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Törley Gábor: Az Élet

Álmodom egy új világról,
Hol a Barátság a jelszó
Tűz fog égni minden szívben
Mindenki közt, békességben

De a rosszak próbálkoznak
És ha gyengére akadnak
Nincs menekvés, nem futhatsz el
Lelkedet már elvesztetted

Tudjátok: az élet nehéz,
Mint a hegy, ki az égre néz
Az alja még nem meredek
Följebb van az igazi hely

Általában ott vesznek el,
Hol már egyre nehezebb lesz
Ők a jó útról letérnek
S eltűnnek a sötétben

Akik elértek a csúcsra,
És kiállták a próbákat
Reájuk vár az új világ
Miről nem is álmodtak tán

Bár a világ most nem túl szép
De még fennáll a jó remény
Egyre több a küzdő szellem
S a küzdelmet ne adjuk fel!

Álmodom egy szép világról
Ahol immár béke honol
Csak akarat kell semmi más
Higgyünk és álmodjunk tovább!

MEGHÍVÓ
Szegvár Nagyközség Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 61. évi megünneplésére, melyet 

2017. október 23-án
a Művelődési Házban tartunk

Program:
17.00 órakor – kiállítás nyílik a Rövidpálca kör 

munkáiból
 A kiállítást megnyitja Vígh Mária 

szakkörvezető
	 Közreműködik	Szűcs	Zoltán

17.30	órakor	–	ünnepi	műsor	–	előadják	a	Forray	Máté	
Általános Iskola és AMI 8. osztályos 
tanulói

Ünnepi beszéd

18.00 órakor – koszorúzás a Rozmaring utcai 
emléktáblánál

	 Közreműködik	a	Magyar	Nóta	Klub

Mindenkit szeretettel várunk!
 

Rendezőség
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

Fazekas Margit

temetésén megjelentek, koszorút, 
virágot helyeztek el, gyászunkban 

osztoztak. Köszönet Andrási Elemér 
atyának is a búcsúztatásért, és a 

vigasztaló szavakért.

Gyászoló testvérei

Köszönetnyilvánítás
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Neked már megpihent elfáradt szíved.

Nehéz idők jönnek, Nélküled kell 
bírni,

dolgos két kezedet nem tudjuk feledni.
Búcsú nélkül bennünket itt hagytál,

számunkra szörnyű fájdalmat okoztál
Az Élet megy tovább Nélküled,

olyan soha nem lesz már, mint Veled.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, ismerősöknek, 
akik a drága feleség, édesanya, nagy-

mama, dédike, anyós

Halál Jánosné
szül. Szabó Magdolna

temetésén részt vettek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.

Gyászoló család

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai szemé-
lyesen elérhetők hétfőn 15-17 óra és csü-
törtökön 16-18 óra között a művelődési 
házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzene-
tet, cikket, személyes megemlékezést, stb. 
a művelődési ház munkatársai is fogad-
nak. 

LAPZÁRTA
2017. október 27. (péntek) 

17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a 
következő hónap első napjaiban a szer-
kesztők összeállíthassák az újságot és 
mielőbb megjelenhessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tu-
dósításokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com

Telefonszám: +36-30-278-5640

Családi események
2017. szeptember

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Dina Adrián győri lakos és 
Csonka Bettina Dóra, Régitemető u. 9. szám 
alatti lakos; Pölös Norbert és Tóth Krisztina, 
Bem József u. 28. szám alatti lakosok; Bába 
Miklós és Ambruzs Csilla, Kontra u. 33. szám 
alatti lakosok.

Halálesetek: Bottyán Sándorné Gulyás Vik-
tória, Hunyadi J. u. 54/a (92 éves); Vigh Ferenc, 
Mindszenti u. 85. (62 éves); Halál Antalné Ha-
dobás Mária, József A. u. 41. (85 éves); Nóbik 
Mátyásné Bartha Mária Eszter, Szabadsághar-
cos u. 33. (69 éves).

Születések: Kis Jánosnak és Gyermán Eri-
kának (Mindszent) CSONGOR, Kosztolányi 
Zoltánnak és Kovács Ritának (Rákóczi u. 72/a) 
ZOLTÁN 

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adato-
kat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk 
meg. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke 
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.

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják  
a lakosságot 

a művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
November 7-én kedden 17-18 óráig, majd 

minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
November 8-án szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
November 9-én csütörtökön 17-18 óráig, 

majd minden hónap első csütörtökjén 17-18 
óráig

Puskásné Halál Ágnes
November 15-én szerdán17-18 óra, majd 

minden hónap második szerdáján 17-18 óráig

Tóth Péter
Október 18-án szerdán 17-18 óráig, 

majd minden hónap harmadik szerdáján 
17-18-óráig

Szegváriak
Hosszú (remélem még hosszabb is lesz) 

életem során, a minap harmadszor veszí-
tettem el pénz-irat tárcám. (A kerékpárom 
többször volt lyukas.) Pénz és bankkártya 
nem volt benne, de időigényesen pótolható 
igazolványok igen. 

Bakó Kálmánné „Esztike” találta meg a 
szegvári autóbusz megállóban. Megkeresett 
és visszaadta. Most írásban is megköszönöm 
neki. 

Konklúzió. A szegvári emberek többsége 
ilyen, jóerkölcsű és kulturált európai ember.

Mészáros Imre
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A lakástüzekkel kapcsolatos tennivalók és lakástüzek 
megelőzésének lehetőségei 

Tűz esetén általánosságban elmondható, hogy első reakció a pánik. Hogyan tudnánk ezt megelőzni, illetve 
kiküszöbölni?  

Egy átlag háztartásban a lakásban található tárgyak elég nagy tűzterhelést jelentenek. Ez azt jelenti, hogy a 
tűz kialakulásától egy szoba lángba borulásáig kb. 5 perc elegendő. Ezért nagyon fontos, hogy időben 
észleljük a tüzet, de még fontosabb, hogy lehetőség szerint előzzük azt meg. Melyek a leggyakoribb tűz 
kiváltó okok? 

 Dohányzás! 
 Tűzveszélyes anyagok szabálytalan tárolása! 
 Konyhai tüzek, amikor ott felejtjük a lábost a tűzhelyen. Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a 

készülő ételt! 
 Elektromos készülékek tüzei. Sajnos még mindig sokan nincsenek tisztában azzal, milyen 

veszélyeket rejt magában, ha nem megfelelő készüléket használunk, vagy nem megfelelően 
méretezzük elektromos hálózatunkat.  

 Karácsony! Ebben az időszakban sokan használunk gyertyát ahhoz, hogy az ünnep meghittebb 
legyen. Nagyon fontos, hogy a karácsonyfát ne hagyjuk felügyelet nélkül, amíg égő gyertya van 
rajta. Ugyanez a helyzet a csillagszóróval is, ne tartsunk könnyen gyúlékony anyagot a karácsonyfa 
2 m-es körzetében.  

Alapvetően elmondható, hogy nyílt láng használatakor mindig legyünk nagyon körültekintőek! Ha mégis 
megtörténik a baj és valami lángot fog, mi a teendő? 

Ha időben észrevesszük a tüzet megpróbálkozhatunk annak oltásával. Csak és kizárólag kis terjedelmű 
tűznél, ahol még testi épségünk nincs veszélyben! Ha valamely bútordarab, vagy szövet lángra kap, 
próbálkozhatunk vízzel oltással, illetve egy vastag pokróccal is csapkodhatjuk, így el tudjuk fojtani az 
oxigéntől. Nagyon fontos, hogy ELEKTROMOS BERENDEZÉS TÜZÉT ÉS FORRÓ OLAJAT 
VÍZZEL OLTANI TILOS! 

Amennyiben a tüzet nem sikerült megfékeznünk ne kísérletezzünk tovább, hanem azonnal hagyjuk el a 
lakást és hívjuk a tűzoltókat. A tűzoltóság hívószáma 112 bármely telefonról ingyenesen hívható. Fontos, 
hogy lehetőség szerint a nyílászárókat csukjuk be magunk után, így nehezítjük a tűz továbbterjedését, 
illetve oxigénhez jutását. Társasházban értesítsük a szomszédokat is, az ő menekülésüket is elősegítve 
ezzel. Ha kijutottunk az utcára várjuk meg az érkező tűzoltókat, hogy a szükséges információkat 
megadhassuk nekik. 

Mi a helyzet akkor, ha már kiterjedtebb a tűz és akkor kell menekülnünk? Mérjük fel melyik a lehetséges 
legrövidebb irány, hogy kijussunk szabad térbe, vagy másik tűzszakaszba. Vizesítsünk meg egy zsebkendőt, 
azt tegyünk orrunk és szánk elé, így kicsit kevesebb füstgázt lélegzünk be. Próbáljuk meg elérni a 
legközelebbi kijáratot, amely egyes esetekben – pl. tízemeletes házaknál – lehet, hogy a tetőre vezető 
kijárat, ahol már szabadtéren várhatjuk a tűzoltói mentést. 

Egy egészséges ember egy lélegzetvétellel 10-15m-t tud haladni. A vizes zsebkendővel és görnyedt járással 
ez a távolság növelhető. Minél közelebb haladunk a padlószinthez, akkor van esélyünk a legkevesebb 
mérgező gáz belélegzésére, mivel a tűzesetek során sajnos a halálesetek nagy részét a szénmonoxid 
mérgezés okozza. Ezekkel az apró trükkökkel a mérgezés nagyságát csökkenthetjük, amíg ki nem jutunk a 
biztonságos szabad térbe. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák! 
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Ebzárlat és 
legeltetési tilalom
A Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Szentesi Járási Hivatal, Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztálya, 
járási főállatorvosa, mint I. fokon eljáró 
szerv, élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági 
jogkörében eljárva Szegvár nagyközség 
teljes közigazgatási területére 2017. szep-
tember 30. napjától kezdődően 2017. októ-
ber 20. napjával bezárólag

EBZÁRLATOT 
ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT 

RENDELT EL!

Az ebzárlat és legeltetési tilalom ideje 
alatt az alábbiakat be kell tartani:

• az ebzárlat tartama alatt a tartási he-
lyén minden kutyát és macskát elzárva, 
illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal vagy 
emberrel ne érintkezhessenek, zárt ud-
varban a kutyák elzárását vagy megkö-
tését mellőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek,

• kutyát tartási helyéről csak pórázon 
vezetve és szájkosárral szabad kivin-
ni,

• a település területéről kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező kutyát vagy macskát és csak a 
hatósági állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével szabad 
kivinni,

• az érvényes veszettség elleni védőoltás-
sal rendelkező vadászebek, a fegyveres 
erők és fegyveres testületek ebei, a se-
gítő és terápiás ebek, valamint a látássé-
rült embereket vezető ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelő használatuk idejé-
re mentesek a korlátozás alól,

• az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevő-
ket hatósági megfigyelés alá kell he-
lyezni az ebzárlat időtartamára,

• az ebzárlat alatt húsevő állatok össze-
vezetésével járó rendezvény nem tart-
ható,

• az állatok legeltetése a fent részletezett 
területeken és időpontban tilos.

Forrás: www.szegvar.hu
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Hasznos tudnivalók!
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 
hívhatók 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
október 2-6. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
október 9-13. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
október 16-20. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
október 24-27. keddtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
okt. 30. nov. 2-3. 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 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 Szolgálat 
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
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-ig
Petkov Attila
Telefon: +36-70-903-6879

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, polgárőr)

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 megtekint-
hető. A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes 
bejelentkezés után látogatható.
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
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Szegvár Nagyközségi Önkormányzat „Szegvár Értékei” címmel fo-
tópályázatot hirdetett 3 kategóriában. A képviselő-testület szeptemberi 
határozata alapján a következő eredmény született:

Szegvár építészeti értékei
1. hely: Berezvai László - Hajnali tanya
2. hely: Kis-Bankné Kondákor Marianna - Emlékmű 2.
3. hely: Kovács Lajos István - Hattyúnyakú konzolok

Szegvár természeti értékei
1. hely: Viola István - Panorámafelvétel 1
2. hely: Kukovecz Jázmin
3. hely: Viola István

Szegvári élet
1. hely: Viola István - Panorámafelvétel 4
2. hely: Berezvai László - Falusi reggel
3. hely: Berezvai László - Szénagyűjtés

Fotópályázat eredménye

Folytatás a 16. oldalon

Kukovecz Jázmin

Berezvai László - Hajnali tanya

Kovács Lajos István - Hattyúnyakú konzolok
Viola István
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Zoó János ükunokája: 
Bodnár János

(Fotó: Bodnár János)

Bemutatkozásul: Bodnár János vagyok, 
Ózdon születtem 1960-ban. 1974-től élek az 
Alföldön. Szegvárra 1995-ben költöztem a csa-
ládommal, mikor is egy kis parasztházat vásá-
roltunk néhai Bacsa Sándor bácsitól. Itt nevel-
tük fel feleségemmel gyermekeinket.

Mindig érdekelt a történelem, főleg az 1848-
as idők, talán gondolat alatti megfontolásból. 
Igaz akkor még kisdiákként nem gondoltam, 
hogy családomnak köze lehet az akkori Ma-
gyarországért vívott küzdelmes Szabadság-
harchoz. Otthon nagyszüleim nem beszéltek 
róla, ki tudja ma már azt milyen megfontolás-
ból. Jó pár éve nem hagyott nyugodni a gondo-
lat, és elkezdtem érdeklődni a Zoó név iránt, 
mivel nagymamám Zoó Jusztina volt. Üknagy-
apám sírját látogattam, s látogatták a Szentesi 
Damjanich utcai Általános Iskola diákjai is, 
amiért szeretnék nekik köszönetet mondani. 
Köszönöm Labádi Lajos levéltáros kutatómun-
káját és azt, hogy rendelkezésemre bocsátotta 
az üknagyapámról összegyűjtött agyagot.

Magamról nem tudok sok mindent írni. So-
kan ismernek a faluban, én is sok jó embert is-
merek. Köszönöm nekik, hogy befogadtak és 
elfogadtak olyannak, amilyen vagyok.

Arra biztatok mindenkit, hogy ne felejtsük el 
honnan jöttünk, és próbáljunk egymás mellett 
úgy élni, tenni a dolgunkat, hogy a jövő nem-
zedékei miránk is méltó, jó emlékkel gondolja-
nak, hiszen a múlt ismerete nélkül nincs jövő!

Köszönöm, hogy a szegváriak közé sorolha-
tom magam, hiszen itt a környéken éltek az én 
őseim is.

Itthon vagyok.
Tisztelettel mindenki iránt: Bodnár János

Arany János: A régi panasz (részlet)

Mennyi szájhős! mennyi lárma!
S egyre süllyedt a naszád;
Nem elég csak emlegetni:
Tudni is kell jól szeretni,
Tudni bölcsen, a hazát.

Zoó János (1822–1897)
Egyszerű napszámos-zsellér családban 

született Szentesen 1822. augusztus 9-én; 
apja Zoó István, édesanyja Kiss Sára. Az 
1840-es évek elejétől a szintén szentesi szár-
mazású ifj. Kiss Bálint festőművész (jeles re-
formátus lelkészünk fia), a Magyar Nemzeti 

Múzeum Képtárának őre, az első festőiskola 
vezetője mellett teljesített szolgálatot, ellesve 
tőle a festészet fogásait. Az 1928-ban megje-
lent Szentes monográfia így ír erről az idő-
szakáról: „Zoó János apróbb szolgálatokat 
teljesít a mester és tanítványai körül, egy-
szersmind mohón lesi, éles szemmel figyeli 
a festés művészetének fogásait, és készülget 
a művészi pályára.” Első próbálkozásainak 
sikerét jelzi, hogy a Pesti Műegylet 1846. évi 
tárlatán két csendéletét kiállították. 

Kibontakozó művészi pályáját az 1848/49-
es szabadságharc akasztotta meg, amelyet 
tüzér őrmesterként küzdött végig Damjanich 
János seregében, a III. hadtest 11. gyalog 6 
fontos ütegénél. Részt vett a szolnoki, isa-

szegi, váci, bicskei, nagysarlói és komáromi 
csatákban, valamint Buda visszavételében. 
A világosi fegyverletétel után visszakerült 
Pestre. 1852-ben belekeveredett a Noszlo-
py Gáspár-féle összeesküvésbe, amelynek 
az volt a célja, hogy az első magyarorszá-
gi körútjára induló császárt elfogják, és az 
1848-as alkotmány helyreállítására kény-
szerítsék. A szerencsétlen kimenetelű vál-
lalkozás lelepleződése után Noszlopyt és 
vezetőtársait 1853 márciusában kivégezték, 
Zoó Jánost pedig sáncfogságra ítélték és 
Theresienstadtba szállították. A fogságból 
1854 tavaszán amnesztiával szabadult. Az 
ezt követő éveit homály fedi, hol Pesten, hol 
Bécsben bukkant fel.

Az 1860-as években szülővárosában tele-
pedett le. Hányattatásai idején kitanulta a fo-
tografálás mesterségét; Szentesen már mint 
fényképész és festő igyekezett megkeresni 
kenyerét. Emellett az ún. vasárnapi iskola 
tanára. 1872-ben az iskolát iparos- és keres-
kedő tanonciskolává szervezték át, amely-
nek igazgatójává Zoó Jánost nevezték ki, 
mely tisztségét 1897-ig viselte. Az igazgatói 
teendők mellett 20 éven át ő tanította a sza-
badkézi rajzot és szépírást a polgári leány-
iskolában és a gimnáziumban. Nem hagyott 
fel a festészettel sem. Mestere nyomdokain 
haladva elsősorban történelmi témájú fest-
ményeket készített. Ezek közül legismer-
tebbek a Kufsteini várban és a Hygia című. 
Említést érdemel, hogy az egyház felkérésé-
re 1881-ben megfestette Kiss Bálint refor-
mátus esperes életnagyságú portréját, amely 
a lelkészi hivatalban ma is megtalálható. 
Hosszas szenvedés után Szentesen hunyt el 
1897. december 22-én, 76. életévében. Sírja 
a református középtemetőben található. Öz-
vegye Cicatricis Angelika.

Labádi Lajos
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Diákvilág
Gyorsan eltelt a nyári szünet, elkezdő-

dött az iskola. A szeptemberi események-
ről szeretnék Önöknek beszámolni.

Szeptember 21-én reggel a diákönkor-
mányzat szervezésében megemlékezést 
tartottak a felsősök egy fórum keretében 
iskolánk névadójáról, Forray Mátéról.

Méltatták az életét a rendelkezésünkre 
álló történeti emlékek alapján, amelyből 
kiderült, hogy iskolánk a kezdetektől 272 
éves múltra tekint vissza. Forray Máté 
kántortanító nemcsak a tanításban jeles-
kedett, hanem sokat tett a környezetében 
élő emberekért is. Az ő nevéhez fűződik a 
Kurca folyó partján álló Nepomuki Szent 
János szobor is.

Lukács Lili Dök-vezető ismertette az 
életrajzot, majd Nadicsán Dorottya sza-
valta el a Tanító című verset. Ezt követően 
megkoszorúzták az iskolánk bejáratánál 
álló Forray Máté emléktáblát.

Az alsó tagozatosok az Új iskolában em-
lékeztek Forray Mátéról. Lukács Istvánné 
tanítónő ismertette névadónk életútját. 

Ebben a tanévben is megszerveztük és 
lebonyolítottuk a hulladékgyűjtést, amely 
megmozgatta az általános iskola vala-
mennyi osztályát, a falu apraja-nagyját.

Gyerekek, pedagógusok, szülők egy 
emberként dolgoztak, gyűjtöttek reggel 
8-tól, este fél 6-ig. Ismét rekordmennyisé-
gű papír gyűlt össze, összesen 20.226 kg. 
A bevétel egy részét iskolai kirándulásra 
használjuk fel. 

Köszönjük a támogatást és az együttmű-
ködést!

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné

Képek a 16. oldalon

Feledhetetlen est

Könyvajánló

A szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar 40. 
éves jubíleumi hangversenyére kaptam 
meghívót. Örömmel vettem az invitálást, 
hiszen már régóta tudtam a működésükről 
(CD-n hallgattam is műsorukat), de most 
az élő előadás élményében részesülhettem. 

A szentesi Megyeháza dísztermét zsúfo-
lásig megtöltő hallgatóság vastapssal kö-
szönte meg a kórus sokszínű, szívhez szó-
ló előadását. Nekem külön örömet jelentett 
az éneklők közt szegvári arcokat felfedez-
ni. Először is az énekkar vezetőjét, Nagy 

János alapító Karnagy Urat, majd Kovács 
Nórát, Gila Lászlót, és Gila Róbertnét. 
Kedves jelenet volt, amikor a műsorközlő 
felkérte az egykori kórustagokat a záró dal 
együtt éneklésére. Közöttük is szegváriak: 
ifj. Gila László, Kovács Józsefné, Kovács 
Lajos, Nagy Sándor, Nagy Zsuzsa és Vass-
né Agócs Ilona.

Az ötven tagú együttesnek további sike-
reket, a mindenkori hallgatóságnak feled-
hetetlen esteket kívánok.

Antal Péter

„BOTLATÓ” címmel jelent meg Pósa 
Károly festő, író és költő, az egész Kárpát-
medencében ismert blogger válogatott írá-
sait tartalmazó kötet. 

Pósa Károly Magyarkanizsán született, 
Szabadkán érettségizett és Újvidéken, a 
Bölcsészettudományi karon tanult. Első 
önálló kötete 1996-ban jelent meg, amely 
grafikáit tartalmazza. 

Munkássága a szülőföld és a délvidéki 
emberek szeretetéről tanúskodik. Jobbítani 
akaró kritikái védik a hagyományos világ 
értékrendjét, kiemelik és őrzik az ott élő 
emberek szellemi értékeit, nem megsemmi-
síteni akarják azokat mint a modernkedő, a 
náluk értékesebbet deheroizálni, demorali-
zálni igyekvő kozmopoliták, üres formalis-
ták. Nála a számítógép eszköz és nem cél. 

A kötetnek szegvári vonatkozása is van. 
A felsorolt közel félszáz, a kötet megjele-

nését támogató név között széphangzású 
délszláv, német és magyar név, szegvári 
magyar név, Mészáros Szabolcs is meg-
található, csakúgy, mint Szentesi Zöldi 
László „Székelyföldi vendégség” című 
könyvében.

-mi-

Megrendelhető: 063-545-293; Postai 
utánvéttel 1000 dinár, + posta: karoly.
posa@gmail.com
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HIT VILÁG
Böjte Csaba: 

Hogyan őrizhetjük meg a lelkünk nyugalmát?
Sok szerencsétlenség, nehézség zúdult ránk 

az utóbbi időben! A saját mindennapi gond-
jaink mellett, a médián keresztül mondhatni 
élő egyenesben, mindannyian tanúi lehetünk 
a világunkat rázó szörnyű eseményeknek. Az 
arab világban elszabaduló indulatok, erőszak 
előtt, úgy gondolom, hogy mindannyian csak 
némán állunk. Hogy képesek egyes államférfi-
ak, hosszú kormányzás után, mérhetetlen ma-
gánvagyonuk ellenére nekiállni és mesterlövé-
szekkel, nehéztüzérséggel lövetni, repülővel 
bombázni a saját népüket?

Ugyancsak bénultan vettük tudomásul a Ja-
pán szigeteken történt földrengéseket és a nyo-
mában járó hullámverés, felfoghatatlan pusztí-
tást végzett. A baj nem jár magában és most 
valóban, a katasztrófát egy atomerőmű meghi-
básodása, részbeni felrobbanása tette egészen 
apokaliptikussá.

Nézzük az eseményeket, a megrázó kép-
kockákat, filmeket, és kicsinységünk tudata 
marékra szorítja a szívünket, félelemmel tölt 
el. Hihetetlenül sebezhető a világunk. Termé-
szetesen felmerül a kérdés: Miért kell ilyen 
eseményeknek történnie? Vajon mi vár ránk? 
Megannyi kérdés, mikre a választ az egyház 
részben a tudósokra, a szakemberekre bízza. 
Mi ebben az elmélkedésben egyetlen kérdésre 
keressük a választ: Mi legyen a magatartásunk 
ilyen eseményekben? Hogy viselkedjünk a 
bennünket érő nehézségek, gondok közepette?

Nagyon fontos kérdés, mert ha ilyen szörnyű 
események nem is történnek felénk – szív-
ből reméljük –, de azért egészen biztos, hogy 
mindannyiunknak kisebb-nagyobb konfliktu-
sai, katasztrófái még lesznek. Ezért alázattal 
forduljunk szembe ezekkel a mardosó kérdé-
sekkel és keressünk rá választ.

Mi keresztények, válaszért, vigaszért, mes-
terünkhöz, szerető Krisztusunkhoz fordulunk. 
Az Ő élete megannyi fájdalom, tragédia. Szü-
letésétől kezdve, Heródes kegyetlenkedésén 
keresztül a nagypénteki kereszthaláláig folya-

matosan jelen van a gond, a probléma az életé-
ben. A jóságos Jézust egy szép beszéde után, az 
elvakult tömeg le akarja taszítani egy szikláról, 
de Ő nyugodtan keresztülmegy a tömegen és 
mintha mi sem történt volna, megy tovább, te-
szi a dolgát... Nem dühöng, nem pánikol, nem 
veszekszik lázadozva az emberekkel, nem 
osztja ki őket bűneik szerint. De nem is ül le 
magába roskadva itt sem, de Keresztelő Szent 
János kivégzése után sem. Nyugalmát megőrzi 
és megy tovább, azon az úton melyre a Meny-
nyei Atya öt állította.

Csodálom a szörnyű nagypénteki esemé-
nyek forgatagában Jézust! Egy pillanatra sem 
tér le a szeretet útjáról! Döbbenetes, hogy fel-
támadása után sem akarja apostolaival bölcs 
szigorral kielemezni a történteket. Nem süly-
lyed el a végtelen válaszokat kereső miértek 
hínárjába, hanem nyugodtan, derűvel teszi a 

Aranyosi Ervin: 
Teremts szebb világot!

Ha szeretsz, – tudd, – másképp látod a világot!
Kevesebb ki bosszant, s több a jó barátod.
Másik szemmel nézel a változó világra.
Megbocsátóbb leszel. Viszonzást sem várva.
Jószívűbbé válhatsz. Boldogan tudsz adni.
S ha más kezét nyújtja, el tudod fogadni.
Másban, mint tükörben, önmagadat látod.
Ami rossz volt vedd le, mint egy rossz kabátot.
Lelked kifordítva, tisztán mutasd másnak.
Ne adj helyt szívedben, a szomorúságnak.
Ha ekképpen teszel, egy nap úgy találod,
Szeretettel telik csodaszép világod.
Ez csak rajtad múlik, hogyan is megy végbe.
Teremts szebb világot, a megunt helyébe!

dolgát. Tudja jól, hogy mi lakik az emberek 
fiaiban, a marék porból született emberkék-
ben. Nyugodtan tudomásul veszi a tényeket 
és megy tovább a szeretet útján. Csodálom 
azt a végtelen nyugalmat és derűt, mellyel a 
szomorú, rezignált emmauszi tanítványaival 
szembemegy. Nyugodtan meghallgatja gond-
jaikat, és szeretettel megszólal, nem panasz-
kodik, hanem vigasztal, bátorít. A beszélgetés 
után ezek a férfiak lángoló szívvel, éjnek ideje 
alatt képesek útra kelni és visszamenni a távo-
li Jeruzsálembe, hogy elmondják: él az Isten, 
és szeret!

A világ csodálja a japán nép önuralmát. A 
szörnyű földrengés másnapján, fehér ingben 
és nyakkendővel álltak a buszmegállóban, és 
mentek tenni a dolgukat. Biztos vagyok, hogy 
a természeti pusztítást csak fokozta volna, ha 
az emberek szívében is a nyugtalanság és a pá-
nik cunámija felforgatott volna mindent.

Nyugalom, önuralom! Csodálatos kincsek 
ezek, melyeket Krisztus mindannyiunknak 
felkínál. Van amikor nem lehet megoldani, el-
hárítani a gondokat, bajokat, van amikor csak 
imádkozva, Istenben bízó lélekkel lehet vinni 
a keresztet, tűrni a nehézségeket, megaláztatá-
sokat, a szenvedést. Lehet, hogy mások vagy a 
magunk hibájából kerültünk nehéz, talán vég-
zetes helyzetbe, de ha mesterünktől megtanul-
tuk a nyugalmunk, a lelki békénk megőrzését, 
akkor biztos, hogy csodálattal rá fogunk jönni, 
hogy a szeretet, a remény útján járó embernek 
mindig van tovább. Ez a remény, nyugalom 
adott bátorságot az őskeresztényeknek az ül-
döztetések közepette. Számunkra is csak ez 
lehet az egyetlen méltó ruha melyet ilyen al-
kalmakkor, a nehézségek közepette magunkra 
ölthetünk.

Szeretettel, Csaba testvér
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A gyűrű
Ráncos kezeivel hiába matatott a kemé-

nyített ágyneműk között, üres volt a doboz 
helye. Nem értette, nem is olyan régen, 
féltve őrzött kincsét oda rejtette. Fülében 
felerősödött a suhogás, mely mostanában 
egyre hangosabb, azt mondják keringés 
elégtelenség, ilyen korban gyakori tünet. 
Mit tegyen, szólni nem mer, ha mégis más-
hova tette, leleplezi magát. Kis sámlit vitt 
a szekrény elibe, felállt és kutatott tovább. 
Ahogyan a keze beljebb haladt, egyensú-
lyát elveszítette, a kisszék megbillent és 
hátrazuhant. Kiáltott és jajgatott, mindezt 
hiába tette, lába a teste alatt landolt. Próbált 
felkelni, de a fájdalom belé hasított, ezért 
mozdulatlan maradt. Várt, mi mást tehetett 
volna, majd csak eltelik egy óra, és meg-
érkezik a család. Fázni kezdett, a hűvös 
parkettán. Legalább csúszni tudna, nem 
messze tőle van egy szőnyeg, amit magá-
ra húzna. Még egy próbálkozás, egyetlen 
méter kellene csupán. Amint megmozdult, 
mintha csontját törnék, iszonyú fájdalom 
hasított a combjába.

- Combnyaktörés? Úristen csak azt ne! - 
suttogta magában.

Az ő korában műtét, szögecselés, mankó, 
és járókeret. Ekkora helyen azzal közleked-
ni nem lehet, akkor marad az ágy. Nem kel-
lett kiszolgálni soha. Ha magát nem tudja 
ellátni, azt nem éli túl, biztosan tudja...

Nem maradhat a földön fekve, fel kell 
állni, és menni kell, nem hagyhatja el ma-
gát. Körülnézett, a kis sámlit maga mellé 
húzta, rátámaszkodott, és iszonyú kínok 
között kiszabadította a lábát.

Mozgatni tudja, akkor nem tört el, örö-
mében elsírta magát. Nem érdekelte már a 
kincs, ami nincs!

No, azért nem volt oly egyszerű mutat-
vány, centinként csúszott tovább, hogy a fo-
telt elérje. A karfába kapaszkodva neki gyür-
kőzött és felállt. Nézte a nyitott felső polcot, 
kezének helyét a ropogós textília között.

Járhatott volna rosszabbul is, nyugtat-
gatta magát.

Fájt a lába, háta és a dereka, öreg csont 
már ilyen, ha el nem törik, a zúzódás soká-
ig megmarad és sajog.

Kiment sántikálva és megterített. Mi-
után minden a helyére került, titkon az 
órájára pillantott, és gyertyát gyújtott. Ha-
marosan megérkezik a család. Ünneplőjét 
felöltötte, rátekintett csupasz kezére.

Hová tűnhetett az a doboz? - kérdezte 
magától százszor.

Nem járt a lakásban más idegen, csak 
az a két férfi a hivatalból környezettanul-

mányon, gyógyszer-támogatás ügyben. 
Nem, az nem lehet, jól öltözöttek voltak, 
oly illendően viselkedtek. No, meg aztán 
igazolványt is mutattak. A dobozt sem 
láthatták, az igazolványt meg a retikülből 
vette elő, ami a másik szekrényben volt. 
De hiszen fel sem álltak. - korholta magát, 
minek vádaskodik.

Vagy mégis, amikor a kamrába ment, 
süteményért? Csak is így lehetett. - szőtte 
a gondolat fonalát tovább.

Mit fog szólni a család, ha elmeséli, hogy 
meglopták, becsapták? Elszégyellte magát.

Az ajtóban kulcs fordult, vidám csapat 
érkezett. Elől az öreg, nagy csokorral, kö-
szöntötte szép szóval. Csillogott a szeme, 
olyan volt, mint régen, amikor a kezét 
megkérte. Szép szavait csokorba szedve 
köszönte meg a boldog ötven évet.

A lánya és a fia következett, utánuk az 
unokák. A komódon gyűltek a szépen cso-
magolt pakkok. Állt meghatottan, de csak 
az eltűnt dobozra gondolt. Szeméből pe-
regni kezdtek a könnyek.

Férje gyors vigaszt remélve a zsebéből 
apró csillogó díszdobozt varázsolt. Miként 
annak a tetejét megnyitotta, azt hitte, el-
ájul, benne a vastag karika, amit a dobozba 
rejtett.

Nézi a gyűrűt, még sem az, hiszen egy 
csillogó kő van benne, az csak hasonló. Mi 
történik itt, fel nem fogja, egyforma, de 
még sem az?

- Ugye, csodálkozol? - kérdezte a párja 
mosolyogva.

- Meg szerettelek volna lepni egy brilles 
gyűrűvel, ehhez kellett a méret. Tudtam, 
a kevés ékszeredet hol rejtegeted. Mivel 
aranykarikánk a félévszázad alatt megko-
pott és behorpadt, gondoltam készíttetek 
helyette egy ugyanolyat, csak briliáns kő-
vel ékesítettet. Nékünk ilyenre úgysem tel-
lett, megleplek hát vele. A gyerekeknek el-
mondtam a tervet. Segítettek ők is benne, 
nem volt annyi pénzem. Azt hittük, lesz 
még idő visszatenni a köszöntésig. Hány-
szor eljátszottunk a gondolattal, hogy meg 
fogsz lepődni, mikor ünneplőd felöltöd, és 
az ékszeredet az ujjadra húzod.

A nyitott ajtón bekukkantva, mi lepőd-
tünk meg, látva az ágynemű feldúlva, így 
hát lebuktunk. Kérünk, bocsáss meg! Kár-
pótlásul a kellemetlenségért, csillogjon hát 
ujjadon a gyémánt, add hát a kis kezed. - 
kérlelte asszonyát.

A férfi szemében a hálakönnyek igaz-
gyönggyé értek, amint a gyűrűt felhúzta. 
Az apró kis kövecske beragyogta – a sze-

Kisboldogasszony 
egyházközség – 

hírek–események
Október hónapban, a szentmise előtt a 

rózsafüzér imádsággal köszöntjük és kér-
jük a Szűzanyát. Az első október 1-én va-
sárnap délután, a 16 órakor kezdődő szent-
óra keretében lesz. Jöjjünk minél többen 
együtt kérni a Szűzanya közbenjárását. De 
szánjunk rá időt hét közben, és a szentmi-
sén is vegyünk részt, a Szűzanya örömére, 
magunk lelki gazdagodására!

Október 8. Magyarok Nagyasszonya 
ünnepe. Szent István királyunk halála 
előtt Szűz Máriának ajánlotta fel országát. 
Ezért szólítja Isten anyját Nagyasszony-
nak népünk imádságaiban, énekeiben. 
1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte ezt 
az ünnepet, Szent X. Piusz pápa tette erre 
a napra. 1980-ban II. János Pál pápa ezen 
a napon szentelte fel a Szent Péter-bazilika 
altemplomában lévő Magyarok Nagyasz-
szonya kápolnát. Templomunkban az ün-
nepi szentmise reggel fél 9-kor kezdődik.

Október 22-én Missziós vasárnap, lelki 
délután lesz 14 órától. Templomunk 280, 
egyházközségünkben misszó 30 évvel ez-
előtt volt, annak évfordulója alkalmából. 
Részletes program a hirdetőtáblán olvasható.

Október 23-án nemzeti ünnepünkön 
reggel fél 9-kor lesz szentmise.

Temetői szertartás, sírkőszentelés: 
Mindkét temetőben November 1-én, (szer-
dán) Mindenszentek napján lesz. Újfalusi 
temetőben délelőtt fél 11-kor, Öregfalusi 
temetőben délután 2 órakor. Mindkét te-
metőben igeliturgia a keresztnél, majd a 
bejelentett sírkövek szentelése. Sírkőszen-
telést lehet kérni hivatalos időben a plébá-
nián, kedd – péntek 9.00-11.00 óra között, 
vagy szentmisék után a sekrestyében.

November 1-én (szerda) Mindenszentek 
ünnepe. Reggel fél 9-kor lesz az ünnepi 
szentmise! 

Az összes elhunytért november 2-án 
(csütörtök), Halottak napján, este 18 óra-
kor lesz megemlékező szentmise.

Rozgonyi Mária

retet sugarát szórva – az egész családot a 
boldog ünnepen.

A boldog „ara” már nem érzett fájdal-
mat, elhallgatta az esést, pedig jól tudta a 
lila foltok rövidesen megjelennek a testén.

Forrás: www.tanulsagos-tortenetek-tarhaza
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A fák jótékony hatása környezetünkre
Esztétikai funkció:

Ha szemlélünk egy fát vagy akár csak 
felidézzük azt gondolatainkban, érezzük a 
látszólag mozdulatlan fából sugárzó életet, 
állandóságot és biztonságot. Természetes 
szépségét mindenki tapasztalhatja, ha ta-
vasszal elsétál egy virágzó vadgesztenyesor 
előtt vagy végighordozza tekintetét a lomb-
koronák őszi színein. Az emberi lakhely 
elengedhetetlen része a fa, mert csak így al-
kotnak egységes egészet. Külön jelentősége 
van az utcai fasoroknak, mert ekkor a fák 
csoportja tájképet alkot. Megtöri a házak 
monoton sorát és emberivé varázsolja kör-
nyezetét. A fák díszítőértékének kifejezői 
a törzsmagasság, a lombkorona mérete és 
alakja, valamint azok színeinek összhangja 
a környezettel. Ezek kombinációi széles vá-
lasztékot biztosítanak.

Oxigéntermelés:

Egy autó 10.000 kilométer megtétele 
közben 20 ember évi oxigénszükségletét 
fogyasztja el. Ez a megdöbbentő adat nem 
túlzás. Statisztikai adatok alapján, ha egy 
gépkocsi 15.000 kilométert tesz meg éven-
te, akkor 5250 kg oxigént fogyaszt el, egy 
felnőtt ember pedig 175 kg-ot, azaz csak a 
harmincadrészét. A kutatók szerint egy fa 
egy év alatt 200 kg oxigént termel a vege-
tációs időszak folyamán. Ez a mennyiség 
több, mint egy felnőtt ember évi szükség-
lete, melyet egy 80 éves fa képes megter-
melni. Ugyanezt teszi két 70 és öt darab 50 
éves fa.

A gáznemű szennyezőanyagok és a por 
megkötése:

A fák levelei felveszik a levegőben elő-
forduló gázokat, szennyező gázokat - pl. 
szén-monoxid, szén-dioxid ózon, kén-di-
oxid, stb. - és az anyagcsere-folyamataiknál 
felhasználják azokat. Más szennyező anya-
gokat pedig akkumulálnak, így csökkentve 
mérgező hatásukat. A szilárd szennyező 
anyagok közül a legnagyobb mennyiségű 
a por. A levegő portartalma a növényzettel 
nem fedett területeken jelentősen nagyobb, 
mint a növényzettel fedett részen. Radó D. 
(1983) vizsgálatai szerint egy harminc éves 
juhar 40.000 levele vegetációs időszakban 
100 kilogramm port köt meg.

Fontos tény azonban, hogy a levegőbeli 
por megkötésére csak a húsz évnél idősebb 
fák képesek. Ha a város körül erdő találha-
tó, az azt jelenti, hogy évente 30-70 tonna 

portól szabadulnak meg a városlakók. A fák 
és cserjék porszűrő-képességét azok fajtája, 
fejlettsége, leveleik mérete és alakja hatá-
rozza meg. A fák koronái a szél útját állják 
és a benne lebegő porrészecskék így lera-
kódnak. Egy egészséges, szépen fejlett utcai 
fa 66-80%-kal csökkentheti a levegő portar-
talmát, mivel levélfelületén több mázsa port 
tud megkötni. Az eső lemossa a lerakódott 
porréteget a levelekről és újból képes a por 
megkötésére. A laza facsoportok több port 
kötnek meg, mint a sövényszerűen záródó 
fasorok. A növényzet szűrőhatása révén a 
levegőben lévő kórokozókat is csökkenti, 
például allergológiai vonatkozások miatt 
ez egyre fontosabb egészségügyi kérdés. 
Igaz, pollen részecskéket is termel, mely-
nek lehetnek allergén hatásai, mint például 
a nyárfánál.

Mikroklímát módosító hatás:

A város nem természetesen kialakult for-
ma, más, mint egy teljesen növényborította 
terület. A városi burkolatok sokkal gyorsab-
ban vezetik a hőt, mint a talaj. A fák klíma-
befolyásoló hatása abban rejlik, hogy meg-
változtatják a napsugárzási viszonyokat, 
növelik a légnedvességet és légáramlatokat 
idéznek elő. Ezen tevékenységük a fa koro-
nájának átmérőjétől, a fa magasságától, és a 
levelek helyzetétől függ.

A falevelek a nap sugarainak 10-30%-át 
visszaverik és körülbelül 20%-át átengedik. 
A sugárzott energia 50-70%-át elnyelik, 

hogy felhasználják transpirációjukhoz. Ez-
zel a tevékenységgel hőt vonnak el a kör-
nyezetükből, így a fák alatt hűvösebb a le-
vegő. Mindezt a nyári forró napokon tudjuk 
igazán értékelni.

A vegetációs periódus folyamán egy 
lombköbméter 47 liter vizet párologtat el, 
mellyel a levegő páratartalmát 5-6%-kal 
megemeli. A páratartalom emelkedésé-
nek a jelentőségét akkor tudjuk igazán 
mérlegelni, ha figyelembe vesszük, hogy 
a városok azon részein legtöbb az orr- és 
garatmegbetegedések száma, ahol legala-
csonyabb páratartalom adatokat mértek. A 
fák és cserjék az épület falainak is védelmet 
nyújtanak, amire leginkább a dél-nyugati, 
nyugati oldalon van szükség az erős napsu-
gárzás miatt.

Zaj és rezgés elleni védelem:

A lakosság zajterhelése meglehetősen 
magas Magyarországon, ami közel 50%-ot 
jelent. A lakóhelyek legjelentősebb zajforrá-
sa már a hetvenes években is a közlekedés 
volt. Ez a helyzet mostanra sajnos csak rom-
lott, hiszen jelentősen megnőtt a gépkocsi-
forgalom.

A növényeknek jelentős szerepe van a 
zajártalmak mérséklésében, hiszen egy 
meghatározott fajtájú és ültetésű növénysor 
zajcsökkentő hatása nagyobb, mint egy tég-
lából rakott falé. Mivel a lombos fa levele 
lemezes felépítésű, a hangrezgéseket felve-
szi és továbbítja, miközben elnyeléssel tom-
pítja és visszaveri a hullámok egy részét. 
A szél hatására a falevelek folyamatosan 
mozognak és ez egy egyenletes zajszintet 
eredményez, amely elviselhetővé teszi az 
emberi idegrendszer számára a zajhatást. 
Ez az elfedés jelensége.

A fa rezgést, mechanikai rázkódást gyen-
gítő hatása nemcsak a vegetációs időszak-
ban, hanem egész évben jelentkezik. Ez 
a hatás jelentősen meghosszabbíthatja az 
épületek élettartamát, mivel a házak előtt 
álló fák a tömör útburkolatot gyökerükkel 
megszakítva megakadályozzák, hogy a rez-
gések továbbterjedjenek.

Talajvédelem:

Ahol a növényeket kipusztítják, ott el-
pusztul a termőföld és kezdetét veszi az 
erózió, a defláció és a sivatagosodás, de tö-
megkatasztrófákhoz vezethet a folyók víz-
gyűjtőin a fairtás. A termőtalaj védelme és 
vízháztartásának megóvása egyaránt meg-
kívánja a fák, a növényzet jelenlétét.
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Benedek Elek:  
Ne bántsd a fát

Ne bántsd a fát, hisz ő is érez,
Szép gyöngén nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed,
Hadd annak, ami, épnek, szépnek.
Szeresd a fát!

Édes gyümölcsét várva-várod,
S te mégis letörnéd a virágot?
Szegény virág gyorsan elszárad,
S te bánkódnál majd, késő bánat.
Ne bántsd a fát!

Fa lombja közt viharban, vészben
Lám meg se ring madárka fészke,
Fáradt ha vagy, leülsz alája,
S elszenderít madár danája.
Szeresd a fát!

Anya ő is, minden levélke
Egy-egy gyermek, gonddal nevelve.
És gyermek minden ágacskája,
Szeretettel tekints fel rája.
Ne bántsd a fát!

Mindaz, kik fákat ültetének,
Sírjukra szálljon hálaének,
Ásóval is költők valának,
Szép lombos fákról álmodának.
Szeresd a fát!

Műtárgyvédelem:

Az ún. vonalas létesítmények (utak, 
vasutak) egyaránt ki vannak téve a szél, a 
hóviharok hatásának. Ugyanez a helyzet a 
hidakkal, valamint egyéb közlekedési, ipa-
ri, honvédelmi és közösségi-, vagy lakólé-
tesítményekkel. Az időjárás viszontagságai 
ellen hatásos védelmet nyújt a növényzet, 
különösen a cserjékkel kombinált fasor, 
amely egyben a közlekedők biztonságát is 
szolgálja.

Forrás: Fák honlapja

Köszönet
Szeretteink sírját látogatva, örömmel 

tapasztaltuk, hogy megújult a temető kö-
zepén álló kereszt. Gondos kezek szorgos 
munkája nyomán szépült meg, hogy kö-
szönthesse majd a közelgő ünnepet, Halot-
tak napját. 

Bizonyára az illetékesek – Önkormány-
zat és/vagy Egyházközség – már meg-
köszönte Szarvas Jani bácsi legutóbbi 
munkálkodását, hiszen tudjuk, Neki kö-
szönhető, hogy évről-évre megújulnak fa-
lunk értékei. 

Mi is hálásan köszönjük Jani bácsi fára-
dozását! A Teremtő adjon neki jó egészsé-
get, hogy kedvére dolgozhasson a jövőben 
is Isten dicsőségére és embertársai örömé-
re. 

Isten áldja és éltesse Őt!

Programajánló

„Baba-mama masszázs, a testi érintés 
fontossága és érzelmi jelentősége” címmel 

tart előadást és gyakorlati bemutatót 
Határné Bottyán Erika 

2017. október 27-én pénteken 14 órától 
a Művelődési Házban.

Elsősorban a kisbabás és kisgyermekes 
szülőket valamint a várandós anyukákat 
várják a szervezők illetve minden kedves 

érdeklődőt.
Az előadás az EFOP-1.2.1-15-2016-00362 
Családok a családokért vidéken Vitalitás 
program finanszírozásával valósul meg.

A szervezők nevében 
Puskásné Halál Ágnes koordinátor



12. oldal XXX. évfolyam 10. szám

60 éves osztálytalálkozó
Szeptember 26-án szerdán de. 10 órakor szentmisével kezdődött egy 

60 éves osztálytalálkozó. Vangel Imre atya osztálya, évfolyamtársai, 
élükön tanárukkal - aki korát meghazudtolva, remekül néz ki, fizikai 
állapota jó – Magyarné Berényi Inci nénivel.

Nagy örömmel gyülekeztek, voltak együtt. A szentmisére eljöttek né-
hányan a már elhunyt osztálytársak házastársai is, hogy együtt emlékez-
zenek az elmúlt 60 évre.

Imre Atya homíliájában kedvesen felidézte a múltat és ráirányította a 
figyelmet a jelenre is.

„Mostanában már évente találkozunk, és vannak kerek évfordulók is, 
mint ez a mai” – kezdte beszédét. Tavaly 50 éves papi jubileumát ün-
nepelte, és mások is, akik ekkor kezdték el munkájukat tanulmányaik 
befejeztével. Ebben a tanévben mindannyian átlépik a 75. életévüket. 

Megrendülve hallgatták a már elhunyt osztálytársak névsorát a szent-
mise elején. „Bizony ennyi évesen, sok nehézséggel küzdve jó, ha az 
elmúlásra is gondolunk - mondta az atya. Jó, ha mi is készülünk arra, 
hogy egyszer csak megérkezik a „behívó” és menni kell. De ez nem azt 
jelenti, hogy most már mindig a halállal foglalkozzunk. Jó, ha kapcso-
latban vagyunk Istennel. A reggeli és esti ima erre segít minket; és ha 
nappal szólít az Úr, a reggeli imánkban már találkoztunk, ha éjjel jön a 
„behívó” – az esti imánkkal már készen álltunk a találkozásra. Az egy-

ház arra is gondolt, hogy 60 év felett bárki felveheti a betegek szentségét, 
tehát ez is jó készület az örökéletre.”

Kedves, szeretetteljes szavai mindannyiunk szívéhez szóltak. A szent-
mise után egymást segítve átvonult a társaság a Castellum étterembe, 
ahol még néhányan csatlakoztak hozzájuk. Ott igazán barátságos, test-
véri együttléttel, dalolva gyorsan eltelt az idő. Délután mindenki haza 
irányította „szekere rúdját”, azzal, hogy jövőre újra találkozzunk. 

(PM)

„Mindennapi kenyerünket”

Kulbert-Takács Hajnalka kiállítása a fenti cím-
mel nyílt meg Szentesen a Városi Könyvtárban.

A kiállítást Vajda Gabriella a Tűzköves Ala-
pítvány elnöke nyitotta meg, gitáron közremű-

ködött Kulbert György.
A kiállítás megtekinthető: 2017. október 20-ig.
A Szegváron élő festőnek gratulálunk, to-

vábbi sikeres alkotómunkát kívánunk!
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Grecsó Krisztián: Anyám első süteménye
Nem hatlapos volt, hanem isler. És nem 

elrontotta, csak újra fogalmazta. Más vi-
szonyrendszerben, más bolygók között, ha 
délen van észak és északon dél, talán fi-
nom is lett volna. És különben is: ki mond-
ja meg, mi a finom? Finom az, ami érdek 
nélkül tetszik? Nekem akkor is a legszebb 
süteményes emlékem, és a legtöbbet az-
óta is ezen nevetünk. Anyám islere volt az 
egyetlen sütemény, aminek emléke évti-
zedeken óta él, anyám islere, elég ennyit 
mondani a családban, és huncut mosolyra 
húzódik mindenki szája, összevillannak a 
szemek.

Anyám islere szűz volt. Pontosab-
ban édesanyám volt korábban érintet-
len a cukrászkodástól. Nagyon fiatalon 
szült, ezért főzni is az anyósától tanult, a 
cukrászkodás pedig érzékeny terület ma-
radt. Egy gonosz, titokzatos fekete folt, a 
sütés bermudaháromszöge. Hét-nyolc éves 
lehettem, már emlékszem rá, hogy édes-
anyám elhatározza, 
legyőzi a kishitűsé-
gét és a sütemények-
kel szemben érzett 
túlzott tiszteletét, 
hogy ennyire fájdal-
masan titkos dolog 
számára a kőttészta, 
a hatlapos.

A nyolcvanas évek 
elején az isler volt a 
sztár. És anyám rög-
tön a csúcson akart 
indítani. És külön-
ben is, mi abban a 
bonyolult? Két kerek 
tésztalap, közte sűrű 
lekvár, mindez vas-
tagon nyakon öntve 
csokival. Ennél egy-
szerűbb öröm nincs 
is. A tésztalapokhoz adott néhány tippet a 
Nők Lapja, és a csokiolvasztás trükkjeit is 
elárulta Lajos Mari, úgyhogy édesanyám 
jókedvűen és önbizalommal fogott a sü-
téshez. Mindjárt nyolc személyre, meg-
duplázta az adagokat, jön a húsvét, jó lesz 
kínálósnak, ez lesz az első év, hogy nem 
bolti vacakkal kell traktálni a locsolókat.

Gyerek voltam, a sütés ténye nem iz-
gatott. Nem tudom, közben ráncolta-e a 
homlokát, amikor mégis kétségei lettek az 
expedíció sikerét illetően. Hogy voltak-e 
hullámvölgyek, és újabb nekilendülések. 

Egy dolog biztos: az eredmény gyönyörű 
lett. Hatalmas, feketén izzó napkorong, 
a bolti isler duplája, olyan volt, mint egy 
óriási, feszített tükrű, ragyogóan fekete 
csoki-tó. Nem szabadott azonnal megkós-
tolni, meg kellett várni apámat. Együtt 
ültünk le vacsorázni, és édesanyám félsze-
gen, az alkotó leplezett izgalmával tálalta 
föl az estebéd után a sütit. Apám nagyot 
kurjantott, megcsiklandozta anyámat, úgy 
nevetettek, mint akik évek óta nem látták 
egymást. Ej, a végén még igazi háziasz-
szony lesz belőled! Együtt, szinte egyszer-
re haraptunk bele a pimaszul kívánatos, 
méltóságos islerbe.

Bolyongtak a szemgolyók, fel és le, 
körbe-körbe, keresték a helyüket. Azt 
sem tudtuk, hová nézzünk. Hogy most 
mi legyen. Hogy ez mi. Lenyeltem a fa-
latot, még egyszer ránéztem a gyönyörű 
islerre, igen, isler, és olyan szép, mint a 
nap. Nem hittem a saját ízlelőbimbóim-

nak, ez a romlott fűrészpor íz rendszerhi-
ba, dejavű, ennek a csokis csodának nem 
lehet olyan íze, mint az összefosott fu-
tóhomoknak. Beleharaptam megint, fel-
néztem, ekkor tört ki apámból a gonosz, 
féktelen kacagás.

Szegény anyám dacosan megette, azt 
mondta, neki ízlik. Fegyelmezetten ette, 
közben azért forgatta, nézegette ő is, 
hogy milyen szép. És igen, szépek voltak, 
ráadásul fiatal háziasszonykodásának 
első szülöttjei, nem volt szíve kidobni 
őket.

Minden locsolót megkínált velük. Volt 
bolti hatlapos, bolti keksz és isler. Az isler 
gyönyörű és házi. Hm. Nem volt kérdés, 
hová nyúltak: mindenik férfi vett belőle. 
Azon a húsvéton imádtam otthon lenni, 
nézni az arcukat. A meglepetést. Ahogy 
fegyelmezik magukat, megfeszül az arc-
izmuk, rágnak, nézik a süteményt, forgat-
ják, és nem akarnak hinni a szájuknak. A 
részegebbje aztán megkérdezte anyámat, 
hogy ez most komoly-e. Ez most direkt 
volt? A józan szomszédok fegyelmezetten 
megették, aztán sietve búcsúztak, nehogy 
még egyet enni keljen. Guggolós islert sü-
töttél anyukám, mondta apám, és nem bír-
ta abbahagyni a nevetést. Guggolva jártak 
utána az ablakunk előtt, nehogy behívja 
őket.

A dacos csoki-tavak még napokig ott 
virrasztottak a konyhában. Aztán egyik 
reggel édesanyám elnevette magát, ez a 
sütemény tényleg borzasztó, mondta, és 

kivitte a maradé-
kot az éhenkórász 
kutyának. Az eb 
megette a vasat is, 
és az édességet kü-
lönösen szerette. 
Habzsolva, szinte 
fulladva harapott 
bele az elsőbe: 
rágta, falta, rágta, 
falta. Néhány má-
sodpercig. Aztán 
mintha lassult vol-
na a lejátszás. Egy-
re komótosabban 
rágott. Lehajtotta 
a fejét, úgy nézett 
föl, szégyenkezve 
a szeme sarkából, 
amikor kifordult a 
szájából az első fa-

lat. Egymásba kapaszkodtunk anyámmal 
úgy nevettünk. A kutya sértetten fölemel-
te a fejét, mintha most értette volna meg, 
milyen gonosz tréfa áldozata lett, aztán 
addig rohangált dacosan, míg bele nem ta-
posta az egészet a földbe.

Manapság, amikor anyám isteni bejgli-
jét, hatlaposát eszem, miközben dicsérem, 
néha még kuncogok kicsit – eszembe jut, 
ahogy a sértett tacskó islert dagonyázik az 
udvaron.

Forrás: Szeretlek Magyarország.hu
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A következő hazai Megyei III. Osztályú  
Bajnoki labdarúgó mérkőzések

Focicsapataink őszi mérkőzéseinek eredményei

Szegváriakról írják

2017. október 08. (vasárnap) 15.00: FC 
Szegvár – Fábiánsebestyén KSC

2017. október 21. (szombat) 14.30: FC 
Szegvár – Csongrád TSE III

2017. november 05. (vasárnap) 17.00: FC 
Szegvár – Károlyi DSE-Szikáncs

A következő hazai Megyei IV. Osztályú 
Bajnoki Labdarúgó mérkőzések

2017. október 15. (vasárnap) 15.00: FC 
Szegvár II – Marosmenti UFC-Duocor

2017. október 29. (vasárnap) 13.30: FC 
Szegvár II – Földeák TC U19

2017. november 04. (szombat) 13.30: FC 
Szegvár II – Derekegyház SK

Helyszín: Szegvári Sportpálya
Hajrá Szegvár! 

Megyei III. osztály

Szegvár - Kübekháza 4 – 4
Góllövők: Piti Gergő 2, Piti János Zoltán 

(2)

Földeák –Szegvár 3 – 0

Szegvár - Pitvaros 3 – 2
Góllövők: Piti Gergő, Janó László, Rácz 

Tamás

Szegvár – Komlósi Trans Baktó 3 – 2
Góllövők: Piti János Zoltán (2), Gémes 

Zoltán

Szegvár - Pázsit SE 3 – 2
Góllövők: Bereczki Bence, Pöszmet 

Zsolt, Piti János Zoltán

Megyei IV. osztály

Derekegyház – Szegvár II 2 – 4
Góllövők: Puhala Krisztián György (2), 

Erdei Márk, Maróthi Sándor,

Szegvár II – Maroslele 3 – 3
Góllövők: Szécsényi Endre , Puhala 

Krisztián György (2)

Fábiánsebestyén-Eperjes – Szegvár II 
0 – 2

Góllövő: Puhala Krisztián György (2)

UTC II-Tanárképző – Szegvár II 1 – 1
Góllövő: Maróthi Sándor

Szegvár II – Kecskési Sport Egyesület 
A mérkőzés elmaradt.

Szegvári hajtó – legeredményesebb magyar 5 éves ló.
A III. Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán Mezőhegyesen a kva-

lifikációs verseny legeredményesebb 5 éves magyar lova a ME-

ZŐHEGYES NONIUS-14 VEZÉR (NONIUS, Black, Stallion, 
5 year old) volt. Hajtója a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 
színeiben versenyző, szegvári születésű Papp János

Gratulálok a szegvári szü-
letésű Magyar Bajnoknak és 
a csongrádi hajtónak!

A kettesfogathajtóknál 
a szegvári születésű, 
mezőhegyesi színekben ver-
senyző Papp János lett a 2017. 
évi Magyar Bajnok a XXXII. 
Izsáki Sárfehér Napok kere-
tében megrendezett ’A’ ka-
tegóriás Egyes-, Kettes- és 
Négyesfogathajtó Országos 
Bajnokság Döntőjében. A 
négyesfogathajtóknál a ma-
gyar bajnokság 3. helyezettje 
lett a csongrádi Sági József, 
aki helyi színekben verse-
nyez.

Forrás: facebook 
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21. „G”-ÁTFUTÁS
Ebben az évben Csongrádra futottak a 

verseny résztvevői. Kétféle távon rendez-
ték meg a versenyt, a hosszabb táv 14,4 km 
volt a „féltáv” kicsit több mint 8 km. Ez 
utóbbira neveztek a Szegvári Forray Máté 

Általános Iskola tanulói és tesi tanára. Na-
gyon szép eredményeket értek el futóink, 
büszkék vagyunk teljesítményükre. Nem-
csak jelenlegi tanítványaink ügyesek, de 
az iskolapadból már régen kinőtt szegvári 
hölgyek és urak közül is többen indultak, s 
fantasztikus eredményeket értek el.  

A diákok versenyen való részt vételét a 
Szegvári Diáksport Egyesület, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő NEA-MA-17-M-0866 
azonosítószámú pályázata támogatta. 

Eredmények:
8 km
I. kcs: Fábrik Martin 4. hely, Takács Sára 

9. hely
II. kcs: Rohály Linda 2. hely, Ágoston 

Zita 6. hely, Szűcs Ábel Mózes 9. hely, 
Jánosi Krisztián 10. hely, Gila Ferenc 14. 
hely

III. kcs: Kovács István 2. hely
VI. kcs: Vajda Gabriella 3. hely, Bányai 

Anikó 6. hely, Pataki Zoltán 3. hely
VII. kcs: Bánfiné Szőke Erika 2. hely
VIII. kcs: Pólyáné Téli Éva 2. hely
Klement László katonatársaival teljesí-

tette a távot.
14 km
Csenki Erzsébet 1. Pap Tibor 5. helyen 

végzett korcsoportjában.
Pólyáné Téli Éva

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, mérkőzései
1. forduló
Oroszlány (3274) – Szegvár (3219) 6 – 2
Pontszerzők: Rácz József, Szabics Krisztián

Ifjúságiak
Oroszlány (1053) – Szegvár (956) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

2. forduló
Szegvár (3115) – KÖFÉM (3149) 3 – 5
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán, 
Szabics Krisztián

Ifjúságiak:
Szegvár (927) – KÖFÉM (907) 3 – 1
Pontszerzők: Ohratka Máté (Bereczki Zsolt)

3. forduló
Sajóbábony (3205) – Szegvár (3192) 5 - 3
Pontszerzők: Puskás Bence, Vigh Ferenc, Rácz 
József

Ifjúságiak:
Sajóbábony (999) – Szegvár (1049) 1 - 3
Pontszerző: Bereczki Zsolt

4. forduló
Gázművek (3149) – Szegvár (3196) 2 - 6
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán, Sza-
bó Gábor, Szabics Krisztián

Ifjúságiak:
Gázművek (823) – Szegvár (983) 0 - 4
Pontszerzők: Bereczki Zsolt, Fuvó Milán

5. forduló
Bátonyterenye (3504) – Szegvár (3475) 6 – 2
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabó Gábor

Ifjúságiak:
Bátonyterenye (1085) – Szegvár (1040) 4 – 0

További mérkőzések

2017.10.15. Vasárnap 10:00 
Szegvári TSE - Gyulai SE

2017.10.22. Vasárnap 14:00 
Szegvári TSE - Szanki OBSE

2017.11.05. Vasárnap 10:00 
Szegvári TSE - Kazincbarcikai VTSE

2017.11.11. Szombat 10:00 
Fővárosi Vízművek SK - Szegvári TSE

2017.11.26. Vasárnap 10:00 
Szegvári TSE - Ceglédi VSE

2017.12.09. Szombat 14:00 
Vilati Eger SE - Szegvári TSE
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Berezvai László - Falusi reggel

Viola István - Panorámafelvétel 4

Viola István - Panorámafelvétel 1

Berezvai László - Szénagyűjtés

Kis-Bankné Kondákor Marianna - Emlékmű 2.

Diákvilág
Folytatás a 7. oldalról

Fotópályázat eredménye
Folytatás az 5. oldalról
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