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Jézussal hegyen s pusztaságban
Július utolsó hetében 24 lelkes fia-

tal várta izgatottan az indulás reggelén, 
hogy Plébániánk Ifjúsági Tábora meg-
kezdődjék, melynek az idei évben Tar 
község adott otthont, s így úti célunk a 
Mátra volt. Lakatos Tibor hitoktatónk 
körültekintő és lelkiismeretes szer-
vezésének köszönhetően tartalmas, 
játékban, előadásokban, beszélgetés-
ben és kirándulásban gazdag napokat 
tölthettünk a festői környezetben, a 
számunkra jólesően szokatlan magas-
lati levegőn. Elzarándokoltunk nem-
zeti kegyhelyünkre, Mátraverebély 
– Szentkútra, majd megtekintettük a 
világörökség egy szeletét, a hollókői 
Ófalut kedves kis templomával. Nap-
jainkat szentmisével szenteltük meg, 
Isten áldását kérve közös utunkra.

Majd augusztus első hétfőjének dél-
utánján útnak indultunk, hogy átszelve 
a megyét, meg se álljunk az alföldi 
pusztában csendesen pihenő Újtelekig. 
A tavalyi élményektől fellelkesülve 
kezdtük meg idei Család Táborunkat 
a már ismert és sokunk számára ked-
ves kis faluban. Kedden délelőtt Pata 
Gábor géderlaki, csütörtökön pedig 
Seffer Attila, kiskőrösi atyákat láttuk 
vendégül, akik értékes gondolatokkal, 
nem egyszer megható tanúságtételek-
kel gazdagítottak bennünket! Köszö-
net érte! A délutánjainkat Szelidi tavi 
fürdőzéssel és a környék nevezetessé-
geinek megtekintésével töltöttük. El-
látogattunk Kiskőrösre, az Úttörténeti 
Múzeumba, Kalocsán felkerestük a 
Tájházat és a szépen megújult Érsek-
kertet. Végül a hajósi érseki kastély-
ban és pincefaluban vendégeskedtünk. 
Hálatelt szívvel hagytuk el az örömteli 
napok helyszíneit, melyekért köszönet 
a gondviselő és jóságos Istennek!

Bobek Tamás atya

Kincsem parton lesz a szentmise
Augusztus 20-án (kedd) a Kincsem parton, délelőtt 9 órakor kezdő-
dik az ünnepi szentmise, emlékezzünk meg együtt keresztény államisá-
gunkról és szentéletű István királyunkról! A liturgia végén kenyérszente-
lést végzünk. Mindazok, akik részt szeretnének venni e jeles eseményen, 
ám nincs mivel eljutniuk a helyszínre, az elmúlt évek szokásának meg-
felelően a városközpontban (Posta-parkoló) gyülekezzenek, s autókkal 
igyekszünk minden érintettet elszállítani.

Folytatás az első oldalról.
A Sportcentrum mögötti sza-

badidő parkban a programok 14 
órakor kezdődnek. Az első fellé-
pő a Super Trouprs ABBA sláge-
rekkel. 15 órakor a Spontán Blues 
Band szórakoztatja a közönséget. 

16.30 -tól a Trio Trabant népzenei 
mixszel lép színpadra. 18 órakor 
Bartha Tóni bábszínháza bemutat-
ja a Paprikajancsi Amerikába megy 
című darabot. 20 órakor kezdődik 
a Charlie koncert. 21.15-től tűz-
zsonglőrök lépnek fel, a Jugglers 

Ot The Village. 21.40-kor kezdő-
dik a lézershow.

A városi ünnepség 18 órakor kez-
dődik a Milleniumi Emlékparkban. 
Ezen az eseményen adják át az ön-
kormányzat által adományozott vá-
rosi kitüntetéseket.

Ünnepi programok augusztus 20-án


