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Folytatás az 5. oldalon

2015. július 13-20-ig a lengyelor-
szági testvértelepülésünkre, Lewin 
Brzeskibe látogathattunk. A 18. évéhez 
érkező kapcsolat és barátság minden 
évben lehetővé teszi az egymással való 
találkozást, amely természetesen nem 
jöhetne létre Uniós pályázat, önkor-
mányzati támogatás, iskolai segítség, 
és nem utolsó sorban a fogadó csalá-
dok odaadó munkája nélkül. Így volt 
ez ebben az évben is, hiszen a 40 fős 
delegációt most is odaadó szeretettel 
fogadták.

A delegációnk Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselőiből, a 
Csongrád Megyei Mozgáskorlátozott 
Egyesület delegáltjaiból, a Forray Máté 
Általános Iskola és AMI pedagógu-
saiból, és természetesen a kilátogató 
gyermekcsoportból tevődött össze. A 
szállásunk a gyönyörű Losiowi kas-
télyban volt, illetve lengyel fogadó csa-
ládoknál.

A tartalmas, érdekes, mozgalmas 
programok keretében megismerkedhet-
tünk természeti és kulturális csodák-
kal, hiszen a Zloty Stoki aranybánya, 
a Krasiejowi Jurapark Európa, mond-
hatni világhírű. A mozgás, a sport alól 
sem felnőtt, sem gyermek nem volt ki-
vétel, hiszen a Lewini Beach, a bicikli 
és gyalogtúrák, a sportversenyek, a fe-
lejthetetlen Gromnik hegyi túra mind-
mind ennek jegyében zajlódtak.

Betekinthettek a felnőttek az önkor-
mányzati munkába, a területi mozgás 
korlátozott rendszerbe, a gyerekek a he-
lyi általános iskola és gimnázium életé-
be. A helyi gasztronómiát a családok-
nál, közös főzés közben ismerhettük 
meg, ahol nem maradhatott el a magyar 
gulyás főzése sem. A kommunikáció 
nyelve az angol volt, miközben öröm 
volt látni, hogy egyre több fiatal és fel-
nőtt beszél és kommunikál jól angolul.

Lewin Bzreskiben jártunk

Szuhanics Albert:

Szent István ünnepe

Az új kenyér ideje ma eljő,
nevet a nap, nincs az égen felhő.
Haja roppan, foszlós belű fajta
piros-fehér-zöld szalag van rajta…

Megszentelten fekszik az asztalon
a mi múltunk, s jövőnk benne vagyon.
Fáradságunk, eső, s a nap heve…
ebből van az életünk kenyere!

Az ég, a föld, s az ember dolgozik,
a nap, a szél felhőket hordoz itt.
Isten s ember, ím egymásra talál,
s kenyeret ad a végtelen határ.

Ha kérdenéd, hogy ez milyen világ?
egy áldott föld, mit Kárpát ölel át!
A nagy király teremté államunk,
egy ország él azóta általunk.

Ó, Szent István, tiéd e nyári nap,
királyságod örök az ég alatt.
Magyarország állama oly szilárd,
ezer évet kősziklaként kiállt!

Az új kenyér, új élet záloga
nem őrli meg az idő vasfoga.
Augusztus húsz magyarok ünnepe,
velünk az Úr, s az ősök szelleme!
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Megemlékezés

„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.

Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Olyan is, ki bánatot szomorú szívében.

Nyolc éve már ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben ma sem találunk.

Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van ma is szerető családod.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,

Szemünkből a könny naponta kicsordul.”

Fájó szívvel emlékezünk

Gajda Istvánra

halálának 8. évfordulóján.

Szerető felesége és Márti

Megemlékezés
Szeretettel emlékezünk Édesanyánkra

Berezvai Józsefné  
szül. Vida Mária

halálának 30. évfordulóján és  
megemlékezünk Édesapánk

Berezvai József

halálának 1. évfordulóján.

Szerető lányuk Anci és családja

Megemlékezés

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet.

Ami tőlünk senki soha el nem vehet.
Egy reményünk, mely éltet és vezet.

Hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Fájó szívvel emlékezünk

Vonyó Mihály
halálának 3. évfordulójára.

Szerető felesége, 5 leánya és családja

Családi események
2015. július
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Schneider Szabolcsnak és Varga Szil-
viának (Rákóczi u. 35.) TAMÁS SZABOLCS, Kis 
Györgynek és Puhala Lindának (Arany J. u. 15.) 
MILÁN GYÖRGY, Valkai Péternek és Marton Vi-
viennek (Mindszenti u. 34.) ANNA DÓRA, Pöszmet 
Zsoltnak és Tóth Brigittának (Kontra u. 91.) ALEX, 
Tonomár Ákosnak és Bozóki Lillának (Petőfi u. 1.) 
NATASA és ÁKOS, Pataki Zsoltnak és Rácz Kata-
linnak (III. kt. 9.) LÉNÁRD.

Házasságkötések: Gajda József Roland és Magony 
Judit Ady E. u. 11. szám alatti lakosok, Balla Sán-
dor és Misák Mónika VI. külterület tanya 27/a szám 
alatti lakosok.

Halálesetek: Csurka Ferencné Szarvas Mária Szen-
tesi u. 42. (84 éves), Kosztolányi József Ignác Béke 
u. 2. (76 éves), Szűcs Mihály Kálmánné Magyar 
Jusztina Erzsébet Deák F. u. 19. (85 éves), Oláh Mi-
hály Iskola u. 30. (88 éves), Szopka Mihály József 
A. u. 25 (64 éves), Zsibók Ferenc Damjanich u. 12/b 
(64 éves).

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők minden hétfőn 15-16 óra, csütörtökön 
15-16 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.

Köszöntő
90 év

„Születésnapodon,  
nem kívánunk egyebet,

csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,

légy nagyon boldog  
ezen a szép napon.

Szívünk szeret, ezt ne feledd,
a legtöbb mit adhatunk;

A családi szeretet.”

Bozó Pálné
Józsa Rozália

augusztus 2-án  
90. születésnapját ünnepli.

Köszöntik: lányai Aranka, Edit, 
veje Ferenc

Unokái: Edit, Gabriella, Bettina, 
Balázs, unoka vejei: Árpád, Mihály, 

Gábor és végül dédunokái:  
Gergő, Loretta, Flórián, Milán, 

Gábor, Ádám.

Kívánunk boldog születésnapot,  
jó egészséget!

Képviselő-testületi tagok az 
alábbi időpontokban fogadó-
órán várják a lakosságot a 

művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Szeptember 1-én kedden 17-18 óráig, majd 
minden hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Szeptember 2-án szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Szeptember 3-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Augusztus 12-én szerdán 17-18 óra, majd min-
den hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Augusztus 19-én szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2015. augusztus 28. (péntek) 17 óra

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

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszközön, 
vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt írásokat, 
hogy a szerkesztők időben összeállíthassák a követ-
kező számot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat 
is várunk. 

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

szállítás!
szerda 8-18 óráig

a hét többi hétköznapján  
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

Szentes, Szegvár - A Szentesi Hitel-
szövetkezet szeptember 30-án beolvad 
a Szegvár és Vidéke Takarékszövet-
kezetbe. A hitelszövetkezet megszűnik, 
teljes vagyona a jogutódra száll.

Májusban még csak szóbeszéd volt, 
ami mára ténnyé vált. A Cégközlöny 
legutóbbi, július 23-án megjelent szá-
ma közli két Csongrád megyei pénzin-
tézet fúzióját.

Legutóbb májusban írtunk a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezetről. Ak-
kor a pénzintézet három vezetőjét me-
nesztették egyetlen nap leforgása alatt, 
az integrációs törvény egyes rendel-
kezéseinek, valamint a Takarékbank 
kötelező érvényű szabályzatainak 
megsértése miatt. A részleteket nem 
hozták nyilvánosságra. A Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációs Szervezeté-
től megtudtuk, a befektetők pénze nem 
volt veszélyben. A Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet ugyanis 2014 óta 
tagja a Takarékok Garanciaközösségé-
nek.

Már akkor felröppent a hír egy szen-
tesi hitelintézet és a szegvári takarék-
szövetkezet összeolvadásáról, ami ősz 
elejére megvalósul. A Cégközlönyben 
megjelent, hogy a Szentesi Hitelszö-
vetkezet és a Szegvár és Vidéke Taka-
rékszövetkezet június 30-án határozott 
az egyesülésről: a hitelszövetkezet be-
olvad a szegvári takarékba. A Szentesi 
Hitelszövetkezet teljes vagyona a Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezetre, 
mint jogutódra száll. Az egyesülés ter-
vezett időpontja 2015. szeptember 30., 
a tényleges időpont pedig a cégbírósági 
bejegyzés napja lesz.

Tagság, részjegy
Egy dologban különbözik a szentesi 

beolvadás más takarékszövetkezetek 
egyesülésétől. A Szentesi Hitelszö-

vetkezet működési sajátosságai miatt 
csak a tagjai számára nyújthat szolgál-
tatást. A takarékszövetkezetnél ezzel 
szemben a szolgáltatások igénybevé-
telét nem kötik tagsági viszonyhoz. Így 
a beolvadáskor, ha a hitelszövetkezeti 
ügyfél nem egészíti ki legalább 200 
ezer forintra a részjegyét, akkor meg-
szűnik a tagsági jogviszonya, a rész-
jegy névértékét visszakapja, hozamra, 
kamatra azonban nem számíthat. Ha a 
tagság megszűnt, attól az ügyfél a jog-
utód takarékszövetkezet szolgáltatásait 
továbbra is igénybe veheti.

A Cégközlönyben számos adatot kö-
zöltek a Szentesi Hitelintézet 2014. de-
cember 31-i vagyonmérleg-tervezeté-
ből. Mi ebből két tételt emeltünk ki. A 
hitelszövetkezet ügyfelekkel szembeni 
kötelezettsége 4 milliárd 751 millió fo-
rint, az ügyfelekkel szembeni követe-
lése pedig 3 milliárd 738 millió forint.

A pénzintézet ügyfeleit természete-
sen az érdekli, mi lesz a pénzük sorsa. 
Ezzel kapcsolatban a Szentesi Hitelszö-
vetkezet honlapján „Gyakran ismételt 
kérdések egyesüléssel kapcsolatban” 
címmel egy letölthető dokumentumot 
találtunk. Ebben azt írják, hogy a be-
tétesek pénze gyakorlatilag 100 száza-
lékos biztonságban van, mivel mind a 
hitelszövetkezet, mind pedig a szegvá-
ri takarékszövetkezet tagja a garancia-
közösségnek.

Aki hitelt vett fel a hitelszövetkezet-
től, annak a korábban megszokott mó-
don kell a részleteket törlesztenie.

Az egybeolvadással kapcsolatban 
kerestük a hamarosan jogutóddá váló 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
vezetőit. A pénzintézet egyik alkalma-
zottja visszahívást ígért, amire egyelő-
re nem került sor. 

Forrás: http://www.delmagyar.hu/

Beolvad a Szentesi Hitelszövetkezet a  
szegvári takarékba Kézimunkázók!

Szeretnénk minél több kézimun-
kázó figyelmét felhívni, hogy a 

művelődési házban gobelin  
kiállítást rendezünk. 

A kiállítás 2015.09.05-től 
2015.09.20-ig tart. 

A megnyitó 2015.09.05-én  
du. 17 óra. 

Jó lenne, ha minél többen  
megmutatnák, hogy milyen szép 

dolgokat tudnak készíteni.

Jelentkezés:  
Menyhárt Józsefné 

telefon: 364-228 az esti órákban.
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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 hívha-
tók 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 
további 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 szükség, 
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
augusztus 3-7. hétfőtől péntekig 7.30-11.30
augusztus 10-14. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30 
augusztus 17-19. hétfőtől szerdáig 7.30-11.30 óráig
augusztus 24-28. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30 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 

Gazdálkodói Információs Szolgálat
Ügyfélszolgálati Iroda
kedd  8-16-ig
péntek 8-13.30-ig
Mucsi Krisztina
Telefon: 06-20/915-4575

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
Horváth István 06-30/408-4016

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

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
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 fogadóórája minden hó-
nap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő  8-12 13-17
kedd 8-12 13-17
szerda  13-17
csütörtök  13-17
péntek  13-17
szombat 8-12

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

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

Hasznos tudnivalók!



5. oldal2015. augusztus

Az 1. oldal folytatása

A búcsú persze nehéz volt, amelyet 
közös megajándékozás tett színesebbé, 
és a következő nyár tervezése, amikor-
ra is Gémes László polgármester úr 
meghívta a lewini delegációt. Szere-
tettel várjuk majd az érdeklődő gyere-
keket, fiatalokat, és a szegvári fogadó 
családokat a testvérkapcsolat tovább 
ápolásának érdekében, amelyet egy kö-
zös élménybeszámoló és megbeszélés 
előz meg. A csoport nevében:

Rozgonyiné Szabó Mária
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Mindszent Sportjáért díjat kapott 
Erdei Sándor négydanos karatemester, 
akinek a tanítványai már több mint 160 
érmet hoztak haza a különböző viada-
lokról. 

Évek óta Mindszent Sportjáért ki-
tüntetést osztanak a Tisza-parti város-
ban, amit idén a karatemester, a helyi 
Nippon Zengo klub vezetője, Erdei 
Sándor kapott meg. 

– Nagyon meglepett a díj, amit öröm-
mel vettem át. Ezt a gyerekek által elért 
eredményeknek köszönhetem – mond-
ta a szegvári származású mester. El-
mondta, egy kis átverés áldozata lett, 
hiszen a zengósok és a karatésok egy 
önéletrajzot kértek tőle, azzal az in-
dokkal, hogy szponzorokat próbálnak 

felkutatni. Ezt az írást aztán Zsótér Ká-
roly polgármester olvasta fel a májusi 
testületi ülésen, mielőtt átadta a díjat 
Erdei Sándornak, aki akkor meg is je-
gyezte: ez nagyon ismerős szöveg volt. 
Valószínű én írtam, de nem erre a célra 
készült – mondta nevetve a mester.

Erdei Sándor 2001 óta dolgozik 
Mindszenten. A kyokushin karatét ta-
nítja, elsősorban gyerekeknek, de ter-
vezi, hogy egyik volt tanítványával be-
levágnak a felnőttek oktatásába is. A 14 
év alatti korosztályban több mint 160 
érmet hoztak haza versenyzői a külön-
böző viadalokról. Így világbajnok, Eu-
rópa-bajnok, világkupa és diákolimpia 
győztes karatékája is van. Két éve pe-
dig a Nippon Zengót honosította meg 
Mindszenten, amely – mint számos 

más településen – itt 
is villámszerűen el-
terjedt. – Mára egy 
kicsit csökkent a 
létszám, de ez a nor-
mális – fogalmazott 
Erdei, aki jelenleg 
20 karatéssal és 15 
zengóssal foglalko-
zik heti rendszeres-
séggel.

Célja, hogy tovább 
öregbítse Mindszent 
hírnevét. Álma, hogy 
azt a termet, ahol 
szinte mindennap 
edzenek, meg tudják 
vásárolni. Ehhez az 
is szükséges, hogy 
külön egyesületet 
alapítson. Ez folya-
matban van. 

Forrás:  
Antal Sándor - 

Délmagyarország 
napilap

Mindszent Sportjáért díjat kapott 
Erdei Sándor

Erdei Sándor edzést tart. 14 éve foglalkozik a mindszenti  
sportolókkal. Fotó: Balogh Gabi

Nyári  
programajánló
Kiemelt turisztikai  

látnivalók a környéken

Strandfürdő Sport és Élményközpont 
és Termálfürdő - Szentes - 10 km 

Szélmalom, Falumúzeum - Szegvár -  
2 km
Tájház és Skanzen - Csongrád - 24 km
Körös-torok fürdőhely üdülőközpont - 
30 km
Emlékpont Múzeum Hódmezővásár-
hely - 32 km 
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Em-
lékpark, Feszty körkép - 50 km

Gyógy és élményfürdő - Gyopáros -  
39 km
Szentesi Lecsó fesztivál - 8 km
Szarvasi Arborétum és hajókirándulás 
a Kőrösön - 46 km
Szegedi Vadaspark. Fogadalmi temp-
lom. Szabadtéri játékok, élményfürdők 
- 62 km
Fürdő és Gyógyászati Központ - 
Cserkeszőlő - 42 km
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A nyári szünet kezdetével eljött a tá-
borozás, a játék, a kikapcsolódás ideje. 
A sokféle helyi tábor mellett kedden-
ként a múzeumban is lehetőség van 
kellemes időtöltésre, kézműves foglal-
kozással egybekötve. Bevezetésképpen 
tulipános ládát festettünk: fotók és a 
múzeumi gyűjtemény alapján figyel-
tük meg milyen mintákat és alapszíne-
ket használtak az egykori bútorfestők. 
A továbbiakban zsugorkázás, bőrö-
zés, szappanöntés következett, melyre 
szép számmal érkeztek a gyerekek. A 
tarsolykák és a száraz virággal díszí-
tett, különböző alakú szappanok nyer-
ték el különösen a készítők tetszését, 
melyet természetesen haza is vihettek. 

A szentesi honvédség által szervezett 
tábor résztvevői kék színű gyertyát 
öntöttek, emellett a múzeumot, a mal-
mot és a babamúzeumot is megnézték. 
Kosztolányiné Vera és Rehákné Mari-
ka által vezetett tábor – mely egészen 
augusztus végéig nyújt hasznos idő-
töltést a táborozóknak – minden héten 
ellátogat a kézműves matinékra, ahol a 
fent említett alkotásokat készítették el 
a diákok. 

A nyári szünidő végén, augusztus 
hónapban is várom az érdeklődőket a 
keddi programokra: augusztus 11-én 9 
órától a quilling technikával ismerke-
dünk meg, 18-án délelőtt gipszfigurá-
kat festünk, végül 25-én virágcserepet 
díszítünk.

Purgel Nóra

Szünidei matinék a múzeumban

Ez a világ gyűlöli a szeretetet, mert az gyengéd, alázatos, megbocsátó és bölcs. A világ pedig erő-
szakos, öntelt, a másikon átgázoló, képtelen megbocsátani és ostoba. Győzni akar és nem veszíteni. 
Kapni akar és nem adni. Inkább gyűlöl, mint szeret.

Lebeszélnélek a szeretetről, ha nyerni, érvényesülni és meggazdagodni akarsz ebben a világban, 
de ha az életed értelmét keresed, szíved boldogságát és halhatatlan örömét, ha azt az egyet keresed, 
amiért az embernek érdemes élni: akkor tanulj meg szeretni. Akkor is, ha lemaradsz. Akkor is, ha 
vesztes maradsz. Akkor is, ha nem szeretnek.

Olyan lángot gyújts a szívedben, amelyet nem képes elfújni az a szennyes szélvihar, amelyben 
élsz!

Müller Péter
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XVII. Nyári kézműves tábor

Július 8-tól 10-ig tartott a Katolikus Körben 
a nyári kézműves tábor. Több mint 50 gyer-
mek részvételével zajlottak a foglalkozások. 

Szerdán bábelőadás volt Klárika nénivel utá-
na bábokat, virágokat, nyuszikat készítettek a 
gyerekek az Ő segítségével. Ezzel párhuzamo-
san voltak, akik színeztek, gipszformákat fes-
tettek saját ízlésük, kedvük szerint, és volt, aki 
a játékot választotta az udvaron. Ilike nénivel 
és Emike nénivel gyöngyből és színes fonalak-
ból szebbnél szebb karkötők, nyakláncok ké-
szültek. Ági nénivel kedves kis textil-baglyokat 
varrtak a gyerekek, az egyik kislány ezt tovább-
gondolva, telefontartót készített belőle. 9-től 3 
óráig terveztük naponta a foglalkozásokat, de a 
zárással mindig elcsúsztunk, a gyerekek szíve-
sen maradtak volna még. 

Csütörtökön Szentesről volt segítségünk, 
Hajósné Marcsi aranyos kis méhecskéket ké-
szített a gyerekekkel, egy egész méhraj elké-
szült a nap folyamán, és készültek segítségével 
kulcstartók is. Magyar Nóra a homokszórás 
technikájával ismertette meg a gyermekeket, 
a Szentírásból ismert Noé bárkájának törté-
nete alapján készültek a képek. Judittal ter-
ményképeket alkottak a művészi hajlammal 
rendelkező kicsik. Délután lovaskocsizás volt 
a program, két turnusban kerülték meg a falut 
a gyerekek, ez alatt a csoport egyik fele gye-
rekkorunk kedvenc diafilmjét, a Ludas Matyit 
nézte meg. 

Pénteken Marika nénivel mesefigurákat, 
minyonokat, baglyot, békát készítettek ce-
ruzatartónak. Magyar Nórával papírtányé-
rokból Szentlélek-galambot készítettek a 
gyerekek. Az előző napok kézműves mun-
káit igény szerint folytathatták e napon is, 
a foglalkozásvezetők segítségével, de játékra 
is maradt idő, sőt agyagozásra is volt még 
lehetőség Bálint Eleonórával. A táborzá-
ró szentmise után volt egy meglepetés, 
fagyizás. 

Minden nap ebéd előtt közös éneklésre ke-
rült sor, Kovács Gabriella gitártanár vezetésé-
vel, amely egyúttal alkalom volt a záró szent-
misére való felkészülésre. 

A táborzáró szentmisén köszöntük meg a 
Jóistennek, hogy velünk volt, megsegített ben-
nünket, élményt adott a gyermekeknek és ne-
künk felnőtteknek is. A szentmisét a szentesi 
káplán atya, Fazakas Levente kedvesen, lelke-
sítően mutatta be, köszönjük neki, hogy sűrű 
programja mellett is vállalta a szolgálatot.

Az idei táborunk fő támogatója a Máltai 
Szeretetszolgálat szegvári csoportja volt. Se-
gítségünkre volt még a Ternai Kft, az Éden 
Zöldségbolt, a Gelato Fagyizó, a Hunor-Coop 
üzlet, a Horváth Cipó Kft. és Bihari Nándor 
a lovaskocsikázást ajánlotta fel. Hálásan kö-
szönjük segítségüket, Isten fizesse meg jósá-
gukat!

Köszönetet mondunk ezen kívül is mind-
azoknak, akik bármilyen módon segítették, 

támogatták táborunkat (munkával, édesség-
gel, üdítővel, gyümölccsel stb.). Külön köszö-
net a két szakács néninek a finom ebédekért, 
tízóraiért, uzsonnákért. Köszönjük a foglal-
kozásvezetők odaadó munkáját, az ifjúsági 
csoport segítségét.

Remélem, hogy mindenki növekedett tu-
dásban, szeretetben, ugyanakkor pihent, ki-
kapcsolódott, jól érezte magát a tábor ideje 
alatt. Bízom abban, hogy mindenki tudott 
magával vinni valamit saját alkotásaiból ön-
maguk és szüleik örömére. A végére szerin-
tem mindenki megtanulta az étkezés előtti és 
utáni imát, jó az, ha meg tudjuk köszönni a 
mindennapi kenyeret. A megtanult dalokat 
lelkesen énekelték a gyermekek, milyen jó 
lenne ennyi gyerekkel gyakrabban együtt len-
ni a templomban. 

Nekem nagyon tanulságos volt ez a tábor.

(Kovács Rita)

HÍREK – ESEMÉNYEK

Augusztus 15. Szűz Mária mennybevé-
tele, népszerű nevén Nagyboldogasszony 
ünnepe, parancsolt ünnep! Szentmise dél-
előtt fél 9-kor és este 18 órakor lesz. Ezen 
a napon nem helyettesíthető a vasárnapi 
szentmise, ez önmagában kötelező ünnep, 
minden katolikus keresztény magyar em-
bernek. Előtte pénteken 18 órakor lesz vi-
gília mise, azzal lehet pótolni a szentmisén 
részvételt.

Augusztus 20. Szent István az első magyar 
királyunk ünnepe. Szentmise ezen a napon 
csak délelőtt fél 9-kor lesz! Este a községi ün-
nep miatt nem lesz már szentmise. De mi-
sehallgatási kötelezettségünknek előző este 
is eleget tehetünk!

Augusztus 30-án tanévnyitó szentmi-
se reggel fél 9-kor, ezen a napon tartjuk a 
terményhálaadást is. Terményeket szom-
bat este hozzuk el, hogy ki tudjuk helyezni 
megáldásra!

Templomunk búcsú előtti nagytakarítása 
szeptember 3-án (csütörtök) reggel 8 órától 
lesz. Ezen a napon szentmise reggel 7 óra-
kor lesz.

Szeptember 6. Templomunk búcsú ünne-
pe. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdő-
dik, melyet Száva Szabolcs szeged-petőfi-
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telepi plébános atya celebrál. Este 18 órakor 
lesz még szentmise. Ezen a napon a fél 9-es 
szentmise elmarad. 

Szeptember 13-án a kórógyszentgyörgyi 
keresztnél délután 3 órai kezdettel lesz 
Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe 
alkalmából ünnepi szentmise. Ha az időjá-
rás nem engedi, akkor a templomban lesz 
megtartva, ugyanebben az időpontban. 
Ezen a vasárnapon este már nem lesz külön 
szentmise.

Szeptember 20-án lesz a jubiláns háza-
sok hálaadó szentmiséje, mely 10 órakor 
kezdődik. Az érintett házaspárok ezekben 
a napokban megkapják a meghívót, aki 
valamilyen oknál fogva nem kapna, jelez-
ze részvételi szándékát szeptember 15-ig 
személyesen, vagy a 364-810-es telefonszá-
mon. Ezen a vasárnapon is elmarad reggel 
a fél 9-es szentmise!

(Rozgonyi Mária)

Miért teszi tönkre a házasságon  
kívüli nemi élet a szeretetet?

Isten kinyilatkoztatja nekünk, hogy a 
nemi érintkezésnek a „szeretet nyelvének” 
kell lennie, mely a házastársnak való ön-
zetlen, teljes, termékeny és tartós önátadást 
fejezi ki. A „szeretet nyelvével” az együttlét 
során magának Istennek a szeretetét kell 
átadni. S ez egyedül a szentségi házasság 
kötelékében valósulhat meg igazán. 

A szeretet végtelenül nagyobb és mé-
lyebb, mint a szexuális ösztönnel összefüg-
gő érzelmek és szenvedélyek ereje. A szere-
tet önkéntes elhatározás, hogy feláldozom 
magam a szeretett személy legnagyobb 
javáért, miközben teljes, kizárólagos és ter-
mékeny ajándék akarok lenni a számára. A 
nemi aktus egyedül a házasság szentségé-
ben fejezi ki Isten szeretetét, válik Krisztus 
jelenlétének szentségi jelévé, az „egy test-
té” válás pillanatává a kölcsönös házastársi 
szeretetben. A nemi érintkezés a „beszéd” 
egy különleges formája, melynek mindig 
az igazságot kell kifejeznie. Ha egy férfi és 
egy nő nemi életet folytatnak a szentségi 
házasságon kívül, akkor hazugságot és lelki 
halált adnak át egymásnak, mert megsze-
gik Isten parancsát: „Ne paráználkodj!” A 
nemi érintkezés által azt mondják egymás-
nak, hogy teljesen, kizárólagosan és örökre 
egymáshoz tartoznak, de testük „beszédé-
vel” hazudnak egymásnak, mert nem tették 
le a házastársi esküt, mely garantálná, hogy 
ajándékuk teljes és tartós legyen. A házas-
ság szentsége elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a nemi élet kifejezze az igazságot a szere-

tetről, és egymás megszentelésének forrása 
legyen. A házastársi eskü kimondásának 
pillanatában a szentlélek erejéből megtörté-
nik a férfi és a nő teljes átváltozása. Abban a 
pillanatban férj és feleség lesznek. Istennek 
a hatalmából olyan erős szentségi házastár-
si kötelék köti össze őket, hogy azt csak va-
lamelyikük halála szakíthatja el. 

Ha egy fiú és egy lány nagykorúak és 
érettek, és szeretetüket nemi érintkezéssel 
szeretnék kifejezni, az annak a jele, hogy 
házasságot kell kötniük. Ebben az esetben 
a házastársi eskü megtételéig lemondanak a 
szexuális együttlétről, nehogy tönkretegyék 
kölcsönös szeretetük csodálatos kincsét. 
Egyedül Jézus Krisztus adja meg nekik a 
házasság szentségében a jogot ahhoz, hogy 
szeretetüket testük „beszédével” - nemi 
érintkezéssel is kifejezzék Ha a fiú és a lány 
már az esküvő előtt nemi életet élnek, ak-
kor nem értik sem a szex, sem a házasság 
lényegét. Így nagy fájdalmat okoznak egy-
másnak, és megölik a szerelmüket. 

Tiszta Szívek Mozgalma

Jézus Krisztus világosan megmondja, 
hogy szeretni csak tiszta szívvel lehet. A 
tiszta szív ajándékát Jézus mindenkinek 
megadja, aki kéri tőle, és együttműködik 
vele. A szív tisztaságához vezető útnak - írja 
II. János Pál – „az érzékiség fölötti uralom 
útjának kell lennie, már egészen a legelején, 
még a belső szférában”. Ezért teljes szívűnk-
kel Jézus Krisztushoz kell ragaszkodnunk, 
és alá kell vetnünk magunkat gyógymódjá-
nak, hogy meggyógyítson minket a tisztá-
talanság bűneitől való függőségből, melyek 
szörnyű állapotba, a legteljesebb önzés pok-
lába juttatják az embert. Az önzésből faka-
dó bűnök a házasságon kívüli nemi élet, 
az önkielégítés, a petting, az orális szex, a 
homoszexuális érintkezés, a pornófilmek 
nézése stb. A szív tisztasága a szeretet köve-
telménye. Az áteredő bűn következményei 
mindannyiunkat megjelöltek Magunk, a 
saját erőnkből, nem vagyunk képesek le-
győzni a szemek és a test kívánságait, sem 
alávetni érzéseinket és vágyainkat a szeretet 
törvényének. Ezért Jézus mindenkit arra 
hív, hogy csatlakozzon a Tiszta szívek Moz-
galmának közösségéhez, hogy mindennap 
neki adjuk át bűntől megsebzett és az önzés 

rabságában sínylődő szívünket - hogy meg-
gyógyítsa, és megtanítsa tiszta szeretettel 
szeretni. Határozottan kergess el minden 
félelmet és aggodalmat! Először gyónj meg, 
valld meg minden bűnödet, utána vedd 
magadhoz Jézust az Eucharisztiában, és 
add át neki magad az alábbi Felajánló ima 
szavaival: 

Imádság

Uram, Jézus, hálát adok neked a határta-
lan szeretetedért, amely megvéd a rossztól; 
ha elbuktam, felemel a legnagyobb mély-
ségből, és meggyógyítja a legfájdalmasabb 
sebeket is. Fölajánlom neked emlékeze-
temet, elmémet, akaratomat, lelkemet és 
testemet a nemiségemmel együtt. ígérem, 
hogy nem létesítek szexuális kapcsolatot, 
amíg nem kötök szentségi házasságot. El-
határozom, hogy nem fogok vásárolni, 
olvasni vagy nézni pornográf tartalmú új-
ságokat, könyveket, műsorokat, filmeket. 
(A lányok hozzátehetik: szerényen és egy-
szerűen fogok öltözködni, és igyekszem 
elkerülni, hogy öltözetem szemérmetlen 
gondolatokat vagy vágyakat keltsen mások-
ban.) Ígérem, hogy mindennap találkozni 
fogok veled az imádságban, a Szentírás ol-
vasásában, a gyakori szentáldozásban és a 
szentségimádásban. 

Elhatározom, hogy rendszeresen fogok 
járulni a bűnbánat szentségéhez; nem ha-
gyom, hogy bűneim kedvem szegjék, s 
azonnal talpra állok minden bukás után. 

Jézusom, taníts meg rendszeresen alakí-
tani jellememet, főleg hogy képes legyek 
uralkodni szexuális vágyaimon és érzelme-
imen! 

Adj bátorságot, hogy mindennap szem-
beszegüljek a rosszal, távol tartsam magam 
a kábítószerektől, és kerüljek mindent, ami 
függőséget okoz, elsősorban az alkoholt és 
a dohányzást! Taníts meg úgy élni, hogy a 
szeretet legyen a legfontosabb az életem-
ben! 

Szűz Mária, Édesanyám, vezess a hit út-
ján a szeretet forrásához, Jézushoz, hogy 
csak benne bízzam, és csak benne higy-
gyek. Szent II. János Pál példáját követve 
szeretném magam teljesen neked ajánlani: 
Egészen a tiéd vagyok, Mária! Szeplőtelen 
Szívedbe ajánlom magamat, mindazt, ami 
vagyok, minden lépésemet, életem minden 
pillanatát. Boldog Karolina, járj közben szí-
vem tisztaságáért! Ámen.

„Szeressétek Egymást!” - újságból közzé-
tette: Zs.J.
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Füle Lajos: Fényjáték
A napraforgók nem egymásra néznek,
Egész valójukat feltárják a fénynek,
Mert fényre vágynak és a fényből élnek.
Nem a virág, a fény tehát a lényeg:
A napraforgók nem egymásra néznek.
De jó, hogy tőlük tanulni lehet még!
Elnézem őket, én is így szeretnék!

Gyökössy Endre:

A boldogmondások 
margójára

(Mt 5,1-12 nyomán)

Boldogok, akik tudják, miért élnek, 
mert akkor azt is megtudják majd, 
hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak 
önmagukkal, mert nem kell szünte-
len azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, 
ahol mások közömbösek, mert örö-
mes lesz az életük.

Boldogok, akik tudják, hogy mások-
nak is lehet igaza, mert békesség lesz 
körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak ön-
magukon, mert nem lesz vége szóra-
kozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják külön-
böztetni a hegyet a vakondtúrástól, 
mert sok zavartól kímélik meg ma-
gukat.

Boldogok, akik észreveszik egy dió-
fában a bölcsőt, az asztalt és a kopor-
sót, és mindháromban a diófát, mert 
nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nem-
csak tenni, mert megcsendül a csönd-
jük és titkok tudóivá válnak. Leboru-
lók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése 
nélkül tudnak pihenni és aludni, mert 
mosolyogva ébrednek fel és örömmel 
indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és 
meghallgatni, mert sok barátot kap-
nak ajándékba és nem lesznek magá-
nyosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hí-
vására anélkül, hogy nélkülözhetet-
lennek hinnék magukat, mert ők az 
öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják ven-
ni a kis dolgokat és békésen a nagy 
eseményeket, mert messzire jutnak 
az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mo-
solyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk 
napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelme-
zik mások botlásait, akkor is, ha na-
ivnak tartják őket, mert ez a szeretet 
ára.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, 
ha szavukba vágnak, ha megbántják 
őket, és szelíden szólnak, mert Jézus 
nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is 
tudnak valósítani valamit, mert élete-
sebb lesz az életük.

Bruno Ferrero:

Csak a szél tudja
A liget területén lévő pázsit közepén kinyí-

lott egy pár pitypang. Az egyik szép sárga vi-
rágú, erős fejlettebb volt, mint a többi. Derűs 
képet nyújtott, mint a májusi este.

A virág hamarosan magba szökött. Hópe-
helyhez hasonló, könnyű kis ejtőernyők övez-
ték a magjait. Terveket szőttek és találgatták: 

- Hol tudnak majd gyökeret verni? - Ki tud-
ja? - Csak a szél tudja. Egy szép napon elragad-
ta őket a szél. A magocskák belekapaszkodtak 
az apró kis ejtőernyőkbe és tovarepültek. - Szi-
asztok... Sziasztok. Többségük sikeres repülés 
után mezőkön, kertekben kötött ki. Csak egy 
volt közülük, amelyik nemsokára egy járda 
szegélyében lévő kis hasadékba esett. Csak egy 
jelentéktelen kis rögben kapaszkodott meg. 

- Ez mind az enyém - mondotta. Fontolgatás 
nélkül helyet foglalt. Csírát és gyökeret enge-
dett a szűk kis repedésben.

Pár méterre tőle egy düledező padocskán 
egy fiú üldögélt. Tekintete zavart és felindult 
volt. Nagy gondja lehetett, mert kezét ökölbe 
szorítva, kétségbe esve hadonászott. Észrevett 
két gyenge kis levelet a cement közötti repe-
désben. 

- Kár a gőzért, nem fogsz boldogulni, úgy 
jártál, mint én - és eltaposta a fiatal hajtást. 
Másnap észrevette, hogy a megnyomorgatott 
hajtás kiegyenesedett és a két levélből négy 
lett. Hosszú ideig szemlélte a bátor kis hajtást. 
Sőt, naponta visszatért hozzá. Föltűnt neki, 
hogy rövid időn belül kinyíltak a sárga virágok 
és virítottak mintha boldogságukat hirdetnék. 
Az idő múlásával a fiú úgy érezte, hogy a harag 
és a megalázás fájdalma enyhülni kezd benne. 
Kiegyenesedett és teleszívta tüdejét friss le-
vegővel. Érezte, hogy a gondjai tovaszállnak. 
Megvan! Nekem is lehetséges egy újrakezdés. 
Nevetni és sírni szeretett volna. Megsimogatta 
a virágokat. A növények is megérzik, ha szere-
tik őket. A pitypangnak is ez volt élete legszebb 
napja. Ne kérdezd a széltől, miért ragadott ma-
gával. Küzdj, dolgozz akkor is, ha a cement ri-
deg keze fog tartva. 

Csak a szél tudja, hol vernek gyökeret, és hol 
szöknek virágos díszbe.
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Folytatás a 12. oldalon

Folytatás a 12. oldalon

Tófesztivál volt  
Szegváron

Immáron 8. alkalommal rendeztük 
meg Szegváron a Tófesztivált. A Polgár-
mesteri Kabinet dolgozói Csurgó Gyön-
gyi, Huszka Anita és jómagam azon vol-
tunk, hogy egy olyan programot állítsunk 
össze, ami egy kicsit eltér az eddigiektől. 
Ez így is történt. Gyönyörű környezet-
ben került sor erre a rendezvényre. Július 
25-én délelőtt Főzőversenyt hirdettünk, 
melyen 8 csapat nagy létszámmal vett 
részt. Volt, aki halászlét, töltött káposz-
tát, tyúkhúslevest főzött. Köszönjük, 
hogy a 38 fokos meleg ellenére is a bog-
rácsok mellé álltak. A Lándor-tavi Hor-
gászegyesület, a szentesi Onkológiai osz-
tály, Szenczi Béla és csapata, Csatordai 
Endre és baráti társasága, Csajági Etus és 
haveri köre, Munkácsi Zoltán (aki szin-
tén a kabinet munkatársa) és kollégái, a 
fábiánsebestyéni baráti társaság nagyon 
finom ételeket készített. Az Ohratka csa-
lád versenyen kívül főzött.

Délután 15.00 órától kezdődtek az elő-
adások. Kispál Rita Gabriella és Szabó 
Maja énekelt. Nagyon ügyesek voltak a 
fiatalok. Köszönjük, hogy itt voltak ve-
lünk. Ezzel egy időben megkezdődött a 
strand röplabda bajnokság is, ami nagy 
sikernek örvendett. Köszönjük Csatordai 
Endre szervező és lebonyolító munkáját. 
A Belevaló Klub tagjai arcfestést vállal-
tak. Köszönet érte! A „Zenével a rákos 
gyermekekért” alapítvány egy csodá-
latos és szívmelengető műsort adott. Jó 
volt nézni, hogy a beteg és az egészséges 
gyermekek közösen milyen nagyszerűen 
énekelnek, gitároznak. Köszönjük Seres 
Antalnak és Ombódi Csillának, hogy el-
fogadták a meghívásunkat.

A nagymágocsi Klub 99 csoport Lu-
das Matyi bohózata megnevettette a 
közönséget. Örülünk, hogy ők is velünk 
voltak. Nagy sikere volt a 25 éve fennál-
ló Pom-Pom együttes mini zenekarának 
is. A gyermekek élvezték az előadást. 
Sokan táncra is perdültek. Köszönjük, 
hogy eljöttetek hozzánk!

A nagymágocsi NAB együttes másfél 
éve alakult. Megkeresésünknek öröm-
mel tettek eleget és egy remek jó koncer-
tet adtak. Köszönet érte!

A derekegyházi Music Caffe zenekar 
zárta az egész napos rendezvényt, me-
lyen nagyon sokan táncoltak. Ez a ze-
nekar 2 éve alakult. Felcsendültek retró 
slágerek is előadásukban. Nagyon jó 
hangulatot teremtettek. Éjjeli 1 óráig tar-
tott a báljuk. Köszönjük, hogy ők is elfo-
gadták a meghívásunkat. Itt szeretnénk 
köszönetet mondani a szomszédoknak, 
a lakosoknak, hogy nem vették zokon 
a hangos zenélést. A víz vitte a hangot, 
de úgy gondoljuk, egy évben egyszer ezt 
ki lehet bírni. Megértésüket nagyon kö-
szönjük.

A Kórógy tavon lehetett sárkányhajóz-
ni, az ugrálóvárat ki lehetett próbálni, s 
mindezekért nem kellett fizetni, mert az 
Önkormányzat anyagilag támogatta eze-
ket. 

A Gyenes büfében többféle sültet, 
meleg szendvicset, hamburgert lehe-
tett vásárolni, hideg italokat fogyaszta-
ni. Gyenes István vállalkozó gulyással 
vendégelte meg az ezen a napon fellépő 
közel 120 gyereket, felnőttet. Köszönjük 
támogatását. 

A hangosításról Piti Sándor és csapata 
gondoskodott. Köszönet érte!

Köszönjük az Önkormányzat anyagi 
támogatását, a Polgármesteri Kabinet, a 
szegvári Falufejlesztő KFT, a Polgárőr-
ség, a Kurca TV, a Gyenes KFT, illetve 
mindazok segítségét, akik hozzájárultak 
a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Sok ember részvételével, remek han-
gulatban telt el ez a nap.

Köszönet érte mindenkinek!

Lukács Istvánné, az egyik szervező

A Balatonon 
táboroztunk

Az idén nyáron a Balatonon, Szár-
szón táboroztunk. Július 1-5-ig a 
felső tagozatos általánosiskolás-ko-
rú gyermekekkel. A kirándulásra 41 
fővel mentünk. Remek programot 
állítottunk össze a gyerekeknek. El-
foglaltuk a szállást Szárszón a Hotel 
Annamariban. Megnéztük a neve-

zetességeket is. Sokat fürödtünk a 
tóban, meg a Hotel saját medencéjé-
ben. Átmentünk Tihanyba komppal, 
s onnan a kisvasúttal felmentünk az 
Apátsághoz. Gyönyörű panoráma tá-
rult elénk. Bementünk a templomba 
is, illetve szétnéztünk a bazársoron. 
Csodálatos 2 órát töltöttünk el ebben 
a szép kis festői környezetben. Min-
den este voltunk Szemesen a Zenepa-
vilonban, ahol megnéztük az Akrobat 
Rocky bemutatót, voltunk Caramell 
koncerten, meghallgattuk a Children 
of Distance és a Szabyest koncertjét. 
Balatonlellén találkoztunk Besenyő 
Pista bácsival, remek jó műsort adott. 
Majd a Házibuli zenekar utcabálján 
vettünk részt. Nem maradhatott el a 
bobozás sem. Balatonbogláron boboz-
tunk és a Gömbkilátóba is felmentünk. 
Elfogyasztottunk egy finom ebédet a 
Rózsakert Étteremben. Bográcsoztunk 
egy este, finom kolbászos paprikás 
krumplit főzött nokedlivel Rácz Ferenc 
nagyszülő. 

Az esti órákban értünk haza Szeg-
várra. Látni kellett volna, hogy milyen 
fáradtan szálltunk ki a buszból. A ki-
merültség határán voltunk. A több na-
pos éjszakai késői lefekvés az 5. napra 
teljesen lefárasztott bennünket, de a 
tábori élet egy bizonyos fokon erről 
is szól. Kell, hogy visszaemlékezzünk 
ezekre a jó hangulatú esti, éjszakai be-
szélgetésekre. Tele voltunk és vagyunk 
élménnyel, rengeteg mesélnivaló volt 
és van a mai napig is. A szülők boldo-
gan fogadtak bennünket. Mindnyájan 
sértetlenül, egészségesen érkeztünk 
meg. Mi felnőttek mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy ez a tábor is 
ugyanolyan jól sikerüljön, mint az elő-
ző többi. Köszönjük a szülők adomá-
nyait: lekvárt, zöldséget, gyümölcsöt. 

Végül, de nem utolsó sorban köszön-
jük Rozgonyiné Szabó Mária, Vassné 
Agócs Ilona, és Rácz Ferenc kísérők, 
valamint Lukács Szilárd buszsofőr se-
gítségét, munkáját. Nagyon jól éreztük 
magunkat a Balatonon. Jövőre ismét 
várjuk azokat a gyerekeket, akik ked-
vet éreznek a tábori élethez. 

Lukács Istvánné. táborszervező



12. oldal XXVIII. évfolyam 8. szám

A 11. oldal folytatása

A 11. oldal folytatása

A Balatonon táboroztunk

Tófesztivál volt Szegváron



13. oldal2015. augusztus

A Márvány Építőkő Kft.
Szeged, Kálvária tér 32.
info@marvanyepko.hu • Telefon: 06 62/548-870, 06 62/597-360

EGYEDI, MINŐSÉGI
munkákat készítünk

gránitból, márványból, műkőből, mészkőből

síremlékek: már 120 000 Ft+áfá-tól
Brown Star gránitból 260 000 Ft+áfa

Érdeklődni:  06 (70) 940-2181 Irodáink: Balástya, Széchenyi u. 12.
 06 (70) 940-2179  Sándorfalva, Szabadság tér 3.
 06 (70) 947-4139  Kistelek, Temető sor 1.
Temetés ügyintézését vállaljuk ingyen
• Járáson belül a szállítás és hűtés ingyenes
• Minőségi kegyeleti tárgyak értékesítése

HALOTT SZÁLLÍTÁS 06 (30) 958-9667
ÉJJEL-NAPPAL EGÉSZ ÉVBEN 

A Márvány Építőkő Kft.
Szeged, Kálvária tér 32.
info@marvanyepko.hu • Telefon: 06 62/548-870, 06 62/597-360

EGYEDI, MINŐSÉGI
munkákat készítünk

gránitból, márványból, műkőből, mészkőből

síremlékek: már 120 000 Ft+áfá-tól
Brown Star gránitból 260 000 Ft+áfa

Érdeklődni:  06 (70) 940-2181 Irodáink: Balástya, Széchenyi u. 12.
 06 (70) 940-2179  Sándorfalva, Szabadság tér 3.
 06 (70) 947-4139  Kistelek, Temető sor 1.
Temetés ügyintézését vállaljuk ingyen
• Járáson belül a szállítás és hűtés ingyenes
• Minőségi kegyeleti tárgyak értékesítése

HALOTT SZÁLLÍTÁS 06 (30) 958-9667
ÉJJEL-NAPPAL EGÉSZ ÉVBEN 

EZ A JÓ:

Bármi megtörténhet
Pedig nem is olyan „rettenetes” ez a kis 

Molli! Veronka, a szegvári Pikoló Sörö-
ző tulajdonosa kérdezte tőlem két hete a 
Délmagyarországban megjelent újságcikk 
kapcsán: 

- Ismered „rettenetes” Mollit?
A kora reggeli órákban még nem dol-

goznak a lelassult agysejtek. Egy fi nom 
kávé talán felpörgeti, de még előtte vol-
tam. Kattogtak a fogaskerekek a fejemben, 
keresve-kutatva az agytekervényekben el-
rejtőződött emlékképeket. Úgy hangzott, 
mintha Csukás István egyik vagy Szabó 
Magda csíkos-pöttyes könyvcímét kérdez-
né, vagy A két Lotti!

Nem jött elő a beágyazódott, elrejtett 
információ. Föladtam. Közben néztem 
Veronka talányos-huncut mosolyát, majd 
elém tette a Délmagyarország aznapi, friss 
újságját. A címlapon egy bűbájos kislány 
fotója volt, egy asztalnál ült, előtte sakk-
tábla. Ő hát a „rettenetes Molli”, aki az 
újságcikk szerint sakkozó társait legyőzi a 
csodaszép, több ezer éves indiai játékban, 
a sakkban.

Csak egy telefon kellett Ábrahám Zoli 
barátomhoz, aki évek (évtizedek) óta szer-
vezi a vásárhelyi sakkozók versenyeit, 
többek között Szegvárra utazásait. S már 
szinte hazajönnek, hozzánk!

Hja, mert a Molli is Vásárhelyi!
A Molli készül az Európa Bajnokságra, 

ami Horvátországban lesz szeptemberben, 
s hál’ Istennek belefért ez a verseny, me-
lyet ezen a hétvégén tartottunk a VII. ÁSZ 
FESZTIVÁL keretében: - Ki lesz az ÁSZ? 
– elnevezéssel. Háziasszonyunkkal – 
Kvakk Zsuzsival – olyanok vagyunk, mint 
két kotlós, akik szárnyaik alá veszik csibé-
iket. No jó, én elég nehezen lennék kotlós. 

S hogy ki lett az ÁSZ? Mindenki, aki ott 
volt, abban az őrületes melegben. A felnőt-
teknél Ábrahám Zoli barátom csont nélkül 
lett befutó, de a dobogóra újra odafutott a 
két örökifjú doyen: Hajdú Pisti és Csúri 
Laci, akik sokat tettek és tesznek a fi ata-
lok, fi atalabbak tudásának gyarapodására.

Az ifi knél Udvardi Zoltán – aki 15 éve-
sen egyre erősebben ostromolja a „nagyok” 
várfokát, vagy a 12 éves Lovászi Szabolcs 
ilyen erős mezőnyben +2-vel végzett a má-
sodik helyen! Hja, persze az elnyűhetetlen 
Lantos Szandi – az ő 16 évével – mindig 
befut egy dobogós helyre. Hogy hogy csi-
nálja? Az elmúlt 6-8 évben mindig odaért, 
valahogy az neki van kitalálva. Mármint a 

dobogó, ahogy Szalaji Renára is – Ő „saj-
nos” belenőtt a felnőtt mezőnybe, az ő 19 
évével! Így járt … pedig esélyes volt a do-
bogóra…

S akkor a „porontyok”… Megyaszai 
Bozsi az ország legjobb óvodás sakkozó-
ja nüansznyi – nevezzük Buchholz-nak, 
- különbséggel előzte meg Márkus Mollit 
és Kis Izabellát, akik szintén Vásárhely-
ről érkeztek, ahogy Herczeg Viki, Molnár 
Orsi és Szép Kristóf. Üde színfoltja volt 
az a kis vásárhelyi gyermek csapat, a sok 
meglett „vén csataló” között, és állták a sa-
rat becsülettel, a közel 40 fokos hőségben, 
öt órán keresztül.

Majd jó volt a verseny végén odaülni a 
Farkas Pisti barátom által megfőzött bog-
rácsos-kolbászos tarhonyához. Bepakol-
tunk rendesen, ahogy kell…

Végezetül még egy kósza gondolat Mol-
linak – útravalóul…

Jó, hogy itt voltál – és persze, hogy itt 
voltatok. Várunk Benneteket egy hónap 
múlva – újra Szegváron, a Falunap kereté-
ben a XII. Piactér Kupára, melyet közösen 
rendezünk a Szegvári Önkormányzattal és 
persze Kvakk Zsuzsival.

Reméljük, segíti a felkészülésedet a 
szeptemberi Európa Bajnokságra. S em-

lékszel, mondtam még vasárnap: - Egy-
szer úgy köszöntünk el Balogh Csabától, 
a magyar válogatott nemzetközi nagymes-
terétől: - Sok sikert Csabi! Hajrá Magyar-
ország!

Hja, és tudod mi történt? Magyarország 
2. (!) lett a sakkolimpián! Balogh Csabi a 
legjobb magyar pontszerző lett Lékó Peti, 
Polgár Jutka, Almási Zoli és Rapport Ricsi 
társaságában.

És most Neked is azt mondjuk:
- Sok sikert Molli! Hajrá Magyaror-

szág! Szorítunk Neked és hidd el, sokkal 
több időd lesz a versenyen, nem úgy mint 
itt nálunk, ezen a rapid (idejű) versenyen. 
Reméljük – s mert ilyen az élet, sikerül tá-
mogatót találni, hogy eljuthass Horvátor-
szágba az EB-re! Gondolom – Anya meg-
engedi, hogy esetleg bajnok lehess – ahogy 
Peti – egy régi tanítványomnak föltettem 
a kérdést:

- Nem akarsz te világbajnok lenni?
Mire Ő?
- Nem tudom anya megengedi-e?
Szerintem … igen. Ahogy Ellie Golding 

énekli: Anything could happened… Bármi 
megtörténhet.

Holozsai Albert
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Mesél a mindszenti tanösvény
Első hivatalos túrázóit fogadta a 

mindszenti Kurca Parti Tanösvény au-
gusztus 2-án, vasárnap, hiszen ezen a 
délelőttön került sor az útvonal ünnepé-
lyes átadására. 1857 méteren vezeti az 
érdeklődőket az ösvény a Kurca mentén 
szemléltetve annak állat- és növényvilá-
gát. A Városvédő és Szépítő Egyesület 
és a Mindszenti Horgász Egyesület öt-
lete és „kétkeze” nyomán sok-sok mun-
kaóra révén készülhetett el a helyieknek 
és a Mindszentre érkezőknek egyaránt 
érdekes, látványos barangolási lehető-
séget nyújtva.

Az átadót Tóth Imréné, a Városvé-
dő és Szépítő Egyesület elnöke nyitot-
ta meg, aki mint mondta: nem készült 
ünnepi beszéddel, hiszen mesél helyet-
te majd a rálépőknek a tanösvény. Ám 
kifejezte boldogságát és büszkeségét, 
hiszen elkészülhetett a tanösvény. Ta-

valy októberben 
határozták el Rácz 
Árpáddal, a Hor-
gász Egyesület el-
nökével, hogy a két 
egyesület alakítsa 
ki közösen a tanös-
vényt.

 Az engedélyek 
megszerzését kö-
vetően meg kellett 
teremteni a kialakí-
tás anyagi fedezetét 
is, amely nem volt 

egyszerű, de 
szerencsére az 
önkormányzat 
Civil Alapja 
révén sikere-
sen pályáztak 
mintegy 150 
ezer forintra, 
majd jótékony-
sági bolhapi-
acuk során is 
sok adakozó 
kedvű segítőre 
leltek, így az el-
kelt portékákból 
még több mint 
70 ezer forin-
tot gyűjtöttek 
össze. Maga az 
egyesület pedig 
majd’ 50 ezer fo-
rinttal egészítet-
te ki az elnyert, 
illetve össze-
gyűjtött pénzt.

Az elnök asz-
szony azt is el-
mondta, hogy 
ez az összeg 
természetesen 
messze nem 

lett volna elegendő, ha nincsenek azok 
a segítők, akik munkájukkal és fel-
ajánlásokkal vitték előrébb a kezdemé-
nyezést. Főtámogatóként kiemelte az 
ATIVIZIG Szentesi Szakaszmérnöksé-
gének munkatársait, Mindszent Város 
Önkormányzatát, Tóth Imrét – aki az 

asztalosmunkákat készítette el – és a 
Mindszenti Vadásztársaságot – akik a 
magaslest kialakították a tanösvényen 
–, de sokan segítették kétkezűkkel a te-
rület kitisztítását, az útvonal kialakítá-
sát és a szemléltető és tájékoztató táblák 
kihelyezését. Az ATIVIZIG részéről 
külön megköszönte Gyermán András, 
Karácsony Dezső, Vidinszki János és 
Kunyik Zoltán önzetlenségét, segítő-
készségét, azt, hogy szívvel-lélekkel 
dolgoztak a megvalósuláson, és mint 
mondta: a legtöbbet tették azért, hogy 
ez a nap eljöjjön.

Rácz Árpád is köszöntötte a jelenlévő-
ket, aki kiemelte Tóth Imréné munkáját, 
koordinálását, a segítők összefogását. 
Felhívta a figyelmet a Kurca flórájának 
és faunájának egyediségére, illetve arra, 
hogy ezt a folyót már I. Géza idejében 
jegyezték, tehát több száz évvel ezelőtt 
is jelentős volt. Zsótér Károly polgár-
mester köszönetét és tiszteletét fejezte 
ki a megvalósítóknak, hiszen ezzel is 
példázták a mindszentiek összefogásá-
nak mindent megoldó erejét.

A köszöntő szavak után valóban a 
tanösvény kezdett mesélni, bár a rá 
elsőként lépők is vidáman csevegtek 
út közben, de a mondanivalót a fák, a 
víz, a madarak adták át mind az 1857 
méteren, a Kurca-toroki zsiliptől a Pin-
tér-hídig, mégpedig azt, hogy: ez mind 
a miénk, csodáljuk meg, csodáltassuk 
meg – de megőrizve, igazi valójában.

 
Forrás és fotók: Juhász Éva, 

Promenad.hu
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Fésűs Éva: Az ezüsthegedű
A rétek és mezők tündére egy egész hosz-

szú tavaszéjszakán át nem hunyta le csodakék 
szemét. Mire hajnalodott, harmatkönnye hul-
lott. Éppen arra osont a lábujjhegyen járó má-
jusi szél. Megsimogatta arcát:

- Miért búsulsz, tündérke? Elvesztettél va-
lamit?

- Ó, dehogy! Éppen ellenkezőleg – csóvál-
gatta fejét a tündér. – Sehogyan sem értem ezt 
a dolgot. Mindenkinek kiosztottam mindent a 
raktáramból. Hét pettyet a katicának, fonalat 
a póknak, csigának a kicsi házat, méheknek 
a virágpor-gyűjtő kosárkákat – mégis maradt 
fölöslegem. Egy parányi ezüsthegedű. Ide 
nézz!...

A szél bámulatában leült egy fodorka leve-
lére.

- Micsoda hegedű! – sóhajtotta.
- Ugye, kár volna tündérraktár mélyén po-

rosodni hagyni? Csak azt nem tudom, kinek 
adjam? Bogárkáim szétszéledtek, pillangóim 
táncolni mentek. Kedves májusi szél, adj ta-
nácsot, hogy mit tegyek!

A szél elgondolkozva fésülgette a zsenge 
füveket a kora hajnali napsugárban, aztán így 
szólt:

- Meg kell keresned, hogy ki a legméltóbb 
erre az ajándékra! Mert ezt a hangszert csak 
az érdemli meg, aki bánni is tud vele. Tégy 
próbát, tündérke!

- Próbát?
- Azt bizony! Meglátod, jelentkező akad 

bőven, de igazi csak egy.
A májusi szélnek igaza lett, mert alig vitték 

szét az aranybundás darazsak a hegedű hírét, 
máris zsongani kezdett a rét. Pontosan a kö-
zepén, ahol kört alkottak a százszorszépek, 
gyülekezni kezdett az izgatott bogárnép. Ka-
tángok szárán, gyöngyikék szirmán és a na-
dály nagy, bolyhos levelein annyian kapasz-
kodtak, hogy egy hangyatojást sem lehetett 
volna közéjük ejteni. De nemcsak ők futottak 
össze, hanem még a zsémbes hörcsög is kiállt 
a lakása ajtajába, a kíváncsi gyík-gyerekek 
pedig ráhasaltak a meleg kövekre, onnan les-
ték torkukban lüktető izgalommal, hogy mi 
lesz.

A nagy tolongásban a fürge futrinkák 
igyekeztek rendet tartani. Körbefutkostak és 
vigyáztak, nehogy valami veszekedés vagy 
zavar támadjon a rögtönzött mezei hangver-
senyteremben. Mert a rétek és mezők tündére 
ott állt a százszorszép-kör közepén, kezében 
a parányi ezüsthegedűvel, és szép sorjában 
mindenkit magához szólított, aki a hegedűt 
szerette volna.

- Ki mást illetne, ha nem engem?! – kiáltott 
gőgösen a szarvasbogár, és utánakapott.

Csakhogy hatalmas, büszke szarvai mind-
untalan beleakadtak a húrokba, és a finom kis 
hegedűvel semmit sem tudott kezdeni.

- Nem úgy kell azt csinálni! – tolta félre a 
hiú hőscincér. Meghajolt mint egy művész, és 

nagy lendülettel akart muzsikálni, de alig hú-
zott egyet a vonóval, lekonyult a jobb oldali 
bajusza. Odakapott, hogy kipödörje, nehogy 
közben csorba essék a szépségén. Megint 
meghúzta a vonót. Akkor meg a bajsza másik 
felét kellett megigazítania. Így azután szünte-
lenül csak egyet húzott, egyet pödörintett, s 
a nagy művészetből olyan mulatságos mutat-
vány kerekedett, hogy mindenki gurult a ne-
vetéstől, sőt a hörcsög a cincért ki is fütyülte.

- Fajankók vagytok valamennyien! – szólalt 
meg ekkor a kövér és szép ruhás rózsabogár. 
– Tönkreteszitek ezt a drága holmit. Add ne-
kem, tündérke, hazaviszem rózsakehely szo-
bámba, és meglátod, úgy vigyázok rá, hogy 
szellő sem érinti a húrját!

- Sajnálom, te sem vagy az igazi – felelte 
a tündér. – Mit ér egy hegedű, ha néma? … 
Lássuk a következőket!

Nos, azok jöttek, egyre többen.
Hanem a büszke szarvasbogár nagyon 

megharagudott, hogy nem kapta meg a hege-
dűt. Sértett méltósággal indult kifelé, amikor 
belebotlott a tücsökbe. A tücsök éppen szeré-
nyen be akart osonni a százszorszépes körbe, 
és rálépett a szarvasbogár egyik lábára. A 
szarvasbogár ráförmedt:

- Mit keresel itt, te nagyfejű? Nálad külön-
beket is kifütyültek! Mars ki innét!

A futrinkák tüstént odafutottak. Azt hitték, 
valami baj van, és a szegény tücsköt nyomban 
kitessékelték. Csak messziről hallgathatta, 
hogy mit művelnek az ügyetlenek az ezüst-
hegedűvel.

A csiga meg sem bírta fogni, mert nem volt 
mivel, a póknál meg az volt a hiba, hogy azt 
sem tudta, melyik lábával fogja. A katicabo-
gárnak botfüle volt. A sáska azt hitte, hogy 
ennivaló. A szöcske annyit ugrált vele – jaj, 
még majd elejti!...

A tündér mindegyikre csak a fejét csóválta. 
Mire alkonyodott, el is fáradt, és szomorúan 
bocsátotta haza az utolsó ügyetlen jelentke-
zőt. 

Ekkor egy nagy hasú béka elébe ugrott: 
- Brekk-brekk, add csak nékem, dalom vele 

hadd kísérjem!
- Soha! villant haragosat a tündér szeme. – 

Akkor inkább törjön ízzé-porrá, szakadjon el 
minden húrja!

Fogta az ezüsthegedűt, és a sűrű fűbe ha-
jította.

Az égen éppen akkor gyúltak ki a csilla-
gok. Elpihent a rét, aludni ment a sok bogár. 
A tündérke is tenyerébe hajtotta szép fejét. 
Csak a tücsöknek nem jött álom a szemére. 
Fájó szívvel kóborolt az illatos füvek renge-
tegében. Hát, amint lehorgasztotta azt a ki-
csúfolt, nagy fejét, egyszer csak megcsillant 
előtte valami a holdsugárban. Uramfia! … Az 
ezüsthegedű! … De milyen állapotban! Húr-
jai leszakadtak, oldala behorpadt. A tücsök 
majdnem sírva fakadt.

Gyöngéden felvette, forgatta, azután kötöz-
getni kezdte a húrokat, és az oldalát egy kis 
kaviccsal kiegyengette.

- Kipróbálom! – gondolta merészen, amikor 
elkészült vele, és az egész világról megfeled-
kezve hegedülni kezdett. Tücsökszíve min-
den bánatát, örömét és vágyát elmuzsikálta.

- Cip-cirip! Cip-cirip! – zengett a nóta.
A rétek és mezők tündére fölébredt első 

szendergéséből, és figyelni kezdett. Semmi 
kétség, ez az ezüsthegedű hangja! De hát ki 
muzsikál rajta ilyen szépen?

A májusi szél is felrezzent egy rózsabokor 
mélyén, és együtt indultak el, megkeresni az 
ismeretlen zenészt.

A tücsök éppen szíveszakadtából húzta, 
amikor megszólalt mögötte a tündér:

- Ki játszik az én ezüsthegedűmön?
Szegény tücsök úgy megijedt, alig állt meg 

a lábán.
- Kérem szépen… Bocsánatot kérek… - 

dadogta -, én csak megjavítottam és kipró-
báltam, hogy szól-e, de most visszaadom. 
Ne tessék rám haragudni. Csak egy tücsök 
vagyok.

- Csodálatos kis hegedűs vagy! – hajolt le 
hozzá a tündér. – És nem kell visszaadnod a 
hegedűt, legyen a tiéd, örökre!

- Az enyém? – ámult el a tücsök, és való-
sággal beleszédült a boldogságba.

- Igen, mert te nemcsak muzsikálni tudsz 
rajta, hanem meg is becsülted – felelte a tün-
dér. – Most pedig hegedülj tovább! Este még 
szebben szól, mint máskor. Csak az a baj, 
hogy ilyenkor te nem látszol.

- Dehogy baj! Úgyis nagy a fejem… - 
mondta szégyenlősen a tücsök, és ujjongó 
örömében tüstént rázendített.

A szél szelíden megsimogatta, a tündér pe-
dig szebben mosolygott, mint a csillagok.




