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Tűz Tamás:
Szent István király
Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan győzelmi ék.
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épülő falakban
toronyszökkentő, férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül előre tervező keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!
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Megemlékezés

„Meghalt ő rég, de szívünkben él még,
visszatér hozzánk a sok fájó emlék.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Tóth József
halálának 30 éves évfordulója alkalmából.
Felesége, fiai, menyei, unokái, dédunokái

Megemlékezés

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

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

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

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 9. évfordulóján.

Szerető felesége és Márti

GYÁSZJELENTÉS
„Drága jó szívét, két dolgos kezét 

Áldd meg Atyám,
S mi köszönjük, hogy Ő lehetett

 a mi Édesanyánk s Nagymamánk.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Dudás Ferencné  
Csatordai Katalin

2016. július 6-án,  
életének 71. évében elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait a Ró-
mai Katolikus Egyház szertartása szerint 
július 12-én helyeztük örök nyugalomra.

Nyugodj békében!  
Emléked szívünkben örökké élni fog!

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Küzdöttél, de már nem lehet,

Csend ölel át és szeretet,
Csak az hal meg kit felednek

Örökké él kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Dudás Ferencné  
Csatordai Katalin

búcsúztatásán részt vettek, majd az érte 
felajánlott szentmisére eljöttek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, gyászunk-

ban velünk együtt éreztek.
Hálásan köszönjük mindenkinek a 

segítséget, melyet e nehéz napokban 
kaptunk.

Nyugodj békében, emléked szívünkben 
örökké élni fog!

Fiai, menyei és unokái

Megemlékezés

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.

Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, 
a tavasz,

de bármilyen szép is nélküled nem lesz ugyanaz!
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk.

Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled,
helyettünk angyalok simogassák fejed.

Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem 
pótolja senki,

lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”

Megtört szívvel emlékezünk

Csák Antal
halálának 5. évfordulójára.

Szerető családja

Megemlékezés

„Istenem, súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.

Álmomban keressen meg engem,
Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla, mily gyötör a bánat,
Csak hadd lássam még egyszer édes-

apánkat,
Hadd legyen nekünk ez e legszebb 

álmunk,
Súgd meg neki, mi mindennap várjuk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Vonyó Mihályra
halálának 4. évfordulójára.

Szerető felesége, 
gyermekei és családjukKépviselő-testületi tagok  

az alábbi időpontokban fogadóórán 
várják a lakosságot 

a művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Szeptember 6-án kedden 17-18 óráig, majd 

minden hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Szeptember 7-én szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Szeptember 8-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Augusztus 10-én és szeptember 14-én 17-18 

óra, majd minden hónap második szerdáján 17-
18 óráig

Tóth Péter
Augusztus 17-én szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Családi események
2016. július

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Gombos Ferencnek és Vigh Nó-
rának (Deák F. u. 13.) ÁKOS, Keller Tamásnak 
és Kovács Gabriellának (Szentesi u. 42.) GAB-
RIELLA, Bognár Zoltánnak és Kotri Beatrix-
nek (Bercsényi u. 7.) ZOÉ

Házasságkötések: Koválcsik Ignác (Kiss u. 
12. szám alatti lakos) és Sipos Gabriella (Jaksa 
J. u. 7. szám alatti lakos); Kosztolányi Zoltán 
(Rákóczi u. 72/a szám alatti lakos) és Kovács 
Rita (Kórógy u. 9. szám alatti lakos)

Halálesetek: Magony Péter Ferenc, Ady E. 
u. 11. (68 év); Papp Zoltán, VII. külterület tanya 
40. (46 év); Dudás Ferencné Csatordai Katalin, 
Petőfi u. 23. (71 év); Deim István Régiposta u. 
57. (69 év); Borka Ferencné Szekeres Erzsébet, 
Iskola u. 40. (79 év); Szécsényi Pálné Gajda 
Mária, Széchenyi u. 14. (90 év); Pataki Sán-
dorné Török Anna, Táncsics M. u. 14. (92 év); 
Puskás István, Galamb u. 20. (69 év).

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők augusztus 22-én és 29-én hétfőn 15-
17 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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Sto Lat – Még száz évig… 
Énekelték nekünk szervezőknek és vendéglátóknak a búcsúzáskor

a Lewin Brzeski testvértelepülésünkről idelátogatók

A Sto Lat című dalt akkor éneklik a lengye-
lek, amikor valakit elismernek, köszöntenek, 
hosszú egészségben megélt éveket kívánnak 
neki. Ez a dal mindenkinek könnyet csalt a sze-
mébe, hiszen ez a 7 nap, míg itt voltak igazán 
vidáman, szeretetben, barátságban telt el, és 
ugye a búcsú mindig nehéz.

19. alkalommal, július 22-29-ig tartó idő-
szakban találkoztunk. Ki gondolná, hogy ilyen 
gyorsan repülnek az évek…

Még mindig van új dolgokat megmutatni, 
mert a diákok felnőnek, és újak érkeznek, a fel-
nőttek körében is vannak időnként változások, 
de a barátság és a szeretet nyelve mindig közös.

Ebben az évben 17 gyerek és 17 felnőtt lá-
togatott községünkbe Lewinből. A programok 
összeállítását már időben elkezdtük, amelyeket 
az önkormányzat vezetői koordináltak, a len-
gyel baráti kör tagjai segítettek. A szegvári 
fogadó családok szívesen és odaadóan adtak 
helyet otthonukban a lengyel gyerekeknek, a 

felnőtt tanárokból és önkormányzati képvise-
lőkből álló csoport pedig az ifjúsági szálláson 
lelt hét napig otthonra.

A programok ezúttal a közeli helyekre vit-
ték a vendégeket, többek közt a szentesi Vas-
úttörténeti Múzeumba, a szentesi, csongrádi, 
hódmezővásárhelyi strandokra, a szegedi Va-
dasparkba, a Lándor-tóra, egy egész napi kas-

télyprogramra, éjszakai akadályversenyre, és 
persze a Tófesztiválra. Volt alkalom arra is, 
hogy a gyerekek a családokkal töltsenek egy 
egész napot, a felnőtt delegáció pedig ellátoga-

tott, Gémes László polgármester úr jóvoltából, 
az Árpád-Agrár telephelyére, a polgármester 
úr farmjára, és megtekinthették saját vadász-
kiállítását is.

Az idelátogató fiatalok és felnőttek között 
már vannak olyanok is, akik nem először jár-
nak falunkban, így szinte már otthonosan mo-
zogtak benne. A kommunikáció nyelve még 
mindig az angol, de már egyre nagyobb törek-
vések látszanak egymás anyanyelvének megta-
nulására is.

Ezek a napok kiváló lehetőséget adtak egy-
más kultúrájának megismerésére, további le-
hetőségek, célok megbeszélésére. Már van cél 
egy újabb csoport barátságának kibontakozási 
lehetőségére, hiszen a lewini horgászegyesü-
let képviselői már ellátogattak Szegvárra, és a 
szegvári horgászok csoportja most nyáron, au-
gusztus végén utazik ki barátaihoz. Jövőre már 
megkaptuk a meghívást Lengyelországba, ahol 
barátságunk 20. évfordulóját fogjuk ünnepelni.

Rozgonyiné Szabó Mária
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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 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 ügyeleti 
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 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 1-5. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
augusztus 8-12. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
augusztus 15-19. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
augusztus 22-26. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
augusztus 29-szept. 2. hétfőtől csütörtökig 14-18 
óráig, pénteken 7.30-10.30 óráig
szeptember 5-9. 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 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 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 Intézmény
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 telefonszá-
mán.

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása 
május 8-tól megváltozott
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig
Vasárnap zárva!
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A CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület és a szegvári Kutyasuli  
(Farkas Zoltán) Állati kulisszatitkok címmel előadást szervez. 

Vendégelőadó: Halász Árpád

Sok negatív sztereo-
típia lengi körül a kis-
települések auráját, ám 
tagadhatatlan, hogy a 
különböző közösségi 
szerveződések ott tud-
nak igazán kibontakoz-
ni, ahol a rutint erősíti 

a jó és mély ismertség. Vajda Gabriellával, a 
Tűzköves Alapítvány vezetőjével beszélgettünk 
közösségekről, emlékekről, élményekről. Vajon 
közösségben nagyobb az öröm?

Szegváron ősidők óta aposztrofálják a lakó-
közösséget vendégszerető népségnek. Közössé-
gi múltja éppoly pezsgő és sokszínű, mint ami-
lyennek jövője tetszik. Egy ilyen mindenféle, 
„pletykáló”, mégis tenni akaró miliőben ültünk 
le beszélgetni Gabival a nappalijukban. Bár ő 
a polgármester felesége, nincs aranyból a já-
rólap és nem csüngnek Swarovski kristályok a 
csilláron, mint azt sokan képzelik. A visszafo-
gottság és alázatosság, mint mindig, most is a 
legszembetűnőbb félszeg mosolyában…

Mutasd be kérlek röviden az alapítvány te-
vékenységét!

Célunk Szegvár kulturális életének fellendíté-
se, színesítése, a lakosság életmódjának javítása, 
sportolás és egyéb szabadidős tevékenységek 
szervezése. Ehhez igyekszünk minden kínálkozó 
pályázati lehetőséget megragadni és elnyerni.

Hogyan találod meg az Alapítványban a ma-
gad boldogságát?

Az előző kuratóriumi tagok lemondtak tisz-
tükről, az alapítók pedig nem szerették volna, 
hogy megszűnjön az alapítvány, így bennem, 
bennünk látták a lehetőséget a folytatásra. Sokat 
jelent számomra, hogy a tagokkal napi szinten 
tartjuk a kapcsolatot telefonon vagy szemé-
lyesen. Ebben látjuk a sikerünk titkát – nevet 
–, hiszen nem múlik el úgy egy nap, hogy ha 
eszünkbe jut valami, ne beszéljük alaposan át. 
Nem félünk a kiégéstől sem, hiszen januárban 
leültünk, elhatároztuk, hogy idén mit csinálunk, 
és ezt az irányvonalat tartva haladunk előre. 
Reméljük, jövő januárban is így alakul, és egész 
évre lesz feladatunk, mozgásban leszünk. Közö-
sen haladunk és ez örömmel tölt el.

Legutóbb lovakat vettünk egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően, így az iskolások és óvo-
dások napi testnevelésében is aktívan szerepet 
tudunk vállalni, nyári lovastábort is tervezünk. 
Nekem nagy szerelmem a sport – kacag fel bá-
josan –, így a hagyományőrző és a szabadidős 
programok mellett ez is szívügyünk. Az akti-
vitás és a sorakozó eredmények boldogsággal 
töltenek el minket.

Ugye te ápolónő vagy. Sokan abban találnak 
kifogást, hogy munka mellett már semmire nem 
marad idejük. Neked mégis.

Az estéim mennek erre rá. Van, hogy már 
késő délután is tudok ezzel foglalkozni, de ál-
talában hat-nyolc óra körül összeülünk és be-
szélgetünk kifulladásig a tagokkal. Ez feltölt 
minket. A gyermekeim már nagyok, így sze-
rencsére velük nem sok gondom van, bátrab-

Közösségben az öröm – Interjú Vajda Gabriellával
ban tudok programok szervezésébe vagy egy 
pályázat elindításába belekezdeni. Így sikerült 
egy szabadtéri edzőtér pályázatot is megnyer-
nünk, melynek kivitelezése hamarosan meg-
kezdődik. Szeretnénk, hogy a faluban min-
denki, aki kedvet érez szabadon használhassa 
majd ezt a lehetőséget – viszont ott motoszkál 
bennünk az is, hogy mi lesz, ha valaki kedv-
telésből megrongálja az eszközöket. Így most 
legnagyobb gondunk ennek biztonságos és fel-
ügyelhető elhelyezése.

Miben látod a szegvári közösség legnagyobb 
erejét?

Abban, hogy tudnak együtt dolgozni, min-
den dolog ellenére. Ha jól számolom, több mint 
30 civil szervezet van! Amikor év elején ösz-
szeállítottuk a rendezvénynaptárat, mindenkit 
megkerestünk, hogy elmondhassák terveiket, 
igényeiket. Így minden programot és tábort 
össze tudtunk hangolni, hogy ne legyen átfe-
dés. Ma, amikor rohanunk, a praktikus dolgok 
a fontosak, pedig mindent meg lehetne oldani 
beszélgetésekkel. Ha elmondjuk, hogy segít-
ségre van szükségünk, megkapjuk – a legtöbb 
szervezet kivonul egy-egy nagyobb, falusi ren-
dezvényre is. Ezek mellett az, hogy kielemez-

zük, mit csináltunk jól és kevésbé jól, szintén 
sokat hozzátesz egy-egy munkafolyamathoz.

A rendelőben nagyon sok emberrel találko-
zom, sok mindent hallok, látok, ez nagyban meg-
könnyíti a szervezést. Jobban átlátom, kinek mi 
a jó, milyen igények vannak. Így azt is hallom, 
milyen visszhangja van egy-egy rendezvénynek.

Itt nőttél fel. Mi a legrégebbi gyermekkori 
emléked, amikor igazán boldog voltál?

Mi régen nagy család voltunk, össze tud-
tunk jönni minden vasárnap. A nagymamáék, 
az unokatestvéreim, a keresztszüleim. Ma már 
ezt nem tudom megcsinálni, néha egy születés-
napi ebédet sem tudunk összeegyeztetni. Min-
denki lót-fut a maga útján. Pedig lehetne most 
is, mint akkor, nagy biciklitúrákat szervezni 
– mered nosztalgikusan a szoba nem létező 
göröngyös talajára. – Kimentünk a határba, 
szedtünk pipacsot a szántóföldeken… Ma ez 
nem olyan érték.

Most már az apró dolgoknak örülök, hogy ha 
vasárnaponként együtt vagyunk, vagy ha egy 
rendezvény jól sikerül. Ha van lehetőségem 
sportolni.

Miért ajánlanád az embereknek, hogy keres-
sék meg a nekik való közösségi örömöket?

Mert ha az ember nincs egyedül – nem 
csak az idősek –, könnyebben lendül át dol-
gokon. Több mindent megtapasztalhat, többet 
ötletelhet és igazán hasznosnak érezheti magát. 
Olyan emberekkel lehet, akikkel van egy kö-
zös nevezőjük, és amíg abban a közegben van 
és a kedvelt valamivel foglalkozik, leteheti a 
mindennapi terheket. Néptáncolni és úszni is 
felnőttként tanultam meg, ne fossza meg magát 
senki az élményszerzés lehetőségétől.

.Forrás: http://frappamagazin.hu
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Újra táboroztunk
2016. július 4. – 2016. július 8.

VIII. alkalommal került megszervezés-
re a – csak régész táborként emlegetett 
– Múltunk nyomában, hagyományőrző, 
kézműves táborunk, a Szegváriak Szeg-
várért Közösségfejlesztők Egyesületének 
támogatásával. 

Fő témánk: Rózsa Sándor legendájának 
megismerése volt. Így – az eddigiekkel 
ellentétben, – nagy örömmel vettük a 
lehetőséget, köszönjük mindezt Huszka 
Anitának –, hogy a tábor helyszínét a he-
lyi, felújított Károlyi Kastély biztosítot-
ta, ezzel is elősegítve a tábor témájának 
előkészítését, megalapozását, hangulati 
fokozását. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel, a 
tábornyitó, a tábori szabályok elmondása, 
eskütétel, és az egyéni bemutatkozások 
után, az első napon, a gyerekek 3 csoport-
vezető közül választhattak, így önkéntes 
alapon, 3 csoport alakult ki. A csoportok 
ezután kapcsolatépítő játékokat játszot-
tak, a bizalomtelibb, oldottabb, barátsá-
gosabb légkör megteremtése érdekében, 
hiszen részt vettek vidéki, életkorban elté-
rő gyermekek is, mindez megkönnyítette 
az ismerkedést. Még a délelőtt folyamán, 
Huszka Anita vezetésével bejártuk a Kas-
télyt, – ekkor hallhattunk Rózsa Sándor 
legendájáról, és a kastély történetéről ér-
dekességeket – és megtekinthettük az ud-
varon található babamúzeumot. Délután, 
Gránicz Péter segítségével a gyermekek 
fafaragásokat készíthettek, és a Tűzköves 
Hagyományőrző, Ismeretterjesztő, Kultu-
rális Alapítvány jóvoltából lovagolhattak.

A második napon, biciklivel indultunk 
útnak, hogy meglessük Vass Laci bácsi 
színes madárgyűjteményét. A gyerekek 
igen nagy érdeklődéssel hallgatták meg 
a több éves múltra tekintő gyűjtő szavait. 
Ezután Purgel Nóri néni várt minket a he-
lyi falumúzeumban, ahol betekintést nyer-
hettünk a rég-múltba, illetve bőr tarsolyo-
kat készíthettünk. A gyerekek kérdései, 
kíváncsisága által Rózsa Sándor került 
itt is előtérbe. Délután, szabadidő kitöl-
tésére alkalmas játékokat játszottunk, aki 
szerette volna, lerajzolhatta élményeit. 
Ekkor, többek között lehetőséget kaptunk 
a Kurca-parti Óvoda új Focipályáját is 
meglátogatni. A fiúk nagy örömmel vár-
ták, hogy kipróbálhassák és megmutat-
hassák labdajátékukat. A helyi és vidéki 
gyerekek is élvezték a játékot, köszönjük 
szépen Csurka Zoltánné óvodavezetőnek, 
hogy teret adott nekünk. Ezután, a Szeg-
vári Tűzoltók Egyesületének bemutatója, 

vízben- és élményben gazdag programja 
következett, a Kórógy-tó partján, ahol 
garantáltan senki sem maradt szárazon. 
A gyerekek nagy örömmel és izgalommal 
próbálták ki a tűzoltók által használatos 
eszközöket. Köszönjük a közreműködést 
Bölcskei-Molnár Zoltánnak, Szép Endré-
nek és Pintér Gábornak.

A harmadik napon, a borús idő, nem 
vette el a kedvünket attól, hogy átbicikliz-
zünk Mindszentre. Igazi próbatétel volt! 
Nagyon vártuk ezt a napot, hiszen Kovács 
Ildikó és kedves munkatársai igen ,,me-
sés” nappal vártak minket, a Hét Halász 
Háza Vendégház udvarán. Gyermekek és 
felnőttek egyaránt, egy varázslatos tánc-
házban, mesevetélkedőn vehettünk részt, 
ahol Mindszent történelméből is tudtunk 
meg egyet s mást. Délután a tervezett Ti-
szai strand helyett, (az esős időjárás mi-
att) a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
Kulturális Központ adott nekünk helyet, 
ahol a gyerekek kézműveskedhettek, il-
letve ellátogatott hozzánk Kovács Lajos 
bácsi, aki ugyancsak bővítette tudásunkat 
Szegvárról és Rózsa Sándorról is. Ezután 
mozi hangulatot megteremtve, egy rajz-
filmet nézhettünk meg, a nagy hazaút 
előtt. Köszönjük Ildikónak és munkatár-
sainak, segítőinek a szívélyes, szeretet-
teljes vendéglátást, és, hogy ezt a felhős 
napot zavartalanul, rugalmasan oldották 
meg, így számunkra felhőtlenül zárult.

A negyedik napon, délelőtt, a szülők 
és a segítők által sátorállítás követke-
zett, ,,belaktuk”, ,,beköltöztük” a kastély 
udvarát, folyamatosan előkészültünk az 
ottalváshoz. Lovaskocsikáztunk Bihari 
Mátyással Szegvár határában, ellátogat-
tunk Szabó Elemér bácsi tanyájára, ahol 
megnézhettük a struccokat, pávát, érde-
kességeket hallhattunk róluk. Ezen a na-
pon, az összegyűjtött karton dobozokból 
várat építettünk, közben a gyerekek raj-
zaikkal, ruhaanyagokkal kidíszíthették, 
a kartonból készült pajzsaikat. Az igen 
munkás és fárasztó várépítés és eszkö-
zök gyártása után, kezdődhetett a csata, 
a vár elfoglalása. Két csoportra osztottuk 
a táborlakókat, így voltak a várvédők és a 
várfoglalók. Vízzel teli szivacsok voltak 
a bombák, akit eltalált, kiesett a játékból. 
Megérte a sok-sok fáradságos munka, hi-
szen a vár stabil maradt mindvégig, mely 
még jobban fokozta a csata hangulatát. 
Nagy öröm és élmény volt mindenkinek, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A dön-
tetlen játék után, közösen együtt lerom-

boltuk a várat. A vacsorát követően, a 
tábor helyszínét tábortűzzel, közös ének-
léssel, tánccal tettük hangulatosabbá, 
majd a kastély nagytermében filmvetítés 
következett, és az ,,alvás” a sátrakban. 

A hosszú este után, gyorsan felkelt a 
nap, ezt a kastély kéményén figyelő ga-
lambok jelezték is nekünk hajnalok haj-
nalán. Nem igazán tetszett a felkelés, 
viszont az hajtott minket, táborlakókat, 
hogy le ne késsük a vonatot, hiszen akkor 
hogyan jutunk át a szentesi vasúttörté-
neti emlékhelyre?! Valkai Csaba kurátor 
és segítője Imre bácsi avatott be a vasút 
történelmébe, vezetett körbe minket, és 
beleshettünk a szerelőműhelyek rejtelme-
ibe. Köszönjük szépen nekik ezt a rend-
hagyó betekintést, hiszen olyan dolgokat, 
eszközöket, helyszíneket is láthattunk, 
ami mások számára ritkán elérhető. Csaba 
bácsinak a munkálkodásához, tevékeny-
ségéhez, elszántságához jó egészséget kí-
vánunk, és ajánljuk, hogy aki csak teheti, 
látogasson el hozzá. 

Az élményekben gazdag hazaút végez-
tével, jólesett a finom bográcsos, csirkés 
tarhonya. A tábor értékelése, a tábor bon-
tása kitöltötte a délutánunkat, majd elér-
kezett a tábor lezárása, az elköszönés.

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a gyer-
mekek elmondták, ha lehetne még holnap 
jönni, szívesen jönnének, hiszen nagyon 
jól érezték magukat! 

A héten minden nap véleményeztek a 
gyerekek, mind a pozitív és negatív él-
ményeket is meghallgattuk. Többnyire 
pozitívakról számoltak be, örömteliekről, 
jó volt hallani azt, hogy barátságok ala-
kultak, hogy tartalmasan teltek el a nap-
jaik, volt, aki először ült lovon, először 
aludt sátorban stb.. Számunkra a tábor 
sikerességét ez jelzi.

Köszönettel tartozunk mindazoknak a 
segítőknek, akik a szabadidejüket áldoz-
ták fel, hogy megvalósíthassuk ezt a tá-
bort:

Vigh Mária, Ráczné Purgel Ilona, 
Csuka-Kis Bernadett, Horváth Ágota, 
Kosztolányi Sándorné, Rácz Ferenc, Bu-
gyi Imre, Blaskovics Sándor, Koczka 
Dávid, Határné Bottyán Erika, Puskásné 
Halál Ágnes, Gajda Loretta, Puskás Kata

Köszönjük a szülők rugalmas együtt-
működését is!

A tábor szervezői nevében: 
Horváth Ágota

Képek a 16. oldalon.



7. oldal2016. augusztus

Meghívó

A Szegvári 
Magyar Nóta Klub 

Dalos találkozót 
rendez

2016. szeptember 10-én 
délután 

14.00 órai kezdettel

a szegvári 
Művelődési Házban.

Szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit, 

aki szereti a dalt, a nótát!

Magyar Nóta Klub

Mindenütt jó
Meghívást kaptam külföldön élő testvérem-

től svájci kisházába. Az egyik közeli kisváros 
történelmi főterén bátyámmal együtt csodá-
lom a XVI-XVII. századi építészet korabeli 
épületeit. Váratlanul egy női hang szólal meg 
mögöttem: – Jól hallottam? Maguk magyarul 
beszélnek? 

Választ sem várva egy szuszra folytatja: – 
Jaj, úgy örülök, hogy találkoztunk! Olyan rit-
kán hallok magyar szót. Honnan jöttek? 

Szegvárról, az Alföldről, – mondom, de már 
vissza is veszi a szót: – Jaj, hát az én férjem 
meg szentesi. A szülei tanyán éltek, de édes-
apját már 7 évesen elvesztette. Én itt dolgozom 
a hotelban, ő meg innen 100 km-re. És ott is 
lakik. Jó, ha kéthetente találkozunk. Azt mond-
ják ez a hosszú házasság titka; de közben el-
mereng. 

Én meg arra gondolok: meglehet, hogy jól 
keresnek, de itt a megélhetés is drága. Haza-
menni ritkán tudnak, mert a vonat is sokba 
kerül. (1 főre oda-vissza kb. 90.000 Ft). A há-
zastársak ritkán találkoznak, és még anyanyel-
vükön is ritkán beszélhetnek. 

Búcsúzóul meghívom, ha hazajönnek, csön-
gessen be a szegvári patikába, én vagyok ott a 
gyógyszerész. Beszélgetünk egy kávé mellett. 

Jó érzéssel tölt el az egy hét svájci felejthe-
tetlen élménygyűjtemény, és az a tudat, hogy 
néhány nap múlva otthon lehetek, és a reggeli 
„bonzsúr” és „gutenmorgen” után végre ismét 
így köszönhetek: „Jó reggelt kívánok!” 

Ismét bebizonyosodott: Mindenütt jó, de leg-
jobb otthon. 

Antal Péter

Lengyel gyerekeket 
fogadtunk

Amikor megérkezett hozzánk a 3 fi ú, 
Mateusz, Dominik és Damian Lewin 
Brzeskiből, akkor még köszönni sem mertünk 
egymásnak, nemhogy beszélgetni velük, de ez 
alatt az egy hét alatt egyre jobban kommuni-
káltunk angolul, és sokat nevettünk, miközben 
próbáltuk a lengyel és a magyar szavakat is 
megtanulni. 

Első nap megismertük egymást kicsit 
közelebbről, de azért még nem voltunk fel-
oldódva teljesen. Második nap velünk, a 
családdal voltak a lengyelek, és a Tiszán szó-
rakoztunk velük. Harmadnap reggel a vasúti 
múzeumba látogattunk el Szentesre, ahol 
sok érdekes tényt tudtunk meg a vonatokról, 
és ezek után a strandon élveztük a jó időt. 
Kedden a szegvári nevezetességeket néztük 
meg, a kastélyban kézműves foglalkozások 
voltak. Szerdán elmentünk állatokat nézni a 
szegedi vadasparkba, és miután megnéztük, 
ismét strandon voltunk, Hódmezővásárhe-
lyen. A következő nap, délelőtt a Lándoron 
csónakáztunk, amit nagyon élveztünk. Dél-
után, pedig velünk voltak, és elmentünk gör-
deszkázni még két családdal együtt, este pe-
dig következett a búcsú ideje. Utolsó napon 
könnyes szemekkel mentek el a családoktól, 
de mi is megkönnyeztük őket.

Nagyon tetszett ez a hét, és reméljük, jövőre 
viszontlátjuk őket.

Hegedűs Imre és Hegedűs Dániel

Orgonahangverseny
A templom búcsújára készülve, 

Kisboldogasszony tiszteletére orgonahangversenyt tartunk

2016. augusztus 28-án, 17 órai kezdettel 
a katolikus templomban.

Az elmúlt három évben az orgona állapota miatt nem tudtunk hang-
versenyt tartani. Örülök, hogy a hangszeren nagyon fontos javításo-

kat végeztek el és így ismét alkalmas hangverseny rendezésére. 
Nekem nagyon kedves ez az orgona, itt sajátítottam el az orgona-

játszás alapjait és 1970 óta közel negyven alkalommal adhattam itt 
hangversenyt.

A hangversenyen J. S. Bach, Kodály Z., Liszt F., C. Franck, Th. Dubois 
művei szólalnak meg.

Orgonán játszik Nagy János, közreműködik Andor Csilla énekművész.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagy János

„Légy az, kiből árad a nyugalom. 
Légy az, kire nem hat a hatalom. 
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet. 
S menj oda, hol fázik a szeretet.”

(Gárdonyi Géza)
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Margarita nővér lelkigyakorlata
2016. július 18-22., ZENTA

Margarita nővér 11 gyermekes családban 
nevelkedett édesapjával és édesanyjával együtt. 
Az ő elmondása alapján nem telt el olyan nap, 
hogy a család ne imádkozott volna közösen. 
Ilyenkor az imádság végén oda mentek 
egymáshoz és kiengesztelődtek. A gyermekek 
így köszöntötték szüleiket: Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! A szülők válasza: Mindörökké ámen. 

Ezzel fejeződött be a család közös imádsága. 
Egész életükben vidámságban, viccelődésben, 
beszélgetésekben és szoros egységben teltek 
napjaik. A nővér elmondása alapján édesanyja 
napi 20 rózsafüzért imádkozott el. Mindig 
vidám volt és sohasem aggódott a holnap miatt. 
Még nem volt 18 éves és Isten elhívta az ő 
szülőföldjéről Indiából Németországba, hogy 
ott kolostorba vonuljon és így egész életében, 
Istennek szolgáljon. 

Margarita nővér küldetést kapott Istentől, 
hogy az egész világon hirdesse az Evangéliumot 
és imádkozzon gyógyulásokért, szabadulásokért. 
Jelenleg is a Raffael Házban, Németországban 
havonta egy alkalommal gyógyító imanapot 
tartanak, ahol körülbelül 1000 ember vesz részt. 
Isten ezeken az alkalmakon minden embert 
megérint és sokakat meg is gyógyít. A nővér 
és Hubert atya együtt szolgálva járják az egész 
világot és több alkalommal tartottak Zentán és 
Magyarországon is lelki gyakorlatokat. Ezeken 
az alkalmakon Isten különleges szeretetét, 
jelenlétét, érintését lehet tapasztalni. A 2016-
os lelkigyakorlaton Isten különös módon jelen 
volt, nagyon sokan az Oltáriszentségben látták 
valóságosan Jézus Krisztust. A résztvevők 
száma meghaladta a 100 főt, közöttük 4 pap is 
részt vett. Ők maguk is megtapasztalták Isten 
közelségét, szeretetét és gyógyító kegyelmét. 
Már az első napon a dicsőítés közben 
többen megkapták a nyelvek adományát és 

számukra ismeretlen nyelven dicsőítették az 
Istent. Másnap reggel 7 órakor folytatódott a 
lelkigyakorlat, bár mindenki keveset pihent, 
mégsem volt senki fáradt. A nővér és Hubert 
atya saját élettörténeteivel, tanúságtételeivel 
segítettek nyitottabbá válni Isten ajándékainak 
befogadására. Hubert atya elmondása alapján, 
ő maga is nagyon sok megpróbáltatáson ment 
keresztül, sem nevetni, sem táncolni nem tudott 
és az Istenbe vetett hite is gyengének bizonyult. 
Mígnem az édesapjának és a testvérének 
az életében komoly betegség nem érkezett. 
Édesapja halálos beteg volt és csak pár hónapot 
mondtak az orvosok, a testvérének pedig 
amputálni akarták a lábát. Részt vettek Margarita 
nővér lelki gyakorlatán több alkalommal és 
Isten meggyógyította mindkettőjüket. Ekkor 
nőtt meg az ő hite Istenben és ekkor tért meg 
igazán. Hubert atyának nagyon sok rossz és 
hazug információt adtak a nővérről, ezért ő a 
közelébe sem akart menni. Miután jobban utána 
nézett ezeknek a pletykáknak, rájött arra, hogy 

minden, amit a nővérről mondtak, kitaláció 
és hazugság volt. Ekkor jött az életükben egy 
fordulat, amikor együtt kezdtek szolgálni, 
ennek már 7 éve. A zentai lelkigyakorlat a belső 
sebekről és azok gyógyulásáról szólt. A nővér 
tanításában elhangzottak azok a lelki sebek, 
amit a mi szívünkben és életünkben hordozunk, 
ami hatással van az életünkre, döntéseinkre, 
viselkedésünkre, tetteinkre, szavainkra. Ezeket 
a sebeket öröklődés útján is hordozhatjuk. 

Mik is lehetnek ezek? 
Az őseink bűnei, bálványimádásai, Isten 

nélküli élet, szeretetlenség, meg nem bocsátás, 
okkultizmus, jóslás, varázslás, babonaság, 
ráolvasás, átok, rontás, különböző szimbólumok 
viselése, természetgyógyászat, vízér bemérés, 
inga, mágnes terápia, idegen istenségek keresése 
stb. Sok olyan sebet hordozunk, amiknek a 
gyökereiről nem is tudunk vagy már régen 
elfelejtettünk, ami a tudatalattiban van elrejtve. 
Ezek a sebek rombolhatják a mi testünket is, 
mert ahol a szem nem sír, ott sírni fog a test. A 
nővér tanítása alapján nagyon sok testi betegség 
visszavezethető a lelki eredethez, ezért ha föl 
van tárva a lelki seb a mi életünkben és az 
meggyógyul, meggyógyul a test is. Különösen 

hangsúlyozta a megbocsátás fontosságát. 
Nagyon sok testi gyötrelem, fájdalom az 
okkultizmus útján jön a mi életünkbe és hogy 
idegen istenségeknél keresünk gyógyulást, 
ez nagy veszélyt rejt magában. Ezen a 
lelkigyakorlaton több olyan ember volt, akik 
az imádság és dicsőítés alatt ezeknek a démoni 
befolyásoltságából szabadultak.

A nap folyamán többször volt dicsőítés, 
Szentségimádás, közös rózsafüzér imádság és 
egyéb imádságok. Ezzel is föl lettünk készítve 
a szívműtétre. 

Mit is jelent a szívműtét? 

Isten azt mondja: „Kiveszem testetekből a 
kőszívet és hússzívet adok nektek.” (Ez.36,26) 
Ezen a lelkigyakorlaton meg is történt. A negyedik 
napon a nővér a lelki sebek gyógyulásáért 
imádkozott, kezdve a fogantatásunk pillanatától, 
az anyaméhben külső körülmények miatt 
elszenvedett fájdalmak, elutasítások, esetleges 
abortusz gondolat, megvetettség, édesanya 
ijedelmei, félelmei, veszélyeztetett terhesség, 
szülők veszekedése stb.. Ezt folytatva a születés 
pillanata, esetleg nehéz szülés, császármetszés, 
farral való születés, köldökzsinór miatti 
életveszély, azonnali elutasítás a gyermek neme 
miatt, esetleg születés után azonnal inkubátorba 
helyezés, csúfolódás, gúnyolódás. Csecsemő 
korszak rossz tapasztalatai, anyatej hiánya, 
anyai, apai szeretethiány, távollét, molesztálás, 
különböző módon való bántalmazás stb.. Így 
életünk minden szakaszát átimádkozva nagyon 
sok résztvevő megtapasztalta azt a gyógyulást 
az életében, amitől idáig nem tudott szabadulni. 
Sokan sírtak, különösen akkor, amikor a 
házasságban kapott sebek és a szülők által okozott 
sebek felszínre törtek, pl.: elutasítás, megvetés, 
gúnyolódás, megszégyenítés, megaláztatás, 
egyedül hagyás, erőszak, veszekedés, verekedés, 
abortusz, el nem fogadás, összehasonlítgatás, 
megcsalás, átverés, önzés, leuralás stb. Életünk 
átimádkozása során valóban megtapasztaltuk, 
hogy Isten kicserélte a kő szívünket és új szívet 
kaptunk. 

A befejező napon nagyon sokan tanúságot 
tettek és az idő szűkössége végett csak 
egymás között tudtuk megosztani, hogy Isten 
mit cselekedett bennünk. Belső békét, tüzet, 
lángolást, örömet éreztünk és a rákövetkező 
napokban is tapasztaltuk, hogy Isten folytatta, 
amit elkezdett bennünk. Mindenkinek 
javasoljuk, hogy lehetőségéhez képest vegyen 
részt hasonló lelkigyakorlaton. 

Dicsőség és hála a mindenható Istennek, 
Atya, Fiú, Szentléleknek.

(Török István)
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EGY SZÉP ESKÜVŐ!

Mitől szép az esküvő? Attól hogy a fiatalok 
ragyogtak, belső sugárzásuk, vágyakozásuk, az 
ő szívük tisztaságát tükrözte. Ritkán látom ezt a 
mélyből jövő kitárulkozást fiataloknál, amit Rita 
és Zoltán esküvőjén tapasztaltam. Mindketten a 

teológián tanulnak, és az Isten számukra valóban 
fontos, alapvető hitkérdés. Példaként állnak a mai 
fiatalok előtt. Sok tanítvány gyermek jött el őket 
köszönteni az esküvőjük alkalmából.

Mise keretében volt az esküvő, nászmise volt. 
Huszonöt évem alatt ők voltak a második pár, 
akik a szentmisét is igényelték. Az evangélium a 

nyolc boldogságról szólt, ezt csak az érett keresz-
tények merik zászlaikra kitűzni. Nyilván azért 
választották ezt az evangéliumi szakaszt a fiata-
lok, mert élve az evangéliumot megtapasztalták, 
hogy a kinyilatkoztatott igazságok örök értékűek. 
Ők pedig boldogok akarnak lenni az evangélium 
szerint. Az esküvő a szentbeszéd után kezdődött, 
a nászáldás pedig a miatyánk előtt volt. A pap az 
új asszonyért imádkozott, hogy férjével boldog 
házaséletük legyen.

Talán megérezték, amit Illés Gyula versbe ön-
tött.
Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban,
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már szemeimben élnek és 
néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.

Ha ezt megtapasztaltátok ezért ajándékozzátok 
magatokat a másiknak. Mondjátok ki a boldogító 
Igent. A ti „Igen” szavatokat örökre. 

Az életben meg fogjátok tapasztalni, amit 
Chiara Lubich mond:
Semmi sem rendezettebb, mint az,
amit a szeretet rendez el, 
és semmi sem szabadabb, mint
amit a szeretet köt össze.

HÁLA 25 ÉV SZEGVÁRI SZOLGÁLATÉRT

Megköszönöm a Ked-
ves Híveknek a 25 évi 
hűségét, melyet szolgála-
tom évei alatt az Egyház 
iránt tanúsítottak. Minden 
adományt, szeretetet, tü-
relmet, elfogadást, melyet 
személyemnek ajándé-
koztak ezen időszak alatt.

Külön megköszönöm a közvetlen munkatár-
saimnak hűséges, lelkiismeretes, odaadó mun-
káját: Piti Magdolna 20 éve vezeti az irodát, és 

minden más tevékenységét. Rozgonyi Mária 
1993 óta végzett sekrestyési munkáját, Ternai 
József 22 éve kántor egyházközségünkben, az 

Ő munkáját is köszönöm, Továbbá a hitokta-
tást, a beteglátogatást, áldoztatást, a takarítást, 

a virágozást, a kerti munkálatokat, a házkörüli 
munkákat, főzést, vendéglátást, stb. Mindent 
nem is tudok felsorolni, de mindenkinek meg-
köszönöm minden tevékenységét, imáját, me-
lyet én vagy az Egyházközség kapott az elmúlt 
25 év alatt. 

Fogadják szeretettel az új plébános atyát, amint 
velem is tették akkor.

Isten áldja meg és vezesse tovább a Szentlélek 
ezt a közösséget és az egész falut. 

(Zsadányi József)

HÍREK-ESEMÉNYEK

Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele, 
népszerű nevén Nagyboldogasszony ünnepe. A 
katolikus Egyházban parancsolt ünnep, azaz a 
szentmisehallgatás kötelező! Ennek eleget tehet 
mindenki délelőtt fél 9-kor, és este 18 órakor kez-
dődő szentmisével.

Augusztus 20. Szent István király Magyaror-
szág fővédőszentjének ünnepe. 

Augusztus 28-án tanévnyitó szentmise délelőtt 
fél 9-kor kezdődik. Kérjük együtt tanulók, szülők, 
pedagógusok, hitoktatók az elkövetkezendő tan-
évre, a Szentlélek Úristen segítségét!

Ezen a szentmisén tartjuk a terményhálaadást 
is. Terményeket szombat este hozzuk el, hogy ki 
tudjuk helyezni megáldásra!

Szintén ezen a napon lesz a hagyományos 
búcsút előkészítő hangverseny, mely 17 órakor 
kezdődik. A közreműködik Nagy János a szen-
tesi zeneiskola nyugalmazott igazgatója és Andor 
Csilla. Tegyük szabaddá magunkat, hogy a zene 
hullámhosszán elmélyülve készüljünk templo-
munk búcsú ünnepére.

Szeptember 4. Templomunk búcsú ünnepe. Az 
ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melynek 
főcelebránsa Vangel Imre aranymisés plébános 
atya, aki községünk szülötte. Ebben a szentmisé-
ben ad hálát az ötven év kegyelméért. Szentmise 
végén aranymisés áldásban részesülhetünk. Ezen 
a napon a fél 9-es szentmise elmarad. 

Szeptember 11-én a Kórógyszentgyörgyi ke-
resztnél délután 3 órai kezdettel lesz Szent kereszt 
Felmagasztalásának ünnepe alkalmából ünnepi 
szentmise. Ezen a vasárnapon este már nem lesz 
szentmise a templomban.

Szeptember 25-én lesz a jubiláns házasok há-
laadó szentmiséje, mely 10 órakor kezdődik. Az 
érintett házaspárok a hónap folyamán megkapják 
a meghívót, aki valamilyen oknál fogva nem kap-
na, jelezze részvételi szándékát szeptember 18-ig 
személyesen, vagy a 364-810-es telefonszámon. 

(Rozgonyi Mária)
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„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek…”
– Ifjúsági Világtalálkozón jártunk Lengyelországban –

Július 19-én éjfélkor indultunk útnak a két-
három évente megrendezett katolikus ifjúsági 
napok előtalálkozójára Szegedről. A Szeged-
Csanádi Egyházmegye 103 fős csoportját a 
lengyelországi Radom városának két plébániá-
ja látta vendégül. A szívélyes és meleg fogadta-
tás után családoknál szállásoltak el bennünket, 
akiknél megtapasztalhattuk a lengyelek határ-
talan vendégszeretetét. 

Rendkívül színes és élményekkel teli ott-
létben volt részünk, programjaink közt sze-
repelt varsói városnézés, 15 km-es gyalogos 
zarándoklat egy Mária-kegyhelyre, koncertek, 
szentségimádások, többek közt ellátogattunk a 
Kozienicei Nemzeti Parkba és a helyi skanzen-
be; felvonultunk a lengyelek nemzeti táncát, a 
polonézt járva. Egyik este a Radomban vendé-
gül látott 18 nemzet tagjaival együtt mi, ma-
gyarok is bemutatkoztunk az ún. Színek Fesz-
tiválján, ahol moldvai néptáncot és egy lengyel 
dal flashmob-szerű feldolgozását adtuk elő. 
Másnap a jelenlevő országok csapatai között 
„futball-világbajnokságot” szerveztek, ahol 
természetesen a magyar csapat is képviselte 
magát. Az utolsó napot a fogadó családunkkal 
töltöttük, este pedig együtt grilleztünk a plé-
bániakertben, amely ugyan jó hangulatban telt, 
de a másnapi búcsú már érezhető volt a leve-
gőben.

Hétfőn délelőtt könnyek között köszöntünk 
el Radomtól és vendéglátóinktól, hogy Krak-

kó felé vegyük az irányt, ahová estére meg is 
érkeztünk, másnap pedig már a város zarándo-
kokkal teli színes kavalkádjába vetettük bele 
magunkat. Az „irgalom városa” egy héten át 
az összesen 187 országból érkező fiatalok for-
gatagától volt hangos. Maga a találkozó is az 
irgalom jegyében telt, ahogy címünkben az 
IVT jelmondata is mutatja. A kötelező látni-
valók (Mária-bazilika, Wavel, piactér) megte-
kintésén túl több programon is részt vettünk. 
Kedden este ünnepélyes nyitó szentmisével 
kezdődött el a találkozó, a következő napok-
ban pedig a magyar püspökök által tartott 
katekéziseket hallgattuk meg. Szerda délelőtt 
Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita 
beszélt nekünk a hivatástudatról, mint Isten 
belénk rejtett ajándékáról, a böjt és a bűnnel 
való leszámolás fontosságáról, valamint a hit 
továbbadásáról. Másnap Székely János püspök 
atya tanítását hallgattuk az irgalom és a sze-
retet gonoszt legyőző végtelen erejéről. Dél-
után a Błonia Parkban fogadtuk Ferenc pápát, 
aki a fiatalok világot megváltoztató erejére és 
az isteni irgalmasságra hívta fel a figyelmün-
ket. Pénteken elzarándokoltunk a II. János Pál 
központba, ahol betértünk a Szent II. János Pál 
templomba és múzeumba, majd elsétáltunk a 
közeli Isteni Irgalmasság-bazilikába is. Este 
keresztúton vettünk részt a Szentatyával, ahol 
minden állomáson az irgalmasság egy-egy tes-
ti és lelki cselekedetéről elmélkedtünk. Szom-

baton útnak indultunk a virrasztás helyszínére, 
a Campus Misericordiae-ra, vagyis az „Irgal-
masság mezejére”, ahol közel két millió fiatal-
lal és Péter utódával együtt imádkoztuk át az 
éjszakát. A vasárnapi ébredés hozta el a talál-
kozó csúcspontját, amikor a záró szentmisében 
Ferenc pápa kihirdette, hogy a következő IVT 
helyszíne 2019-ben Panama lesz. 

E tartalmas két hét alatt nemcsak a világ 
fiataljaival való találkozás örömét élhettük át, 
hanem igazi lelki élményt is kaptunk, megta-
pasztaltuk az élő egyházat. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni mindazoknak, akik támo-
gatták az utunkat, mindenekelőtt a szegvári 
Kisboldogasszony Plébániának és az egyház-
megyének az anyagi támogatását, illetve min-
denkinek, aki imáiban hordozott bennünket. 
Még rengeteg mindent tudnánk mesélni, de 
egy cikkbe mindez nem fér bele, ezért arra 
gondoltunk, hogy augusztus 14-én vasárnap, a 
délelőtti szentmise után vetítéssel egybekötött 
részletes élménybeszámolót tartunk a Katoli-
kus Körben, ahová minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

(Purgel Nóra és Kovács Margit)

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

Folytatás a 12. oldalon

Megtaláltam a boldogságot mások boldogságában
Egy drága ruhát viselő nő panaszkodik a 

pszichológusának, hogy úgy érzi, férjével az 
életük üres lett, már semmi nem olyan, mint 
régen. Azt szeretné, hogy végre újra boldog 
legyen.

A pszichológus megkéri a mellette levő iro-
dát takarító nőt, hogy jöjjön be.

- Hallgassa meg Mari történetét, ő megtalál-
ta a boldogságot.

A takarítónő leteszi a porrongyot az asztalra, 
leül a székre és beszélni kezd:

- Nos, miután a férjem meghalt rákban, 3 hó-
nap múlva a fiamat elütötte egy autó… senkim 
nem maradt. Nem tudtam enni, aludni, senkire 
sem mosolyogni, el akartam dobni az életemet.

Egy hónappal később egyik este munka után 
bejött a házba egy kiscica. Megsajnáltam. Hi-
deg volt kint, hagytam, hogy bent maradjon, 
adtam neki egy kis tejet. Aztán dorombolt és a 
lábamhoz dörgölőzött. És hónapok óta először 
mosolyogtam. Eszembe jutott, ha ezt a kis álla-
tot boldoggá tudtam tenni, másoknak is okoz-
hatok örömet.

Másnap sütöttem néhány süteményt és átvit-
tem az egyik szomszédomnak, aki beteg volt, 
sokat kellett feküdnie. Minden nap próbáltam 
valami jót tenni valakivel. És rájöttem, hogy 

az tesz engem boldoggá, ha másokat boldoggá 
tehetek.

Megtaláltam a boldogságot mások boldogsá-
gában.

Mire a takarítónő a története végére ért, a 
gazdag nő már zokogott. Rájött, hogy pénzen 
nem lehet boldogságot venni. Megértette, hogy 
az élet szépségét akkor tükrözi a legjobban 
vissza, ha ő is segít másokat boldoggá tenni.

Forrás: Heti Lélekemelő 

LAPZÁRTA
2016. augusztus 31. (szerda) 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
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XVIII. Nyári tábor  
a Katolikus körben

Július elején ismét megrendezésre ke-
rült a régi hagyományokra visszatekintő 
kézműves nyári táborunk (július 4-5-6). 
A gyerekek már nagyon izgatottan várták 
a hétfőt, amikor kezdetét vette a 3 napos 
rendezvény. Közel 60 gyermek önfeledt já-
tékáról, foglalkoztatásáról, szórakoztatá-
sáról gondoskodhattunk, melyhez nagyon 
sok segítséget kaptunk pedagógusoktól, 
szülőktől, nagyszülőktől, támogatóktól 
egyaránt. Ebben a táborban az óvodások 
és kisiskolások egyaránt megtalálhatták a 
nekik való elfoglaltságot.

Hitoktatónk, Rita segítségével hitéleti 
keretbe foglaltuk napi tevékenységein-
ket (imádságok, éneklések), ezek által 
Jézust hívtuk közénk, hogy tartson ve-
lünk, legyen játszótársunk, lelkesítsen 
minket.

Két napunk is bábelőadással indult Klá-
rika jóvoltából, melyet minden kis gyerkőc 
lelkesen nézett és együtt énekelte az össze-
kötő énekeket.

Délelőttönként számos kézműves fog-
lalkozást próbálhattak ki a gyerekek, min-
den nap újabb kincsekkel gazdagodhattak, 
egyrészt az elkészített kis ajándékokkal, 
másrészt pedig az együtt töltött idő önfe-
ledt örömével. Klárikával szebbnél szebb 
lepkebábok, virágok, Nórival egyedire 
pingált gipszdíszek, pattogó nemezlab-
dák, Lolával ablakdíszek készültek. Nem 
maradhatott el Ilikével a gyöngyfűzés és 
Katika nénivel a szőnyegszövés sem, de 
mellette lehetett Erikával színes tolltartó-
kat, Ágival pomponokat, Marikával pedig 
papírszőttes halacskákat szőni, díszítgetni. 
Judittal kipróbálhattuk, hogy levendulából 
mennyi sok különleges kis díszt, ajándékot 
lehet készíteni.

Aki már elkészítette kincseit, kint az 
udvaron is töltekezhetett, játékokkal és 
játszótársakkal teli homokozó és játszó-
szőnyeg várta őket a hűvösben. Nagylelkű 
fölajánlásként a tábor ideje alatt lehető-
ség volt egy óriástrambulin használatára, 
köszönet érte Gáboréknak. Ennek termé-
szetesen nagy sikere volt a kicsik és a na-
gyobbak körében is, sosem maradt üresen. 
Az eső ugyan közbeszólt, de a fiúkkal az 
óvodába is eljutottunk egy kis focizásra, 
köszönet érte.

A szerdai napunk lovaskocsikázással 
indult. Nándi és a lovak is kitartottak, 
és egy kis eső sem tántorított el bennün-
ket attól, hogy hangos énekszóval három 
csapatra bontva körbejárjuk az ófalut. A 
táborban maradottakat újabb elfoglaltság 
várta, Eleonóráék segítségével különböző 
papírtárgyakat fonhattak, szőhettek, gyö-
nyörű ablakdíszek, ceruzatartók, kosárkák 
születtek.

Ebéd után pedig a gyerekek virágok-
kal a kezükben átvonultak a templomba, 
ahol János atya segédletével hálát adtunk 
a Jóistennek ezért az élményekben gazdag 
táborért. A Katolikus körbe visszaérkez-
ve finom fagylalt várta a gyerekeket az 
újfalusi fagyizó felajánlásaként.

Majd egy szalonnasütéssel egybekö-
tött táborzáró beszélgetésre vártuk a 
szülőket, nagyszülőket, testvéreket is, 
amire szép számban el is jöttek a csalá-
dok. Jól elfáradtunk a végére, de azért 
nagyon jó volt, hogy az egész éves nagy 
rohanásból egy kicsit kilépve most töb-
bet is tudtunk tereferélni egymással. Sok 
új ötletet adtak a szülők a jövő évi tábor-
hoz, kívánjuk, hogy segítségükkel és a 
Jóisten áldásával mindez megvalósítható 
legyen.

Ez a három nap nem jöhetett volna lét-
re, ha nincsenek támogatóink: a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, mint főtámo-
gató; a foglalkozásvezetők önfeláldozó 
munkája; a lelkes segítők kitartása, türel-
me; a szülők, nagyszülők finom szörpjei, 
süteményei; a helyi vállalkozók (Hunor 
Coop Zrt., Ternai Kft., Gelato fagyizó, 
Horváth Pékség, Érdi Zöldséges) adomá-
nyai.

Köszönetet mondunk Mindenkinek, aki 
segítette ezt a programot, reméljük, test-
ben és lélekben is gazdagabbak lettünk 
általa.

Kérünk Téged, Istenünk, hogy áldd meg 
a kis táborozókat, egész családjukat, segí-
tőinket, támogatóinkat. Erősítsd hitünket, 
kitartásunkat, szolgálatkészségüket! Add 
meg nekünk az együtt szerzett élmények 
örömét mindenkor!

A Szervezők

Folytatás a 12. oldalon

Aranyosi Ervin: Szeretni jöttem

Szemem csukva, arcom ragyog.
Hahó világ! Hát itt vagyok!
Megszülettem, hogy itt legyek,
hogy jó legyek és jót tegyek.

Az arcomon mosoly ragyog,
amit neked tovább adok!
Kérlek, Te is add majd tovább,
hadd mosolyogjon a világ.

Lelkem örömmel van teli,
s legyen vidám, ki megleli,
minden szép mosoly üzenet,
mely lángra gyújtja tüzemet.

Én szeretettel bélelem,
s nem ronthat rajta félelem.
Ne taníts hát félni engem,
hadd maradjon béke bennem!

Élni és szeretni jöttem,
alig pár nap van mögöttem,
Szemem csukva, arcom ragyog.
Hahó világ! Boldog vagyok!
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A 11. oldal folytatása

A 10. oldal folytatása
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Fedezd fel Magyarországot! – Szegvár
Nem tudod még, hová tervezd a családi 

nyaralást, de mindenképp egy olcsó és nyu-
godt helyre vágysz, ami családbarát? Ha 
mindig is ki akartad próbálni a falusi turiz-
mus színe-javát, de mégsem szeretnél nomád 
körülménye között üdülni Szegvár ideális 
választás lehet.

Bár már kicsit eltávolodtunk azoktól az 
időktől, amikor a falusi turizmus igazi re-
neszánszát élte, még mindig számos ok szól 
amellett – főleg nyüzsgő helyen élő, pörgős 
életvitelt folytató embereknél, családoknál 
–, miért is érdemes egy nyugodalmasabb 
kistelepülés mellett letenni a voksunk, ha 
nyaralni indulunk. Amennyiben Magyar-
országban gondolkodunk és nem feltétel a 
hullámzó domborzat, ideális választás lehet 
az egész család számára egy hosszú hétvége 
Szegváron.

Csongrád megyében a Kórógy-ér és a 
Kurca találkozásánál fekvő nagyközség 
a Vizek falvaként vonult be a köztudatba. 
A pezsgő kulturális élet, a fesztiválok és a 
gyermekprogramok hívogatják a szórakoz-

ni vágyókat, s mindezekkel párhuzamo-
san él a faluban egy veleszületett csendes, 
andalító lüktetés, mely pár nap alatt min-
denkiben eléri az átlényegülést, és segít a 
természetet élvező, nyugodalmasan baktót 
és szemlélődő emberekké válni. Bár van 
térerő, internetelérés, és a modern techni-
ka géparzenálja is felvonul, olyan világban 
érezhetjük magunkat, ahol a 21. századi in-
formációs társadalom rohanása és igényei 
képesek együtt élni és néha el-elveszni egy 
más, régebbi, hagyományosabb értékrend-
ben. A település történelmét számos mon-
da lengi körül, melyet akár a helyiektől is 
meghallgathatunk egy jó kis kemencés sü-
temény kóstolása közben.

Természet

A gyémántfelszínű vizek mellett sátoroz-
ni és sütögetni volna jó csak igazán. A te-
lepülés közepén egy kis “szigeten” találha-
tó a község szabadidőparkja, mely sátor- és 
tűzrakóhellyel, kulturált vécével és közkút-

tal várja a sátorozni vágyókat. Nem is kell 
több, mint beszerezni pár húsos szalonnát, 
összegyűjteni egy öl fát, és indulhat a sütö-
getés!

Ha egy ennél kevésbé szembeötlő helyre 
vágyunk és nagyobb társasággal mennénk, 
remek kirándulóhely lehet a falumúzeumtól 
nem messze kanyargó csordajárás. Melyen 
ma már tehenek helyett kirándulni vágyó 
fiatalok járkálnak oda-vissza. A Csorda-kút 
éltető vize és a Kurca kanyarulata között egy 
fás, füves pipacsmező mellett verhetünk ta-
nyát.

A falu egésze, beleértve a házak elejét, 
a játszótereket és a közösségi terek kertjeit 
parkosított. Egy-egy nagyobb, természetjá-
ró túra során ellátogathatunk a fahidakhoz, 
melyek érdekes erdők felé csábítanak tovább. 
Ha pedig megéheznénk, megkóstolhatjuk a 
legjobb kemencés süteményeket az aljnélkü-
li túrós lepénytől a lakodalmas kalácsig.

A sportolni vágyókat egész évben várja a 
helyi focipálya, ahol akkor sem kell aggódni, 

Folytatás a 14-15. oldalon

Készülődés a szuperligára
A tavasz végén tekecsapatunk első lett 

az NB I. Keleti csoportjában, így bejutott a 
Szuperligába, azaz a hazai tekesport legfelső 
osztályába.

A nagy siker megünneplése után a dolgos-
szorgos hétköznapok következtek – mondta 
el Zsibók Zoltán a Szegvári Tekézők Sport-
egyesületének elnöke.

A tavaszi nagysikerű tekebál bevételé-
ből felújításokat végeztek. A pálya falának 
teljes festése elkészült vidám díszítéssel. 
A régi linóleumborítást kicserélték a pálya 
előterében és a pálya melletti részen. 12 új 
golyót vásároltak, amelyeket csak a mér-
kőzéseken használnak majd. A régi golyó-
kat sok sérülés érte, mert nem volt teljesen 
megfelelő a hely a golyók beérkezésekor. 
Ezért a golyóvermet felújítják. Új gumi-
lapokat szerelnek fel a golyó sérülésének 
elkerülésére. A bábuállás panelt teljesen 
felújítják a gurítás eredményességét növe-
lik ezzel. A következő idényben a pályacsú-
csok megdőlhetnek. Új eredményjelző tábla 
készül a régi fekete krétás tábla helyett, így 
a szélső pálya sem fog csúszni a krétapor-
tól. Online eredményközlő is rendelkezésre 
áll, amin a mérkőzés állása rögtön látható. 
Nyomon lehet követni kinek hány fát kell 

még gurítani, hogy megelőzze az ellenfél 
csapatát. Ezen kívül internetkapcsolat, egy 
laptop és nyomtató áll rendelkezésre, ame-
lyet mindenki használhat, az amatőr verse-
nyeken, vagy a vendégcsapat is.

Az egyesület a NEA pályázatán 300.000 
Ft-ot nyert. Ezt az összeget a működéshez 
szükséges anyagokra használhatják. Ebből 
tisztítószereket, pályaápolási szereket, go-
lyókat, kupákat tudnak venni, illetve a neve-
zési díjat (95.000 Ft), könyvelői díjat tudják 
kifizetni. 

A felújítási munkák az anyagköltség mel-
lett nem kerülnek pénzbe. A játékosok, a 
szurkolói gárda, a családi, baráti kapcsola-
tok révén minden munkát el tudnak végezni. 
Rengeteg munkaóra van benne. Beszélgető 
partnerem is minden szabadnapját a tekepá-
lyán tölti. Szervezi a munkát, beáll a székek 
kárpitozásába, hordja vödörben a betont a 
golyóverembe (mert talicska az nem fér be), 
stb.

Csupa lelkesedés ez a fiatalember. Segítő 
szándékú emberek veszik körül. Akár az ön-
kormányzat, akár a Falufejlesztő Kft vezető-
iről van szó. Szerszámokat, gépeket adnak 
kölcsön, hogy hétvégén tudjanak dolgozni. 
Téli tüzelőt biztosítanak.

A magasabb osztályban a régi játékosok 
versenyeznek. A bajnoki felkészülés heti 3 
edzéssel történik. A bajnokság szeptember 
3-án indul. Jelenleg még nincs meg a sorso-
lás egy csapat visszalépése miatt. Világbaj-
nokok, válogatott játékosok érkeznek Szeg-
várra.

Az edző mellett Hódmezővásárhelyről 
szakmai segítséget is kapnak. 

A tanévben Tekesuli indult 10 fiúval és 6 
lánnyal. A gyerekekkel foglalkozó edző 5 
lányt (1 közben lemorzsolódott) balatoni tá-
borozásra vitt.

Női csapat összeállítása is a tervek között 
szerepel. 

Céljuk a bennmaradás és a tisztes helyt-
állás. A hazai mérkőzéseiket mindig szom-
baton délután 14 órakor játsszák majd. Így a 
szurkolók a déli ebéd utáni rövid pihenő után 
odaérnek a mérkőzésekre. Kellemes délutáni 
kikapcsolódás a sportot kedvelő nézőknek, 
szurkolóknak a kb. 50 személyt befogadó 
lelátón ülve.

További jó munkát kívánok a felújítás hát-
ralévő részéhez. A bajnokságban pedig jó 
eredményeket, jó gurítást kívánok.

Kosztolányi Sándorné
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A Balatonon táboroztunk
Az idén nyáron, Balatonszemesen tábo-

roztunk július 13-17-ig a felső tagozatos ál-
talános iskoláskorú gyermekekkel és néhány 
középiskolás diákkal. A kirándulásra 41 fő-
vel mentünk. Remek programot állítottunk 
össze a gyerekeknek. 

Elfoglaltuk a szállást Szemesen a KID 
Sport Üdülőben. Megnéztük a nevezetessé-
geket is. Többször fürödtünk a tóban, meg 
az üdülő saját medencéjében. Átmentünk 
Tihanyba komppal, s onnan a kisvasúttal fel-
mentünk az Apátsághoz, majd vissza hajóval 

jöttünk. Gyönyörű panoráma tárult elénk. 
Csodálatos 2 órát töltöttünk el ebben a szép 
kis festői környezetben. Voltunk a Kelemen 
kabátban koncerten a Zenepavilonban Bala-

tonszemesen. Megtekintettük a Postamúze-
umot is. Bowlingoztunk a Szindbád Hotel-
ben. Felkerestük Latinovics Zoltán és Bujtor 
István színész legendák sírját. Nem marad-
hatott el a bobozás sem. Balatonbogláron 
boboztunk és a Gömbkilátót is megnéztük. 
Elfogyasztottunk egy finom ebédet hazafelé 
jövet a Rózsakert Étteremben. Az egyik este 

bográcsoztunk, finom kolbászos paprikás 
krumplit főzött nekünk Rácz Ferenc nagy-
szülő. 

Az esti órákban értünk haza Szegvárra. 
Látni kellett volna, hogy milyen fáradtan 
szálltunk ki a buszból. A kimerültség ha-
tárán voltunk. A több napos éjszakai késői 
lefekvés az 5. napra teljesen lefárasztott ben-

nünket, de a tábori élet egy bizonyos fokon 
erről is szól. Kell, hogy visszaemlékezzünk 
ezekre a jó hangulatú esti, éjszakai beszélge-
tésekre. Tele voltunk és vagyunk élménnyel, 
rengeteg mesélnivaló volt és van a mai napig 

is. A szülők boldogan fogadtak bennünket. 
Mindnyájan sértetlenül, egészségesen érkez-
tünk meg. Mi felnőttek mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy ez a tábor is ugyan-
olyan jól sikerüljön, mint az előző többi. Kö-
szönjük a szülők adományait: lekvárt, zöld-
séget, gyümölcsöt. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük 
Rozgonyiné Szabó Mária, Vassné Agócs Ilo-
na, és Rácz Ferenc kísérők, valamint Lukács 
Szilárd buszsofőr segítségét, munkáját. 

Nagyon jól éreztük magunkat a Balato-
non. Jövőre ismét várjuk azokat a gyereke-
ket, akik kedvet éreznek a tábori élethez. 

Lukács Istvánné, táborszervező

Szegvár
A 13. oldal folytatása
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ha éppen mérkőzés van, hiszen két külön te-
rep is van rúgni a bőrt.

Praktikum

A faluban többféle szálláshely is foglal-
ható a családi házaknál kiadott vendégszo-
báktól kezdve, a falu szélén húzódó, balatoni 
minőséget hozó vendégházakon át, a leg-
újabb ifjúsági szállásig és szállodáig minden 
megtalálható.

Kistelepülés lévén a belépőárak sincsenek 
az egekben, a legtöbb látnivaló ingyenesen 
is megtekinthető, amennyiben mégsem, pár 
száz forinttal kell csak számolnunk. S mint 
mindenhol, a képeslap vásárlás itt sem ma-
radhat el, a fizetendő összeg hallatán pedig 
biztosan nem fogunk az egykori lottó rek-
lámra (Meeennyi?) asszociálni.

A legtöbb víz nem csak gyönyörködtet, 
a horgászoknak is kedvez. Napijegyet vagy 
hetijegyet Tóth Pétertől lehet igényelni, akár 
emailben is.

Látnivalók

A falu központjában van szinte minden, 
amivel az útikönyvekben is találkozhatunk, 
így akár gyalog is érdemes végigjárni a tele-
pülés főbb nevezetességeit.

A Pusztai-féle szélmalom, bár már nem 
őröl, mezőgazdasági múzeumként és hely-
történeti megállóként üzemel a mai napig. 
Állandó kiállítási anyagai között szerepel-
nek az ódon eszközök, a malom legtöbb ere-
deti berendezési tárgya, valamint a fénykort 
és az őrlés leépülését megörökítő fotósoro-
zat. A faluban megtalálható Pusztai Jani bá-
csi, a malmot birtokló család leszármazottja, 
aki – amikor egészsége is engedi – ízes be-
szédű meséjével repíti vissza a már korosabb 
embereket is a múltba, abba a korba, amely-
ben még forgott a szélkerék és őröltek a ma-
lomkövek.

A barokk építészet szerelmeseit tárt 
kapukkal várja a helyi római katolikus 
Kisboldogasszony templom, aminek leg-

idősebb része még a török megszállásból 
maradt ránk. A nem régiben felújított ima-
hely nem csak szentképekkel, freskókkal 
és aranyozott kegyeleti tárgyakkal káp-
ráztat el minket. Kertjében több faragott 
szobor is található, bizonyos alkalmakkor 
pedig hangversennyel kedveskednek a hí-
veknek.

A templomtól pár lépésre fekszik az egy-
kor uradalmi tiszti lak, a falumúzeum. A Jak-
sa János Helytörténeti Gyűjtemény állandó 
helytörténeti és néprajzi kiállítással várja 
egész évben az érdeklődőket, a gyermekek-
nek múzeumpedagógiai foglalkozásokkal 
kedveskedik Purgel Nóra muzeológus. A 
hely érdekessége, hogy a tornác kinyúlik az 
egykori járdára és az épület szerves részét 
képezve ad árnyékot a nagyobb csoportok-
nak is. Megtekinthető a Sarlós isten szobrá-
nak – Szegvár leghíresebb régészeti leleté-
nek – másolata is.

Kihagyhatatlan látnivaló az egykori me-
gyeháza, közismertebb nevén a Károlyi 
kastély, mely egykor nevelőotthonként is 
működött. 1997 óta a falu kulturális életének 
szerves részét képezi. Az egykori cselédszál-
láson megtekinthető a Babamúzeum, melyet 
a nagyközség gyógyszerészének felesége, 
Antal Péterné álmodott meg. A különböző 
babák mellett régi játékok és bútorzat is fo-

gadja a látogatókat. Az épületet ért változá-
sokról az intézmény vezetője, Huszka Anita 
mesélt nekünk.

A kastély 2015-ben egy európai uniós pá-
lyázatnak köszönhetően teljesen megújult. 
Jelenleg a Türr István Képző és Kutató In-

tézet működteti az intézményt, ami Innová-
ció Oktatási és Közösségi Központ funkciót 
kapott. A névből is adódik, hogy oktatási és 
kulturális feladatokat fog betölteni a meg-
újult épület. Oktatásban felnőttképzések, és 
átképzések lesznek, a kulturális és közösségi 
rendezvényekre a település, a kistérség és 
az ország minden lakóját szeretettel várjuk. 
Koncertekkel, hangversenyekkel kiállítások-
kal és gyermekprogramokkal várjuk az ér-
deklődőket nyáron is.

Titkos helyek a prospektuson túl

Amikor már mindent megnéztünk, ami 
csak a nagykönyvben meg van írva, és elké-
szültek a képeslapfotók, érdemes azokra az 
olykor nehezebben megközelíthető helyekre 
is ellátogatni, amit a helybéliek igazán sze-
retnek. Ilyen a település határában húzódó 
Holt-Tisza egy ága, ami árnyékos helyet és jó 
levegőt ad azoknak, akik szeretnének kicsit 
elbújni és azt is elfelejteni, hol is vannak épp. 
A sziklás part – a hiedelmekkel ellentétben – 
alkalmas napozásra, ám a vízben való fürdés 
nem ajánlott. Mindazonáltal jó esélyünk van 
találkozni barátságos horgászokkal, akik pár 
jó szóért cserébe elvihetnek minket csóna-
kázni.

Nem mindennapi élmény a kastély romjai 
melletti lugasban olvasni sem. A virágoktól 
ölelt borostyánrengetegben megpihenhetünk 
kicsit.

Leosonhatunk a szántóföldekre, őzlesre, 
ha kedvünk tartja, vagy biciklizhetünk a 
kacskaringós utcákon nádtetejes házakat ke-
resve. Érezhetjük, hogy közösségben élünk, 
hogy minden személyes, létező és velünk lé-
tező. Kóstolhatunk hamisítatlan falusi étele-
ket. A fesztiválokon orrunknál fogva vezet a 
kürtös kalács, a néptáncos kurjongatások és 
a körte pálinka.

Ha mindig is szerettük volna tudni, mi 
ihlette Pletykaanyut, hol nőttek fel a Grecsó 
fivérek vagy hogy hol bujdosott Kossuth La-
jos, vegyük nyakunkba hátizsákunkat, és 
irány Szegvár!

Forrás: http://frappamagazin.hu 
Simon Gabriella

Fotó: Purgel Zoltán – purgel.hu
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Coop Akció
2016. augusztus 10-16-ig

Delma szendvics margarin 250g  159 Ft/db, 636/kg

Flóra margarin 500g  399 Ft/db, 798 Ft/kg

Farmer uht tej 1l 1,5%  139 Ft/l

Lagris hosszú szemű rizs 2x125g+leves kocka 20g  
  149 Ft/db, 596Ft/kg

Nádudvari tejföl 20% 330g+20g  189 Ft/db, 540 Ft/kg

Hazai vaj 100g enyhén sózott és natúr  
  149 Ft/db, 1490/kg

Eh.bőrös csülökhús  929 Ft/kg

Eh.pecsenye kacsa hátsónegyed  1.359 Ft/kg

Eh.pulyka szárny  499 Ft/kg

Eh.csirke alsó comb, felső comb  599 Ft/kg

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

Újra táboroztunk
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