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Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Magyar Közút Zrt. 2018.07.30. 
napján megkezdi a 45126. számú út 
(Tiszára vezető út) felújítását!

2018.08.06-tól a Réti telepre veze-
tő hidat lezárják, mely a gépjármű 
vezetőket érinti. A Réti telep meg-
közelíthetősége a továbbiakban az 
úgynevezett Jakó kövesúton keresz-

tül történik. Ez idő alatt a Jakó kö-
vesutat folyamatosan karbantartják, 
valamint a Tiszai utcát meghosz-
szabbítják (Száraz zsilipen keresz-
tül a rakodó irányába). 

A híd lezárása a gyalogosokat, ke-
rékpárosokat és a motorosokat nem 
érinti.

A munkálatok előre láthatóan 50 
napig tartanak. 

Probléma esetén forduljanak a Hi-

vatal munkatársaihoz bizalommal. 
Szíves megértésüket és együttmű-

ködésüket előre is köszönjük!

Gémes László, polgármester

További információ: térképen je-
lölt sárga útvonalon lehet a Réti te-
lepet megközelíteni!

FELHÍVÁS!
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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.
Tizenegy 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 11. évfordulóján.

Szerető felesége és Márti

LAPZÁRTA
2018. augusztus 29. (szerda) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a kö-
vetkező hónap első napjaiban a szerkesz-
tők összeállíthassák az újságot és mielőbb 
megjelenhessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudó-
sításokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Köszönetnyilvánítás
„A jó harcot megharcoltam, a pályát 

végigfutottam, hitemet megtartottam.” 
(2Tim 4,7)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik drá-
ga szerettünk,

Banka Pál Imre
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkí-
sérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Családi események
2018. július

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde 
anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Piros Attila Krisztián Szeg-
vár, Mindszenti u. 106. szám alatti lakos és Pál 
Ibolya székelyvarsági lakos.

Halálesetek: Banka Pál Imre, Ménes u. 16. 
(88 év); Gráfik Péter Pál, Mindszenti u. 87. (71 
év); Török Gyula, József A. u. 22. (78 év); Szűcs 
Gyuláné Kosztolányi Mária, Kórógy u. 75/D 
(87 év).

Születések: A születési adatokat a 
Délmagyarország napilapban közöltek alapján 
írjuk le. Amennyiben szeretné, hogy gyerme-
ke születése benne legyen a családi események 
rovatban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel a 
baranyvera@gmail.com címen, vagy papíron 
írásban, így elkerülhetjük az esetleges félreér-
téseket, elírásokat.

Sérelmek a 
pszichiátrián - 

ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett 
pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez 
már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKE-
DÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 
„viselkedési rendellenesség’ miatt pszi-
chiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperakti-
vitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Gyászjelentés
Életének 72 évében váratlanul elhunyt

Barabás Enikő 
óvónő

erdélyi szászok és szabad székelyek, fel-
vidéki kisnemesek leszármazottja. Édes-
anyja gyermekfelügyelő, édesapja gyer-
mekorvos volt.
Gyászolják gyermekei Szabolcs és Enikő, 
unokái Máté, Réka, Kincső és Csenge, 
veje Attila és a családhoz tartozó ismerő-
sök, barátok. Életét családjának és az álla-
mi gondozott kisgyermekeknek szentelte. 
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők augusztus 13-án és 27-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. 

PB gáz 
házhoz szállítás

csak telefonos megrendelésre!

Telefon: +36-20-252-6142

szerda 16-19-ig
szombat 10-14-ig

PB gáz a napi legkedvezőbb 
áron, mindig a piros autóról!
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50 napig lesz 
lezárva Szegváron a 

Kurca-éri híd: 
nettó 173 millió 

forintból újul meg 
a 3,7 kilométeres 

útszakasz
Felújítják Szegváron a Tiszához vezető 

utat. A Kurca-éri hidat 50 napra lezárják, 
mert azon is munkálatok zajlanak majd. 
Lesz viszont egy terelőút, a Jakó út, ame-
lyet a munkálatok idején folyamatosan 
karbantartanak, hogy járható legyen.

- A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Programon (TOP) belül, nettó 173 
millió forintos beruházásból újul meg 
Szegváron a Tiszára vezető bekötőút 3,7 
kilométeres szakasza - tudtuk meg Pécsi 
Norbert Sándortól, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. kommunikációs osztályvezető-
jétől.

A kivitelező a régi kopóréteget felmarja. 
A süllyedéseknél a teljes pályaszerkezetet 
kicserélik. Az útszakasz új kiegyenlítő 
aszfaltréteget és kopóréteget kap. A mun-
kálatok elkészülte után tartós útburkolati 
jeleket is festenek. Igény szerint újra cse-
rélik a közlekedési táblákat.

A nyomvonal áthalad a Kurca-éren. Az 
ott lévő hidat ugyancsak felújítják. A 4 
méter széles hídon augusztus 6-tól, vagyis 
jövő hét hétfőtől 50 napon át teljes hídzár-
ra számíthatnak a közlekedők. A szegvári 
önkormányzat kijelölt egy 3,3 kilométer 
hosszúságú terelőutat, amelynek 2 kilo-
méteres szakasza aszfaltos, a többi javított 
földút. A kivitelező a terelőutat a járható-
ság érdekében folyamatosan karbantartja.

- Nagyon rossz az út állapota, örülünk, 
hogy végre megújul - mondta Gémes Lász-
ló, Szegvár polgármestere. - Az út falun 
belüli szakasza még úgy-ahogy rendben 
van, de a híd és a Tisza-gátig vezető sza-
kasz autóval már nehezen járható, kátyús 
és megsüllyedt. Biciklivel szinte lehetetlen 
közlekedni rajta.

Az úton egyébként nagy a forgalom, 
mezőgazdasági, erdészeti járművek köz-
lekednek, sok horgász is így közelíti meg 
a vizet. A Réti telepen pedig 150 lakóház 
is áll, azok lakói is ezen az úton járnak. A 
munkálatok, első lépésben a terelőút rend-
betételével, tegnap kezdődtek.

A projekt teljes átfutási ideje 120 nap. 
Az útépítési munkálatok ideje alatt jellem-
zően félpályás útlezárásra, a hídfelújítás 

idejére teljes pályazárra kell számítani. 
Az aszfaltozás idején rövid időszakokra 
megállítják a szakemberek a forgalmat. A 
munkálatok idejére a közlekedők türelmét 
és megértését kéri a közútkezelő cég. 

Forrás: Kovács Erika/Délmagyarország 

Szoboravatás 
Szegváron

Szegvár és a Dobbantó Népáncegyüttes jó 
hírét öregbítette 14 szegvári fiatal táncos. „... 
több együttesből összeállított 150 fős felnőtt 
és gyermek táncos csapat...” részeként a Hő-
sök terén bemutatott Trianon című rockope-
rában. (részletek a Napló júliusi számában). 
Közel minden tizedik táncos szegvári volt. 
Megerősítve ezzel a néptácoktatás 50 évének 
jelentőségét, és igazolva a jelen oktatás ma-
gas színvonalát. Erre minden községét szerető 
emeber büszke lehet. Ez az esemény késztet 
arra, hogy emlékeztessek rá, az emberlépté-
kű néptáncos pár bronz szobra KÉT HÓNAP 
MÚLVA kerül felállításra. Az adományok, tá-
mogatások, felajánlások befizetési határidejét 
meghosszabítottuk.

A Dobbantó Alapítvány külön e célra nyitott 
számlaszáma: 

57200062-10076684-00000000

Kérem, anyagilag is támogassák ezt a tele-
pülésünk kulturális értékét jelentősen emelő 
kezdeményezést.

Részletes információk a Napló márciusi szá-
mában, illetve az Összefogás egy szép célért 
című facebook oldalon.

Dr. Antal Péter

95 éves Gál Imréné
 Szegvár Nagyközségi Önkormányzat nevében 
Lukács Istvánné alpolgármester köszöntötte 
Gál Imrénét 95. születésnapja alkalmából 
Alkotmány utcai otthonában.
Boldog, egészségben gazdag nyugdíjas éveket 
kívánunk neki!

Forrás: facebook (Szegvár Nagyközség)

Hulladékszállítás
Sárga kuka 

(újrahasznosítható hulladék)
Minden hónap utolsó előtti szerda

Legközelebb: augusztus 22.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda

Legközelebb: szeptember 5.
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezés-
re állnak saját betegeik számára reggel 7 órától 
délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

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

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
augusztus 6-10. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
augusztus 13-17. hétfőtől-csütörtökig 14-18 órá-
ig, pénteken 7.30-10.30 óráig
augusztus 21-24. keddtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
augusztus 27-31. hétfőtől-csütörtökig 14-18 órá-
ig, pénteken 7.30-10.30 óráig
szeptember 3-7. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig

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

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

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Ügyfél fogadása
Hétfő 8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig
Kedd 8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Szerda  8.00-12.00 óráig
Csütörtök  8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek  7.30-12.00 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8-12 és 13-14 óráig
Csütörtök  8-12 és 13-14 óráig

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

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

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

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 8-12 12.30-16-ig
kedd 8-12 12.30-16-ig
péntek 8-12-ig
Insperger Ágnes
Telefon: +36-70-502-5439

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
06-63/410-107

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

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

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

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön dél-
után 14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési 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 nyitva tartás:
Keddtől péntekig 9-13-ig, illetve egyéb időpon-
tokban előzetes bejelentkezés után tekinthető 
meg.
A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes beje-
lentkezés után fogad látogatókat.
Bejelentkezés +36-30-417-4425

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
Szombaton 5.00-21.00 óráig

Hasznos tudnivalók!
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Kitüntetések a 
Magyar Egészségügy 

Napja alkalmából

Majzik Gyöngyi

Lewin Brzeski 
testvérkapcsolat 

jegyében

Ezen a nyáron július 4-11-ig egy 26 fős 
delegáció érkezett községünkbe, amely 
18 diákból, tanárokból, és önkormányzati 
képviselőkből állt. A gyerekek szegvári, 
illetve mindszenti családoknál kerültek 
elhelyezésre barátságos környezetben, a 
felnőttek pedig az ifjúsági szálláson. 

A Szegvári Tűzköves Alapítvány, a 
Művelődési Ház és Szegvár Önkormány-
zata koordinálta a színes programokat, 
amelyeknek célja egymás kultúrájának, 
valamint hagyományainak megismeré-
se. Ezek között a Kastély által szervezett 
honismereti nap, Szegvár megismerése, a 
hódmezővásárhelyi Emlékpont, Csong-
rád és Mártély megismerése várta a ven-
déglátó és lengyel gyerekeket, felnőtteket 
egyaránt. A Tófesztiválon a közös főzés 
és sportjátékok tették emlékezetessé a hét-
végét. A családi nap keretében oldottabb 
programok vártak a vendégeinkre. Mély 
barátságok születtek, nehéz volt a búcsú-
zás, de jövőre a szegvári gyerekek fognak 
utazni Lewinbe.

Ezen a nyáron rendhagyó módon meghí-
vást kapott egy 16 fős delegáció a Lewini 
Napokra, akik között a kapcsolattartó 
szervezők, a Polgármester Úr, valamint 
egy horgászokból álló csoport volt jelen. 
Igen tartalmas és emlékezetes napok vár-
tak bennünket, és a csodálatos Losiowi 
kastélyszálló. Szinte minden óránkat ki-
töltötték, amely programok még nagyobb 
mértékben segítették Lewin Brzeski és 
környékének megismerését. Az Opolei 
kirándulás, Przeczai farmlátogatás, a hor-
gászversenyek, jellegzetes gasztronómi-

ai érdekességek, a hajózás az Oderán, a 
Lewini napok programjai, mind emlékeze-
tes órákat kínáltak. 

A helyi televízió is jelen volt, és az elké-
szített interjúk a barátság mélységéről és 
egyre nagyobb mértékű kibontakozásáról 
adtak tanúbizonyságot. Ez abban is meg-
nyilvánul, hogy újra viszontlátjuk egymást 
az Augusztus 20-i szegvári falunapokon.

Rozgonyiné Szabó Mária

Tóth Kinga Zoé első udvarhölgye a 
kecskeméti Kanizsai Magdolna, második 
udvarhölgye pedig a veszprémi Kovácsics 
Virág lett a 193. balatonfüredi Anna-bá-
lon. A bál szépe nemrég diplomázott, az 
Anna-bálra párja kísérte el.

A Mezőhegyesen 200 éve kitenyésztett 
és tenyésztett eredeti nóniusz-állományból 
származó lovak alkották az idei évben is a 
mezőhegyesi ötösfogatot. A Nemzeti Mé-
nesbirtok és Tangazdaság Zrt. munkatár-
sa, a tavalyi kettesfogathajtó Magyar Baj-
nok, Papp János és munkatársai a lovakat 
mezőhegyesi nehézveretes sallangos dísz-
szerszámmal szerszámozták fel, Cziráky 
típusú hintóba fogták be Nonius-20 Zemp-
lént, Nonius-10 Zsinatot, Nonius 11-Zuz-
mót, Nonius IV-15 Toszkát és Nonius IX-
20 Rokkát. A segédhajtók – Juhász József 
és Juhász Károly – pedig a ménesbirtok 
díszkocsis ruháját viselték. A Készenléti 
Rendőrség díszegysége is Mezőhegyesi 
nóniusz lovakkal vett részt a rendezvé-
nyen.

Az első Anna-bált egyébként 1825 júli-
usában rendezték Szentgyörgyi Horváth 
Fülöp János balatonfüredi fogadójában, a 
házigazda leánya tiszteletére. Anna Krisz-
tina azon az estén ismerkedett meg későb-
bi férjével, Kiss Ernő huszárkapitánnyal, 
az 1848-49-es szabadságharc aradi tábor-
nok vértanújával.

A balatonfüredi bálok hamar országos 
hírűvé lettek, neves személyiségek for-
dultak meg rajtuk, többek között Széche-
nyi István, Wesselényi Miklós, Kossuth 
Lajos, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, 
Jókai Mór és Blaha Lujza. Újabb lendületet 
1954-től kapott az Anna-bálok szervezése 
Balatonfüreden.

Fotó: Tóth Endre
Forrás: Cseh-Lakos Ilona/www.

menesbirtok.hu

Mezőhegyesi fogat 
vitte körbe az 

Anna-bál szépét
Mezőhegyesi nóniusz ötösfogat vitte 

körbe vasárnap Balatonfüreden az An-
na-bál szépét, aki az idei évben a Békés 
megyei Mezőkovácsházáról származó, 
Budapesten élő Tóth Kinga Zoé lett. Az 
ötösfogatot a készenléti rendőrség dísz-
egysége kísérte, a fogatot a Nemzeti Mé-
nesbirtok és Tangazdaság Zrt. fogathajtó-
ja, a tavalyi Magyar Bajnok, Papp János 
hajtotta.
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10. alkalommal táboroztak a 
„Régészek”

Szegváron már hagyománnyá vált a min-
den év július első hetében megszervezésre 
kerülő Régész tábor. A gyermekek nyári, 
hasznos szabadidő eltöltésén túl, célunk a 
település szokásainak, hagyományainak 
felelevenítése, ápolása, továbbadása, érté-
keink továbbélésének biztosítása, a gyer-
mekek kötődésének erősítése. Mindemel-
lett igyekszünk minden évben megújulni, 
változatos programlehetőségeket kínálni 
az érdeklődő gyerekeknek és szülőknek, 
újabb témák köré szervezve hetünket. Idén 
Mátyás király udvarában barangoltunk, 
játszottunk a résztvevő 43 gyermekkel, 
valamint becsempésztünk egy kis régi, 
tábori romantikát tábortűzzel, számhábo-
rúval, sátrazással. 

Táborunk népszerűségére jellemző, 
hogy sajnos idén nem tudtunk fogadni 
minden érdeklődőt, a programok szervezé-
si rendje megkövetelte a kötött létszámot.

Szokás szerint csoportokban tevékeny-
kedtek a gyerekek. Lehetőségük nyílt kü-
lönböző kézműves tevékenységek kipróbá-
lására, mint a fonálmunkák, szövés, fonás, 
körmöcskézés, ékszerkészítés, textil mun-
kák. A fafaragást Gránicz Péter önzetlen 
segítsége, irányítása mellett gyakorol-
hatták. A szentesi Életjel egyesület harci 
bemutatóján részletesen megismerhettük 
a páncélokat, a fegyvereket. A bátrabbak 
lovagoltak is, és öltözékek készítésével 
készültek a tábor nyilvánossága előtt be-
mutatott jelenetre: „Hogyan képzeled el a 
találkozást az álruhás Mátyás királlyal?”

Idén az Ópusztaszeri Nemzeti Emlék-
parkban vehettünk részt színvonalasan 
szervezett bemutatón, régészeti foglalko-
záson, valamint megtekinthettük a Feszti 
Körképet és a Park látványosságait. Kö-
szönjük a segítséget Polgármester Úrnak 
és a Kabinet munkatársainak.

Táborunk fennállása óta minden évben 
ellátogatunk Mindszentre, ami a gyer-
mekek számára túlélő kerékpáros túra és 
strandolási lehetőség is egyben, valamint 
Kovács Ildikó és kreatív, alkotó csapata te-
szi színessé, élményszerűvé, történelmileg 
összefogottá a napunkat. Nem maradhat el 
a találkozás Kovács Lajossal, aki a tábor 
alapötletének kezdeményezője és kifogy-
hatatlan információforrás bármely tábori 
témánkban. Köszönjük!

Vendégünk volt, a tábortűznél zenélt 
nekünk az Ébredés zenekar. A Polgárőrök 
biztosítása mellett szerveztük meg a szám-
háborút a szabadidőparkban. Sokan éle-
tükben először aludtak sátorban, sőt olyan 

gyermek is volt, aki most, közöttünk töl-
tötte először családjától távol az éjszakát. 
Hatalmas élmény volt! 

Köszönjük azoknak a cégeknek, vál-
lalkozóknak, családoknak, magánsze-
mélyeknek, akik hozzájárultak tábo-
runk megszervezéséhez: Ternai Kft., 
MIZSU-Növénypatika, Ifj. Gyenes Ist-
ván, Tonomár Zoltán, Hunor COOP Zrt., 
TÉSZ, a Kovács és Zsótér család valamint 
Kötelesné Ildikó, aki szülinapi tortáinkat 
sütötte.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy évről 
évre stabil, összeszokott csapattal dolgoz-
hatok a tábor szervezésében, akik önzetlen 
munkával, szabadságuk, ötleteik, fizikai, 
szellemi és kapcsolati tőkéjük felajánlásá-
val minden ellenszolgáltatás nélkül vesz-
nek részt a Régész tábor munkájában. Nyi-
tottak vagyunk új ötletek befogadására is, 
valamint olyan munkatársak is csatlakoz-
tak már hozzánk, akik valaha táborlakók 
voltak. Remélem idővel lesz kinek átadni 
a stafétabotot.

Blaskovics Sándor, Blaskovicsné 
Karikó-Tóth Helga, Bugyi Imre, Bugyi 
Imréné, Csuka-Kis Bernadett, Gajda Lo-
retta, Horváth Ágota, Horváthné Béres 
Edit, Koczka Dávid, Kosztolányi Sándor-
né, Lévai Györgyné, Piti-Koczka Brigitta, 
Puskás Kata, Puskásné Halál Ágnes, Rácz 
Ferenc, Rehák Dorka, Tulipán Petra, Vigh 
Mária.

Köszönöm valamennyiük munkáját!
A gyerekek minden nap megírhatták 

véleményüket az eseményekről, élménye-
ikről, a táborzáró alkalmával szóban is 
megfogalmazhatták azokat. Így derült ki 
számunkra, hogy kinek ízlett a közösségi 
kemencében sütött kenyérlángos, a bográ-
csos csirkés tarhonya, vagy a mindszen-
ti napunkon már elmaradhatatlan, saját 
készítésű gyros. Ki az, aki új barátokat 
szerzett, új dalokat tanult meg, először 
faragott, szőtt, lovagolt. Több dologban 
megegyeztek a vélemények. Mindannyian 
jól éreztük magunkat, sok élménnyel gaz-
dagodtunk, a sok program szinte alig fért 
bele ebbe az egy hétbe.

Búcsúzóul csak annyit mondtunk: Jövő-
re, veletek, ugyanitt!

Remélem ez a tízedik, jubileumi tábor 
adott mindenkinek annyi élményt és ener-
giát, hogy a jövőben is hasonló lendülettel 
szervezhessünk újabbakat.

Vigh Mária

Szegvárról szóló 
szakdolgozatokat 

keresünk
Tisztelt Szegvári Lakosok!

Azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordu-
lunk Önhöz/Önökhöz, hogy segítsenek 
összeállítani egy helyi adatbázist arról, 
hogy kik és milyen témában írtak Szeg-
vár településről szakdolgozatot, hosz-
szabb terjedelmű kutatási anyagot. Az 
adatbázist baranyvera@gmail.com, vagy 
puskasnehagi@gmail.com címre kérjük 
eljuttatni.

A levélben fel kell tüntetni a szerző ne-
vét, a szakdolgozat pontos címét, megje-
lenés idejét, esetleg rövid 3-8 mondat tar-
talmi összefoglalót a téma választásával 
kapcsolatosan.

Köszönjük, hogy segítségünkre vannak 
helyi értéktárunk bővítéséhez. 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal 
Kosztolányi Sándorné és Puskásné Halál 
Ágnes közösségfejlesztőkhöz.

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00015 azono-
sító számú Helyi Identitás és Kohézió 
Erősítés Szegváron és Derekegyházon 

című projekt

Meghívó

Újabb közösségi beszélgetésre hívjuk 
a kedves szegvári érdeklődőket, melynek 
időpontja:

2018. augusztus 27-én 18 óra.

Helyszíne: Művelődési Ház

Téma: A közösségi programok, rendez-
vények 

Várjuk szeretettel a szegvári lakosokat 
és a civil szervezetek vezetőit és tagjait 

Puskásné Halál Ágnes, közösségfejlesztő
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- És hogy nézne ki egy ideális napja, volt 
már valaha ilyen?

- A múlt héten szabadságon voltam, 
kicsit kipihentem magam. Itt a sebészeti 
osztályon nem létezik ideális nap csakúgy, 
mint a kórház többi részén, mivel itt folya-
matos a betegellátás és a műtétek. Talán 
akkor lehetne ideális, ha az egészségügybe 
egy kis plusz pénz jutna, nem csak a nővé-
rek fizetése lenne több, hanem új eszközö-
ket is kapnánk, mert sajnos ezek már igen 
régiek, de megpróbáljuk úgy ellátni a bete-
geket, hogy ők ezt ne vegyék észre.

- Ha elvonatkoztatunk a munkától, mi-
lyen lenne a tökéletes nap?

- Azt a Balatonon tölteném pihenéssel, 
olvasással. Otthon van egy gyönyörű ker-
tem és kis tavam, naponta sok feladat vár 
rám. Van két szép unokám, egy két és egy 
ötéves, őket imádom, szemben laknak ve-
lünk, így állandóan átlógnak a mamihoz.

- Egy ilyen hivatást a családnak is tole-
rálnia kellett. A két gyermeke keveset látta 
anyát?

- Igen, keveset, mert a kezdetekben há-
rom műszakos nővérként dolgoztam. Na-
gyon sokat köszönhetek anyukáméknak, 
rengeteget segítettek, ők vitték a gyere-
keket óvodába, iskolába. Úgy gondolom, 
hogy a hiányomból nem sokat érzékeltek, 
mindkettőjükből tisztességes ember lett. A 
lányom a szájsebészeten adminisztrátor, a 
fiam pedig a kertészetben vezető beosztás-
ban dolgozik.

- A munka vidámabb részével kezdtük, 
egy kicsit felsejlett az árnyoldal is, de 
azért tragédiák átélője nap mint nap. Mi 
ad erőt a továbblépéshez, hogy ne égjen 
ki az ember?

- Sztómás betegekkel is foglalkozom, 
akiknek a hasfalára vendégnyílást helyez-
nek ki, ők még inkább rászorulnak a lelki 
segítségre. Mi az öröm? Az, ha hazamegy 
a beteg és elégedetten tér vissza. Nagyon 
sok köszönő levelet és visszajelzést ka-
punk. Ez a munka csak úgy működik, ha 
az ember mögött egy jó orvosi gárda áll. 
Sajnos előfordul, amikor elveszítünk egy 
beteget, ez megviseli az embert, de túl 
kell lépni rajta. Ha sokáig rágódunk, akkor 
mi is kiégünk, nem tudunk megfelelően 
gyógyítani, és itt a mosoly nagyon sokat 
számít. Öt év múlva nyugdíjba készülök, 
bár sokan nem szeretnék, de úgy gondo-
lom, hogy 40 év az egészségügyben igen 
csak fárasztó és szükséges a megérdemelt 
pihenés.

- 2013 februárjában kapta talán a legna-
gyobb elismerést, a sztómás betegek aján-
lása alapján Replant Cardo cég Életműdíj 
pályázatának egyik nyertese lett.

- Húsz éve dolgozom sztómaterápiás 
nővérként, és körülbelül 2-3 ezer beteget 
gondozunk az osztályon, akiket el kell 
látni tanácsokkal, illetve segédeszközzel. 
Nagy meglepetésemre engem is jelöltek 
erre a díjra, ez az egyik legszebb elisme-

résem.
- Tavaly pedig főigazgatói dicséretben 

részesült épp július elsején, Semmelweis 
nap alkalmából.

- Annak is nagyon örültem, mert így a 
kórházban is elismerték a munkámat. Na-
gyon jó a kapcsolatom dr. Molnár Gábor 
osztályvezető főorvos úrral, illetve az osz-
tály összes orvosával, és a főnővérekkel is.

- Hány órából áll egy napja? 25?
- Igen talán 25, odahaza még 

háziápolásban is dolgozom, két-három 
betegem van naponta, délutánonként, a 
napom este 10 óránál hamarabb sose feje-
ződik be. Feltöltődés a család, a kert és az 
unokák.

- Mikor, a hétvégén?
- Igen, a hétvége mindig szent és sérthe-

tetlen, akkor még néha alszok is egy kicsit.
- Rengeteg empátia és türelem szükséges 

ehhez a munkához. Hogyan lehet átsegíte-
ni a betegeket a mélyponton?

- Amikor 1984 körül kezdtük a pályát, az 
egészségügy kitüntetett szakma volt. Aki 
fehér köpenyben dolgozott, azt tisztelték a 
betegek. Talán a mai fiatalok nem ennyire 
empatikusak, de persze vannak kivételek. 
Ők még nem érzik ennek a szakmának a 
súlyát, mint mi, akik a fél életünket itt töl-
töttük.

- Ahogy tapasztaltam az ajtaja nyitva 
áll mindenki előtt. A főnővér mindig mo-
solyog?

- Igen, a mosoly ingyen van, és ha kime-
gyek a betegek közé, mindig azt mondják, 
hogy megérkezett Évike, mert halljuk a 
hangját, és egyből jobb kedvünk van. Sze-
gény nagyanyám mondta, és ez az életem 
mottója: „Amikor megszülettél, mindenki 
mosolygott, csak te sírtál, úgy élj, ha meg-
halsz, mindenki sírjon, csak te mosolyog-
jál!”

Forrás: Palicska Irén/Szentesi Élet, 
2018. június 29. 8. oldal

Szentesi hősök - 
Ahol a mosoly 
sokat számít

Remek a hangulat a szentesi kórház se-
bészeti osztályán délelőtt, nem is gondol-
tam volna, hogy nevetéssel és mosollyal 
találkozom, ami – mint megtudom – sok 
mindenen átsegít. Mindez köszönhető a 
34 éve itt dolgozó főnővérnek, aki intéz-
ményi takarítási csoportvezető, decubitus 
koordinátor és sztóma terápiás nővéri 
feladatokat is ellát. Munkáját kiemelkedő 
szakmai tudással, lelkiismeretesen végzi, 
kollégái szerint mindig nyugodt, empa-
tikus, emberi, kiváló vezető személyiség, 
mosolyát mindenki ismeri. E heti Szentesi 
Hősünk Rácz Éva, a sebészeti osztály fő-
nővére.

- Minden reggel ilyen vidáman indul az 
osztályon?

- Igen, úgy gondolom, hogy minden reg-
gelünk ilyen vidám. Nagyon szeretek a 
nővérek között lenni, így a feladataimat, a 
rengeteg papír- és háttérmunkát néha haza 
hordom. Július 1-én lesz 34 éve, hogy az 
osztályon dolgozom, és 15 éve vagyok fő-
nővér.

- Mi tartotta itt?
- Nagyon szeretem a betegeket és az ápo-

lói munkát, mindenki azt mondja, hogy ta-
lán erre születtem. Az osztályon nagyon jó 
kis csapat dolgozik, 14 nővér, egy kezelős 
nővér és két adminisztrátor kolléganő. A 
takarítási csoportvezetői feladatokat is el-
látom a kórház területén, ők 57-en vannak, 
ami szintén nem kis munka.

- Az egy szem férfi ápolót is említsük 
meg, ő egészen fiatal csapattag, két éve 
került ide.

- Sokan dolgoztunk itt a kezdetektől, 
szinte nincs is elvándorlás. Mivel az osz-
tályon ápolónői szakmai továbbképzés is 
folyik, így Viktor, mint egy szem fiú meg-
tetszett nekünk, mert nagyon jó rálátása 
volt az egészségügyre és a betegeinkre, 
szociális otthonból csaltuk át, és egy kicsit 
feldobja a csapat munkáját.

- Gondolom a főnővér teendője nem 8-4-
ig tart, éjszakákat is kell vállalni? Milyen 
egy hétköznapja?

- Nem minden főnővér vállal éjszakát, 
de én időnként beugrok. Egyébként reg-
gel hatkor kezdődik a műszakom, mint a 
többieknek, mert az osztályátadáson én is 
részt veszek, illetve a reggeli és nagyvizi-
ten. Az egész napos munkát fel se tudom 
sorolni, olyan sokrétű. A rám vonatkozó 
rész az osztály irányítása, a beosztások el-
készítése, a betegek elhelyezése, a minden-
napi gyógyszerezés, infúziót és a szakmai 
anyagokat kell biztosítani. Ez nem nyolc 
órás munka, sőt sok más feladatom is van.

Hangverseny
A Kisboldogasszony templom búcsújára 
készülve

2018. szeptember 2-án,
vasárnap 18 órakor

Nagy János
orgonahangversenyére

kerül sor, amelyre minden komolyzene 
iránt érdeklődőt szeretettel hívunk.

A belépés díjtalan, de önkéntes adomá-
nyokat köszönettel fogadunk, amit az 
orgona felújítására fordítunk.
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HIT VILÁG

A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. – Morus Szent Tamás

Böjte Csaba: 
Bátorság 

Országalapító Szent István királyunk, 
örök példakép népünknek, nemzetünknek. 
Erényei közül, e szép ünnepen fiataljaink-
nak a bátorság erényét szeretném felmutat-
ni. Szent István király mert, tudott nagyot 
álmodni, merte álmát megosztani kortársa-
ival, s bátor, kitartó munkával valóra tudta 
váltani merész terveit. Szent István, akár-
csak nagy eszményképe Mária, nem abból 
indult ki, hogy mire képes a marék porból 
született ember, vagy mire adottak a tör-
ténelmi feltételek, de nem is abból, hogy 
mihez van neki személyesen kedve, hanem 
abból, hogy mi az Isten szent akarata! Kár-
pát-medence talán legnagyobb államférfia, 
Mária példájára igent mond Isten hívására, 
vállalkozik a szinte lehetetlenre, keresztény 
királyságot alapít a Kárpát-medencében.

Egyházunk doktora, Nagy szent Teréz 
tanítása: azok számára akikkel Isten az ő 
országát építeni akarja, mindenek előtt a 
bátorság ajándékát kínálja fel, mert a félénk, 
ijedős, lusta lélekkel semmit sem tud kez-
deni. A teremtés hajnalán szólt a Teremtő 
legyen, és lett! Jézus szólt a halottnak keljen 
fel és járjon, és az megtette! Én megteszem 
mindazt, mit tőlem kér az Isten? Ezen a 
szép ünnepen gondolkozzam el azon, hogy 
Istennek ebből a drága szép erényéből, a bá-
torságból, küzdeni akarásból mennyi van az 
én tarisznyámban? Merem-e megfogalmaz-
ni álmaimat? Tudom-e bátor, kitartó mun-
kával megvalósítani azt, amit általam akar 
létre hívni Teremtőm?

Sokan úgy gondolják, alanyi jogon jár 
nekünk az ingyen orvosi ellátás, a közbiz-
tonság, minden, mit a jóléti társadalmaink 
kínálnak nekünk. Könnyen belecsúszunk 
abba a tévedésbe, hogy képzésünk, a tanu-
lás az ingyen oktatási rendszerben, a taná-
rok, nevelők feladata, s nekünk egyetlen 
„munkánk” kritizálni, megítélni az értünk 
dolgozó embereket. A történelmet nézve, 

azt látjuk, hogy az emberiség, mint minden 
egészséges szervezet kilöki magából a hi-
vatását nem teljesítő, beteg, sérült sejteket, 
tervet, álmot nem szövő, ingyen élősködő 
egyedeket, akár társadalmi rétegeket is!

Együtt néztük a világbajnokságot. Kér-
dem én, kit érdekel a csatát vesztett, si-
ránkozó csatárok bölcs magyarázkodása? 
Egyszerű a képlet, győzni kell! A győztes 
mindent visz! Nemcsak a fociban, hanem az 
evangéliumban is. A talentumát félve elásó, 
siránkozó embert Jézus kidobatja a külső 
sötétségre, az egyház sem épített az elmúlt 
kétezer évben a talentumait nem kamatoz-
tató ember tiszteletére templomot. A létért 
küzdeni kell! 

Szent István vállalta a történelmi kihí-
vást, mert és tudott álmodni egy új világot, 
keresztény Magyarországot, melyet kitar-
tó munkával a létbe is hívott. Elhangzik a 
felhívás! Tíz falu építsen egy templomot, 
s a nomád életformából alighogy kinőtt 
Kárpát-medence lakói, százszámra építik 
a jórészt máig fennálló templomokat. Sok 
a gond, a feszültség, a civakodás? Szent 
István keresztény törvényeket alkot, bölcs 
tanárokkal iskolákat alapít, szervezi a ki-
bontakozó ország megannyi intézményét. 
Meg nem alkuvó, küzdelmes életével máig 
irányt mutató értékek mentén otthont, hazát 
ad népének.

Bármit kértek az Atyától az én nevemben, 
megadja nektek – mondja a mi Urunk Jé-
zus Krisztus. Szent István hazát, országot 
kért Mária közbenjárásával számunkra, és 
Isten teljesítette szolgája kérését! Nagy ki-
rályunk közbenjárásával kérjük Urunkat, 
Istenünket, ajándékozzon meg bennünket 
az erős lelkiség, a bátorság, a kitartás, a 
küzdeni akarás lelkével, hogy mi magunk is 
létbe tudjuk hívni ott, ahol élünk a magunk 
családját, vállalkozását, az otthont jelentő 
világunkat! Kérjük Istentől Szent István 
közbenjárásával hazánk békés, boldog fel-
virágozását!

Forrás: Mária Rádió Magazin 2018. aug.

Kenyeret – cirkusz 
nélkül… – Gondolatok 

az evangéliumhoz 
(Jn 6,1–15) 

Ha végigtekintünk Jézus csodatettein, 
amelyeket az evangéliumok megörökítet-
tek, s megpróbáljuk valahogyan tipizálni, 
csoportosítani őket, arra figyelhetünk föl, 
hogy a kenyérszaporítás leírásai különös 
színfoltot képviselnek, s kicsit talán ki is 
lógnak a csodaelbeszélések sorából.

A kenyérszaporítást találóan „a tömeg 
csodájának” nevezhetnénk. Hiszen az evan-
géliumokban említett csodáknak általában 
egy-egy konkrét „kedvezményezettjük” 
volt: valaki, aki meggyógyult, akinek meg-
nyílt a szeme, a szája, aki megszabadult a 
megszállottságtól vagy épp feltámadt. Ez a 
megállapítás akkor is érvényes, ha az evan-
gélium egyes esetekben többek, esetleg tö-
megek gyógyításáról ad hírt.

S a színeváltozás, a csodálatos halfogás, 
a vízen járás is hasonlóképpen egy szűkebb 
kör – jellemzően a tanítványok – megerősí-
tését szolgálta.

Éppen emiatt sok Szentírás-magyarázó 
nem is szeretne mást látni a kenyérszapo-
rítás csodájában, mint az Eucharisztia elő-
képét. Hiszen valóban szép kifejezése ez 
annak, hogy az ősegyházban a kenyér meg-
törése közösséget teremtett, amelyben min-
dig jelen volt Jézus is a kenyérben és borban 
– és az Írások magyarázatában.

De tekintsünk most kicsit arra, hogyan 
írja le János – a többi evangéliumhoz ha-
sonlóan – a kenyérszaporítás történetét. Jé-
zus és tanítványai látják, hogy rengetegen 
követik a Mestert, aki nem sokkal korábban 
nagy csodákat tett.

Tanácstalanságuknak is tanúi lehetünk, 
amikor szembesülnek a nagy tömeggel, 
s azzal, hogy valójában szinte semmijük 
sincs, amivel jóllakathatnák az embereket.

S ez a kép, illetve Jézusnak előbb Fülöp-
pel majd Andrással folytatott párbeszédei 
megjelenítik azt is, hogy napjainkban is 
így működhet a Jézusban hívő közösség, s 
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Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezer dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy 
mink van, az sosem elég. – Dan Millman

hogy – olykor alig észrevehetően – ma is 
csoda történhet velünk. Hiszen a csodák 
– János evangéliumában különösen hang-
súlyosan – mindig jelként értelmeződnek: 
Isten Országa közelségét jelzik, amit csak 
hittel, hitben, hit által lehet megérteni. Hi-
szen a mai Krisztus-követő közösségekben 
is, sőt, nemegyszer saját magunkban is ott 
vannak kételyek: „Kétszáz dénár árú kenyér 
sem elég nekik, hogy mindenki kapjon va-
lami keveset”. S ott van a kissé bizonyta-
lan „ötletember”: „Van itt egy fiú, akinél öt 
kenyér és két hal van, de mi ez ennyinek?” 
És szerencsére ott van a hit is, a bizakodás, 
hogy Jézus ma is képes megszaporítani azt 
a keveset, amink van.

Éppen ezért sokan – a misztikumot talán 
kissé mellőzve – így magyarázzák a kenyér-
szaporítást: Jézus nem azáltal tett csodát, 
hogy fizikailag, mennyiségileg megsokasí-
totta a kenyeret, hanem azáltal, hogy jelen-
léte, tanítása, kisugárzása hatására az em-
berek bátran be merték adni a közösbe azt a 
keveset, amijük volt. Vagyis Jézus jelenléte 
feloldotta az önzés, a félelem gátjait, és a 
tömeget közösséggé, a kenyér közösségévé 
alakította át.

Jézus mindezt egy olyan korban tette, 
amikor a birodalom központjában a császá-
rok épp kenyérrel és cirkusszal próbálták 
bebiztosítani hatalmukat a nép körében.

Jézus azonban épp az ellenkezőjét teszi 
ennek: kenyeret ad a népnek, de a hatal-
mat, a királyság lehetőségét elutasítja, s ő 
maga visszavonul (a jánosi szóhasználat 
szerint konkrétan „visszamenekül”) ez elől 
egy csendes, magányos helyre. Azért, mert 
tudja: ő nem vágyik ilyenfajta hatalomra, 
népszerűségre. Nem ilyenfajta tömeget akar 
maga köré, hanem közösséget, amelynek 
nincs mása, csak öt kenyere és két hala, meg 
határtalan bizodalma a Mesterben…

Kondé Lajos, Forrás: Magyar Kurir

HÍREK – ESEMÉNYEK
Kisboldogasszony Egyházközösség

Augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele, 
népszerű néven, Nagyboldogasszony ünnepe, 
hétközben van, de a Katolikus Egyházban pa-
rancsolt ünnep. Szentmise templomunkban 18 
órakor lesz.

Augusztus 20. Szent István Király, az ünne-
pi szentmise délelőtt fél kilenckor lesz templo-
munkban.

Augusztus 25-én (szombat este) nem lesz 
szentmise!

Tanévnyitó szentmise: szeptember 2-án reg-
gel fél kilenckor kezdődik. Kérjük együtt tanu-
lók, szülők, pedagógusok, hitoktatók a Szentlé-
lek Isten vezetését, az egész tanévre.

Templomunk búcsú ünnepe szeptember 9-én 
lesz, az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. 

Szeptember 16-án 15 órakor lesz a 
kórógyszentgyörgyi kápolna helyén álló ke-
resztnél Szent Kereszt felmagasztalásának ün-
nepe alkalmából szentmise, ha az időjárás en-
gedi. Kedvezőtlen időjárás esetén a templomban 
lesz megtartva ugyanebben az időpontban.

Szeptember 22-én (szombat) este nem lesz 
szentmise!

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje ez év-
ben szeptember 23-án lesz, a szentmise 10 óra-
kor kezdődik. Az érintettek meghívót fognak 
kapni. Ha valaki valami oknál fogva nem kapna, 
és jubilál ebben az évben, jelezze szándékát a 
plébánián személyesen vagy telefonon: 63/364-
810-es számon hivatalos időben, kedd-péntek: 
9-11 óra között.

Rozgonyi Mária

Hogyan pihenjünk? 
– Lehetőség életünk 

rendezésére, 
elmélyítésére 

Nyár van. A nyaralás a családi kapcsolatok 
elmélyülését és a régi barátokkal való találko-
zás lehetőségét is magában rejti. A fárasztó és 
sokáig tartó munka miatt egymástól lelkileg el-
távolodott vagy elsodródott emberek újra együtt 
lehetnek, a közös gyökerekhez visszatérve 
megújíthatják kapcsolatukat. Lehetőség adódik 
ilyenkor arra, hogy az elmaradt beszélgetéseket 

pótolják, közös dolgaikat rendezzék, de arra is, 
hogy az újabb találkozásból indíttatásokat kap-
janak, amelyek gazdagítják őket, és színesebbé 
teszik az életüket, munkájukat. Ezzel is magya-
rázható, hogy a nyaralást követően úgy érezzük, 
frissebbek vagyunk.

A nyár persze a pihenésre is lehetőséget kínál. 
Sőt, a mai rohanó világban talán a nyár egyik 
legértékesebb ajándéka is lehet, ha ezt elfo-
gadjuk. Hogyan pihenjünk keresztény módon? 
– kérdezhetjük. Valószínű, hogy a spirituális 
könyvek keveset foglalkoznak e témával, pedig 
a lelki pihenés az életünk fontos része. Tapasz-
talatunk is van róla. Ez alapján mondhatjuk: a 
pihenés nem jelent semmittevést. Az ember 
gondolatait nem lehet leállítani, de még lassítani 
sem. A lélek a folytonos terhektől megszabadul-
va szárnyalni szeretne. Meg akar érteni olyan 
dolgokat, amelyeknek átgondolására a minden-
napok fárasztó terhét hordozva nincs módunk. 
Az élet bozótharcából felemelkedve látni akar-
ja, jó-e az irány, amely felé törekszik, nem kell-e 
azon módosítani.

A pihenésünket segítheti életünk eseménye-
inek elrendezése, elmélyítése. Ilyenkor – főleg 
idősebb korban – elővehetjük fontosabb tárgya-
inkat, ajándékba kapott könyveinket, utazásaink 
során vásárolt emléktárgyainkat, fényképein-
ket, és gondolatban összefűzhetjük őket. Felte-
hetjük magunknak a kérdést: Hogyan épültek 
be az életünkbe? Miként hordozzuk ezeket úgy, 
hogy talán nem is gondolunk rájuk, mégis ha-
tással vannak a mindennapjainkra? Váratlanul 
megszólalnak bennünk, szinte látjuk őket, s úgy 
érezzük, mintha újraélnénk az általuk felidézett 
emlékeket. Ez a gondolatfűzés, bár erőfeszítést 
kíván a képzelőerőnktől, mégis pihentető. Újra 
harmóniában láthatjuk múltunkat a jelenünkkel, 
és így magunk elé tudjuk képzelni a jövőnket is. 
A dolgok folyamatszerű szemlélése a helyükre 
rakja életünk addig kevésbé értékelt részleteit, 
esetleges sikertelenségeit. A feldolgozott kudarc 
mélyebb újragondolása is a megnyugvásukat se-
gítheti. Az elismerés pedig újabb célok kitűzé-
sére sarkallhat.

Személyes történetünk eseményeit folyamat-
ban látva felismerhetjük, hogy a mi életünk is 
az egyetemes Egyház életének része, így az 
üdvösségtörténethez tartozik. E történet egyes 
elemeire mint kockakövekre visszalépdelhe-
tünk, és azokon újra elindulva vagy végigfutva 
lendületet kaphatunk az előttünk álló felada-
tok teljesítéséhez. Megfáradt lélekkel, a múlt 
eseményeinek biztos alapja nélkül az ember 
nem mer új vállalkozásokba kezdeni. Jó példát 
vehetünk az Ószövetség prófétáiról, akik egy-
egy nehéz helyzetben – például a fogságok után 
– újragondolták történetüket, felolvasták a tör-
vényt, és az Úr segítségét átérezve láttak neki 
a megújulásnak. Szentjeink is tudtak olvasni a 
történelemből, felismerték, hogy az Egyháznak 
megújulásra van szüksége. Ezzel magyarázha-
tó, hogy az egyházszakadások után a lelki élet 
újra virágozni kezdett.

Végül szót kell ejtenünk az imádság fontossá-

gáról, amely az imént említett pihenés, újragon-
dolás és megújulás egyik legfontosabb feltétele, 
forrása. Az evangéliumok tanúsága szerint egy-
egy nehéz nap után Jézus is visszavonult imád-
kozni. Ezt tette a fáradságos kafarnaumi nap 
után is, amikor „mindenki őt kereste” (vö. Mk 
1,38). Reggel aztán folytatta útját. Egy feltehe-
tően fárasztó nap után, az esti imádság vagy pi-
henés idején felkereste Jézust Nikodémus, hogy 
a lelki megújulásról kérdezze. Jézussal való be-
szélgetése imádságnak is értelmezhető, amely-
ből a farizeus megtudhatja, hogy a Szentlelket 
nem lehet látni, de a kegyelem által újjászületett 
ember érzékeli (vö. Jn 3,8). E szentírási helyek 
azt mutatják, hogy a lélek nyugalmát az imád-
ság adja meg az ember számára. Ez szükséges 
ahhoz, hogy másnap folytatni tudja a munkáját, 
és lélekben megújulhasson.

Nyár van, most alkalmunk nyílik a pihenés-
re is. Múltunk és jelenünk újragondolásával 
rendezzük az életünket, emberi kapcsolatai-
kat, hogy aztán megújult erővel folytathassuk a 
munkánkat.

Forrás: Beran Ferenc/Magyar Kurír
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„Ne hagyd elveszni emlékeidet,
felejtsd a rosszat, őrizd a szépet,
Téged illetnek, megélted őket.”
(Moretti G.)

Nehezen tudtam hozzáfogni írásomhoz, nem 
azért, mert nem volt mit írnom, hanem azért, 
mert nagyon sok emlékkép kavargott bennem, 
amit nehezen tudtam rendbe rakni, szelektál-
ni… és hát az eltelt idő is hosszú: 50 év. Az első 
dolgok mindig a legemlékezetesebbek marad-
nak az ember életében – az első nap valahol, az 
első csók, az első szerelem, de az első gyermek 
születése, vagy az első unoka… és hát a nyug-
díjas idős tanár néninek az első tanítványai is 
ilyenek, akiknek 5-től 8. osztályig ő volt az 
osztályfőnökük.

1964-ben kezdtem tanítani képesítés nélküli 
nevelőként, a volt iskolámban. Egy „fészekal-
ja” gyereknek (29) lettem a nevelője, tanítója, 
felelőse, azaz osztályfőnöke. Ezek után lettem 
a Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-törté-
nelem szakának levelező hallgatója (7 évvel az 
érettségi után). Nem volt könnyű asszonyként 
tanulni és tanítani úgy, hogy mindig nyugodt 
szívvel tudjak lefeküdni. Ha jól emlékszem, a 
magyar és történelem mellett éneket és testne-
velést is tanítottam az első időben. Mindhárom 
ötödik osztályban tanítottam a testnevelést és 
nagyon szerettem a gyerekekkel együtt tornáz-
ni. Hevesi Pista bácsi – az én volt tanárom – 
segítő, figyelő szeme kísérte munkámat, amit 
közel egy évtizedig szívvel-lélekkel végeztem. 
A „gyermekeim” jó magaviseletűek és szorgal-
masak voltak, a szülők elfogadtak és úgy érez-
tem, a gyerekekkel megszerettük egymást.

A napok, hónapok, évek gyorsan teltek, a volt 
igazgatóm, Pusztai János bácsi és a kollégáim 
minden segítséget megadtak, amivel az órákra 
való felkészülésemet segíthették. Tanultam és 
tanítottam, hogy eredményesen államvizsgáz-
hassak és jó tanár válhasson belőlem. Megérte!

1968-ban elballagott az „első” osztályom. A 
következő évben megszületett a fiam és 1969. 
szeptember 2-án megkaptam Oklevelem, mely-
ben magyar-történelem szakos általános iskolai 
tanárrá nyilvánítottak. Egy régi álmom vált ez-
zel valóra!

És mi lett az 1968-ban elballagtatott gyere-
kekkel?! – Azóta ötévenként találkoztunk, és 
most megpróbálom 50 év emlékképeit szavak-
ba foglalni, elmesélni:

- Az első találkozót még a továbbtanulás, 
az útkeresésük beszámolói jellemezték. Ki, 
hova, merre ment? Mit csinált? Sikerült-e az 
első akadályt eredményesen venni? Jó útra lel-
tek-e?!

- A 10 és 15 éves találkozónkra már sok 
minden más is kiderült. A lányok közül sokan 
férjhez mentek, gyermekük született. A fiúk 
is kezdtek nősülgetni, biztos megélhetést pró-
báltak teremteni magunknak, családjuknak. 
Sokan már befejezték felsőfokú iskolájukat, 
s kezdték karrierjüket építeni, vagy éppen új 
utakat próbáltak ki.

- A 20. és 25. évfolyam-találkozóra össze-
gyűlt gyermekek jó része gyorsan illanó évek 
alatt felelősségteljes szülővé vált. Új értelmet 
kapott életük. Nemcsak saját életükről kellett 
dönteniük, hanem az utódaikéról is, belekerül-
tek életük legszebb és legtenniakaróbb korába. 
A 30-40 éves ember nem ismer lehetetlent. 

Tetterős – akár nő, akár férfi. 
Ahogy telt az idő, egyre jobban kezdték igé-

nyelni az egymással való találkozást. Különö-
sen a 25. éves találkozó után vált ez igényükké, 
hogy társaikkal találkozzanak és elmondhas-
sák egymásnak örömeiket-bánatukat. A szó 
nemes értelmében eldicsekedhessenek az élet-
ben addig elért eredményekkel. Azt mondja 
a fáma: „a megosztott öröm dupla öröm”! S 
miközben rohantak az évek, ők is gyarapodtak 
testben-lélekben, anyagiakban. Sokan közülük 
legyökereztek itthon, vagy távol szülőfalujuk-
tól, sőt néhányan új hazában leltek párra, új ott-
honra, megélhetésre.

- „Szétszór a sors, mint szél a port” – énekel-
tük 50 éve, és valóban így is volt, szétszóródtak, 
- már aki tehette – mert sajnos egy osztálynyi 
„gyerekünk” az eltelt idő alatt az „örök hazá-
ba távozott”. A 8/a-ból 9, a 8/b-ből 5, a 8/c-ből 
14 fő, velük elment 8 tanáruk is (egy osztály!). 
Néma csendben adóztunk emléküknek.

Az elszálló évtizedek után egy szép, kerek 
évforduló érkezett el, 2018. július 14-én az 50 
éves évfolyam-találkozó ideje. Egy osztálynyi 
gyerek, 29 fő és a meghívott 8 tanáruk (köz-
tük a 3 osztályfőnök) töltötte meg az iskola volt 
rajz-termét (a másik osztálynyi egészségügyi 
vagy családi okok miatt hiányzott, egy osztály-
nyi „igazoltan volt távol”) baráti beszélgetésre.

- Mint a legtöbb találkozót, ezt is az aktív, 
talpraesett, Csernákné Vígh Ibolya vezetésé-
vel szervezték meg a lányok: Bárányné Baráth 
Emike, Vassné Agócs Ilike, Drótosné Czene 
Kati, Baginé Ferenci Anci. Erre a jeles alka-
lomra a kávé mellé házi készítésű szegvári 
kaláccsal vártak bennünket. A Polareczki lá-
nyok mindig önzetlenül segítőkészek. Icu férje 
segítségével most is még 9 fajta aprósüteményt 
készített. Köszönjük fáradozásukat!

A szervezők szívhez szóló, kedves meghívó 
szavaira olyanok is eljöttek erre az évforduló-
ra, akik régen, vagy egyáltalán nem jártak az 
itthoni találkozókra. Többen közülük – időt, 
fáradságot, pénzt sem sajnálva – messzi, hosz-
szú útról jöttek haza – jöttek, mert hívták őket, 
mert az egymás látása és hallása utáni vágy is 
hajtotta őket és a régi fészekből baráti kézfo-
gások, ölelések várták őket. Igazak Kölcsey 
szavai:

„Nincs szebb kora az emberiségnek,
mint az első ifjúság évei.
Azok a láncok, melyek akkor köttetnek,
nem szakadnak el örökké.
Mert nem a világban kerestünk még akkor 
barátokat, hanem a barátainkban
leltük fel az egész világot.”

Számvetés – ötven évről 
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Két és fél órán keresztül beszélgettünk osz-
tály és névsor szerint – ahogy jött, egymás 
után mondtuk el a számunkra legfontosabb 
eseményeket. Kötetlenül – mintha mesélnénk 
– kinek mennyi mondanivalója volt az eltelt 
öt vagy ötven évről. Emlékeink központjában 
már nem mi, vagy gyermekeink álltak, hanem 
az unokák! Látni kellett volna a sok csillogó 
papa-mama szemét! Persze boldogan számol-
tak be saját és gyermekeik életútjáról is, nem 
kis büszkeséggel osztották meg egymással az 
elért sikereket.

Aránylag kevés volt az „itt fáj – ott fáj”, vagy 
a nyugdíjas évektől való félelem gondolata. De-
rűsen, optimistán, sikeres munkával, örömmel 
teli életutakkal a hátuk mögött tekintenek a 
jövőbe! Az igazi, a kötetlen baráti beszélgeté-
sek a Castellumban a fehér asztal és egy finom 
vacsora mellett kezdődtek. Majd körbe járt az 
asztaloknál a Szabó Ancsi által készített gyö-
nyörű grillás-kosár – benne a finom falatokkal 
– és el is fogyasztottuk mind. Köszönjük Neki! 
Gajda Feri felesége is finom sütikkel kedveske-
dett nekünk.

Ezúton is köszönjük „lányainknak” és pár-
juknak, hogy két kezük munkájával is emelték 
ennek a napnak a fényét. Asztaltól-asztalig 
sétálva, beszélgetve előkerültek a családi al-
bumok, a fényképek is, és gyönyörködhettünk 
egymás kedves fotóiban. Hűvös Oszi a találko-
zó egész ideje alatt csattogtatta gépét, aminek 
eredményeit majd felteszi az internetre, aki 
hozzá tud férni, az majd megnézheti.

Az idő repült, a felejthetetlenre sikerült, jól 
szervezett 50 éves találkozó számomra lassan 
véget ért. Éjfél felé járt az idő, amikor a sok 
kedves élménnyel elindultam haza. Elaludni 
még sokáig nem tudtam, mert fejemben, szí-
vemben zsongott a napközben átéltek minden 
mozzanata, minden meséje. És felejthetetlen 
élményt jelentett számomra az is, hogy az 51 
éve nem látott régi kedves tanítványom, Emike 
eljött erre a találkozósa, sőt megőrizte és el-
hozta azt a levelemet, amit több mint 5 évti-
zede írtam neki. Szívszorítóan megható volt ez 
számomra.

Az írást nekem csak elkezdeni volt nehéz, de 
miután belefogtam, áradtak belőlem a gondola-
tok, mint a folyó vize, ha elszabadul. Elnézést, 
hogy írásommal időrabló lettem kedves Olva-
só, de élményeimet, érzéseimet jó volt megosz-
tanom.

Befejezésül kívánok mindenkinek jó egész-
séget, sok sikert, boldogságot az élethez!

Vígh Lászlóné, az 1968-ben végzett 8/b. 
osztályfőnöke

Grecsó Krisztián: 
Tudta? 

Én már nem tudom, vagyis elfeledtem, 
és akarnom kell emlékezni rá, hogy alig 
néhány évtizede még nálunk, Magyarorszá-
gon is szóltak egymáshoz az emberek, tudni 
akarták, honnan jön a másik, mire vágyik, 
nyitva voltak az ajtók, feljártunk egymás-
hoz, a függőfolyosón vagy a kisház előtt ott 
volt a hokedli, arra ültek ki az öregek, akik 
nem is voltak öregek, és mondták, hogy telik 
az élet, mi a titka a roppanós kovászos ubor-
kának, milyen nóta járja, ki süti legszebbre 
a szalonnát, hol olcsó a sütőmargarin.

Én már nem tudom, mi lehetett annak a 
bizalomnak az alapja, hogy bárhol kaptam 
egy karéj lekváros kenyeret, és az utca tele 
volt gyerekkel, lábtengóztunk és jártuk a 
határt, az öregek, akik nem is voltak öregek, 
dominóztak vagy huszonegyeztek, és vala-
hogy mindig volt min nevetni. El sem tu-
dom képzelni, min lehetett annyit nevetni.

Én már nem tudom, hogy volt, hogy sze-
rettük, vagy ha nem, hát elviseltük egymást, 
nem kellett kínosan feszengeni a vasárnapi 
ebédnél, már nem emlékszem, milyen úgy 
beszélgetni, hogy ha vannak is tabu témák, 
nincsenek aknák, nem lesz lápos és mérge-
ző a beszélgetés egyik tőzeges szóról a má-
sikra; csevegjünk bármiről: szobafestésről, 
locsolásról, olvasásról.

Én már nem tudom, milyen az, hagyo-
mányról, szokásokról beszélni alanyi jogon, 
úgy, hogy hiszem, a világ leírható és meg-
hódított, mert a búcsúra hazajön a család és 
a húszliteres fazékban rotyog a töltött ká-
poszta, és az asztali fehérbor mellett elme-
séljük a nagy eposzainkat, mondjuk arról a 
rémületes inflációról, amikor tönkrement a 
pengő, és a házra félretett pénzből tata vé-
gül egy kenyérvágó kést vett meg egy bilit.

És persze azt sem tudom, honnan vették a 
régi öregek a derűt, merthogy ezt nem sírva 
mondták, hanem nevettek, „ma is megvan 
az a bili”, mondta kacagva tata, pedig nem 
volt meg, vagy ma nincs meg, ahogy derű 
sincs, az élet derűje, ami akkor is erősebb 
volt a türelmetlenségnél, gőgnél, irigység-
nél, ha nem lett meg a csinos családi ház. 
Mert volt helyette boldogság, gyerekek, jó 
szó, és annál nem volt fontosabb.

Úgy hozta az úri dolgom, hogy egy ap-
rócska olasz faluban voltam, amikor itthon 
megint felizzott a gyűlölet állami ösztöké-
je, amikor újra irritálni kezdték a magyar 

emberekben az egyébként is megzavarodott 
lelket. Próbáltam nem figyelni a hazai híre-
ket, hogy „tudtam-e”, csak ültem, néztem 
a tengert, és láttam, hogy arrafelé még ki-
ülnek a padra az öregek, akik nem is öre-
gek, dominóznak a tengerparton, nagyot 
nevetnek a péknél, nem lökik el egymást, 
nem keresik a konfliktust, nem úgy élnek, 
hogy azt lesik, min sértődhetnek meg. És 
nem azért – hiszem, hogy nem –, mert jobb 
emberek, mint mi. Aztán persze mégis, és 
mégsem.

Éreztem magamban a kelet-európai ru-
tint, ingert a szorongásra, a félelemre, a tü-
relmetlenségre, „mit lopja a napot?”, „miért 
nem szól rá a gyerekre?”, „miért nem hozza 
már?”, de a tenger, a falucska szűk utcái, a 
mosolygós emberek nem hagyták, minden 
mozdulat kigúnyolta jól táplált magyar szo-
rongásom. Irigy lettem, bevallom, egészen 
őszintén irigy. Szeretném én is elhagyni 
az eredendő sértettségem, ami a Lajtán in-
nen úgy születik az emberrel, mint másutt 
Ádám és Éva vétke, azt az örökös gyanak-
vást, hogy engem rá akarnak szedni, meg 
akarnak károsítani, át fognak verni, meg-
alázó helyzetbe fogok kerülni, és másról 
sem szól az élet, mint hogy ezekre készü-
lök, és ezeket heverem ki. Mert semmilyen 
sérelmemre – ahogy az apáméra és az ő ap-
jáéra sem volt – nincs orvosság, jóvátétel, 
igazság. Ezért mi, magyarok az apróságokat 
(elénk állnak a sorban, nem engednek át a 
zebrán) is úgy éljük meg, mintha bedőlt vol-
na a világ, és csak dühöngünk, rágjuk ma-
gunkat, pazaroljuk az életet.

Vajon tudtam én valaha bízni, várni? És 
maga? Maga tudott? Tudta, hogy bízni, hin-
ni jó dolog, gyógyítja a lelket?

Láttam egy nagyon öreg livornói nénit, 
járókeretbe kapaszkodva csodálta a tengert, 
aztán behunyta a szemét, és csak hagyta, 
hogy simogassa a sós szél. Amikor elfá-
radt, idős fia és menye visszasegítették az 
autóba. Néztem az órámat, két és fél percig 
tartott, mire be tudott ülni az ülésbe. Addig 
állt a tengeri úton, az egyetlen hegyi szer-
pentinen a forgalom. Várták, hogy egy idős 
ember elinduljon haza. Nem dudáltak, nem 
villogtak, nem mutogattak. Egy idős asz-
szony szerette a tengert. És most hazamegy. 
Az az idős ember mi vagyunk, a mi múl-
tunk, a mi zálogunk, a mi toleranciánk, a 
mi szeretetünk.

Ön tudta ezt?

Forrás: Vasárnapi Hírek, 2016. július 30.



12. oldal XXXI. évfolyam 8. szám

Lovastábor 
Az előző évek sikere után idén 6. alka-

lommal szervezte meg a Tűzköves ala-
pítvány az élményekben gazdag, ötnapos 
lovastáborát július 9-13-ig. A tábor célja 
ismételten az volt, hogy a gyermekekkel 
megszerettessük a lovaglás élményét, hogy 
a szabadidős lovaglás életmóddá váljon a 
jövő nemzedék számára.

A hétfői borús-esős időjárás ellenére mo-
solygós, várakozással teli 24 gyerkőc tette 
derűssé számunkra ezt a napot, számukra 
pedig a lovak. A Vangel tanya újra benépe-
sült és gyermekzsivalytól vált hangossá. A 
táborlakók közül hárman voltak első tábo-
rozók, a többiek ismerősként köszöntötték 
egymást. A bemutatkozás és a tábor szabá-
lyainak megbeszélése után a gyerekek meg-
ismerkedtek testközelben, az amúgy már 
ismerős lovakkal.

Az idén is minden programot a gyerme-
kek igényeihez igazítottuk, így a lovaglásé 
volt a főszerep. Egyéni szintfelméréssel ál-
lítottuk össze a csoportokat. Lovastudáson 
kívül figyelembe véve az életkori pszichés 
és fizikai adottságokat is. A tábor során 
jutott idő arra is, amire a rohanó hétközna-
pokban nem. Tanulták a lóvezetést, nyer-
gelést, szerszámozást. Lóápolást, lóval és 
lovaglással kapcsolatos teendőket. Volt idő 
legeltetni, kicsit együtt élni a lóval, s meg-
tanulni a lovak körüli magatartás legfonto-
sabb szabályait.

Csütörtökön délután a lovaglásban elfá-
radt izmainkat a Kendergyárban egy nagy 
fürdőzéssel frissítettük fel. A tábor utolsó 
napján tartott bemutató remekül sikerült, 
ahol a kis lovasok bemutatták a hét folya-
mán megszerzett tudásukat családtagja-
iknak. Az 51 hozzátartozó nagy tapssal 
jutalmazta mind a 24 gyermeket, mely szá-
munkra is igen nagy elismerés volt.

Pozitív élmény volt számomra, hogy a 
gyerekek milyen gyorsan befogadták az új 
táborozókat és önzetlenül segítették egy-
mást és a mi munkánkat is. Szerencsére 
működött egy kohéziós erő, a ló iránti imá-
dat, ami összetartott bennünket.

Augusztus 6-10-ig ismét a gyerekeké és 
a lovasoké lesz a főszerep a Vangel tanyán. 
A létszám betelt. Hétvégi lovaglásra mindig 
van lehetőség, melyhez előzetes időpont 
egyeztetés, bejelentkezés szükséges.

A lovastábor eszközként szerepel az em-
ber-ember és ember-ló közötti kapcsolat 
megerősítéséhez. A gyermekek zöméből 
nem lesz a lovaglást hivatásként űző lovas, 
hanem remélhetőleg szabadidejét haszno-
san eltöltő felnőtt, aki ezáltal biztosítja a ló 
túlélését gépesített és globalizált világunk-
ban.

Bárány Brigitta

XI. Tó és Sörfesztivál 
Július első hétvégéjén benépesült a 

Kórógy-tó környéke. Igazán szép környe-
zetben, az Önkormányzat, a Művelődési 
Ház és a Tűzköves Alapítvány szervezé-
sében került megrendezésre a fesztivál, 
melynek már hagyománya van települé-
sünkön. 

A nyitó program már pénteken elkezdő-
dött, a Jump Rock Band szórakoztatta a 
közönséget, igazán jó hangulatot alapozva 
meg a szombati fő műsorokhoz. Másnap 
délelőtt baráti, családi társaságok foglalták 
el a kijelölt főzőhelyeket, és készítették el a 
déli ebédet. Igen változatos és finom ételek 
készültek. Finom illat csalogatta a partra 
a vendégeket. Készült csirke, hal, marha, 
gulyás étel, amit bárki megkóstolhatott. 

A homokos parton strand röplabda 
bajnokság volt Vass Tibor tanár úr veze-
tésével. Minden csapat nagyon lelkes és 
sportszerű volt. Az ifjúság körében nagy 
élményt jelentett ez a bajnokság, éppúgy, 
mint a Kórógy-tavi sárkányhajózás is. A 
két pályát napnyugtáig használták a spor-
tolni vágyók. 

Lehetett lovagolni is a füves tisztáson, 
ami szintén sok résztvevőt megmozgatott.

Kézműves foglalkozás, arcfestés vár-
ta a jelenlevőket egész nap. Tavirózsák is 
készültek, melyet napnyugtakor kis mé-
csesekkel a közepükön a tóra helyeztünk. 
Nagyon látványos szép pillanata volt ez az 
estének. 

Időközben étel, ital, sör, édesség, ruha és 
kézműves pavilonok foglalták el a tisztást. 

A színpadi programok délután 2 órától 
indultak. Szűcs Zoltán slágereket énekelt, 
amit a Mesekocsi Gyermekszínház műso-
ra követett. A gyermekek páholyként fog-
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40 ezret is 
fizettek egy adag 

pörköltért - Bihariék 
megsegítésére főztek 
Fábiánsebestyénen

Több mint 450 ezer forint gyűlt össze 
szombaton a fábiánsebestyéni jótékonysá-
gi pörköltfőző versenyen. Volt, aki 40 ezer 
forintot fizetett egy adag pörköltért. A Kis-
kocsma Baráti Köre a teljes adományt a 
szegvári Bihari családnak adományozta.

Szombaton délután nyolc bográcsban 
főtt a pörkölt a civil ház udvarán. A pacal-
tól a marháig, a birkától a körömpörköltig, 
zúzáig széles volt a kínálat. A jótékonysági 
főzőversenyt a Kiskocsma Baráti Kör szer-
vezte, amelyhez két civil szervezet, a Ke-
zünkben a Jövőnk Barátokkal Könnyebb 
Egyesület és a Lehetőséget Mindenkinek 
Civil Egyesület is csatlakozott. Fél öt után 
már kisebb tömeg várakozott türelmesen a 
pörköltre, amelyért a szervezők nem kér-
tek fix árat. Mindenki annyit adott egy 
adagért, amennyi pénzzel segíteni szerette 
volna a szegvári Bihari családot. 

40 ezret adott egy adag pörköltért
– Nem gondoltam volna, hogy ennyien 

eljönnek, bár bíztam benne, hogy egy 
ilyen nemes ügy érdekében meglesz az 
összefogás. Volt, aki a munkájával járult 
hozzá, más pedig anyagilag, hogy segíte-
ni tudjunk a Bihari családnak – mondta el 
a jótékonysági rendezvény ötletgazdája, 
Bálint Róbert, akit szerkesztőségünk év 
elején Az év embere címmel tüntetett ki, 
hasonló akciók szervezéséért. 

– Volt, aki egy adag pörköltért 40 ezer 
forintot fizetett. Vagyis nem az étel volt a 
fontos, hanem a segítségnyújtás. Tudják 
az emberek, hogy bárki kerülhet önhibá-
ján kívül átmenetileg nehéz helyzetbe, és 
akkor nem marad egyedül, lesz segítség. 
Bihariéknak is, ahogy tapasztaltam, hatal-
mas erőt ad az, hogy látják, törődnek velük 
az emberek.

Együttérző szakácsok
– A Délmagyarországban olvastam, 

hogy lesz egy jótékonysági főzés. Úgy 
gondoltuk a barátommal, Tóth Istvánnal, 
hogy mi is benevezünk – mondta Kardos 
Attila, aki csapatával Szentesről érkezett a 
fábiáni főzésre. Azt is elárulta, nincs nagy 
gyakorlata a bográcsozásban, három nap-

lalták el a színpad előtti homokos fövenyt, 
nagyon élvezték az egy órás interaktív elő-
adást. 

A bajor sörfesztiváli hangulatot a 
Heimatklang zenekar varázsolta a közön-
ség elé. Nagy sikerük volt, a közönség 
haza sem akarta engedi a zenekart. A Sör-
fesztivál hangulatához hozzá tartozik ez a 
varázslatos ritmus, amit csak ilyen alka-
lomkor hallhat a nagyérdemű.

Bemutatkozott a Fuszulyka Klub is. 
Vidám előadásuk bizonyította milyen jó-
kedvű, szórakoztató, tenni akaró csoporttá 
kovácsolódtak össze. 

Testvértelepülésünk Lewin Brzeski de-
legációja is fellépett a színpadon. Ezen a 
héten 18 gyermek és 8 felnőtt látogatott el 
Szegvárra. Kapcsolatunk 21. éves, és egy-
re jobban szeretjük megismerni egymást, 
kellemes időt tölteni egymás társaságában. 

Az egész napi rendezvényt a First ze-
nekar koncertje zárta. A szünetben Retro 
slágerekre mozgattuk meg lábainkat. 

A fesztivált megörökítette Kerekes Má-
tyás, a Kurca-TV és a Szentes TV. 

Köszönjük a Falufejlesztő KFT, a Pol-
gárőrség munkáját. 

A nyár a fesztiválok, a jó hangulat, a sör, 
a mozgás, kicsit a megpihenés évszaka. 
Ezzel a rendezvénnyel igyekeztünk eze-
ket a kritériumokat teljesíteni. Aki elláto-
gatott a Kórógy-tó partjára csakis pozitív 
élménnyel tért haza. Az idő is kegyes volt 
a rendezvényhez. A napsütésé volt a fősze-
rep. A First zenekar koncertje után kezdett 
cseperegni csak az eső. 

Nekünk Szervezőknek a legnagyobb 
visszaigazolás a közönség elégedett moso-
lya, amiből ezen a rendezvényen nem volt 
hány.

Vajda Gabriella
Tűzköves Alapítvány

pal korábban főzött először pörköltet. De 
kiderült, született tehetség. Sűrű és finom 
lett a marhapörköltje.

– Olvastam, hogy mi történt a Bihari 
családdal. Szavak nincsenek. Belegondol-
tam a helyzetükbe, mit élhetnek át. Ezért 
vállalkoztam a versenyen való részvételre 
– mondta a fábiánsebestyéni Tóth Attila, 
aki szív- és zúzapörköltet főzött köröm-
ágyon.

Bihariék is részt vettek a rendezvényen. 
A család előtte a szentesi kórházban járt, 
a gyerekek anyukáját látogatták meg, aki-
nek januárban leállt a szíve. Mint megír-
tuk, az orvosok negyven perc újraélesztés 
után tudták visszahozni a fiatalasszonyt 
(2018. június 5.: Mos, főz, babázik a szeg-
vári édesapa). Az édesapa a négy gyermek 
mellett nem tud munkát vállalni. A legki-
sebb még csak 7 hónapos. Nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek. Jól jön nekik minden 
segítség. A legkisebb Bihari, Peti kézről 
kézre járt a rendezvényen. Az apuka, a 44 
éves Bihari József és a nagyok, Máté, Dani 
és Kamilla is sokat beszélgettek a helyiek-
kel, akik az anyuka állapotáról és a min-
dennapjaikról kérdezték őket. 

Egy óra alatt elfogyott minden
– Nagyon jó érzés, hogy ennyien eljöt-

tek, még szegváriak is voltak, meg régi 
iskolatársak. Nagyon hálásak vagyunk 
mindenkinek, aki segített – mondta az 
édesapa, Bihari József. Megtudtuk, felesé-
ge jól van, de a meleg megviseli. Erősödik, 
hatalmas akarattal küzd a felépüléséért. 
Szeretnék, ha rehabilitációra, utókezelésre 
Szegedre mehetne.

Nem egészen egy óra alatt az összes 
bogrács kiürült. A felhasznált 215 kilónyi 
alapanyagból 431 adag pörkölt főtt. Min-
denkinek nem is jutott a hatalmas érdeklő-
dés miatt. Bálint Róbert főszervező pedig 
a bográcsozás után több mint 450 ezer fo-
rintot adott át a családnak.

Forrás: Kovács Erika/delmagyarorszag.hu
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Tégla 
Ferenc Gábor

Három olimpián képviseltem hazámat 
és szülőfalumat*
Kitéphetetlen gyökerek. Néhány mondat 
a családról.** A Téglavető-Téglás-Tégla 
család ősei 1727-ben költöztek Pozsony-
ból Szegvárra. Szabadköltözésű, római 
katolikus vallású, magyar anyanyelvű, 
téglavető foglalkozású mesteremberek-
ről van szó. Egy 1745-ben készült szeg-
vári összeírásban Téglavető József neve 
a módosabb mesteremberek névsorában 
tűnik fel. A Téglavető családnevet viselte 
1772-ben János, aki házzal és földdel bíró 
szőlősgazda volt. Fia, István már Téglás 
néven kérte meg Nádasi Krisztina kezét, 
a falu egyik legelőkelőbb családjából. A 
család egyik tagja Tégla Ferenc II 1914-
ben halt hősi halált. Lőtt seb következté-
ben elvérzett egy ezredroham alkalmával. 
Tégla Ferenc Gábor erdélyi származású 
anyai nagyapja, Szilágyi Gábor Monte-
negróban, Risanban katonai tömegsír-
ban alussza örök álmát. A hősi halált halt 
Tégla Ferenc II és Szilágyi Gábor nevét 
Szenczi Sándorné polgármester asszony 
vésette fel a szegvári hősi emlékmű talap-
zatára. Az apai nagymama, Farkas Anna 
testvére a nemrégiben felújított Szegvár-
Öregfalusi temető katonai parcellájában 
nyugszik, mint a második világháború 
áldozata. A család a Megyeház építésekor 
tette le „névjegyét” Szegváron. Az építés-
hez szükséges téglák jelentős részét a Tég-
la-család tagjai verték. Tégla Feri büszke 
sportrelikviáira. A relikviák gyűjtésén túl, 
a családi hagyomány őrzőjeként különle-
ges téglákat is gyűjt, amelyek között tég-
lavető ősei által vert téglák is találhatók. 
Érdekes családtörténeti motívum kapcso-
lódik Munkácsy Mihály*** szegvári láto-
gatásához. Munkácsy szegvári látogatását 
a Szentes és Vidéke újság 1891-ben ismer-
teti. „Munkácsi tegnap Szegvárra rándult 
ki, tanulmányokat tenni…” Akác László 
az Élet és Tudomány irodalmi rovatveze-
tője „Szegvár” című írásában a következő 
dokumentumot teszi közzé: „…Munká-
csi fest nálam. Szegvár. 1891.” Munkácsy 
szegvári tartózkodásának egy – először 
most közzétett – adaléka. (Berkecz Emí-
lia leveléből.)” Munkácsy „…amint ezt a 
művészettörténeti kutatások kiderítették 
– egyebek között ebben a faluban keresett 
modelleket az 1893-ban befejezett Hon-
foglalás című, ma a Parlamentben látható 
hatalmas festményéhez.” A Szentesi Élet 
2012 és 2014-es vonatkozó számaiban jó-
magam dolgoztam fel a Tégla Feri őséhez, 
– „Majzik nagyapa” – kapcsolódó családi 
szájhagyományt. Ezek szerint Munkácsy 
Mihály Majzik nagyapáról mintázta Ár-

pád apánk egyik alvezérét. Ebből a patinás 
szegvári családból indult világhódító útjá-
ra Tégla Feri, amikor 1966-ban 56.34 m-es 
diszkoszvető eredményével sikerült meg-
javítania, a későbbi négyszeres olimpiai 
bajnok Alfred Oerter (USA) 55.88 m-es 
ifjúsági világcsúcsát. 

Írta és közreadja: dr Mészáros Imre
családfakutató és családtörténetíró

(szerzői jogvédelem alatt)

*Részlet Tégla Ferenc Gábor önéletrajzi 
könyvéből
** A családtörténeti rész dr. Mészáros 
Imre családfakutató munkája
*** Munkácsy és Munkácsi minden eset-
ben az eredeti, idézett forrás szerint.

A Tégla családra vonatkozó anyakönyvi adat 
1759-ből

Felbecsülhetetlen értékű dagerrotípia a Tégla 
család két tagjáról

Feri dédszülei Farkas János és 
Szőke Apollónia

A Szegvári Kastély, melynek téglái őrzik a 
család keze nyomát (Fotó: Purgel Zoltán)

Dr. Verdon Lajos szegvári plébános levele 
Majzik Jusztina asszonynak, férje Szilágyi 

Gábor magyar honvéd haláláról

Bizonyítottunk!
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 

Sportegyesület versenyzői a számukra 
kimaradt szentesi világbajnokság után 
egy másik rangos eseményre készültek. 
Ez pedig a 8th Kyokushin Karate Europen 
Championship, amelyet 2018. július 13-14-
én rendeztek a romániai Nagyszebenben. 
A több országot, többek között Görögor-
szágot, Svájcot és Izraelt is érintő esemé-
nyen több mint 300 versenyző vett részt.

A versennyel kapcsolatos egyeztetés 
alapján úgy tudtuk, hogy 13-án regisztrá-
ció és kontroll ellenőrzés, míg 14-én maga 
a verseny lesz a program. Ennek ellenére 
nagyon meglepődtünk, amikor a helyszín-
re érve zsúfolásig megtelt sportcsarnokba 
léptünk. A szervezők gyorsan felvilágosí-
tottak minket az időpontok változtatásáról 
és azt kérték, hogy amennyiben ez min-
ket nem zavar a versenyzőink öltözzenek 
gyorsan át, mert azonnal kezdődik a for-
magyakorlat kategóriában a verseny. Mon-
danom sem kell, hogy mit éreztünk. Mivel 
nem kellett a mérlegeléstől tartanunk ezért 
egész úton lehetett enni és inni is. Az utol-
só falatok épphogy leértek, de már tatami-
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ra kell, hogy álljanak, de hát erre is tanít ez 
a sportág, hogy mindig a legjobb formát 
mutasd és ne a kifogásokat keresd. 

17 óra 30 perckor érkeztünk és 18 óra-
kor elkezdődött a verseny. Túl sok idő nem 
volt az izgulásra. Az események gyorsan 
pörögtek. Ebben a kategóriában érintett 
versenyzőim Suti Georgina, Szabó Hédi 
és Erdei Daniella is szépen bemutatott 
gyakorlattal vette az első akadályt. A 
pontszámok alapján első és második he-
lyeken várhatták a következő kört. Ekkor 
egy magasabb értékű gyakorlatot kellett 
bemutatni, ami nekünk és ellenfeleinknek 
is jól sikerült. Sajnos néhány tized eltérés 
mutatkozott ellenfeleink javára és így egy-
egy helyet hátra csúszva Gina ezüst, Hédi 
pedig bronzérmet szerzett. Danielláék 
heten voltak és a második kör végén egy 
izraeli és egy román lányt megelőzve ötö-
dikként zárt. Az eredményhirdetést meg-
várva elég későn kerültünk ágyba, de ösz-
szességében a kialakult helyzet ellenére az 
eredményekkel elégedett voltam. 

Másnap reggel 8-kor már a sportcsarnok-
ban voltunk, mert kezdődtek a küzdelmek. 
Ebben a kategóriában négy versenyzővel 
voltunk érdekeltek. A legfiatalabbakkal 
kezdtek. Szinte minden tanítványom kör-
mérkőzéses, számunkra kicsit idegen és 
durva a szabályokat nem igazán betartott 
rendszerben harcolt. Már a versenykiírás 
áttekintésénél világos volt, hogy kinek 
lesz nagyon nehéz dolga. Gina fiatalabb-
ként, de a legnagyobb súlycsoportban, míg 
Hédi azonos korúakkal, de a legkisebb sú-
lyúként kell hogy kivívja a győzelmet egy 
idegen országban úgy, hogy egyetlen ma-
gyar bíró sem lesz egy esetleges kérdéses 
döntésnél a segítségünkre. Gina a helyiek 
nagy kedvencével kezdett, amit a neve hal-
latán kitört ovációból sejtettünk. A másfél 
fejjel magasabb és 4 kg-mal nehezebb el-
lenfél, aki majd két évvel idősebb volt Gi-
nánál az elvárásoknak megfelelően kezdett 
és 20 mp alatt eldöntötte a kérdést. Büszke 
voltam tanítványomra, hogy ezután a ve-
reség után is élt benne a bizonyítási vágy 
és felállt újra a tatamira pedig szemben 
egy még nehezebb ellenfél állt csak nem 
volt annyira agresszív, mint előző ellenfe-
lünk. Gina nagyot harcolva hosszabbítás-
ra vitte az első menetet. A következő egy 
percben nagyon közel álltunk ahhoz, hogy 
győzelmet arassunk. Mindkét lány teljesen 
elkészült az erejével, de éreztem, hogy ta-
nítványomban van még egy kicsi tartalék. 
Egy ruha igazítás miatt állt a küzdelem és 
ezalatt az idő alatt ellenfelünk erőt gyűj-
tött, ami elég volt ahhoz, hogy kitartson a 
küzdelem végéig. Az ilyen küzdelmekben 
elveszített harc felér egy győzelemmel. 
Gina büszkén vehette át a bronzérmet.

Ezután következett Hédi, akinek ugyan 
csak súly és magasságbeli hátránnyal kel-
lett küzdenie. A tőle megszokott elszánt-

sággal kezdte első ellenfele elleni harcát. 
A menet felénél egy akció végén akár a ve-
zető pontot is megadhatták volna Hédinek, 
de a bírók ezt figyelmen kívül hagyták. 
Az első két percben nem született döntés. 
A következő két perces hosszabbításban 
történt egy szabálytalan technika, ami mi-
att Hédi nem védekezett ennek hatására 
elszenvedett egy szabályosnak ítélt fejrú-
gást, ami ellenfelünk győzelmét jelentette. 
Ezek után nehéz dolgom volt, hogy tanít-
ványomat további harcra buzdítsam, de 
sikerült. Ráadásul úgy, hogy az ellenfele 
egy igen masszív romániai lány volt. Sem-
mi jó nem nézett ki ebből a küzdelemből, 
de Hédi bizonyítani akart és bizonyított. 
Az ellenfél elleni küzdelmet nem nyerte 
meg, de önmaga felett győzelmet aratott. 
Egy olyan versenyrendszerben, ahol álta-
lunk nem alkalmazott technikai elemek is 
megengedhetők, ahol a súly és magasság 
különbségek ennyire nagyok és ahol a kül-
földi csapatoknak még nagyobb kihívás a 
versengés, Hédi megszerzett bronzérme 
erőfeletti teljesítmény.

Hédit, Daniella követte, aki a döntőben 
azzal a lánnyal találkozott, aki a forma-
gyakorlat kategóriát is megnyerte. Nem 
kisebb feladat várt tanítványomra, mint 
hogy legyőzze egy másik szervezet nagy 
tehetségének kikiáltott versenyzőjét. Ha 
röviden kellene összefoglalnom, akkor a 
küzdelem két percig tartott és vesztettünk. 
De ennél azonban sokkal több történt. Da-
niellának reményt adó, nem csak véletlen-
szerű tiszta pontot, pontokat érő találatai 
sorra értéketlenek maradtak. Ez legyengí-
tette tanítványom és nem tudott felül ke-
rekedni ellenfelén. A mutatott teljesítmény 
alapján megérdemelt az ezüstérem.

Újabb tanítványom következett Gémes 
Gergő személyében. Mindig kiegyensú-
lyozott versenyzése megnyugtató. Csak 
annyit kértem tőle, hogy fokozottan figyel-
jen azokra a fej támadásokra, amikre a mi 
szabályrendszerünk sajátossága miatt nem 
vagyunk felkészülve. Első ellenfele bizto-
san úgy érezte, hogy Ő az esélyes a végső 
győzelemre, de Gergőre nem számított. 
Agresszíven kezdett, de hamar ráébredt, 
hogy Gergő nem csak technikás, hanem 
erős is. Testütések és fejre mért támadá-
sok döntötték el a küzdelmet Gergő javára. 
Sajnos a döntő előtt egy hosszabb szünetet 
rendeltek. Attól tartottam, hogy ez vissza-
veti tanítványom, de Ő gyorsan eloszlatta 
kételyem. A magabiztos kezdés, a gyors 
reakciók és váratlan megoldások ismét 
ippon értékű győzelmet értek. Gergő, Eu-
rópa-bajnok lett!

A versenyt követően Nagyszeben több 
nevezetességét is megnéztük, mint pl. a 
védelmi rendszert, a Kövér tornyot, a Ta-
nácstornyot, a Hazugok hídját és az Or-
todox Székesegyházat. A hazautazásunk 
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során útba ejtettük Dévát és Vajdahunya-
dot, ahol megtekintettük a híres várakat. 
Beszámolóm végén elmondhatom, hogy 
a remek sportteljesítmények mellett tör-
ténelmi és természetbeli látványosságok 
emlékeivel gazdagabban tértünk vissza.

Köszönettel tartozom a Csongrád Me-
gyei Önkormányzatnak, hogy támogatásá-
val lehetőséget teremtett a versenyen való 
részvételre, és így a helyi nevezetességek 
megtekintésére is.

Erdei Sándor
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