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Lukács Istvánné Szőllősi Ferenc

Folytatás az 5. oldalon

Szenes Gyuláné Szegvári Tekézők Sportegyesülete

Nemes Nagy Ágnes:

Tanulni kell
Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,
a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek.

Tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.
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Megemlékezés

„Ha tehetném, visszahoznám
a régmúlt perceket,

ha tehetném, újraírnám sorsod,
de nem lehet.

Szívünkben maradsz, 
nem feledünk Téged,
hogy velünk voltál,

hálát adunk az égnek.”
Forró könnyünk égeti lelkünk,
mindenünk volt kit eltemettünk.

Fájó szívvel emlékezünk

Nánási Kálmán
halálának 4. évfordulóján.

Felesége, gyermekeik és unokái

Megemlékezés

„Jóságod, szereteted örökké bennünk él,
de sajnos ajkad már rég hallgat, nem beszél.
Szerettél élni, sokat küzdöttél, hogy csalá-

dod boldog legyen,
hiányt soha ne szenvedjen.

Emléked örökké itt van velünk, ameddig 
élnünk, Te is élsz velünk.

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
akik szívből szerettek, soha nem felednek 

Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk

özv. Piti Józsefné
halálának 6. évfordulóján.

Szerető családja

Beszélgetés Farkas Sándor 
országgyűlési képviselővel 

az október 2-i  
népszavazásról

Október 2-án szavazunk a betelepítésről. 
Miért írtak ki népszavazást róla?

Mindannyian látjuk, hogy mind Afrikában, 
mind Ázsiában óriási népességrobbanás van az 
utóbbi ötven évben. Ezek a tömegek az internet 
elterjedésével mind közelebb érzik magukhoz 
Európát, amely számukra mesés összegű se-
gélyt ígér, ha idejönnek. Azokból az országok-
ból, ahol háború robbant ki, vagy természeti 
katasztrófa is sújtott, egyes segélyszervezetek 
egyenesen Európába terelik az embereket. Ez 
a népvándorlás, mint látjuk, katasztrófát okoz 
Európában. A vita központi kérdése, hogy a 
magyar Parlament beleszólása nélkül Brüsszel 
döntsön, kik telepedhetnek le itt, vagy mi ma-
gyarok dönthetjük ezt el.

Tehát arról szavazunk, hogy mi dönthetünk 
saját sorsunk felett, vagy erről ezentúl Brüsz-
szelben fognak?

Igen. Választás előtt állunk tehát, hogy Ma-
gyarországot magyar országnak vagy valami 
egész másnak akarjuk-e? Választanunk kell, 
hogy olyan országot akarunk-e, ahol együtt 
kell élnünk olyanokkal, akik nem ismerik és 
nem tisztelik a kultúránkat, a törvényeinket, 
ahol megszűnik a mindennapok biztonsága.

A mostani döntésünkkel szembeállunk az 
európai értékekkel?

Pont ellenkezőleg. Európában elsőként mi 
magyarok védhetjük meg Európát azoktól, 
akik Brüsszelben a jövőnket idegenek tömeges 
betelepítésében látják. 

Amikor nemet mondunk, egyszerre megvéd-
jük Magyarországot és megvédjük Európát is!

Október 2-án meg kell üzenünk Brüsszel-
nek, hogy ők is megértsék: NEM-et mondunk 
a kényszerbetelepítésre, NEM-et mondunk Eu-
rópa és Magyarország tönkretételére!

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz szállítás!

szerda 8-18 óráig, a hét többi hét-
köznapján 7-8-ig, 17-18-ig

szombaton 8-14-ig

Targoncagáz is  
rendelhető!

PB-Gáz a napi 
legkedvezőbb áron,

Mindig a  
piros autóról.

Telefon: 
06-20/252-6142

Családi események
2016. augusztus

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Polyák Ferenc István és 
Molitérusz Györgyi, Ménes u. 40. szám alatti 
lakosok.

Halálesetek: Magyar Imre Jánosné Vigh 
Magdolna Olga, Kontra u. 34. (60 éves), 
Szucsán Jánosné Váradi Ilona, Rozgonyi u. 6. 
(84 éves), Mészáros Sándorné Farkas Mária, 
Esze T. u. 9. (71 éves), Németh Jolán, Táncsics 
M. u. 9. (59 éves), Bárány Ferencné Őze Teréz 
Katalin, Jaksa J. u. 23. (92 éves)

Születések: Személyi jogok védelme miatt 
adatokat szerkesztőségünk nem kaphat. – A 
születési adatokat eddig sem az anyakönyv-
vezetőtől kaptuk meg. Amennyiben szeretné, 
hogy gyermeke születése benne legyen a csa-
ládi események rovatban, kérjük közölje szer-
kesztőségünkkel a baranyvera@gmail.com 
címen, vagy papíron írásban, így elkerülhetjük 
az esetleges félreértéseket, elírásokat.

Képviselő-testületi tagok az alábbi 
időpontokban fogadóórán várják a 
lakosságot a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Október 4-én kedden 17-18 óráig, majd minden 
hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Október 5-én szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Október 6-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Szeptember 14-én 17-18 óráig, majd minden 
hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Szeptember 21-én szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2016. szeptember 30. 

(péntek) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő 
begépelni a számítógépbe. 

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszkö-
zön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt 
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállít-
hassák a következő számot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

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

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cik-
ket, személyes megemlékezést, stb. a művelő-
dési ház munkatársai is fogadnak. 

Írásait, javaslatait bedobhatja ugyanitt az 
épület hátsó ajtaja melletti postaládába is.
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A SZEGVÁRI FALUNAPRÓL
Szegvár Nagyközség Önkormányzata az 

idén is augusztus 19-20-án szervezte meg a Fa-
lunapi rendezvényt a sportpályán.

Már 19-én sort került a Szegvár-Mindszent 
öregfiúk focimérkőzésre Buda Attila szervezé-
sével. Az eredmény 8:2 lett a Mindszent javára. 
Este 20.00 órától retró diszkó volt Hortobágyi 
Gyulával.

A 20-i programok a következők voltak:
Délelőtt 9.00 órától: 
A Tekeházban Lukács István Emlékverseny-

re került sor, immáron 5. alkalommal, Zsibók 
Zoltán szervezésével. Több település csapata 
vett részt ezen a versenyen. 

Futóversenyt hirdettünk felnőtt, ifjúsági és 
gyermek kategóriában Lőrincz Gábor vezeté-
sével. Ezen a versenyen a Kyokushin karate 
csoport tagjai vettek részt túlnyomó többség-
ben, de rajtuk kívül még sokan lefutották a 3 
km-es távot.

Az idén csak két csapat jelentkezett a főző-
versenyre, de ők finomabbnál finomabb étele-
ket főztek. Lovas bemutató is volt id. Magyar 
Pál vezetésével. A Mindszenti Íjászok Baráti 
Köre is meghívást kapott a falunapi rendez-
vényre. Többen kipróbálták íjásztudásukat.

Nem maradhatott el a karate bemutató se 
Erdei Sándor vezetésével. A kutya bemutató 
is nagyon jól sikerült. Farkas Zoltán az idén is 
megszervezte ezt.

Köszönjük a délelőtti programok szervezői-
nek a segítségét.

Délután:
13.00 órától hagyományőrző lovas kocsi fel-

vonulás vette kezdetét Szegvár fő utcáján id. 
Magyar Pál vezetésével. Sok fogatos részt vett 
ezen a felvonuláson és a délelőtti lovas bemu-
tatón. Részt vettek a Tűzköves Alapítvány lova-
sai is Mihály János és Bárány Brigitta irányítá-
sával. Lehetett lovagolni, kocsikázni. Nagyon 
szép volt ez a program is.

Az erős emberek bemutatója nagyon szín-
vonalas volt. Nehéz feladatokat kellett megol-
daniuk a versenyzőknek. Tóth József szervező 
azon fáradozott, hogy minél látványosabb fel-
adatokat állítson össze. 

Ingyenes vércukor és vérnyomásmérést 
szervezett Határné Bottyán Erika védőnő. So-
kan éltek a lehetőséggel. 

Szintén 15.00 órától kezdődött a kürtős ka-
lácssütés, melyet a Mozgáskorlátozottak Egye-
sületének tagjai készítettek Arany Lajosné ve-
zetésével, valamint a fánksütés Bacsa Józsefné 
és a Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület tagjai 
segítségével. Nagyon finom étkeket készítet-
tek.

A Belevaló Klub tagjai Huszka Anita vezeté-
sével kifestették a gyermekek arcát különböző 
motívumokkal.

A Tücsök zenekar fellépése nagyon jól sike-
rült. Élvezték a gyerekek a műsort. A Fuszuly-
ka Klub előadásában lakodalmast láthattunk. 
Nagy sikere volt a Vígh Károlyné vezette cso-
portnak. A Dobbantó Néptáncegyüttes szép 
műsort adott elő. Fergetegesen táncoltak a szín-
padon. A táncosokat felkészítette Magyar Imre 

és Magyar Nóra. 18.00 órakor lépett színpadra 
a Happy Gang együttes. A közönség együtt 
énekelte a slágereket a zenekar tagjaival.

Köszönjük a délutáni programok szervezői-
nek a segítségét.

Az ünnepi műsor 19.00 órakor kezdődött.
Beszédet mondott Gémes László polgár-

mester, majd az új kenyeret Andrási Elemér 
plébános úr szentelte meg. Megtisztelte jelen-
létével és köszöntőjével az ünnepséget Farkas 
Sándor országgyűlési képviselő úr és Ádók 
János a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke 
is. Gémes László polgármester úr és Gyöm-
bér Ferencné jegyző asszony kitüntetéseket 
adott át. Az idén „Díszpolgári címet” kapott 
Dr. Holman Endre urológus főorvos, falunk 
szülötte. „Szegvárért Emlékéremben”részesült 
Szenes Gyuláné a Reform Klub vezetője, és a 
Szegvári Tekézők Sportegyesülete. 

Ádók János a „Csongrád Megye Közoktatá-
sáért” díjat Lukács Istvánné tanítónak adomá-
nyozta példamutató pedagógusi, oktató-nevelő 
munkájának kimagasló elismeréseként. „El-
nöki dicséretet” Szöllősi Ferenc játékvezető, 
testnevelő tanár kapott életmentésben tanúsí-
tott rendkívüli helytállásáért, hősies magatar-
tásáért. 

A Falunapon velünk voltak a nálunk vendé-
geskedő erdélyi barátaink is. Sok szép progra-
mot szerveztünk nekik.

Az algyői Parlandó énekegyüttes operett 
műsorát is nagyon élvezte a közönség. A tűzi-
játék az idén is a Gyenes KFT felajánlásával 
valósulhatott meg. Gyönyörű, csodálatosan 
szép volt az egész. Köszönjük!

Az ajándéksorsoláson sok-sok nyeremény 
talált gazdára. Kerekesné Bovatsek Ágnes, 
Kosztolányi Sándorné, Korbelné Szőke Mária, 
valamint Lévai Györgyné koordinálta ezt. 

Sipos F. Tamás énekes táncra perdítette a 
közönséget. Valamennyien együtt énekelték a 
Trabanton szállni élvezet slágert.

Este 22.15 órakor Tóth József erős ember egy 
szuper jó show műsort mutatott be. Hatalmas 
sikert aratott. Ezt követte a hajnalig tartó bál 
Tulipán Nándival. Valóban 4 óráig buliztak az 
emberek. Remek volt a hangulat.

Köszönjük az esti programok szervezőinek 
a segítségét.

Az egész nap folyamán közreműködők, segí-
tők, a közel 400 fő megvendégelését a Mozgás-
korlátozottak Egyesülete vezényelte le Arany 
Lajosné vezetésével. A sültet Szécsényi György, 
Fúvó Pál és Bacsa Sándor készítette. A büfében 
a Gyenes KFT italt, frissen sülteket árusított.

A hangosításról Piti Sándor és csapata gon-
doskodott. A fedett színpadot a derekegyházi 
Önkormányzat adta kölcsön. A programokról 
felvételt a Kurca TV, a fotókat Kerekes Mátyás, 
Muzsik Sándor és Salánki Ignác készítette.

A színpadi dekorációt Ráczné Purgel Ilona 
és Bányai Lilla állította össze. 

Köszönet érte!
A gyerekek szórakozását ugrálóvár és csúsz-

da biztosította, melyet az Önkormányzat finan-
szírozott. A kirakodók játékokkal, édességgel, 

a Kebab Kairo étel különlegességgel várta az 
arra látogatókat.

Támogatóink voltak:
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Gyenes Kft
Ternai Kft
Köszönjük az Önkormányzat, a Polgármes-

teri Hivatal vezetése, munkatársai, a Kabinet, 
a Falufejlesztő KFT dolgozói, a Polgárőrség, 
Rendőrség, civil szervezetek, egyesületek, ma-
gán személyek, szponzorok, Kurca TV, a fotó-
sok segítségét és az együttműködését, a fellépő 
csoportok szép, színvonalas előadását. Nélkü-
lük nem lett volna ilyen sikeres a kb. 2000 em-
ber által látogatott rendezvény. 

Örülünk, hogy velünk tartottak.

Köszönettel: Lukács Istvánné, főszervező
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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 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház eme-
letén, 7-15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni 
az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívó-
szám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 
63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
szeptember 5-9. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
szeptember 12-16. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
szeptember 19-23. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
szeptember 26-30. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
október 3-7. 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 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 
óra

Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás   9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

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

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (30/568-8998)
Gyovai Tibor (30/436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda  –
Csütörtök    8-12,  13-16 óráig
Péntek    8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő   8-12  13-14 óráig
Csütörtök    8-12  13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 óráig

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: 06-30/230-2205

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
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-ig
péntek 8-12-ig
Petkov Attila
Telefon: 06-70/903-6879

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505

Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Vighné Somodi Rita 06-30/368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgálta-
tó Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének 
telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-
334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-
80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-
334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-63/311-
433
kedd  8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-15.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

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.

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény
Telefonszám: 06-30/417-4425

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

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefonszá-
mán.

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 
május 8-tól megváltozott
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig
Vasárnap zárva!
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2016 
 
 

SZEPTEMBER 17.    
9.00-12.00 ÓRA 

 
ALKOTÁS CSUHÉBÓL 

Foglalkozásvezető: Trungel Aranka, népművészeti mester 
 

 
SZEPTEMBER 24. 

9.00-12.00 ÓRA 

KÖZELEG SZENT MIHÁLY… 
SZŐLŐPRÉSELÉS, 

BŐRÖZÉS 
 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 200 FT/FŐ 
 

 MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK! 
 
 

 

 
 

 
 
 

OKTÓBER 1.    9.00 ÓRA 
 

A MI „KASTÉLYUNK” – SÉTA A MEGYEHÁZÁN 

 
OKTÓBER 25.17.00 ÓRA 

A SARLÓS ISTEN 60 ÉVE – RÉGÉSZETI ELŐADÁS 

HELYSZÍN: MEGYEHÁZA 

 
 

NOVEMBER 5.    9.00 ÓRA 

SZŐJÜNK-FONJUNK – MÚZEUMI FOGLALKOZÁS 

 
NOVEMBER 12.    9.00 ÓRA 

MÁRTONI SOKADALOM – MÚZEUMI DÉLELŐTT 

 
A PROGRAMOKON INGYENES A RÉSZTVÉTEL! 

 

 
 MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK! 

 
 

 

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívunk 

minden érdeklődőt  
egy beszélgetésre 

Grecsó Krisztiánnal!

Helyszín:
Művelődési Ház, Szegvár

Időpont:
szeptember 23-án 18 óra



6. oldal XXIX. évfolyam 9. szám

Az 1. oldal folytatása A Szegvári Tekézők Sportegyesülete 
2006-ban alakult. 2007-ben megszerezték az 
1. helyezést a NB II. dél-keleti csoportjában, 
majd felkerültek az NB I. keleti bajnokságá-
ba, ahol 3. helyezést értek el. A csapat kiváló 
edzésmunkájának és összetartozásának kö-
szönhetően a következő évben megnyerte az 
NB I-es bajnokságot, mellyel egyúttal jogo-
sultságot szereztek a Szuperligában történő 
szerepléshez, ami jelenleg Magyarországon 
a legmagasabban jegyzett bajnokság. 

Ezen kiváló szakmai sikerek feltétele volt 
a megfelelő pálya és eszközök megléte. Az 
Önkormányzat, a tekések, a Szegvári Falu-
fejlesztő Kft. és sok segítő ember összefo-
gásával megépítették nagyon sok társadalmi 
munkával a 4 sávos pályát a hozzátartozó 
lelátóval a volt Háziipari Szövetkezet épüle-
tében, majd a Szentesi utcában.

Az utánpótlás nevelésre nagy hangsúlyt 
helyeznek, igyekeznek minél több tehetséges 
fiatalt megnyerni ennek a sportnak. Az ifjú-
sági csapat 2 éve megnyerte az NB I. első 
helyezését.

Az Országos Serdülő Diákolimpián is elő-
kelő helyezést sikerült elérni (3.), sprint ver-
senyszámban.

A község életében is aktív szerepet vállal 
a Szegvári Tekézők Sportegyesülete. Civil 
rendezvényeken vesznek részt, aktív támo-
gatásukra mindig számíthatunk. Az idelá-
togató testvértelepülések képviselői, a turis-
ták, a családok is szívesen próbálják ki ezt az 
érdekes sportágat.

Emlékversenyt, amatőr versenyeket szer-
veznek 13-14 csapat, közel 100 fő részvéte-
lével. 

Nagy sikerű bálokat szerveznek, melynek 
bevételéből a pályát korszerűsítik, szépítik.

Az egyesületet fáradhatatlan vezetőség 
irányítja, mely mindent megtesz a sikeres 
működésért, az eredményes szereplésért. 
Más egyesületeket fogadnak edzésekre, 
mérkőzéseik lebonyolítására, pályázatokat 
készítenek. 2015-ig Berkecz Miklós képvi-
selte az egyesületet, majd Zsibók Zoltán lett 
az elnök.

2016. május 1-én a szinte végig tabellát 
vezető Szegvári csapat megszerezte az első 
helyezést. Amely azt jelenti, hogy jogosult-
ságot szereznek történetükben másodszor a 
„Szuperligában” történő szereplésbe. 

Kitartásban, sportszerűségben példát mu-
tatnak az ifjú generációnak, eredményeik or-
szágosan ismertté teszik a települést.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016. évben a „Szeg-

várért Emlékérem” kitüntetést – a falunapi 
rendezvénysorozaton belül – Szenes Gyulá-
nénak ítélte oda az alábbi indokok alapján:

Szenes Gyuláné Szegvár, Mindszenti u. 
24. sz. alatti lakos, 1948-ban született, 1995 
óta él Szegváron, két gyermeke van.

Iskolai végzettségét tekintve rendelkezik 
érettségivel, szociális munkás végzettséggel 
és TB szakügyintéző képesítést is szerzett.

Már a dédnagymamája is foglalkozott 
gyógynövényekkel, melyekből sok ismeretet 
és tapasztalatot átadott Magdikának. 2000-
ben kijutott Hergéliára (Mezőménes-Romá-
nia), egy olyan amerikai intézménybe, amely 
európai mintával működik, és ahol teljes 
életmód változtatással segítenek egészsé-
gükben megrendült embereken. Ekkor jött 
az elhatározás, hogy amiben tud segíteni fog 
másokon.

Ekkor kezdte el lerakni az első életmód-
klub alapjait. Szegváron a mai napig kéthe-
tente találkoznak a klubtagok a Művelődési 
Házban. Több csoport is működik a térség-
ben.

Életmódprogramokon, bemutatókon vesz-
nek részt, az életmód megváltoztatását, az 
egészség előtérbe helyezését, az egészségre 
nevelést tűzték a zászlajukra minden ellen-
szolgáltatás nélkül.

Az egészséges ételek elkészítésének terü-
letén, hihetetlen kreativitással rendelkezik. 
Rendszeresen szerveznek kóstolóval egy-
bekötött előadás sorozatokat. Többször sze-
repelt a Kurca TV-ben. 2007-től a szegvári 
Kastélyban megrendezett „Alkotótáborban” 
is állandó programként szerepelt.

Az elmúlt 16 év alatt nagyon sok, külön-
böző betegségben szenvedő ember kereste 
meg, akik valamilyen életmódbeli változásra 
kértek segítséget.

Jó kapcsolatot sikerült kiépítenie azon 
szakemberekkel, akik szintén fontosnak 
tartják az egészséges táplálkozást és aktív 
részesei e szemlélet terjesztésének.

Napjainkra különösen fontos és óriási je-
lentősége van az egészségtudatos életformá-
ra való motiválásra, példamutatásra, hiszen 
egyre bővül és növekszik a testi-lelki meg-
betegedések száma és aránya. Így mindazok, 
akik tesznek a jövő generációjának egészsé-
géért, figyelmet és elismerést érdemelnek a 
közösség részéről. 

Példamutató emberi magatartása, hosszú 
évek óta tartó munkássága alapján méltó a 
Szegvárért Emlékérem kitüntetésre.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016. évben a „Szegvár 
Díszpolgára” kitüntetést – a falunapi rendez-
vénysorozaton belül – dr. Holman Endrének 
ítélte oda az alábbi indokok alapján:

Dr. Holman Endre Szegváron szüle-
tett 1954. szeptember 19-én, gyermekkorát 
Szegváron töltötte, itt fejezte be az általános 
iskolát. Már kisgyermekként sokat segített 
édesapjának a hentesüzletben, közvetlen, 
barátságos volt az emberekkel. 

Középiskolai tanulmányait a Horváth 
Mihály Gimnáziumban folytatta, szépen 
szavalt, tagja volt az irodalmi színpadnak. 
Érettségi után színész szeretett volna len-
ni, azonban a felvételije nem sikerült, ezért 
az orvosi pályát választotta, mely iránt már 
gyermekként érdeklődött. 1979-ben vég-
zett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 
1984-ben urológus szakvizsgát tett. Számos 
előadói estje volt versekből, elbeszélésekből. 
A Szegvári Naplóban megjelent önéletrajza. 
Szentesen kezdett dolgozni, onnan Kecske-
métre került. Több évet töltött Jemenben, 
ahol több ezer embert operált. A Kiskunha-
lasi Kórház osztályvezető főorvosa. Kecs-
keméten él. Több bravúros műtét fűződik a 
nevéhez, így különösen a 2008. március 10-i, 
amikor egy 4 éves kisfiú meglepően nagyra 
nőtt vesekövét távolította el kollegáival. Az 
egészségügyben több évtizede végez kima-
gasló szakmai munkát. Hazai és nemzetközi 
kongresszusokon tart tudományos előadáso-
kat, számos publikációja jelent meg. 

Mindannyiunk számára emlékezetes az 
1977-ben bemutatott Herkulesfürdői emlék 
című filmdráma vetítése, amelyben az akkor 
még egyetemista Holman Endre a főszerepet 
játszotta. Tehetségét igazolta, hogy a cselek-
mény középpontjában női ruhába öltött férfi 
szerepét játszotta. A film a Nyugat-berlini 
Filmfesztiválon Ezüstmedve díjat nyert. 

Gyermekkori emlékei, rokonai révén máig 
kötődik szülőfalujához. 

Köztiszteletben álló személy, aki embe-
ri magatartása alapján érdemes a Szegvár 
Díszpolgára címre. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016. évben a „Szeg-
várért Emlékérem” kitüntetést – a falunapi 
rendezvénysorozaton belül – a Szegvári Te-
kézők Sportegyesületének ítélte oda az alábbi 
indokok alapján:

Augusztus 20-i kitüntetések
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Csongrád Megye  
Közoktatásáért Díj  

kitüntetettje
Lukács Istvánné 1959. február 1-jén 

született. Általános iskolai tanulmá-
nyait Szegváron végezte, a Szentesi 
Horváth Mihály Gimnáziumban érett-
ségizett, majd Baján tanítói diplomát 
szerzett. Felsőfokú kulturális mene-
dzser szakképesítést 1998-ban szerzett. 
Folyamatosan képezi magát, elkészí-
tette és kiváló eredménnyel megvédte 
portfólióját.

A helyi általános iskola tanítónője 
1980 óta. Példamutató oktató-nevelő 
munkát folytat, ízig-vérig pedagógus. 
Rendkívül jó, gyümölcsöző együttmű-
ködést tud kialakítani tanítványaival, a 
szülőkkel és kollégáival. Munkája so-
rán nagy hangsúlyt fektet a gyermekek 
felzárkóztatása mellett a tehetségesek 
képességeinek kibontakoztatására. 
Tanulmányi, kulturális és sport verse-
nyek szervezője, tanítványai sikeresek 
e rendezvényeken. A gyerekek nyári 
szabadidejének hasznos eltöltése ér-
dekében évtizedek óta nyári táborokat 
szervez. 

Rendkívül jó kapcsolatot alakított 
ki a környező települések közoktatási 
intézményeivel, az azokban tevékeny-
kedő tanító és tanár kollegáival, mely-
nek eredményeképpen rendszeresek az 
iskolák közötti tanulmányi versenyek, 
sportversenyek.

Bemutató órákat tart, melyre az igé-
nyesség, maximális szakszerűség a 
jellemző, melyet kollegái maximálisan 
elismernek. Mindenkor a tanítványai 
életkori sajátosságainak megfelelő fog-
lalkozási formákat alkalmazza, peda-
gógiai érzéke kimagasló.

1994 óta tagja Szegvár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek. 2014-ig az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság elnökeként, majd 
alpolgármesterként azóta is nagy lel-
kesedéssel szervezi a falunapokat, 
majálisokat, ünnepségeket. Kiváló 
szervező készségének, rendkívül nagy 
munkabírásának köszönhetően egyre 
több segítőt, támogatót szervezett be 

ezek előkészítésébe és lebonyolításába. 
Az anyagi feltételek biztosításáért, elő-
teremtéséért mindent megtett, szpon-
zorokat szerzett, pályázatokat írt. 2014 
ősze óta a település alpolgármestere. 
Felügyeli a település közoktatási mun-
káját.

Képviselői munkája során maximáli-
san szem előtt tartja az önkormányzat 
és intézményei zavartalan működtetési 
feltételeinek biztosítását, az oktatási, 
kulturális és sport tevékenység támo-
gatását. 

Szegvár Nagyközség Önkormányza-
ta 2004-ben „Szegvárért Emlékérem” 
kitüntetésben részesítette a szakmai és 
a közösségért végzett munkájáért. 

Számos egyesület tagja, melyek 
tudására, tapasztalatára mindenkor 
számíthatnak. A Szegvári Napló Szer-
kesztőségének a kezdetektől tagja, a 
Diákvilág rovatban kitartóan, részlete-
sen tájékoztatja a lakosságot, a megye 
és az ország településein élőket e réteg 
tevékenységéről, eredményeiről. 

Lukács Istvánné több évtizedes ki-
magasló, eredményes oktató-nevelő 
munkája alapján érdemes a Csongrád 
Megye Közoktatásáért Díjra.

Elnöki Dicséret
Szöllősi Ferenc 
játékvezetőnek

A 2016. május 14-i Maros-menti 
UFC-SZEOL SC mérkőzést szeren-
csétlen eset árnyékolta be. Tizenöt 
perccel a rendes játékidő letelte előtt 
a makóiak játékosa, Nagy-György Ba-
lázs olyan szerencsétlenül ütközött ka-
pusával, hogy ezt követően elvesztette 
eszméletét és lenyelte a nyelvét. A tra-
gédiát Szöllősi Ferenc játékvezető, egy 
asszisztense, valamint a hazaiak edző-
je és egy néző segítségével sikerült el-
kerülni.

Életmentésben tanúsított rendkívüli 
helytállásáért, hősies magatartásáért 
Szöllősi Ferenc játékvezetőt a Csong-
rád megyei Közgyűlés elnöke Elnöki 
Dicséretben részesítette. 

A vers 2016. április 9-én, a Szegvárról 
elszármazottak találkozóján hangzott el. 
Többek kérésére most itt el is olvashatják.

Komlós János:  
Álmodozó nyarak

Álmodozó nyarak, szabadság ízű szerelmek,

tova suhanó sejtelmes árnyak,

Szegvári rezgőnyárfák alatt

gyermeki lelkem elástam, őrzik híven

feltámadásom pillanatában eggyé válok

gyökereimmel, mert palástom tisztesség,

ahogyan az a jó asszony nevelt.

Kurca parti esték csillagfényes éjszakái,

mesélnek a békák ezrei…

bagolyhuhogás majd néma csend

áll az idő itt lent, és úgy gondolom odafent.

Néha egy kutya vonyítása halálhírt jelez,

s találgatnak az áldott egyszerű emberek,

ki lesz az aki Szent Mihály szekerén,

tova suhan fejük felett.

Csordajáráson ritkulnak a mezei virágok,

valahonnan a szél szegvári nótát dalol,

könnyeim között a kicsi ház

újra gyermeki szívembe hatol,

mennyi álom szaladt a futó felhők között,

mennyi hősies pózban játszottam királyt

bolondos fantáziámnak,

csak a felnőtté válás szabott határt.

Világcsavargó lettem,

de lélekben mindig ott vagyok…

Szegvári rezgőnyárfák

engem el ne hagyjatok.
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2016 augusztusától új plébánosa van a szeg-
vári Kisboldogasszony Római Katolikus Egyház-
községnek. Szeretettel köszöntjük Szegváron! Ez 
alkalomból kerestük meg kérdéseinkkel Andrási 
Elemér plébános urat, s egyúttal megkérjük, ve-
gye át a Hitélet rovat vezetését.

Pár mondattal bemutatná családi hátterét, 
szülőföldjét, tanulmányait?

Erdélyben születtem, Erdőszentgyörgy városá-
ban 1983. január 19-én egy nagyon jó keresztény 
családban. Édesanyám római katolikus, édesapám 
unitárius vallású. Van egy húgom, ő kint él Ang-
liában. Mindketten római katolikus vallásúak 
vagyunk. A szüleim állattartással foglalkoznak. 
Erdőszentgyörgy Maros megye legkisebb lélek-
számú és egyik legfiatalabb városa, a Kis-Kükül-
lő fokozatosan kiszélesedő völgyében fekszik, a 
Marosvásárhely-Szováta országút mentén. Büszke 
vagyok szülővárosomra, mert itt született Rhédey 
Klaudia, II. Erzsébet brit királynő ükanyja.

Szülővárosomban jártam ki az elemi- és a 
középiskolát. Nagyon jó tanáraim voltak, akik 
minden diák számára megmutatták a helyes utat, 
amely által boldogok lehetünk. Érettségi után fel-
vételt nyertem a gyulafehérvári papnevelő inté-
zetbe. Egy évet töltöttem el a gyönyörű városban. 
Egy év után átjelentkeztem Szegedre, így 2004-
ben itt újra kezdtem tanulmányaimat.

Mi motiválta indulását/indíttatását a papi hí-
vatásra? Elmondaná mi a papi jelmondata és 
miért ezt választotta?

Rendszeresen jártam szentmisékre és hit-
tanórákra. 14 éves koromban kezdtem érezni, 
hogy Istennek valami terve van velem, de ekkor 
még nem tudtam, hogy mit gondolt el rólam Is-
ten. Szabadidőmben lakásokat terveztem, egyre 
jobban belemerültem a tervezésbe. De mégis az 
imádság és elmélkedések által Isten megmutat-
ta azt, hogy Ő lelkipásztori hivatásra hív meg. 
Én erre a hívásra a lakástervezés ellenére igent 
mondtam, mert tudtam, hogy Isten szeret engem 
és én is szeretem Őt. Ezért jelentkeztem a pap-
nevelő intézetbe. Dr. Kis-Rigó László szentelt 
pappá 2009-ben a szegedi dómban. 

Jelmondatom: „Íme eljövők Uram, hogy telje-
sítsem azt, amit kívánsz.” Papszentelésem előtt, 
amikor a jelmondatot kerestem tudtam, hogy va-
lamikor Isten hívására igent mondtam. Ezt nem 
bántam meg, hiszen a tanulmányaim alatt kézzel-
foghatóan számtalanszor megtapasztaltam Isten 
jelenlétét és csodáit. Ebből kifolyólag tudatában 
voltam, hogy továbbra is Isten akaratát kell tel-
jesítenem ahhoz, hogy kiteljesedett, Neki enge-
delmes életet tudjak élni. Ezért választottam a 
Szentírásból ezt az idézetet papi jelmondatommá.

Melyek voltak az eddigi állomáshelyei? 
A papszentelést követően a püspök úr kineve-

zett Gyulára káplánnak. Majd egy év után Újkí-
gyósra plébániai kormányzónak, ahol öt boldog 
évet töltöttem. 

Hogyan fogadta a szegvári kinevezését?
Nagy örömmel fogadtam, hiszen nagyon sok 

jót hallottam és láttam a szegvári emberekről és 
hívekről. 

Milyen tervekkel, elgondolásokkal érkezett 
Szegvárra? Ezek közül mit szeretne legelőször 
megvalósítani? 

Első tervem az volt, hogy a plébánia épületét 
belülről felújíttassam. Ez többnyire már sikerült 
is. Hiszen nagyon gyorsan segítőkész emberek-
re találtam, akik hozzá láttak a munkához. Isten 
fizesse meg a támogatásukat és segítségüket. 
Aztán a helyi lelkipásztori programokban is 
szeretnék némi változást, hogy a kedves híveim 
gyakran együtt legyenek ezeken a programokon. 
A program alatt többek közt a szentmisékre is 
gondolok.

Mit tart fontosnak plébánosi munkájában? 
Mindenképpen fontosnak tartom a hitoktatást. 

Ezt az előző helyemen is szem előtt tartottam, hi-
szen heti 24 órában hitoktattam. Nyilván itt mi-
vel van hitoktató, ezért egyelőre számomra kevés 
óraszámban fogok hitoktatni. Fontosnak tartom a 
különböző imacsoportok támogatását. A fiatalok 
számára szombatonként különböző programokat 
szervezni. A felnőttek számára is olyan progra-
mokat szervezni, amely vonzóvá teszi azoknak 
is, akik valamilyen oknál fogva eltávolodtak az 
egyházközség életéből és újra visszahívni őket.

Miben kéri, várja a szegvári hívek segítségét?
Én úgy gondolom, hogy egy nagyon felgyor-

sult és zűrzavaros világban élünk, amely hozzá-
vezet ahhoz, hogy egymást egyre kevésbé értsük 
meg. Emiatt vannak egyházközségek, ahol a pap 
és a hívek kevésbé tudnak egy húron pendülni. 
Semmilyen elvárásom nincsen a híveim felé, 
csak azt szeretném, hogy egy egészséges kom-
munikáció jöjjön létre plébános és a hívei között. 
Illetve közös kompromisszum által változást 
tudjunk hozni az egyházközség életébe. Éppen 
ezért fontosnak tartom a vasárnapi és ünnepnapi 
szentmisék után, hogy kijöjjek a sekrestyéből és 
a templom előtt egy kézfogás keretében néhány 
szót váltsak a híveimmel. Hála legyen Istennek 
ez nagyon működik.

Köszönjük válaszait! Munkájához jó kedvet, 
jó egészséget kívánunk. Isten áldja életét, mun-
káját! 

Szabó Irén

Az egyházközség új plébánosának  
bemutatkozása

HITÉLET
Rovatszerkesztő:

Andrási Elemér plébános

Új időszámítás kezdődik
2016. augusztus 7-én új plébános atyánk hivatalos 

beköszöntése a délelőtti szentmisén történt. Először 
két kislány verssel köszöntötte az atyát: 

Az Egyháztanács képviselő testületének elnöke, 
Szanyi Attila a következő szavakkal köszöntötte az 
új plébános atyát:

„Főtisztelendő Kedves Andrási Elemér Atya!
Köszöntöm a Szegvári Kisboldogasszony Egyház-

község hívei, az Egyháztanács Képviselő Testülete 
és a magam nevében! 

Szeretettel vártuk, fogadjuk. Isten hozta Szegvár-
ra!

25 éve nem volt ilyen esemény nálunk. Most új 
korszak kezdődik egyházközségünk életében, és az 
Atya életében is. Bizalommal kérjük, hogy Jó Pász-
torként vezesse e nyájat, törődjön a lelkekkel, az idő-
sektől a legkisebbekig. 

Remélem az elkövetkezendő években békés, szere-
tetteljes együttműködés következik munkánk során. 

Kívánom mindannyiunk nevében, hogy a Szent-
lélek Úristen vezessen, szeretete teljessé legyen éle-
tünkben, együttműködésünkben. 

Jó egészséget, Kegyelmet, sok örömet kívánok új 
helyén az Atyának!” 

Ezután az Önkormányzat nevében Gyömbér Fe-
rencné jegyző-asszony köszöntője következett:

„Kedves Plébános Úr! Tisztelt Egybegyűltek!
A múlt vasárnap megható kis ünnepség keretében 
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búcsúztattuk el Zsadányi József atyát, aki 25 évig 
volt plébánosa településünknek.

Most, ezen a mai vasárnapi misén kedves Andrá-
si Elemér atya kérem, engedje meg, hogy Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata, a nagyközség lakossá-
ga, Gémes László polgármester úr és a magam nevé-
ben sok szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önt új 
szolgálati helyén, itt Szegvár nagyközségben.

Hálásak vagyunk a Püspök Atyának, hogy telepü-
lésünket nem hagyta jó pásztor nélkül.

Megköszönjük Önnek, hogy eljött közénk, még ak-
kor is, ha ez áldozatokkal járt. Én személy szerint, de 
az itt lévők többsége is ismeri az Ön szülőföldjét, az 
Erdélyben élő magyar testvéreinket, akik a megpró-
báltatások ellenére büszkén vállalják magyarságu-
kat, bizonyítják hazaszeretetüket. Szegvár nagyköz-
ségnek 2011 óta van hivatalosan is testvér települési 
megállapodása a Parajdi–Felsősófalvi önkormány-
zattal, ami alig 50 km-re van az Ön szülőfalujától 
Erdőszentgyörgytől.

Bízom benne, hogy Ön által ez a kapcsolat és ba-
rátság még elmélyültebbé válik és kiszélesedik.

Kedves Plébános Úr! 
Gondolom, most még nem túl sokat tud Szegvár-

ról, az itteni emberekről. Kívánom, hogy személyes 
tapasztalatok és benyomások alapján ismerjen meg 
bennünket!

Itt szeretnénk felajánlani segítségünket papi 
szolgálatához – ami külön nehézséget jelenthet az 
otthontól távol –, hogy jó pásztor módjára gondoz-
hassa a reá bízott nyájat, ugyanakkor mi is jobban 
elmélyüljünk Isten szeretetében és közösségi életünk 
még szorosabbá és egységesebbé épüljön.

Mindannyiunk nevében megígérem kedves Szü-
leinek, hogy életéhez, papi szolgálatához minden 
tőlünk telhető segítséget megadunk. Mindent megte-
szünk azért, hogy jól érezze magát, minél hamarabb 
beilleszkedjen az itteni életformába.

Az elmúlt héten Zsadányi Atyának egy könyvet 
ajándékoztam, amibe beleolvastam. Megtaláltam 
benne Tagore, indiai Nobel díjas író idézetét: „Alud-
tam, és azt álmodtam: az élet öröm. Fölébredtem, 
és az láttam: az élet szolgálat. Dolgoztam, és azt ta-
pasztaltam: a szolgálat öröm.”

Azt kívánom, hogy szegvári szolgálata során ha-
sonló érzései legyenek.

Szívből kívánjuk Önnek, hogy a községünkben, 
a templomunkban és az intézményeinkben – segítő-
kész, együttműködő emberekre találjon.

Már most felkérem Önt az augusztus 20-ai ke-
nyérszentelési ceremónia lebonyolítására, melyet 
más hagyományos ünnepek is kísérnek és bízom 
benne, hogy ez a kör még tovább fog bővülni az idők 
folyamán.

A Mennyi Atya adjon Önnek testi-lelki erőt és 
egészséget szolgálatához és életéhez!

Isten hozta Szegváron!”

Mi Szegváriak hamar a szívünkbe fogadunk min-
denkit, így az új plébános atyánkat is. Sokan és sok-
féle módon állnak a segítségére ezekben a napokban, 
hogy egyre inkább otthon érezze magát. Vannak, 
akik fizikai segítséget adnak munkájukkal, hogy a 
lakhatás, akár a festés, pakolás, vagy a lelkiélet zök-
kenőmentességének kialakításában adják idejüket, 
erejüket. Bizalommal és nagy reményekkel várjuk 
az elkövetkező hónapokat. Ahogyan az idő telik mi 
is egyre többen és egyre jobban megismerjük Őt, és 
viszont. Ennyi új embert, helyzetet Neki is idő kell, 
hogy megismerjen. Ehhez kérjük az Úr Isten segítsé-
gét, vezetését. Kívánjuk, hogy Jó Pásztora legyen e 
kicsiny Nyájnak. 

(Piti M.)

HÍREK – ESEMÉNYEK
Szeptember 4-én volt templomunk búcsú ünnepe. 

Az ünnepi szentmisét, szentbeszédet, körmenetet 
Vangel Imre (községünk szülötte), Kunszentmiklós-i 
plébános atya vezette. 

Szeptember 11-én Szent Kereszt Felmagasztalá-
sának ünnepe alkalmából délután 15 órai kezdettel 
szabadtéri szentmise lesz a Kórógyszentgyörgy-i 
kápolna helyén álló keresztnél. Mindenkit várunk 
szeretettel! (Rossz idő esetén ugyanebben az idő-
pontban, a templomban.) Ezen a napon már este a 
templomban nem lesz szentmise!

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje szeptember 
25-én 10 órakor kezdődik. Aki valami oknál fogva 
nem kapta volna meg a meghívót, és érintett az év-
forduló tekintetében, jelezze részvételi szándékát 
mielőbb a 06-30-472-0273-es számon! Ez alkalom-
mal elmarad reggel a fél 9-es szentmise.

A Szabadkán elesett testvérekért megemlékező 
szentmise lesz szeptember 20-án (kedden) 18 órakor.

Október 1-én elkezdődik a közös rózsafüzér 
imádkozás a templomban az esti szentmise előtt. 
Jöjjünk minél többen együtt kérni a Szűzanya köz-
benjárását. De szánjunk rá időt és a szentmisén is 
vegyünk részt, a Szűzanya örömére, magunk lelki 
gazdagodására!

Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, 
Magyarország Főpátrónája ünnep!

Temetői szertartás-sírkőszentelés! Október 30-án 
(vasárnap) délután 2 órakor az Öregfalusi temetőben. 
Október 31-én (hétfő) délelőtt 10.30 kor az Újfalusi 
temetőben. November 1-én Mindenszentek ünnepén 
szentmise 18 órakor lesz. Az összes elhunytért nov-
ember 2-án (szerdán), Halottak Napján este 18 óra-
kor lesz az ünnepélyes szentmise.

(Rozgonyi Mária)

Nyárzáró családi nap!
Egyházközségünk szervezésében, 2016. augusz-

tus 27-én, szombaton családi napot tartottunk a 
szegvári sportpályán. A nap célja, hogy a tanév kez-
dete előtt a családok apraja-nagyja kikapcsolódjon 
és búcsút intsünk közösen a vakációnak. 

Ez az alkalom jó lehetőséget biztosított a szülők 
és gyerekek számára egyaránt, hogy megismer-
kedjenek Andrási Elemér atyával, aki augusztustól 
nagyközségünk plébánosa. 

Elemér atya köszöntő szavai után kezdődött az 
akadályverseny. A csapatok megalakulását követő-
en, 10 állomáson keresztül mérhették össze tudá-
sukat, ügyességüket. Az akadályok kialakításánál 
fontos szempont volt, hogy minden korosztály szá-
mára élvezhető legyen a játék. Ezek között szerepelt 
például: képkirakás, célba dobás, találós kérdések, 
imádságok elmondása. 

A jó hangulatú vetélkedés után közösen elfogyasz-
tottuk az ebédre elkészített paprikás krumplit. Majd 
kezdetét vette a délutáni játékok sora. Kinek mihez 
volt kedve, foci, röplabda, rajzolás, labdajátékok, „ter-
mészetjárás”, közös tánc, és voltak olyanok is, akik az 
akadályverseny játékait próbálták ki újra és újra. 

A délután folyamán volt lehetőségünk ellátogatni 
a malomba, sok gyermek és szülő nagy érdeklődés-
sel figyelte a régmúlt műemlékét.

A délután zárásaként pedig, a várva várt ered-
ményhirdetés következett, melyben minden részt-
vevő jutalomban részesült. A napunkat Elemér atya 
megkoronázta egy kis meglepetés édességgel – me-
lyet szülőföldjéről hozott – aminek a gyerekek na-
gyon örültek.

Köszönetet szeretnék mondani a segítőknek, és 
támogatóknak. A Jóisten áldja meg mindannyiukat 
a fáradozásukért, felajánlásukért.

Kosztolányiné Kovács Rita
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A napokban hallott hangverseny kap-
csán jutott eszembe egy régebben olva-
sott történet, rá is találtam a világhálón. 
Megosztom a kedves Olvasókkal:

„Hideg téli reggel volt, amikor egy em-
ber megállt egy Washington-i metróál-
lomáson és hegedülni kezdett. Hat Bach 
darabot játszott összesen negyvenöt per-
cen keresztül.

Ezalatt az idő alatt, több mint ezer 
ember fordult meg az állomáson, leg-
többen a munkahelyükre igyekeztek a 
csúcsforgalomban. Három perc múlva 
egy középkorú férfi észrevette a zenészt. 
Lelassított, és egy pillanatra meg is állt, 
majd továbbsietett. Egy perccel később a 
hegedűs megkapta az első egydollárosát, 
egy nő dobta bele a hegedűtokba anélkül, 
hogy megállt volna. Néhány perccel ké-
sőbb valaki a falhoz támaszkodva kezdte 
el a zenét hallgatni, de kis idő múlva az 
órájára nézett, és továbbsietett.

Legjobban egy hároméves kisfiú fi-
gyelt fel a zenére. Anyukája kézen fogva 
vezette, de a fiú megállt a hegedűst nézni. 
Nemsokára az anyuka továbbhúzta, de a 
kisfiú közben végig hátrafelé kukucskált. 
Ugyanez más gyerekkel is megtörtént, 
kivétel nélkül mindegyik szülő továbbve-
zette őket.

A 45 perces előadás alatt csak 6 ember 
állt meg zenét hallgatni. Nagyjából 20-
an adtak pénzt, de közben le sem lassítot-
tak. Összesen 32 dollár gyűlt össze.

Amikor vége lett a zenének, és elcsen-
desedett az állomás, senki sem vette észre 
a változást. Senki sem tapsolt, senki sem 
gratulált. A járókelők nem tudták, hogy a 
világ egyik leghíresebb hegedűművésze, 
Joshua Bell játszotta a zenetörténelem 
legnehezebb darabjait 3.5 millió dollár 
értékű Stradivari-ján.

Két nappal a metróállomásbeli elő-
adás előtt egy teltházas bostoni színház-
ban lépett fel, ahol a jegyek átlagosan 
100 dollárba kerültek.

Ez egy igaz történet! Joshua Bell ál-
ruhás metróbeli fellépését szociológiai 
kísérletként a Washington Post szervez-
te. Azt vizsgálták, hogy egy hétköznapi 
környezetben vajon felismerjük-e a szép-
séget, megállunk-e hogy befogadjuk, és 
értékeljük-e a tehetséget egy váratlan 
helyzetben.

A kísérlet eredményének egyik lehetsé-
ges következtetése: ha nincs időnk arra, 

Egy hangverseny – és valami sokkal több…
hogy megálljunk és hallgassuk a világ 
egyik legjobb zenészét a zenetörténelem 
legvirtuózabb darabjait játszani, va-
jon mi minden más mellett megyünk el 
észrevétlenül ugyanígy nap mint nap?” 
(Forrás: http://www.urbanlegends.
hu/2013/01/vilaghiru-hegedumuvesz-
washington-metro)

És a hangverseny, aminek kapcsán a 
fenti történet eszembe jutott: Augusz-
tus utolsó vasárnapján csodálatos kon-
cert-élményben volt részünk. Nagy 
János karnagy úr és Andor Csilla ének-
művész adott hangversenyt a szegvári 
Kisboldogasszony templomban. Sajnál-
tam, hogy nem volt tömve a templom, 
de aki eljött, bizonyosan gazdagabban 
tért haza, hiszen szíve-lelke megtelhetett 
szépséggel, harmóniával. Nagyszerű da-
rabokat válogattak össze az előadók, és 
mindezt magas színvonalon tolmácsolták 
számunkra, ami felejthetetlen élményt 
nyújtott nekünk.

Egy édesanya két kislányát is elhozta a 
hangversenyre. Élmény volt látni, ahogy 
az egyik kislányt az orgona csodálatos 
hangja varázsolta el, a másik az éne-
kesnő előadását figyelte átszellemülten, 
mélységes áhitattal. Szívem szerint egy 
fényképet készítettem volna róluk, any-
nyira lenyűgöző volt a látvány, de féltem, 
megtöröm a varázst. Így csak csodáltam 
az előadást és ámultam a gyermeki lel-
kület nyíltságán, ahogy képesek minden 
szépet, újat befogadni. Úgy gondolom, 
fontos feladata a szülőknek is, megis-
mertetni a jövő nemzedékkel azt a csodá-
latos zenekultúrát, amelyet az évszáza-
dok során örököltünk. Nagyszerű dolog 
az, hogy vannak olyan művészek, akik 
fontosnak érzik, hogy megismertessék a 
zeneirodalom remekműveit, továbbadják 
tudásukat a következő nemzedéknek, vá-
gyat ébresztve a gyermeki lélekben, hogy 
egyszer majd esetleg ők is nyomukba lép-
hessenek. Adja Isten, hogy így legyen!

A művészeknek köszönjük a felejt-
hetetlen órát! Isten éltesse, áldja, őrizze 
őket sokáig, hogy még sok-sok hasonló 
élménnyel örvendeztessenek meg ben-
nünket. Hálásan köszönjük Nagy János 
tanár úrnak, hogy „szívében hordja” a 
szegváriakat!

Szabó Irén

Rajki Miklós: 
Virágot embernek

Embernek virágot,
Hogy legalább egy kicsit
Átrajzolja neki a világot.
Hogy együtt nyíljon vele,
Az ember mosolya,
Hogy felderüljön tőle
A lélek otthona.
A pusztuló világban
Egyre több virág kéne,
Amit mindenki asztalára
Odakészítenének.
És a kicsi kis életek
Ünnepet hoznának,
Minden embernek
Örömet okoznának.
Komponáló kézzel
Csokrot köt a lélek,
Virágkötő lány
Minden szeretetével.
Embert és virágot
Köt bele csokorba,
Szíve darabkáját
Örökre bennhagyva.
S hogy tartozzanak össze,
Kézen fogja őket,
Egymásnak adja
Virágesküvőben.
Minden ember kezébe
Kellene virág,
És már ettől
Változni kezdene
Ez a mostani világ.
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2016. augusztus 20-án 
is a közrendet és a bűn-
megelőzést szolgáltuk
Szegvár Nagyközség Önkormányzata 

immáron hagyományos módon augusztus 
20. napján tartja Szegvári Falunapok ün-
nepségsorozatát. 

Mivel a Falunap kiemelt nagyrendez-
vény Szegváron, nagy tömeget mozgósít 
ezért az Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felkérte a Szegvári Polgárőr Egyesü-
letet, hogy a közrendet és bűnmegelőzést 
szolgálva lehetőség szerint lásson el a 
helyszínen aktív szolgálatot. 

A Szegvári Polgárőr Egyesület örömmel 
tett eleget a felkérésnek, melynek során 
több mint 10 fővel vett részt a Falunapra 
érkező vendégek járműveinek parkoltatá-
sában, a rendezvény biztosításában és a 
rendőrökkel közösen a járőrszolgálatban. 
Váltott szolgálati rendben, mintegy 16 
órán keresztül biztosították kb. 1500 fő 
részvevő számára a felhőtlen szórakozás 
és a kikapcsolódás élményét. 

A nap folyamán említésre méltó ese-
mény nem történt, a precíz szervezés és 
a pályázati úton nyert technika (személy-
gépjármű, voki toki; zseblámpa, éjjellátó 
távcső, formaruházat) meghozta a várt 
eredményt valamint a szolgálatteljesítő 
polgárőr kollégák kiváló szakmai tudásuk-
ról és helytállásukról adtak számot. 

Ezúton is köszönjük Szegvár Nagyköz-
ség Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a kapott éves támogatást valamint, 
hogy részesei lehettük eme méltán híres, 
kiválóan szervezett problémamentes ren-
dezvénynek.

Bihari Ferenc,  
Szegvári Polgárőr Egyesület, elnök

Folytatás a 12. oldalon

Lovastáborok a Vangel tanyán
Csatakiáltás: Huj, huj, hajrá!

„A lovaglás kemény testi munka. Az 
egyensúly megtartása, a ritmikus mozgás 
átvétele, a ló irányítása komoly feladatokat 
ró az izomzatra. Bár a futással vagy ke-
rékpározással ellentétben inkább statikus 
izomterhelést jelent, ám aki már lovagolt, 
jól tudja, mennyire el lehet tőle fáradni! 

A testmozgás mellett, a lóval való kap-
csolattartásnak számos kedvező élettani 
hatása van. A lovon ülve állandóan vál-
tozik a „talaj”, a támasz. Ezért izmaink, 
hogy ne dőljünk ide-oda, folyamatos 
korrekcióra kényszerülnek. Ez nagymér-
tékben fejleszti az egyensúlyérzéket és a 
koordinációt, szabályozza az izomtónust, 
fejlődik a testsémánk. 

A ló minden egyes lépésénél izomrost-
jaink ezrei kénytelenek reagálni, főleg a 
gerinc melletti ún. törzs-izmok. Ez utóbbi-
ak pedig létfontosságúak a testtartás sza-
bályozásában. Ugyanakkor a ló testmelege 
a merev izmokat lazítja, ami megfelel egy 
automatikus nyújtásnak. 

A lovaglás számos pozitív pszichés ha-
tást is kivált. Lovon ülve megváltozik az 
ember szemlélete: magasan ül egy hatal-
mas, erős állat hátán, s ez önbizalmat és 
sikerélményt nyújt. Ugyanakkor a ló ereje 
tiszteletet is parancsol, az ember automati-
kusan, de saját érdekében is, betartja a ló 
körüli szabályokat. A ló kedves, szeretetre 
méltó állat, alkalmas a kommunikációra. 

A ló ritmikus járása elandalít, ellazít. 
A lovaglás környezete, a természet pedig 
számos szépséggel örvendeztet meg. Szo-
ciális szempontból is gazdagodnak a lova-
sok. Megtanulják a felelősségvállalást má-
sokért, jelen esetben egy állat gondozása 
kapcsán.” 

A község vezetői régen gondolkodtak 
már a lovasoktatás bevezetésén, de a felté-
telek csak az idénre lettek adottak.

Az Önkormányzat segítségével a Tűzköves 
Hagyományőrző, Ismeretterjesztő és Kultu-
rális Alapítvány Korcsik János hagyatékából 
vásárolt lovakat, amelyeket a meglévők mellé 
a Vangel tanyán helyeztek el. A lovaglás ok-
tatásában Bárány Brigitta segédkezik. Erre 
alapozva az idén először lovastáborral bővült 
a gyerekek nyári elfoglaltsága.

A szülők bizalmát megnyerve 4 alka-
lommal 3 napos lovastábort szervezett az 
alapítvány összesen 98 gyerek részvételé-
vel. (Sőt még egy kísérő nagymama is lóra 
ült.) Voltak, akik több turnusban is részt 
vettek. A fokozatos lóhoz szoktatás volt 
az alapvető feladat. Emellett a lószeretet, 

vagy ahogy Mihály János szokta mondani 
a lószarszag megszerettetése volt a cél. A 
rövid idő alatt a gyerekek megismerkedtek 
a lóval, testrészeinek elnevezésével, a lo-
vagláshoz elengedhetetlen szerszámokkal, 
tartozékokkal. A lovak ápolásában, gondo-
zásában is segítettek. A lovaskocsi elé fo-
gott lovak természetét is megismerhették a 
gyerekek, hiszen minden délben elkocsiz-
tak a központi iskolához ebédelni.

A sok kis apróság felügyeletét, a lovag-
lás körüli munkát a szervezők önkéntesek-
kel oldották meg. Apró Réka, Cser Bence, 
Gémes Gergő, ifj. Gémes László, Kaczor 
Dóra, Kispál Rita, Kosztolányi Lilla, Ko-
vács Dzsenifer, Kősasvári Klaudia, Már-
kus Zsófia, Swaczyna Bianka, Számel 
Éva, Sztojka Gergő segített a lovaglásnál. 
Ők fogták a kantárszárat, vagy mentek a 
lovak mellett, ha már a gyerek tudta irá-
nyítani a lovat. A gyerekek étkeztetését 
Vajda Gabriella és Kispálné Gémes Csilla 
bonyolította le.

Minden turnus végén a szülőknek is 
megmutatták az elsajátított tudásukat a 
gyerekek. A 4. turnus bemutatójára én is 
meghívást kaptam. Az izgő-mozgó, sza-
ladgáló gyerekek a lovak közelében el-
csendesedtek. Négy ló állt sorban, amelyre 
Brigi néni szólította a gyerekeket. Minden 
ló mellett egy-egy fiatal, akik kantárszá-
ron vezették a lovat. A lóhátán a gyerekek 
a vezényszó szerint végezték a megtanult 
gyakorlatokat. Körbelovagoltak a kijelölt 
pályán, majd kapaszkodás nélkül csípőre 
tett kézzel, később oldalsó középtartásban 
tartva karjukat haladtak tovább. A követ-
kező körben egy hordó tetején lévő mű-
anyag flakont kellett felvenni, a gyereknek 
mélyre kell hajolnia, hogy elérje, majd 
ugyanezt a tárgyat egy másik hordóra visz-
szarakni, ez egy komoly egyensúlyozási 
feladat. „Magyar vándor” módjára menet-
közben megfordultak a nyeregben, oldalt 
ülve, majd hátrafelé nézve is ültek a lovon.

Akik már több időt töltöttek a lovak há-
tán a kantárszárral irányították a lovakat. 
Természetesen a segítők ekkor is a lovak 
mellett haladtak. Ők is elvégezték a be-
gyakorolt feladatokat. A bemutató végén 
mindenki, mielőtt leszállt volna a lóról egy 
kis mutatványt is bemutatott. Kitárt karral 
felállt a lóra. Bátorságot, merészségséget, 
a lóval való együttműködést tükrözte ne-
kem ez a mozzanat. 
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Voltak olyan gyerekek, akik már ügetni 
is tudtak, sőt a nagyobbak közül már né-
hányan egy rövid tereplovagláson is részt 
vehettek.

Minden táborlakót szüleikkel, nagy-
szüleikkel vártak egy szalonna partyra a 
lovastábor helyszínére. Jó hangulatú sütö-
getés, beszélgetés alakult ki az est folya-
mán. A gyerekek természetesen sorban 
álltak a lovaknál, hogy felülhessenek rá és 
még egy utolsó kört lovagolhassanak. 

A gyerekek lelkesedését, örömteli ar-
cát látva, amikor felülhettek a lóra leszö-

A 11. oldal folytatása gezhetjük, hogy nagysikerű, tartalmas, 
szép élményekkel teli napokat tölthettek a 
Vangel tanyán a résztvevők.

A lovaglás nem marad abba, szakkör ke-
retén belül minden vasárnap 8-11 óráig le-
hetőség lesz ezt a sportot tovább folytatni. 
Az őszi szünetben ugyancsak lesz tábori 
keretek közt lehetőség lóra szállni.

A gyerekek arcán látszó mosoly, a nagy 
létszám indokolja, hogy a szervezők még 
sok ilyen tábort szervezzenek a jövőben. 
Köszönjük a lehetőséget.

Kosztolányi Sándorné

A szegvári  
„sóhajok hídja”

Amit idegenben megcsodálunk, itthon talán 
észre sem vesszük.

Lombhullástól a fagyokig: őszi faültetés
Egy fa egy ember éves oxigén szükségletét képes megtermelni. Harminc fa egy autó éves oxi-

gén felhasználását tudja pótolni.
Számoljunk: hány fát kell ültetni a folyamatos oxigén termelés szinten tartásához, ha a helyi 

lakosok száma kb. 5000, az autóké több mint 1000? (S akkor még nem beszéltünk az állatok és a 
mezőgazdasági gépek oxigén felhasználásáról!) 

Eredmény: mondják meg Önök!
Igen, fák most is vannak. De hány? És hányat vágunk ki okkal, ok nélkül? Nem tudjuk. De ne 

számoljunk tovább, inkább ültessünk.
Gömbakác csemeték a park szegélyében.

2000-ben és 2016-ban

Ingyen facsemeték (juhar) a gyógyszertárban igényelhetők.
Tudnivalók: A mezei juhar egy jellegzetes „többhasznú” fa: szélvédő erdősávba vagy talajfogó 

növénynek ültetik, de utcafásításra és sorfának is alkalmas. Szoliter parkfaként is megtalálható, 
vagy formára nyírják. Dekoratív vörös színű faanyagot szolgáltat, mellyel az asztalosok szívesen 
dolgoznak.

Antal Péter
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SZEGVÁRI SIKEREK A MUNKA VILÁGÁBAN
Top-sztori: Új vezetővel bővült 

az Invitel menedzsmentje

Nyár közepétől Majzik Ferenc vezeti a 
távközlési társaság lakossági és kisválla-
lati értékesítési csapatát. 

Majzik Ferenc mintegy két évtizedet 
töltött el a hazai távközlési piacon, ahol 
számos nagyvállalatnál dolgozott külön-
böző vezetői pozíciókban. Ez időszak alatt 
lakossági és kisvállalati ügyfelekkel egy-
aránt foglalkozott, megismerve igényeiket, 
problémáikat, széleskörű szakmai tapasz-
talatokra tett szert a hatékony ügyfélki-
szolgálás és az értékesítés területén. 

Az Invitelnél a 45 éves szakember fel-
adatkörébe tartozik az üzlethálózat, a 
door-to-door viszonteladói hálózat és a 
Telesales csapat irányítása, emellett - szin-
tén beosztása alá rendelve - egy értékesítés 
támogatási és egy elemzési csoport segíti 
munkáját.

„Nagy öröm számunkra, hogy egy ta-
pasztalt és szakmailag felkészült kollé-
gát üdvözölhetünk az Invitel csapatában, 
akinek kinevezésével nem titkolt célunk, 
hogy az elmúlt években megkezdett, ügy-
feleinket középpontba helyező stratégiát 
folytatva még jobban megszilárdítsuk pi-
aci pozíciónkat a lakossági és kisvállalati 
szegmensben. Ferenc mindkét ügyfélkört 
jól ismeri, így biztos vagyok abban, hogy 
ehhez kapcsolódó távközlési piacismerete, 
valamint eddigi kimagasló szakmai ered-
ményei nagyban hozzájárulnak majd a két 
terület értékesítési sikereihez” – fogalma-
zott Langsteiner Marianne, az Invitel Cso-

port lakossági és kisvállalati üzletágának 
vezetője. 

„Megtiszteltetés és egyben felelősségtel-
jes kihívás számomra az Invitel lakossági 
és kisvállalati értékesítési csapatának ve-
zetése. Úgy érzem, szerencsés helyzetben 
vagyok, hiszen egy jól felépített, ügyfélori-
entált és hatékonyan működő értékesítési 
szervezet irányítását vehettem át elődöm-
től. Célom, az eddigi jó alapokra építve, 
az értékesítési és értékteremtési fókusz 
növelésével egy olyan stabil értékesítői- és 
viszonteladói csapat kialakítása, akik éhe-
sek a sikerre, szakmailag tökéletesen fel-
készültek és az Invitel révén folyamatosan 
biztosítva látják a jövőjüket” – mondta el 
kinevezése kapcsán Majzik Ferenc. 

A szakember a Budapesti Corvinus 
Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, 
majd tanulmányai befejezését követően 
a Pepsi Cola Hungary értékesítési osztá-
lyán helyezkedett el. Távközlési tapasz-
talatait a Magyar Telekomnál szerezte, 
ahol 1998-tól több mint 10 évig dolgozott 
értékesítési területen különböző vezetői 
pozíciókban. Ezt követően 2011-2015 kö-
zött a Telenornál előbb régióvezetői, majd 
kisvállalati értékesítési vezetői feladatkört 
látott el, az Invitelhez történő csatlakozá-
sa előtt pedig a T-Systems Magyarország 
tanácsadó-értékesítési projektvezetőjeként 
tevékenykedett.

Forrás: http://www.itbusiness.hu/

„Az ember nem hagyja otthon 
a csecsemőjét csak azért, hogy 
kergesse az álmait” – Interjú 

Gila Olgával

Gila Olgával visszatérő szereplőként 
találkozhatunk számos hazai kozmetikai 
szaklapban. Munkáit rendszeresen pá-
lyáztatva azonban a nagyvilág különböző 
pontjain is egyre többet láthatjuk lenyűgö-
ző munkáival. Hogy hogyan lesz egy né-
mettanárnőből profi sminkmester? Milyen 
kihívások élnek még abban, aki rendre 
távlatokat döntöget? Divatról, lelki kalan-
dokról és nagy álmokról beszélgettünk 
Gila Olga sminkmesterrel.

Amikor belépek Olga saját kis birodal-
mába, tátva marad a szám. Ott áll egy lány 
(én), akinek neszesszerében némi sebta-
pasz, egy alapozó, szemceruza és szempil-

laspirál lapul, kővé dermedve a csodától, 
ami elé tárul. Egy teljes falnyi eszköz, ami 
a szépség megalkotásához kell. S Olga 
csak mosolyog, hogy a pincében van még 
egyszer ennyi…

Meséld el nekem, hogy lesz az emberből 
német tanár, aztán sminkmester!

Ha a férjem szavait mondanám, akkor 
ez egy furcsa hobbinak indult. De igazá-
ból mindig valamilyen szépségipari do-
logba akartam belefolyni, csak nem volt 
meg, hogy konkrétan mibe. Nagyon sze-
retem a szépet, a ruhákat, hajat, mindent, 
az egészet, ami maga egy styling. De ná-
lunk családi elvárás volt a pedagógusság, 
így szinte gondolkodás nélkül haladtam 
azon az úton. A második diplomám után 
azt mondtam, ha valamit tanulok, az olyan 
legyen, amit igazán szeretnék, aminek 
egyetlen pillanata sem felesleges.

Nem hiszek a misztikus dolgokban, vi-
szont az akaratban igen. A fiam még ki-
csi volt, amikor már nagyon izgatott ez a 
világ, ám itthon ez még csak Budapesten 
volt elérhető. Az ember nem hagyja otthon 
a csecsemőjét csak azért, hogy kergesse 
az álmait – és akkor jött egy hirdetés és 
lehetőség egy olasz filmes mestertől. Úgy 
gondoltam, megpróbálom. Kiderült, hogy 
a felesége magyar, az anyósa pedig Hód-
mezővásárhelyen él. Úgy gondolták, ha 
nekem kis gyermekem van, lejönnek meg-
látogatni a nagymamát, és közben ott ta-
nulhatok reggel nyolctól este nyolcig min-
den nap. S én így kezdtem.

Itt még úgy gondolta a családom, hogy 
csak hadd csináljam. Utána sokfelé keres-
géltem, mire megtaláltam azokat a tanáro-
kat, akik mellett tudtam fejlődni úgy, hogy 
ott vagyok, ahol most vagyok.

Azóta szépen kiforrtad magad. Sokszor 
hangsúlyozod, hogy az oroszos vonal áll 
szívedhez közelebb, ha sminkelésről van 
szó.

Igen. Egy olyan hatalmas országban, 
mint Oroszország, nem nehéz annyi tehet-
séges embert összeszedni, amennyi van. 
Rengetegen vannak, s nekem mindig is 
abszolút példaképeim lesznek. A nyugat a 
laza, elmosott, fashion vonalakat részesí-
ti előnyben, s szerintem nem igen tud mit 
kezdeni ezzel a keleti stílussal. Ez nehéz do-
log, mert emiatt nekem is kell változnom, 
ha célom van egy munkával. Ha találok 
egy pályázatot, ami érdekel, megnézem, 
hová kell küldenem, s az ottani trendek-

Folytatás a 14. oldalon
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A 13. oldal folytatása

hez, technikákhoz és irányzatokhoz igazo-
dom. Vagy azt mondom, hogy nem érdekel 
– mostanában ez a gyakoribb –, csinálok 
valamit, ami bennem megszületik, és vagy 
jó lesz később valamilyen pályázatra, vagy 
előre kigondolom, hová küldhetném, hogy 
méltó helyre kerüljön. Vagy, majd lesz vele 
valami – mondja sziklaszilárdsággal, mint 
egy rendíthetetlen anyatigris, aki a káosz 
fogalmát értelmezni képtelen. Annyi min-
den történt velem az utóbbi években, hogy 
nem volt időm minden ötletemet megvaló-
sítani. Most inkább azokra koncentrálok, 
hogy ne vesszenek el.

Ma már nem sürgetek dolgokat, tudom, 
hogy minden, amikor elkészül, akkor lesz 
jó. Ha most felnézel a vállad fölé – és egy 
rusztikus, vikinges fejdíszre mutat, ami 
megmagyarázhatatlanul megkapó az erő-
teljes vonalaival és anyagaival –, az első 
fejdísz már megjelent itthon is, de találtam 
egy pályázatot, elküldtem és hétfőn már 
közölték Amerikában. – Olyan egyszerű-
séggel sorolja a szavakat, mintha mondjuk 
az almáról beszélgetnénk, s csak annyit 
mondana, az alma alapvetően piros színű. 
Csodálom azt az alázatot, ahogy ezt keze-
li. – Nagyon remélem, hogy valaki haza 
tud majd nekem hozni egy magazint, hogy 
élőben is megnézhessem. Teljes véletlen, 
több rostán átjutott a képem, két nap alatt 
43 e-mailt váltottam a főszerkesztővel, és 
a megjelenés után már egy következő havi 
munkáról beszélgettünk.

Ennyire egyszerűen kezeled a sikert? 
Akkor mondj valamit, ami igazán megha-
tározó volt eddig a pályád során! Láttam, 
hogy Pásztor Annával is dolgoztál már.

Anna egy zseniális nő, szabad elmével, 
szabad gondolkodással. Annyira eredeti 
figura… Keveset találkozunk egy évben, 
de minden alkalom olyan, mintha tegnap 
találkoztunk volna utoljára. Már érzem a 
stílusát, így nemcsak a sminkjét készítem 
már én, hanem a fejdíszeit is, amiket meg 
is tart. És ez fantasztikus, mert a neten, az 
egyik fesztiválfórumon a tavalyi év fesz-
tiváldivatja címmel pont az ő képe van 
a cikkben, amin az én százasszögekből 
gyártott fejdíszeimmel a fején szerepel.

Van egy közös belsőépítész ismerősünk, 
aki rozsdamentes acélból csinált neki fű-
zőt, és Anna szeretett volna hozzá egy 
maszkot is, de mondta, hogy nem lenne tü-
relme levenni a mintát a maszkhoz. Az ak-
kor hathetes gyermekével két szoptatás kö-
zött gipszeltem az arcát az ágy felett. Egy 
abszolút élmény volt! – Nevet cinkosan. – 
Azóta, ha jönnek Szegedre, vagy én járok 

Pesten, összebeszélünk és összehozunk 
valami jót.

Csodálatos, hogy ő mennyire jól kezeli 
az indulatokat, nekem ezt még tanulnom 
kell. Nyilván az évek tanítanak elengedni 
dolgokat.

Mire gondolsz?
Nagyon hullámzó tudok lenni. Nagyon 

magasan és mélyen is voltam már. Volt ko-
rábban, hogy valami itthon maradt. Ezért 
is szeretem a fotós sminkeket itt elkészíte-
ni annyira, hogy a műteremben már csak 
igazítani kelljen. Ezzel szemben, amikor 
vidéken vagy más stúdiókban kell dolgoz-
nom, nagyon át kell gondolnom, mit viszek 
magammal, nehogy itthon maradjon vala-
mi. Történt ilyen és nagyon ideges voltam. 
Ma már megoldjuk azzal, ami van. Abból 
kell szépet vagy csúnyát csinálni, ami van. 
– S elkezdi elfojtott, majd ki-kiszaladó ne-
vetéssel – Bármi áron. Találd ki. Csináld 
meg. Ragaszd meg. Szögeld oda. Kész.

Ezek az anyagok órákat kibírnak, de 
akkor is mindig azt nézem, hogy hol nem 
éles, mert megizzadt a modell, mert el-
csúszott valami. Ha valami nem tökéletes, 
nagyon zavar. Nehéz átevezni abból, hogy 
fotóra szeretem a precízen elkészített, tisz-
ta vonalakat, míg színpadra elég egy teát-
rálisabb, elnagyolt, de messziről csodásan 
mutató verzió. Ez a kettő sokszor nehéz. 
Filmnél pedig még egy harmadik dologra 
kell figyelni és ez az, ami egyre jobban ér-
dekel.

Most volt egy érdekes, horror filmes 
munkád, miután elvégeztél egy maszkos 
képzést is. Mesélnél erről?

A forgatókönyvírója évekkel ezelőtt 
felkeresett, szeretett volna egy sminket. 
Magáról úgy nyilatkozott, hogy ha „láttam 
valaha életembe csúnyát, rondát”, akkor ő 
az. Ebből tudok-e valamit kihozni. És eh-
hez képest egy teljesen helyes csajszi ért 
ide hozzám. Ezután kiderült, hogy ő klassz 
könyveket ír, sokfélét, s rengeteg jelent már 

meg. A szerzői fotójához is felkért smin-
kelni, ezután egyre többet találkoztunk. 
Megpályáztak egy amatőr, holokausztos 
filmpályázatot, ahol Radnóti párját, Fannit 
kellett három különböző életkorába smin-
kelnem. S nyertek a pályázattal, ez adott 
nekünk egy löketet.

Egyszer felhívott, hogy írt egy másik 
forgatókönyvet és lenne-e kedvem. Per-
sze! De féltem is a feladattól, mert tudom, 
hogy fotón tud a fotós segíteni, ha vannak 
kisebb egyenetlenségek. Filmen azonban 
ilyen nincs, vagy azt látod, hogy nagyon 
jó, vagy azt, hogy gagyi. Ezért kellenek 
jó szakemberek, akik tudják, mit akarnak 
mutatni és milyen távolságból dolgozunk. 
A férjemen gyakoroltam – tör fel belőle 
vulkánból kicsapó lávaként egy harsány 
nosztalgiával átitatott nevetés – a véres, 
összevarrt szájat éjszakákon keresztül, és 
próbáltunk minél élethűbb verziót találni. 
A végén, a helyszínen jött egy más feladat, 
ugyanis a színésznek szakálla és bajsza 
van, de ez még talán meg is könnyítette 
a dolgomat. Érdekes munka volt, tény és 
való, hogy a homlokomtól a lábam ujjáig 
leizzadtam, mire elértük, amit szerettünk 
volna. Az előzetes elkészült, reméljük, 
hogy a teljes filmet is leforgathatjuk majd.

Már az ablakod alatt dübörög életed 
első kiállítása. Mit vársz ettől a rendez-
vénytől?

Nagyon izgatottan várom ezt a kiállítást, 
hiszen fogalmam sincs, érdekel-e ez egyál-
talán valakit. De nagyon örülök is az ötlet-
nek, mert így egyben szépen kirakva még 
én sem láttam a munkáimat, és készülődés 
közben, miközben mindet a kezembe ve-
szem, ezer emlék jut eszembe róluk. Egy-
egy fotózás, bemutató, ötletelés, poénok, 
modellek, a barátaim, a mindenem.

Képek: Gila Olga Facebook oldala, 
rebelliveblog.com

Simon Gabriella
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Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. 
Hiába bámulom magam a tükörben, ez 
napról napra csak rosszabb lesz. A leg-
fantasztikusabb az, hogy észre sem vet-
tem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert 
tavaly még egész normális srác voltam, 
az tuti, arra még emlékszem. Nem is néz-
tem én akkor sose tükörbe, csak ha vélet-
lenül nekimentem.

De most muszáj, most folyton bámul-
nom kell magam, merthogy ilyen fan-
tasztikusan pocsék lettem. Kész látvá-
nyosság.

Mással azért arénáznak otthon, hogy 
borotválkozzon rendesen, velem meg 
azért muriznak az öregek, hogy miért 
nem mosdok. Mintha azt a piszkot le le-
hetne mosni! De nem értik, egyszerűen 
nem értik, hogy nekem az a piszok a sza-
kállam, és az nem jön le.

Tavaly is piszkos voltam, emlékszem 
rá, hogy piszkos voltam, de az legalább 
normális piszok volt, az lejött, ha meg-
mosdottam.

És tavaly a fejem is akkora volt, 
amekkorának egy normális fejnek 
lenni kell egy normális nyakon. Az 
idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg 
összement. Fantasztikus. Csak tudnám 
mitől van ez? Ha legalább a hajam gön-
dör volna, de semmilyen. Ezt a vackot se 
növeszteni nem érdemes, se levágatni, 
mert ez nem haj, ez pókháló, ez ökörnyál. 
Más pontosan tudja, hogyan fésülködjön, 
de ezt fésülni se lehet.

Ha előrefésülöm – ronda, ha hátrafésü-
löm – ronda, ha elválasztom – akkor még 
rondább. Fantasztikus.

És a szemem! Nem arról van szó, 
hogy nem szép, az nem érdekel. De 
az, hogy még nézni sem tudok vele 
normálisan, az mégiscsak sok. Nem 
mintha rosszul látnék, prímán látok, 
azzal nincs baj. Hanem a nézésemmel, 
mert az mindenkinek az idegeire megy. 
Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, 
amit mond, akkor az én szememben nem 
az érdeklődés csillog, tuti, hogy nem, 
mert biztos, hogy rám szólnak: Mit bá-
mulsz olyan hülyén? Ezért aztán nem is 
szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. 
Akkor persze az van, hogy: Hozzád be-
szélek, fiam, nem a falnak, ne vágj olyan 
unatkozó képet!

És a számmal ugyanez az ábra. 

Én azt se tudnám, hogy van, ha nem 
figyelmeztetnének rá: Most mért húzod el 
a szádat? Már semmi nem tetszik? Pedig 
én semmit nem csinálok vele. Egysze-
rűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen 
normális volt. Hát nem fantasztikus? És 
amikor már végre elfelejteném az egész 
ronda képemet, és végre nevetek, mert 
jó kedvem van, akkor tuti, hogy bejön 
a megjegyzés: Pont úgy röhögsz, mint a 
fakutya! Ettől persze mindjárt elmegy a 
kedvem, akkor meg az a baj. Hogy te mi-
lyen fancsali pofákat tudsz vágni!

Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, 
de muszáj, mert más, ha a más feje ilyen 
pocsék, legalább különben normális.

De én sovány vagyok. Belőlem soha 
nem lesz izompók, soha életemben, 
pedig egészen normális kissrácnak in-
dultam. Tavaly még volt rajtam izom, a 
karomon, a lábamon, volt vállam, meg 
minden. Sose néztem tükörbe, mert 
nem érdekelt az ügy, de tudom, tavaly 
volt rajtam izom, normális formám 
volt. Az idén meg: mint akin átment 
az úthenger, piszokul megnyúltam, vé-
kony a karom, vékony a lábam, eltűnt 
a vállam. Hiába veszek fel két pulcsit, 
hogy mutassak valamit, mintha vállfán 
lógna.

Más, ha más ilyen piszokul sovány, 
legalább tud lezseren mozogni. Lezse-
ren, mintha direkt volna ilyen sovány. De 
én hiába himbálom magam, hiába járok 
zsebre dugott kézzel, görnyedt háttal, hi-
ába dobálom a lábam, hiába csoszogok, 
nincs benne semmi elegancia. Próbálha-
tok én akármit, rajtam már semmi sem 
segít.

Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék, 
nem csoda, ha a Kati rám se néz.

Janikovszky Éva: A tükör előtt
(Egy kamasz monológja)

A szegvári tekecsapat 
eredményei,  
mérkőzései

Felnőttek:
1. forduló 
Zalaegerszegi TK (3451) – Szegvár (3182)  
8 – 0

Ifjúságiak:
Zalaegerszegi TK (1067) – Szegvár 
(1058) 3 – 1 Pontszerző: Puskás Bence

további mérkőzések
2. forduló szeptember 10. 14 óra
Szegvár – Alabárdos - Szegedi TE

3. forduló 
SALGÓZD TK – Szegvár

4. forduló
Ajka Kristály SE – Szegvár

5. forduló október 1. 14 óra
Szegvár – Nyíregyházi Teke Klub
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HUNOR AKCIÓ

2016. szeptember 14-től
szeptember 20-ig

Kunsági Éden étolaj 1 l  379 Ft
Rama margarin kocka 250g  199 Ft 796 Ft/kg
Kométa vendégváró olasz felv.  999 Ft/kg
Kométa vendégváró soproni felv.  999 Ft/kg
Mizo gazda túró 250g 199 Ft  796 Ft/kg
Hazai vaj natúr, sózott 100g 155 Ft 1550 Ft/kg
Eh.sertés tarja csontos  979 Ft/kg
Eh.sertés comb  999 Ft/kg
Eh.sertés lapocka  949 Ft/kg
Eh.csirke hátsónegyed  429 Ft/kg

Maxi Coop ABC Szegvár, Szentesi út 2-4. sz.
Coop ABC Szegvár, Mindszenti utca 33. sz.

Új Fornettis pulttal bővült a központi ABC

Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -Friss, ropogós, illatos -
a nap bármely szakában.R
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Mert pusztán jó!Mert pusztán jó!

SZAKÜZLETEINK: FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.FÖLDEÁK, Makói u. 23. - MINDSZENT, Csokonai u. 28. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Andrássy út 6. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Munkácsy M. u. 2.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Széchenyi tér 21-24. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Táncsics u. 30. - CSONGRÁD, Erkel Ferenc u. 201/9 hrsz.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Széchenyi tér 21-24. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Táncsics u. 30. - CSONGRÁD, Erkel Ferenc u. 201/9 hrsz.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Széchenyi tér 21-24. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Táncsics u. 30. - CSONGRÁD, Erkel Ferenc u. 201/9 hrsz.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Széchenyi tér 21-24. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Táncsics u. 30. - CSONGRÁD, Erkel Ferenc u. 201/9 hrsz.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Széchenyi tér 21-24. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Táncsics u. 30. - CSONGRÁD, Erkel Ferenc u. 201/9 hrsz.HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Széchenyi tér 21-24. - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Táncsics u. 30. - CSONGRÁD, Erkel Ferenc u. 201/9 hrsz.
SZENTES, Ady Endre u. 20. - SZENTES, Köztársaság u. 11.-13. - SZENTES, Ady Endre u. 1. - SZENTES, Szent László telep - SZEGVÁR, Kossuth tér 2.SZENTES, Ady Endre u. 20. - SZENTES, Köztársaság u. 11.-13. - SZENTES, Ady Endre u. 1. - SZENTES, Szent László telep - SZEGVÁR, Kossuth tér 2.
PARTNERBOLTJAINK: ERIKA VEGYES: Hódmezővásárhely, Imre u. 24.  - CSIGA ABC: Hódmezővásárhely, Dáni u. 34. - MÁTYÁS ABC: Hódmezővásárhely, Mátyás u. 1. - NÁDOR ABC: Hódmezővásárhely, Nádor u. 44. ERIKA VEGYES: Hódmezővásárhely, Imre u. 24.  - CSIGA ABC: Hódmezővásárhely, Dáni u. 34. - MÁTYÁS ABC: Hódmezővásárhely, Mátyás u. 1. - NÁDOR ABC: Hódmezővásárhely, Nádor u. 44. 

A képek csak illusztrációk, az egyes szaküzletek kínálatai eltérőek lehetnek. INGYENES SZÁM: 80/820-028 - TELEFON: 62/535-525 www.ronasagi.eu

fehér kenyér 1kg (vekni) - 189 Ftfehér kenyér 1kg (vekni) - 189 Ft

szegvári szaküzletünkbenszegvári szaküzletünkben

rónasági zsemle 52g - 12 Ftrónasági zsemle 52g - 12 Ftrónasági zsemle 52g - 12 Ftrónasági zsemle 52g - 12 Ftrónasági zsemle 52g - 12 Ftrónasági zsemle 52g - 12 Ft

szeptember 10-tőlszeptember 10-től

kakaós csiga 90g - 89 Ftkakaós csiga 90g - 89 Ftkakaós csiga 90g - 89 Ftkakaós csiga 90g - 89 Ftkakaós csiga 90g - 89 Ft

túrós barackos
papucs 85g - 89 Ft

a nap bármely szakában.a nap bármely szakában.


