó – 
olvasói leveleket is közlünk, amennyiben 
azok gyűlöletkeltést, személyeskedést nem 
tartalmaznak.

A napló működését biztosító alapítvány 
alapító okirata szerint újságunk célja a 
lakosság közérdekű információkkal való 
ellátása: a helyi önkormányzati döntések 
lakossággal való megismertetése, elősegí-
teni a lakosság részvételét környezetének 
megvédésében, szépítésében, bemutatni 
a helyi közösségi életet, népszokásokat, 
néprajzi értékeket, ezzel biztosítani a kul-
turális örökség megóvását, a természetvé-
delem fontosságára felhívni a figyelmet, 
stb.

„Az alapítvány politikamentes, pár-
toktól független társadalmi szervezet. 
Közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat. Nem használható fel semmiféle 
politikai célkitűzés támogatására.”

Ezért rosszindulatú, a mindenkori pol-
gármester és képviselő-testület elleni tá-
madásokat tartalmazó, személyeskedő 
írást a jövőben is visszautasítunk, ahogy 
tettük ezt annak idején az előző váltáskor. 
A „nagypolitika” épp elég szennyet zúdít 
ránk írott és elektronikus sajtóban, újsá-
gunk nem szándékozik ebben részt venni.

(Bucsányi László levelét múlt hónapban 
megjelentettük, mellette az érintett vála-
szával – ahogy ezt a korrektség megkíván-
ta. A jövőben hasonló politikai tartalmú, 
rosszindulatú, áskálódó leveleket nem kí-
vánunk megjelentetni újságunkban. Ezt 
meghagyjuk az országos bulvár-lapoknak, 
politikai újságoknak.)

A napló függetlensége került most ve-
szélybe! Kérjük tiszteletben tartani, vagy 
már is levehetjük a „szegvári független 
havilap” jelzőt újságunk címlapjáról! Van 
egy másik lehetőség: szüneteltetjük az 
újság megjelenését, amíg kellő érettséget 
nem tapasztalunk a dolgok békés megbe-
széléséhez, rendezéséhez.

A szerkesztők

15 éve, kertészkedés a mindene.... Ternai 
János zöldségfelvásárló vállalkozót, zöld-
ségtermelőt kereste fel Kovács Lajos István. 
Részletek a beszélgetésből:

„Építeni akarok egy paprika csomagolót. 
A falunak is jót tenne ez, mert legalább húsz 
személyt tudnánk foglalkoztatni a csoma-
golóban. A németek azt kívánják, hogy 52 
dkg-os műanyag tálkában, melyet háló bo-
rítana, csomagoljuk a paprikát. Közvetlenül 
az üzletbe lehetne szállítani. Sok költséget 
megtakarítanánk a csomagoló beállításá-
val. A kamion közvetlenül a megrendelőnek 
szállítaná az így előcsomagolt árut. Ezáltal a 
felvásárlói ár is kedvezően alakulna.”

„- Hajdanában nagyon jól összetartottak a 
vállalkozók, a kisiparosok Szegváron. Most, 
hogy van ez?

- Most is van törekvés az összetartásra, 
most is próbálnak, próbálunk bálat szervez-
ni, de már csak nosztalgiából. Mi idősebbek 
már nem nagyon csináljuk, a fiatalok meg 
nem vették át a stafétát ezen a téren. Pedig 
kellene a barátkozás. Olyan jó volt elmenni 
kirándulni, elbeszélgetni a banketteken a ré-
gen látott társsal. Zordabb lett a világ. Kelle-
ne egy ember, aki képes lenne összefogni a 
vállalkozókat, kisiparosokat.”

A teljes interjú a Napló 2000. januári szá-
mának 7. oldalán olvasható.

Pólyáné Téli Éva, a szegvári általános is-
kola testnevelő tanára a Csongrád Megye 
Sportjáért emlékplakettet vehette át... 

A teljes riport a Napló 2000. januári szám 
16. oldalán található, melyet Lukács István-
né készített.

Ugyanitt olvashatjuk a Kyokushin karate 
Szegváron című cikket Senpai Erdei Sándor 
edzőtől, aki azóta is sikert sikerre halmozva 
edzi és neveli tanítványait.

„... a szökőkút felújítása a KHT segítsé-
gével megoldható” - hangzott el a képviselő 
testületi ülésről szóló beszámolóban. (2000. 
februári szám 6. o.)

„Évekig használjuk a ruhákat, cipőket... – 
...nem csak anyagilag nincs megbecsülve a 
tanítói pálya, de nagyobb tiszteletben kellene 
tartani a tanítókat, nevelőket, egyszóval a pe-
dagógusokat.” - írta cikkében Vassné Agócs 
Ilona a 2000. februári szám 10. oldalán

Cián a vízben: meghalt a Tisza írja az OFE 
megyei szervezete. A cikk a februári szám 6. 
oldalán olvasható.

Ugyanitt találjuk versben egy falunkbéli 
költői lélek, Remzső Orsolya reflexióját e 
tragikus eseményre Haldokló Tisza címmel.

Gondolatok az ezredfordulóra, Bovatsek 
Dezső visszaemlékezése a Napló 2000. janu-
ári számának 8-9. oldalán:

„1920-ban az első világháború után el-
vesztettük hazánk 2/3-át. Az a nyugat, me-
lyet évszázadokon keresztül védett a magyar 
vér és biztosította zavartalan fejlődésüket 
így „hálálta” meg a magyarságnak érdeme-
inket.

Hazánk az elmúlt évszázadok alatt végig 
keresztény állam volt. A kereszténységet a 
150 éves török uralom sem tudta eltörölni. 
Mit mondhat ma a 21. századbeli magyarság 
ezen a téren magáról?

1945-ig büszkén merem állítani, hogy a 
magyarság megőrizte kereszténységét és 
magyarságát. De mi történt velük a „dicső 
felszabadítás” után? A magyarok százezreit 
elhurcolták. mint hadifoglyot évekre a Szov-
jetunióba újjáépítő munkákra. Nem enged-
ték a Marshall segélyt felvenni és erővel a 
szovjet rendszert kényszerítették hazánkra 
a varsói szerződéssel együtt. Ha felvettük 
volna a nyugati segélyt, akkor ma Ausztria 
színvonalán élhetnénk. A magyar nép az éle-
tet választotta, megpróbált ellenállni, sajnos 
sikertelenül!

Magam is 44 hónapig ettem a fogoly ke-
nyeret, megtanultam éhesen lefeküdni és fel-
kelni szalmazsák és párna nélkül egyszerű 
fapriccsen. Megismertem a grúz népet, lát-
tam a grúz falvak istállóvá és kolhozraktá-
rakká átalakított templomait, sárba taposva 
legszentebb értékeiket. Megtanultam, hogy 
milliós nagyságrendben menekültek el ha-
zájukból Törökországba az önkény és a szi-
bériai száműzés elöl. A fővárosban azért 
mutatóba volt működő templom is. Már ott 
felmerült bennem, hogy otthon mi is van? 
1948. nov. 27-én hazatértem. Itthon a csalá-
di körben megpróbáltam érzékeltetni, hogy 
mire is számíthatunk. Hittek is meg nem is. 
Nem erőltettem, mert hazajövetelemkor Má-
ramarosszigeten megértették velem, hogy ha 
fáj valami kössem be, mert ha ők kötik be az 
nagyon fájdalmas lesz. Ez végig kísért egész 
életemben!!!”

Vers mindenkinek
Szegvári költők verseiből található egy 

kisebb ízelítő a Napló januári számának 11. 
oldalán Grecsó Krisztián, Szűcs Zoltán és 
Remzső Orsolya tollából.

Összeállította: Dr. Antal Péter

20 éve történt
szemezgetés a Napló XIII. évfolyamából
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2019-ben – Major 
Anna Edit és Dr. Mód 
László közös szerkesz-
tésében – megjelent a 
Megszentelt határ II. 
című igényes kiadvány, 
mely a Derekegyház, 
Nagymágocs, Szegvár 
és Fábiánsebestyén hatá-
rában fellelhető út men-
ti keresztekről készített 
akvarelleket, a hozzájuk 
válogatott verseket, va-
lamint rövid történeti le-
írásokat is tartalmazza. 

A szerzőpáros első kö-
tete 2005-ben jelent meg, 
amely a szentesi és Szen-
tes környéki feszületeket 
gyűjti egy csokorba, most 
pedig megérkezett a foly-
tatás, mely településünket 
közvetlenül is érinti. 

Dr. Antal Péter közben-
járásával a könyv egy pél-
dánya eljutott a szegvári 
könyvtárba is, nyitvatar-
tási időben megtekinthető, 
szeretettel várjuk a kedves 
érdeklődőket!

Megszentelt határ

Szegvár, Kinizsi utca

Szentes felé
04:47 (munkanapokon), 05:02, 05:14, 05:47 

(munkanap), 06:02, 06:37 (tanév tartama alatt 
munkanapokon – Csongrád felé), 06:42, 07:02 
(tanév tartama alatt munkanapokon), 07:18 
(munkanap), 07:22, 08:27, 08:5 (tanév tartama 
alatt munkanapokon – Csongrád felé), 09:18, 
10:17, 11:18, 11:52, 12:47, 13:07 (munkanap), 
13:18, 14:23 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon), 14:27, 15:18, 15:22, 15:37 (munkaszüneti 
napok kivételével naponta – Csongrád felé), 
16:42 (munkanap), 17:18, 17:32 (munkanap), 
18:52, 19:18 20:07, 21:17, 23:17.

Hódmezővásárhely felé
04:22, 05:33, 06:08 (tanév tartama alatt mun-

kanapokon), 06:12, 06:43, 07:18, 07:48, 08:12, 
08:53, 09:38, 10:12, 10:48, 12:12, 12:28, 13:18, 
13:48 (munkaszüneti napok kivételével napon-
ta), 14:12, 14:48 (tanév tartama alatt munkana-
pokon), 15:08, 15:53, 16:27, 16:58 (munkanap), 
17:18, 18:17, 18:53 (munkanap), 19:43, 20:33, 
22:43.

Szegedre átszállás nélkül
04:22, 06:08 (tanév tartama alatt munkanapo-

kon), 06:12, 07:48, 08:12, 10:12, 10:48, 12:12, 
13:18, 14:12, 16:27, 17:18, 18:17.

Pusztai köz

Szentes felé
04:45 (munkanapokon), 05:00, 05:45 (munka-

nap), 06:00, 06:35 (tanév tartama alatt munka-
napokon – Csongrád felé), 06:40, 07:00 (tanév 
tartama alatt munkanapokon), 07:20, 08:25, 
08.50 (tanév tartama alatt munkanapokon – 
Csongrád felé), 10:15, 11:50, 12:45, 13:05 (mun-
kanap), 14:25, 15:20, 15:35 (munkaszüneti na-
pok kivételével naponta – Csongrád felé), 16:40 
(munkanap), 17:30 (munkanap), 18:50, 20:05, 
21:15, 23:16.

Hódmezővásárhely felé
05:35, 06:10 (tanév tartama alatt munkanapo-

kon), 06:45, 07:20, 07:50, 08:55, 09:40, 10:50, 
12:30, 13:20, 13:50 (munkaszüneti napok ki-

vételével naponta), 14:48 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 15:10, 15:55, 17:00 (munka-
nap), 17:20, 18:55 (munkanap), 19:45, 20:35, 
22:44.

Szegedre átszállás nélkül
06:10 (tanév tartama alatt munkanapokon), 

07:50, 10:50, 13:20, 17:20.

Szegvár autóbusz váróterem

Szentes felé
04:44 (munkanapokon), 04:59, 05:13, 05:44 

(munkanap), 05:59, 06:34 (tanév tartama alatt 
munkanapokon – Csongrád felé), 06:39 (mun-
kanap), 06:59 (tanév tartama alatt munkana-
pokon), 07:16 (munkanap), 07:19, 08:24, 08:49 
(tanév tartama alatt munkanapokon – Csong-
rád felé), 09:16, 10:14, 11:16, 11:49, 12:44, 13:04 
(munkanap), 13:16, 14:21 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 14:24, 15:16, 15:19, 15:34 
(munkaszüneti napok kivételével naponta – 
Csongrád felé), 16:39 (munkanap), 17:16, 17:29 
(munkanap), 18:49, 19:16, 20:04, 21:14, 23:15.

Hódmezővásárhely felé
04:25, 05:36, 06:05 (tanév tartama alatt mun-

kanapokon), 06:11 (tanév tartama alatt mun-
kanapokon), 06:46, 07:21, 07:51, 08:15, 08:56, 
09:41, 10:15, 10:51, 12:15, 12:31, 13:21, 13:51 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 
14:15, 14:49 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon), 15:11, 15:56, 16:30, 17:01, 17:21, 18:20, 
18:45 (Csongrád felől - Mindszentig),18:56 
(munkanap), 19:46, 20:36, 22:45.

Szegedre átszállás nélkül
04:25, 06:11 (tanév tartama alatt munkana-

pokon), 06:15, 07:51,08:15, 10:15, 10:51, 12:15, 
13:21, 14:15, 16:30, 17:21, 18:20.

Szegvár Arany János u.

Szentes felé
04:42 (munkanapokon), 04:57 (Csongrád 

felé), 05:11 (Szarvas felé), 05:42 (munkanap 
– Csongrád felé), 05:57, 06:32 (tanév tartama 
alatt munkanapokon – Csongrád felé), 06:57 
(tanév tartama alatt munkanapokon – Csong-

rád felé), 07:13 (munkanap), 07:17, 08:22, 08:47 
(tanév tartama alatt munkanapokon – Csong-
rád felé), 09:13, 10:12, 11:13, 11:47, 12:42, 13:02 
(munkanapokon), 13:13, 14:19 (tanév tartama 
alatt munkanapokon),14:22, 15:13, 15:17, 15:32 
(munkaszüneti napok kivételével naponta – 
Csongrád felé), 16:37 (munkanap), 17:13, 17:27 
(munkanap), 18:47, 19:13, 20:02, 21:12, 23:13.

Hódmezővásárhely felé
04:27, 05:38, 06:07 (tanév tartama alatt mun-

kanapokon), 06:13 (tanév tartama alatt mun-
kanapokon), 06:48, 07:23, 07:53, 08:17, 08:58, 
09:43, 10:17, 10:53, 12:17, 12:33, 13:23, 13:53 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 
14:17, 14:51 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon), 15:13, 15:58, 16:32, 17:03 (munkanap), 
17:23, 18:22, 18:58 (munkanap), 19:48, 20:38, 
22:47.

Szegedre átszállás nélkül
04:27, 06:13 (tanév tartama alatt munkana-

pokon), 06:17, 07:53, 08:17, 10:17, 10:53, 12:17, 
13:23, 14:17, 16:32, 17:28, 18:22.

Kórógyszentgyörgy

Szentes felé
04:40 (munkanapokon), 04:55, 05:40 (mun-

kanap – Csongrád felé), 05:55, 06:30 (tanév 
tartama alatt munkanapokon – Csongrád felé), 
06:35 (munkanapokon – Csongrád felé), 06:55 
(munkanap), 07:15, 08:20, 8:45 (tanév tartama 
alatt munkanapokon – Csongrád felé), 10:10, 
11:45, 12:40, 13:00 (munkanap), 14:18 (tanév 
tartama alatt munkanapokon), 14:20, 15:15, 
15:30 (munkaszüneti napok kivételével na-
ponta), 16:35 (munkanap), 17:25 (munkanap), 
18:45, 20:00, 21:10, 23:11.

Hódmezővásárhely felé
05:40, 06:09 (munkanap), 06:15 (tanév tarta-

ma alatt munkanapokon), 06:50, 07:25, 07:55, 
09:00, 09:45, 10:55, 12:35, 13:25 13:55 (munka-
szüneti napok kivételével naponta), 14:52 (tan-
év tartama alatt munkanapokon), 15:15, 16:00, 
17:05 (munkanap), 17:25, 19:00 (munkanap), 
19:50, 20:40, 22:49.

Szegedre átszállás nélkül
06:15 (tanév tartama alatt munkanapokon), 

07:55, 10:55, 13:25, 17:25.

Vasúti menetrend
Szegvár vasútállomás

Szentes felé
05:04 (csak hétfőn), 6:21, 8:21, 10:21, 12:21, 

14:21, 16:21, 18:21, 20:21
Hódmezővásárhely felé
04:35, 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 

18:40, 20:40 (vasárnap)

Kórógyszentgyörgy

Szentes felé
6:17, 8:17, 10:17, 12:17, 14:17, 16:17, 18:17, 

20:17
Hódmezővásárhely felé
04:38, 06:43, 08:43, 10:43, 12:43, 14:43, 16:43, 

18:43

AUTÓBUSZ MENETREND
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selők az ülés előtt kaptak egy előterjesztést. (11. 
sz. melléklet) A Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak 
az étkeztetését Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Sze-Pa-Szolg 
2012. Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alap-
ján biztosítja. Ez az előterjesztés azért nem ment 
ki a meghívóval együtt, mert később kapták meg 
a szolgáltató díjra vonatkozó ajánlatát. A Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság ülésén viszont már 
tárgyalta a bizottság. A szolgáltató 2020. évre 
áremelést tervez. Az alapanyagok tekintetében 
10%-ot, a szolgáltatási árat 20 Ft-tal szeretné 
emelni. Átadta a szót a Pénzügyi, Gazdasági Bi-
zottság elnökének. 

Kis János Tibor bizottsági elnök elmondta, 
hogy a bizottság úgy döntött, napolják el az elő-
terjesztés megtárgyalását a 2019. december 12-i 
testületi ülésre. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülte úgy határozott, hogy az iskolai étke-
zési díjak emelésével kapcsolatos előterjesztést 
a 2019. december 12-i képviselő-testületi ülésen 
tárgyal-ják meg.

4. napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a képvi-

selőket, hogy a tegnapi nap folyamán kapott egy 
határozatot. A Fábiánsebestyén Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2019. november 
26-án megtartott ülésének határozata alapján: 
„Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
hogy 2020. január 1. napjától Szegvár Nagyköz-
ségi Önkormányzattal kíván Közös Önkormány-
zati Hivatalt létrehozni. Fábiánsebestyén Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaz-
ta Dr. Kós György polgármestert a csatlakozással 
kapcsolatos egyeztetések elvégzésére.” 

Dr. Sztantics Csaba jegyző tájékoztatta a kép-
viselőket, az Mötv. meghatározza, hogy azon 
települések ahol a lakosság létszáma nem éri el 
a kétezer főt, nem tarthatnak fenn önálló pol-
gármesteri hivatalt. Fábiánsebestyén lakosainak 
száma nem éri el a kétezer főt a 2019. január 1-i 
adatok alapján. Ezért partner önkormányzatot 
kell keresniük. A törvény azt is kimondja, hogy 
azon települések, melyek lakosságlétszáma két-
ezer fő fölött van, a velük határos kétezer alatti 
lakosságlétszámú csatlakozási kezdeményezését 
nem utasíthatják vissza. Közös önkormányzati 
hivatalt hozhatnak létre azok a települések, me-
lyeknek lakosságlétszáma együttesen meghalad-
ja a kétezer főt, abban az esetben, ha egy telepü-
lés van közöttük. Jelen esetben ez a helyzet állt 
elő. A két fél egybehangzó akaratától függ, hogy 
közös hivatalt hozzanak létre. 

Kis János Tibor képviselő elmondta, hogy tu-
domása szerint Fábiánsebestyén a szomszédos 
Eperjessel tartott fenn közös hivatalt. Megkérdezte, 
hogy melyik település lépett ki a közös hivatalból? 

Dr. Sztantics Csaba jegyző tájékoztatta, hogy 
nincs erről információja. Elmondta, hogy ciklu-
sonként kötelesek az önkormányzatok felülvizs-
gálni a helyzetüket. Továbbá ciklusonként kell a 
megállapodásokat megkötni. Egyik településnek 
sincs indoklási kötelezettsége azzal kapcsolat-

ban, hogy miért akar másik településsel közös 
hivatalt működtetni. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő vé-
leménye szerint mérlegelni kell sok mindent. 
Derekegyházzal már most közös hivatala van 
Szegvárnak 2019. december 31-ig. A jegyzői ál-
lás pályázata is közös önkormányzati hivatalnál 
ellátandó feladatokra lett kiírva. Továbbá azt is 
át kell gondolni, hogy egy közös hivatal működ-
tetése többletmunkát jelent a székhely szerinti 
hivatal dolgozóinak. Lehet-e még tovább terhelni 
a dolgozókat? Úgy gondolja, hogy már így is fe-
szített a munkájuk. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy még 
senki sem tudja, hogy ki kivel szeretne közös 
hivatalt létrehozni. Ha Derekegyház nem tudja 
biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy gesztor ön-
kormányzatként működjön, akkor marad velük 
a közös hivatal. A dolgozók terhelhetőségével 
kapcsolatban elmondta, hogy igen, tovább terhel-
hetőek, de ő nem szeretné. A közös hivatal mű-
ködtetésével kapcsolatos támogatás sokkal keve-
sebb, mint amennyi plusz munkát igényel. Azt 
szeretné, hogy a szegvári munkavégzés 100%-os 
legyen, de a munkavégzés ne legyen túlfeszítve. 
Mivel Szegvár nem határos Fábiánsebestyénnel, 
így a testületnek van döntési lehetősége. Kérte, 
ha valakinek van még kérdése tegye fel.

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy 
Derekegyház maradna-e a közös hivatalban? 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy 
Derekegyház szeretne más településsel közös 
hivatalt létrehozni, de ehhez teljesíteniük kell bi-
zonyos feltételeket. 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, ha 
nem tudja az elvárt személyi feltételeket bizto-
sítani, abban az estben meg fogják keresni Szeg-
várt, hogy továbbra is közös hivataluk legyen. 
Megjegyezte, hogy a határidő nagyon rövid, hi-
szen december 12-ig dönteni kell a közös hivata-
lok létrehozásáról. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, hogy Fábiánsebestyén polgármestere 
megkereste-e polgármester urat?

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy 
harminc perc múlva érkezik. 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, gaz-
dasági oldalról nézve, Szegvár önkormányzata 
kap valamilyen ellenszolgáltatást a csatlakozó 
önkormányzat részéről?

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, hogy az ön-
kormányzatok egy képlet alapján kapják a finanszí-
rozást. Beleszámít a lakosságszám, van-e partner te-
lepülésük, működik-e nemzetiségi önkormányzat és 
abból mennyi. Ez alapján jön létre egy szorzószám. 
Ezzel a szorzószámmal kell megszorozni a közpon-
ti normatíva összegét ami, az idén kb. 4.600 eFt/fő, 
most ez megemelkedett kb. 5.400 eFt/fő-re. Mivel az 
illetményalap 10 éve nem változott, ez a többlettá-
mogatás ad lehetőséget arra, hogy a nagyon alacso-
nyan tartott illetmények megemelkedhessenek. A 
képlet fogja megadni, hogy a közös hivatal milyen 
támogatást fog kapni, ha viszont önállóan működik, 
akkor is a képlet alapján kapja a finanszírozást. 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy 
nagyságrendileg, számszakilag Szegvár önállóan, 
vagy Szegvár Derekegyházzal?

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, hogy 
Derekegyházzal együtt biztosan több támogatást 
kap.

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, hogy a közös hivatal finanszírozá-
sa 70 millió forint fölött van, de megjegyezte, 
hogy az elmúlt években ez nem volt elég. A fel-
adatok alapján megállapított hivatali létszámot 
sem Szegváron, sem Derekegyházán nem tudták 
tartani, olyan sokrétű feladatot kell ellátni, ezért 
létszámot kellett emelni. A derekegyházi önkor-
mányzat átvállalta a Derekegyházon dolgozók, 
de létszámilag a szegvári hivatalhoz tartozó do-
logi kiadásait. A bérjellegű kiadásokra nem elég 
a finanszírozás, ki kell egészítenie a szegvári ön-
kormányzatnak. 

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyezte, hogy 
ez a probléma általános, nem csak Szegvárra jel-
lemző. Példaként megemlítette, hogy Szentesen 
a támogatott létszám Nagytőkével együtt 53 fő, 
ezzel szemben 69 az alkalmazotti létszám. 

Kis János Tibor képviselő megjegyezte, arra 
lett volna kíváncsi, hogy önállóan, vagy társulva 
gazdaságosabb-e működtetni egy hivatalt? 

Szabó Tibor polgármester szerint önállóan 
gazdaságosabb működtetni a hivatalt. 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, ha a szegvári önkormányzat a hivatal 
fenntartásához ad támogatást. Ha a kapcsolt te-
lepülés önkormányzata nem tud hozzájárulni a 
működtetéshez a székhely szerinti önkormány-
zatnak kell finanszíroznia. 

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, hogy 
a jogszabály azzal, hogy kötelezi a befogadásra 
azokat a településeket, melyek szomszédosak és 
a lakosságszám kétezer feletti, ráhárítja a szak-
mai munka felelősségét. Továbbá az anyagi fe-
lelősséget is, mert elképzelhető, hogy anyagi 
áldozatok árán tudják csak biztosítani a szakmai 
színvonalat. 

Kis János Tibor képviselő úgy gondolja, hogy 
tisztességtelen a pályázó jegyzővel szemben, 
hogy közös hivatal szerepelt a pályázati kiírás-
ban. Más a feladat közös hivatalnál és más az 
önálló hivatalnál. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
pályázati kiírás közös önkormányzati hivatal ve-
zetésére szólt. A képviselő-testületnek döntenie 
kell, határozatot kell hozni, mivel Fábiánsebes-
tyén kényszerhelyzetben van. 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy 
tárgyalás nélkül hozzanak határozatot? Furcsa 
szerinte az is, hogy Fábiánsebestyén Szegvár 
megkérdezése nélkül hozott határozatot a közös 
hivatal létrehozásáról.

Dr. Sztantics Csaba jegyző tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy Fábiánsebestyén Önkormányza-
tának döntenie kellett arról, hogy milyen irányba 
haladnak tovább. Nem tettek többet annál, hogy 
megkeresték Szegvár önkormányzatát. Javasolta, 
hogy a polgármester hallgassa meg az ajánlatu-
kat. 

Szabó Tibor polgármester abban kérte a kép-
viselők támogatását, hogy akarják-e ezt a csat-
lakozást.

Piti János képviselő megjegyezte, ha a derek-
egyházi közös hivatal marad és még Fábiánse-
bestyén is csatlakozik, a dolgozók leterheltsége 
tovább nőne. Ha viszont a derekegyházi hivatal 
megfelel a feltételeknek és külön válnak Szeg-
vártól, akkor esetleg Fábiánsebestyénnel lehetne 
közös hivataluk. 

Folytatás a 9.oldalról

Folytatás a 14.oldalon
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
jegyezte, ha Szegvár egyedül marad, nem lesz 
közös hivatala senkivel, az nem okoz problémát. 

Pöszmet Zsolt képviselő szerint nem kedvező 
Szegvár számára a társulás. Személy szerint nem 
támogatja. 

Szabó Tibor polgármester elképzelhetőnek 
tartja, hogy Fábiánsebestyén visszautasíthatatlan 
ajánlatot tesz Szegvárnak, ami felhatalmazza a 
képviselő-testületet, arra hogy elfogadja az ja-
vaslatukat. Ha viszont nem tesz ilyen ajánlatot, 
a testület a most meghozott határozatát vissza-
vonhatja. 

Tóth Péter képviselő javasolta, hogy polgár-
mester úr tárgyaljon Dr. Kós György polgármes-
terrel és utána egy rendkívüli testületi ülésen 
döntsenek a közös hivatal létrehozásáról. 

Szabó Tibor polgármester kérte a képviselő-
ket, ha egyetértenek Tóth Péter képviselő javas-
latával, hogy most ne döntsenek, csak majd a 
tárgyalás után a közös hivatal létrehozásáról, az 
kézfeltartással jelezze. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülte úgy határozott, hogy a Közös Önkor-
mányzati Hivatal létrehozásáról Fábiánsebestyén 
Község Önkormányzatával egy későbbi időpont-
ban, rendkívüli ülés keretében fog dönteni. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 
van-e valakinek egyéb előterjesztése?

Tóth Péter képviselő megjegyezte, a médiá-
ban megjelent, hogy a leköszönő polgármes-
terek milyen sok pénzzel adták át az önkor-
mányzatokat az új polgármestereknek. Szegvár 
estében is megjelent, hogy több mint 100 milli-
ós összeggel került átadásra az önkormányzat. 
Megkérdezte Márton Rozália gazdálkodási osz-
tályvezetőt, hogy valóban így van-e? Továbbá 
arra is szeretne választ kapni, hogy az önkor-
mányzat számláján mennyi „szabadon felhasz-
nálható” pénz van? 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, hogy az átadás-átvétel alkalmával 
készített egy anyagot, ez az anyag megtalálha-
tó Polgármester úrnál és a leköszönő Polgár-
mesternél is. Ez az anyag a szeptember 30-i 
mérleg állapot szerint készült és ebben több 
mint 100 millió forint szerepel. Hozzátette azt, 
hogy ez nem szabad pénzeszköz, mivel három 
pályázat is darabban van, iskola, óvoda, Jakó 
út. Az átadás óta 40-50 milliós számlákat fi-
zettek ki. Az átadás időpontjában az intézmé-
nyek bankszámláján rajta volt a következő havi 
fizetés összege. Szabad pénzeszköze nincs az 
önkormányzatnak. Elmondta, hogy a költség-
vetés soha nem úgy alakul, sem a bevételek, 
sem a kiadások tekintetében, ahogy azt be-
tervezik. Év végén átcsoportosításokat kell 
végezni, áttekintve a likviditási helyzetet. A 
bankszámlán most jelen pillanatban 6 millió 
forint körüli összeg van, melyből a következő 
havi számlákat fizetik ki. 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy 
ezek szerint forráshiányos a szegvári önkor-
mányzat?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
tájékoztatta, hogy nem forráshiányos, van likvi-
ditásuk, a számlákat tudják fizetni.

Kis János Tibor képviselő megjegyezte, hogy 
ezek szerint év végéig minden benyújtott szám-
lát, minden munkabért ki tudnak fizetni és nulla 
lesz az egyenleg.

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, hogy nem biztos, hogy nulla lesz, hi-
szen december végén még kap az önkormányzat 
egy havi állami támogatást, amit januári előleg-
ként kapnak. Minden számlát ki tudnak fizetni. 
A likviditási helyzetüket meg tudják őrizni. Az 
állami támogatáshoz, ami nem fedezi a kiadá-
sokat, az adóbevételekből kell hozzátenni. Kije-
lentette, hogy az önkormányzat biztos alapokon 
áll. 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy 
a jövő évi támogatásból már decemberben fel-
használnak egy havit?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
tájékoztatta, hogy nem, mivel január elsején 
a számlán kell, hogy legyen a nettó munka-
bér összege. Elmondta, hogy az előleg összege 
9-9,5 millió forint, ami általában nem elég a 
nettó munkabérre, az önkormányzatnak ki kell 
pótolnia. A pályázati pénzekből, melyek lekö-
töttek nem költhetnek el. Forráshiányos pályá-
zatot csak akkor nyújthat be az önkormányzat, 
ha 60-90 napon túli kifizetetlen számlája van. 
Úgy gondolja, hogy a 2020. évi likviditását is 
meg tudja őrizni az önkormányzat. Természe-
tesen akkor, ha tervszerűen bejönnek az adók, a 
szolgáltatási díjak.

Szabó Tibor polgármester megjegyezte, hogy 
az elhangzottak alapján az önkormányzat mű-
ködőképes, nincs likviditási probléma, de a 
pénztárban nem áll hegyekben a szabadon fel-
használható pénz. A számlán azok az összegek 
vannak, melyeket az előfinanszírozott pályáza-
tokra kell felhasználni. Megköszönte Márton 
Rozáliának a tájékoztatást.

Kis János Tibor képviselő megjegyezte, hogy 
állandó kérdés Szegváron az utak, illetve a bel-
vízelvezető árkok állapota. Kérdése, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e elképzelés az idei évben?

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta, hogy 
a tavasz kezdetén, ahol eddig nem volt csapa-
dékelvezető árok, ott szeretnék megvalósítani. 
Továbbá, a közmunkaprogram keretében és a 
Kft. kapacitását felhasználva, a meglévő árkok 
rendbetétele a következő feladat. Elmondta, 
hogy a Kft. kotrógépe teljes mértékben használ-
hatatlan, helyette be kell szerezni egyet. Gép-
bérléssel nem tudnak költséghatékony munkát 
végezni. Ezzel kapcsolatban már történt piacku-
tatás, ezt jövő év elején meg kell valósítani. Mi-
vel erre sincs pénz, valamilyen forrást kell talál-
ni. Az utak állapotával kapcsolatban elmondta, 
hogy valóban katasztrofális állapotban vannak. 
Ezzel kapcsolatban is a költséghatékonyság azt 
diktálná, hogy a saját Kft-vel oldják meg az utak 
karbantartását, de jelen pillanatban a Kft. dol-
gozói a konyha kialakításán dolgoznak. Ez egy 
határidős pályázat, amit december 31-ig be kell 
fejezni ahhoz, hogy a támogatásokat le tudják 
hívni. A konyha kialakításánál plusz kiadások 
merültek fel, ezért kiegészítő támogatást sze-
retnének lehívni. Tárgyalni fog külső kivitele-
zővel, hogy milyen keretből tudnák valamilyen 
szinten orvosolni az utak állapotát. 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
a kérdés gazdasági oldalát tekintve elmondta, 

hogy 8,7 millió forint az az állami támogatás, 
amit az utak felújítására kell fordítania az ön-
kormányzatnak. A tavalyi évben felhasználták 
ezt az összeget, valamint 15 millió forint plusz 
forrást kaptak, amit a Hunyadi utca aszfaltozá-
sára használtak fel. Az idei évben szintén fel-
használták a 8,7 millió forint állami támogatást, 
kiegészítve több mint 5 millió forinttal saját 
forrásból. Továbbá több mint 2 millió forintot 
költöttek kátyúzásra, ezt a közmunkaprogram 
segítségével. Elmondta, hogy a 8,7 millió forint 
állami támogatást nem egy összegben kapja meg 
az önkormányzat, hanem 12 hónapra elosztva. 

Szabó Tibor polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy októberig a felhasználható keret 
el lett költve, plusz még 5 millió forint. Az idei 
évben útfelújításra már nincs forrás, máshonnan 
tudnak majd átcsoportosítani. 

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy 
a kátyúzás hatékonyságát vizsgálják-e? Megje-
gyezte, hogy október előtt történtek kátyúzások 
például az Árpád utcában is, de most, ha végig 
megy azon az úton, ugyanolyan mély kátyúk 
vannak. 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
úgy gondolja, hogy a Kft vezetője tudna ebben a 
témában nyilatkozni.

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, hogy 
a megnövekedett teherforgalom miatt a kátyú-
zásnak nincs értelme. Például a szemétszállító 
autók nagyon rongálják az utakat. Véleménye 
szerint az utak padkázásának kell lennie az el-
sődleges feladatnak, hogy a víz lefolyjon az út-
ról és az út széléről is. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő szerint 
a főutcán ki kell váltani a földpadkát valamilyen 
szilárdabbra, mert előbb-utóbb letöredezik az út 
széle. Van olyan hely, ahol már le is töredezett, 
a sár fel van hordva az útra. 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy 
szakemberek szerint a Malmi út megépítése és 
annak padkázása nem jó, ugyan úgy, mint a fő-
utcáé sem. Kérte a közútkezelő munkatársait, 
hogy lehetőségekhez képest a padka cseréjét 
oldják meg. Lehet, hogy a jövő évben lesz rá le-
hetőség. A főút söprésén is gondolkozniuk kell 
majd, mivel ezt a közút nem fogja megtenni. Be 
kell szerezniük egy erre alkalmas járművet, de 
ez egy középtávú terv.

Kis János Tibor képviselő megkérdezte, hogy 
a szemétszállítással kapcsolatban nem lehetne 
kisebb járműveket kérni a szolgáltatótól? 

Szabó Tibor polgármester elmondta, hogy a 
hulladékgazdálkodó cégek sincsenek túlfinan-
szírozva. A gépparkjuk nagy autókból áll. Az 
önkormányzat szerethetné, hogy kisebb autók-
kal szállítsák el a szemetet, de a szolgáltató nem 
rendelkezik ilyenekkel. Ennek ellenére felveszi 
a szolgáltatóval a kapcsolatot ebben az ügyben. 

Piti János képviselő megjegyezte, hogy van-
nak olyan helyek, ahol nagyon magasan van az 
út széle és emiatt megáll a víz az úton.

Gyömbér Ferenc ügyvezető megjegyezte, 
hogy egyik évben a Kontra utcában elkezdték 
a padkarendezést és a lakosok ellenállásába üt-
között. 

Szabó Tibor polgármester megkérdezte, hogy 
van-e még kérdés, vélemény? Mivel nem volt 
megköszönte a részvételt, a nyilvános ülést be-
zárta és zárt ülést rendelt el. 

Folytatás a 13.oldalról
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Süllyedhetünk-e  
még alább?

Most láttam két képet a facebookon, ahol a 
busz ülése elé rondított a tisztelt utas. Írásom 
apropóját az adja, hogy a József Attila utca sar-
kán álló volt kutyamenhely oldalsó falánál is 
rosszabbodik a helyzet. Eddig csak egy zugivó 
dobálta a 2 literes flakonokat a dzsumbujba, 
tegnap azonban megdöbbenve láttam, hogy 
az út felöli oldalra egy zsáknyi hamut öntöttek 
le, gondosan ügyelve, hogy dombnak látsszék. 
Miért? 

A buszon utazó szorult helyzetében megkér-
hette volna a sofőrt álljon meg. Kis falunkban 
remekül megszervezte az NKMV a szemét-
szállítást szelektíven. Az illető fizeti is a díjat 
(remélem), mert kötelező szolgáltatás. Akkor 
miért nem szelektálja otthon a szemetét? Ki 
köteles utána fölszedni a mocskát? Igaz, én ka-
rácsony előtt a flakonokat összeszedtem, a sajá-
tommal elvitettem szidva a legközelebbi felme-
nőjét és ő magát. Na, de hogy ott szeméttelep 
legyen, és naponta nézzük az agyament embe-
rek eszement cselekedeteinek eredményét, azt 
kikérjük magunknak mi, akik arra járunk. 

Emberek! Süllyedhetünk-e még alább a 
XXI. század 2. évtizedének végén?

Szerintem lent vagyunk a gödör alján. Sze-
rezzetek létrákat!

Ja, a flakonokból már jutott a Gila Zsolt kert-
jébe is elegendő. Jól mutat, ha a járdán megyek.

Orvosné Jaksa Mária

Minden kategóriában 
lett aranyérmes!

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-
egyesület és a Mindszenti Kyokushin Ka-
rate Klub megkezdte idei versenysorozatát. 
Első állomás a saját szervezetünk az IBKHF 
országos versenye volt. Tanítványaim ösz-
szemérhették tudásukat egyéni és csapat 
formagyakorlatban, egyéni küzdelemben és 
superfight szabályok között. Az egyesület 14 
fővel vett részt ezen az eseményen. Ez a lét-
szám már önmagában is jelentős eredmény 
és lendületes fejlődést tükröz! A két telepü-
lés utánpótlás bázisa erősödést mutat. Öröm-
teli, hogy hétről-hétre van hozzánk újabb 
és újabb csatlakozó! Csoportjainkat három 
kategóriába soroljuk úgy, mint kezdők, kö-
zép haladók és versenyzők! Tehetségtámo-
gató programunk sikeressége, hogy a közép 
haladó csoportból erre a versenyre négy főt 
tudtunk nevezni. Szeretném Őket bemutatni 
a teljesség igénye nélkül. Bízom abban, hogy 
sokat írhatok még róluk és így még közelibbé 
hozhatom Őket a Kedves Olvasókhoz!

Ginda Lucával kezdeném, aki a verseny 
után ünnepelte 10. születésnapját! Luca 
egyébként újrakezdő, 2016-ban már láto-
gatta edzéseinket és versenyekre is eljutott 
két ízben, ahol bronzérmes lett. Azokról a 
versenyekről csak annyit mondanék, hogy 
több szakvezető nézte végig Luca és a szin-
tén szegvári lakos, Szabó Fanni diákolim-
piai küzdelmét. Erről a küzdelemről annyit 
mondtak, hogy ilyen magas színvonalú, 
tiszta, élvezetes küzdelmet ilyen fiatal ka-
tegóriában ritkán látni. Irigyek rám, hogy 
két ilyen tehetséggel foglalkozhatok. Sajnos 
a verseny után nem sokkal történt valami, 
ami miatt Luca eltávolodott a karatétól, de 
szerencsére 2018-ban egy iskolai bemutató 
alkalmával újra találkoztunk. Látni lehetett 
a csillogást a szemében és 2019 februárjá-
ban elhatározta magát, újra csatlakozik az 
egyesülethez. Luca ezen a versenyen három 
kategóriában próbált szerencsét. Egyéni for-
magyakorlatban habár voltak győzelmei a 
végeredmény eldöntésénél még sem sikerült 
elcsípnie dobogó helyezést. Koncentrálása, 
alkalmazkodása és a kifinomult mozgásra 
törekvése biztató a jövőt tekintve. Ezután 
csapat formagyakorlatban igyekezett jól 
szerepelni. Ez annyira jól sikerült, hogy két 
szépen bemutatott gyakorlattal megnyerték 
korcsoportjuk versenyét! Boldogan és fel-
szabadultan vágott bele a küzdelmekbe. A 
körmérkőzéses rendszerben három ellenfél-
lel kellett összecsapnia. A háromból kettőt 
megnyert és így ezüstérmet akasztottak a 
nyakába.

Következő fiatal versenyzőm Károlyi 
Raul, aki szintén kiváló adottságokkal ren-
delkezik. Raul az idén lesz 11 éves és si-
keres sportpályafutás várhat rá, ha kellő 
alázattal és szorgalommal járja ezt az utat. 
Versenyzésére visszatérve a fent említett ka-
tegóriák mellé még csatlakozott a superfight 
küzdelem. Talán a túlzott izgalom hatására 
az egyéni formagyakorlatban szereplés a 
tévesztések miatt nem sikerült jól, de Ő is 
szerepelt a bajnokcsapatban, valamint a 4-7 
kg-mal nehezebb küzdelmeiből is kettőt 
megnyert. Ezután következett számára az 
igazi próbatétel. Az Ő kategóriájában Ma-
gyarország legjobbjával szembe lépett fel a 
tatamira. Nem a győzelem volt elsősorban a 
feladata, hanem hogy becsülettel küzdjön, 
tapasztalatot szerezzen és tanuljon a mérkő-
zésből. A tudásbéli különbség hamar kimu-
tatkozott, de minden elismerést megérdemel 
tanítványom a tisztességes helytállásért.

Újabb harcosról, Kovalcsik Ádámról sze-
retnék megosztani néhány információt és 
versenyemléket. Ádám idén lesz 13 éves. 

Szorgalmánál csak a kitartása szembetű-
nőbb. Ez a versenyen is megmutatkozott. 
Csoport körmérkőzéses rendszerben neki is 
kijutottak a „nagy” fiúk! Ám, Ádám két el-
lenfelén is felülkerekedett. A végeredmény 
kialakításába beleszólt a gyűjtött pontok 
száma és így végül Ádám a harmadik lett. 
Superfight küzdelménél tőle is csak annyit 
kértem, hogy a végsőkig tartson ki. Ő nem 
készült erre a mérkőzésre, csak beugró volt. 
Minden tőle telhetőt megtett, de ez most így 
kevésnek bizonyult.

Negyedik kezdő harcosom Marsovszki 
Katalin, aki az idén lesz 14 éves. Kata csak 
egyéni küzdelemben vett részt, de emléke-
zetes marad minden pillanat, amit a küzdő-
téren töltött, majd onnan lejőve, ahogy az 
egészet megélte és lereagálta. Harcos küz-
delmei két győzelmet hoztak, reakciói pedig 
sok-sok nevetést. Teljesítménye a dobogó 
második fokára repítette.

Következzen egy olyan tanítványom, 
aki szintén visszatérő nagy örömünkre! Ő, 
Gyermán Lili, aki utolsó versenyét 2017-ben 
vívta, de most újra csatasorba állt és bizo-
nyítani szeretne. Erre meg is kapott minden 
lehetőséget és támogatást. Egyéni szereplése 
egyik kategóriában sem volt sikeres. Ehhez 
még vissza kell szerezni a rutint és rendel-
kezni kell kellő erő- és állóképességgel, 
amin dolgozni fogunk! Viszont besegítése 
a csapat formagyakorlat gyerek kategóri-
ájában, valamint a saját kategóriájukban 
megnyert két összehasonlítás aranyéremmel 
jutalmazta.

Hely hiányában a többi résztvevőről csak 
az elért eredményeik alapján teszek emlí-
tést, habár mindenkiről csak pozitív dolgo-
kat tudnék írni!

Ime az eredmény összefoglaló:
Ginda Luca: 1., 2. hely
Károlyi Raul: 1., 2., 2. hely
Kovalcsik Ádám (Szentes): 2., 3. hely
Marsovszki Katalin: 2. hely
Gyermán Lili: 1., 1., 3. hely
Suti Georgina: 1., 1., 3. hely
Gémes Gergő (Mindszent): 1., 2. hely
Zalatnai Viktória (Csongrád): 1., 3. hely
Szabó Hédi: 1., 2., 3. hely
Erdei Daniella: 2., 2., 3. hely
Győri Dávid (Mindszent): 1. hely
Kovács István: 3. hely
Rácz Mária: 3., 3. hely
Levendovics Andrea: 1., 3. hely

Gratulálok!
Erdei Sándor

Köszönjük a támogatást!
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Sikerült, amiért mentünk!

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-
egyesület és a Mindszenti Kyokushin Ka-
rate Klub versenyzői január 25-én Győrben 
versenyeztek az I. Összetartás Knock Down 
Kyokushin Karate Versenyen - CBA kupán, 
ahová 25 sportegyesületből 237-en érkeztek 
megszerezni az első helyezéseket!

Tőlünk Gémes Gergő kezdte meg elsőnek a 
szereplést. Három győzelmet ért el. Mindegyi-
ket teljes értékű találatokkal fejezte be, amivel 
újabb értékes sikert könyvelhetett el.

Gyermán Lili is fontos győzelemmel kezdett, 
ami az önbizalma erősítése miatt volt jelentő-
ségteljes. Következő küzdelmében olyan erős 
ütéseket, rúgásokat viselt el, ami megerősített 
abban, hogy ebben a lányban sokkal több van, 
mint amit elhisz magáról. Sajnos ez a küzdelem 
teljesen kimerítette és az elszenvedett találatok 
a harmadik küzdelem közben kezdetek igazán 
fájni. Ezzel az érzéssel most még nem tudott 
mit kezdeni.

Károlyi Raul is győzelemmel kezdett, majd 
következett az a kisfiú, akivel a megelőző hét-
végén superfight küzdelemben jelentős különb-
séggel maradt alul. Nos, ez a különbség óriásit 
csökkent. Ilyen ütemű fejlődéssel két-három 
összecsapás után teljesen esélyesként állha-
tunk fel a tatamira. A harmadik küzdelmében 
is bátran harcolt fél fejjel magasabb ellenfele 
ellen. Egy támadás sikeres levédekezése után 
ellenfelünk olyan fájdalmat érzett, ami után 
nem tudta folytatni a küzdelmet. Ezzel a győ-
zelemmel Raul második lett. Lili bronzérmet, 
Gergő pedig aranyérmet szerzett.

Gratulálok a mutatott teljesítményhez!

Erdei Sándor
Köszönjük támogatóinknak

Szegvár Nagyközségi Önkormányzatának!
és a

Az NB-I Keleti csoportjában 
játszó tekecsapatunk 

eredményei, mérkőzései
12. forduló
Szegvár (3160) – Nyergesújfalu (3076) 5 – 3
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisztián, 
Zsibók Zoltán
Ifjúságiak:
Szegvár (621) – Nyergesújfalu (951) 1 – 3
Pontszerző: Bereczki Zsolt
13. forduló
DYNAMO Sport Club (3121) – Szegvár (3253) 
1 – 7
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Vigh Ferenc, Pus-
kás Bence, Szabó Gábor, Szabics Krisztián
Ifjúságiak:
DYNAMO Sport Club (984) – Szegvár (991) 
1 – 3
Pontszerző: Fuvó Milán

További mérkőzések

14. forduló 2020. 02. 08.304.
Gázművek – Szegvár
15. forduló 2020. 02. 22.
SALGÓZD T.K. – Szegvár
16. forduló 2020. 03. 01. vasárnap 10:00
Szegvár – VILATI Eger
17. forduló 2020. 03. 08.
Bátonyterenyei T.K. – Szegvár
18. forduló 2020. 03. 15. vasárnap 10:00
Szegvár – Szank
19. forduló 2020. 03. 29.
CHINOIN S.C. – Szegvár 
20. forduló 2020. 04. 04. szombat 10:00
Gyula – Szegvár
21. forduló 2020. 04. 18.
Cegléd – Szegvár
22. forduló 2020. 04. 26. vasárnap 10:00
Szegvár – BKV Előre S.C.


