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Sebők Tamás

Városunk legszebb kony-
hakertjeit díjazták október 
17-én délután a városháza 
dísztermében, ahol Baloghné 
Berezvai Csilla, Tóth Sándor és 
Csernák Mihály zsűritagok ju-
talmazták a 9 önkéntes részt-
vevőt.

Első ízben csatlakozott váro-
sunk Magyarország legszebb 
konyhakertjei programsoro-
zathoz, melyet Kovács Szilvia, 
Karcag város alpolgármestere 
alapított 2012-ben. Szentesen 9 
jelentkező Fekete Jánosné, Pusz-
tai József, Kuczora Ferenc, Sze-
leckei Józsefné, Vass Imre, Vincze 
Lászlóné Bugyáné Számel Éva 
Mária, dr. Horváth György, és az 
önkormányzat bemutatta saját 
kertjét a zsűrinek.

A díjátadó ünnepséget dr. 
Demeter Attila alpolgármester 
nyitotta meg Babits Mihály Esti 
Kérdés című versének egy rész-
letével. Beszédében kitért arra, 
hogy Szentes és környéke évti-
zedek óta népszerű kertészeti 
régiója az országnak, mely pél-
daértékű tevékenységet mutat 
a mai fiatalok számára is. Visz-

szaemlékezett a 70-es évekre 
és az akkor népszerű vetemé-
nyesekre, melyeket mindmá-
ig megőrizték a versenyben 
résztvevők. Városunk főkerté-
sze, Baloghné Berezvai Csilla is-
mertette a programot és a ver-
senyzőket, majd átadta a szót 
a Király István Kertbarátkör el-
nökének, Tóthné Marikának, aki 
nemrégiben Temerinben, Szer-
biában vett részt egy hason-
ló rendezvényen, ott már több 
mint 100 kertművelő munká-
ját csodálhatták meg. Beszédé-
ben azt is elmondta, hogy bár 
első alkalommal csatlakoztak a 
programhoz, reméli, hogy ha-
gyományteremtő lesz az ese-
mény és a jövőben egyre gya-
rapodik a résztvevők száma. 
Ezt követően Torday Henrietta 
kommunikációs és marketing 
referens olvasta fel Kovács Szil-
via megjelentekhez intézett le-
velét, amelyben leírta, hogy 
örömmel tölti el városunk prog-
ramhoz való csatlakozása és re-
ményei szerint a továbbiakban 
is csodálatos kertekkel csatla-
kozik Szentes a kezdeménye-
zéshez. 

– Mivel minden kert különle-
gesnek számít és minden részt-
vevő hatalmas munkát végzett, 
a zsűri nem hirdetett helye-
zetteket, minden résztvevőre 
nyertesként tekintünk – mond-
ta a főkertész az emléklapok át-
adása előtt.

Bugyáné Számel Éva Má-
ria immáron 60 éve műve-
li több mint 3000 négyzetmé-
teres konyhakertjét. – Célom 
az, hogy az unokáimnak és 

a fiataloknak átadjam a ker-
tészkedés minden örömét. Az 
unokák mellett a Klauzál ut-
cai „Nyolcszínvirág” óvoda há-
rom csoportja is rendszeresen 
kilátogat, ahol a kertészkedés 
minden csínját-bínját elsajátít-
hatják. Mondhatjuk, hogy 3 te-
rületen is megállja a helyét a 
kertem, hiszen tanulókertként, 
bemutatókertként és családi 
kertként is funkcionál – mond-
ta a díjazott.

Magyarország legszebb konyhakertjei között

Majzik Attila

A Komplex Útfelújítási Prog-

ram keretein belül a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. beruhá-

zásában újult meg a 45-ös szá-
mú főút több mint 13,6 kilo-
méteres és a 451-es számú 
főút több mint 8 kilométeres 
szakasza.

Bár a munkák ideje alatt so-
kat bosszankodtak az arra köz-
lekedők, most mégis mindenki 
büszkén hasít a tükörsima asz-
falton. A 45-ös főút a Szarvasi 
úttól a derekegyházi elágazá-
sig tartó szakasza, és a 451-es 
út Szentest elkerülő, a Csong-
rádi úti első körforgalomtól a 
TV-toronyig tartó felújított utak 
ünnepélyes átadásán is először 
az autósok türelmét köszönte 
meg Farkas Sándor országgyű-
lési képviselő és Hunkó József, 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Csongrád megyei igazgatója.

Térségünk képviselője la-
punknak elmondta, az elmúlt 
évtizedekben nem volt pél-
da ilyen mértékű útfelújításra a 
környéken. – Egy fantasztikus 
fejlődésnek lehetünk szemta-
núi. Ez részben az átkelőknek 
jelent biztonságot, illetve a vá-
ros belső magját is tehermen-

tesítik ezekkel a jó minőségű 
utakkal. Biztonságos útháló-
zat alakult ki, azt hiszem, ezzel 
mindenki csak boldog lehet. Aki 
közlekedik, az tudja, hogy egy 
sima, jó minőségű aszfalton au-
tózni vagy motorozni, kerékpá-
rozni mindig biztonságosabb 
élményt jelent, mint egy rosz-
sz, zötyögős, kátyús úton közle-
kedni – fogalmazott Farkas Sán-
dor.

Hunkó József, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Csongrád megyei 
igazgatója ismertette lapunk-
nak a rekonstrukcióval kapcso-
latos konkrét feladatokat és 
azok elvégzését. Elmondta, a 
felújítás során 92.700 négyzet-
méteren összesen két rétegben 
29.800 tonna aszfaltot fektet-
tek le, valamint tizennyolc au-
tóbuszmegállót is felújították, s 
két híd és egy körforgalom is új 
aszfaltot kapott.

M e g ú j u l t  u t a k o n
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Rendkívüli ülésen tárgyal-
ta október 17-én a város kép-
viselő-testülete az üdülő-
központ névváltoztatását. 
Az intézmény október 23-tól 
vette volna fel dr. Rébeli Sza-
bó József nevét, erre azon-
ban legkésőbb december 22-
ig várni kell. Annak ellenére, 
hogy a rendkívüli ülésnek 
egyetlen napirendi pontja 
volt – mely módosítást tartal-
mazott a pontos megnevezés-
sel, illetve az avató ünnepség 
időpontjával kapcsolatban –, 
méltatlan pillanatokat ered-
ményezett.

Szirbik Imre polgármester rész-
legenként nevezné el az üdülő-
központot. Véleménye szerint 
egy olyan személy nevét kelle-
ne az uszodának adni, aki nem-
csak a szentesieknek fejezik ki az 
intézmény célját, hanem üzen 
a vendégeknek is. Dömsödi Mi-
hályné független listás képvise-
lő az anyagi költségeken nem 
tudott továbblendülni, és a név-
változtatással kapcsolatos „pro-
cedúráknak” tudja be a gyenge 
látogatottsági mutatókat. Szabó 
Zoltán listás képviselő pedig a 
társadalmi egyeztetést hiányol-
ja. A képviselő megvárná, hogy 
arra alkalmas, méltó és a nagy 

többség által támogatott embe-
rekről nevezzenek el adott eset-
ben intézményeket. 

– Nem volt zökkenőmentes az 
ülés, annak ellenére, hogy már 
szeptember 30-án egyértelmű 
döntést fogadott el a képvise-
lő-testület arról, hogy dr. Rébe-
li Szabó József egykori polgár-
mester és a szentesi vízilabda 
megteremtő-
je nevét viseli 
majd az Üdü-
lőközpont, az 
avatóünnep-
ség pedig ok-
tóber 23-án 
lesz. Ehhez 
képest sem-
milyen lépés 
nem történt 
az ügyben az 
önkormány-
zat és azok részéről, akinek fel-
adatuk lett volna az eljárás le-
bonyolítása, ezért össze kellett 
hívnunk egy rendkívüli ülést – 
avatott be a részletekbe Antal 
Balázs Tibor Fidesz-frakcióveze-
tő (képünkön).

Az ülés az ott készült hangfel-
vételünk tanúsága szerint a ko-
rábbi döntés ellenére inkább at-
tól volt hangos, hogy miért ne az 
egykori polgármesterről, a szen-

tesi vízilabda legendás alakjáról 
nevezzék el az Üdülőközpontot.

– Szerettük volna a tiszteletet 
megadni dr. Rébeli Szabó József-
nek azáltal, hogy egy intézményt 
nevezünk el róla. Korábban is 
történt már ilyen a városban, ak-
kor nem volt semmilyen közfel-
háborodás, mert az akkori el-
lenzék tiszteletben tartotta a 

többség aka-
ratát. Ez a de-
mokráciában 
egy bevett 
szokás. Úgy 
látszik, ez a 
politikai kul-
túra nem tu-
dott kialakulni 
itt Szentesen, 
mert az ellen-
zéki kenyeret 
most kóstol-

ják először, és nem veszik tudo-
másul, hogy egy jobboldali ér-
zelmű és jobboldali kultúrával 
rendelkező pártnak is lehetnek 
olyan elképzelései, amelyek elő-
re viszik a várost – számolt be 
az ülésről Antal Balázs Tibor, aki 
hozzátette, nem először tapasz-
tal összekacsintást a városvezető 
és magát jobbikosnak vagy füg-
getlennek mondó képviselő kö-
zött, akik lakáj módjára szolgál-

ják a polgármestert. A rendkívüli 
ülésen kilencen szavaztak igen-
nel, ketten tartózkodtak, Szirbik 
Imre nem vett részt a szavazás-
ban, Krausz Jánosné, Móra József 
és Kiss Csaba pedig meg sem je-
lentek.

Antal Balázs Tibor, a Fidesz 
frakcióvezetője elmondta, sze-
retnék, hogy december 22-ig sor 
kerüljön a méltó megemlékezés-
re és avatásra. Antal Balázs Tibor 
kiemelte, köszöni dr. Demeter At-
tila hozzáállását az ügyhöz, hogy 
dr. Rébeli Szabó József nevét vi-
selhesse majd az Üdülőközpont. 

A cikkünkhöz mellékelt QR 
kód segítségével YouTube csa-
tornánkon bárki számára elér-
hető a rendkívüli testületi ülés 
hanganyaga, hiszen tájékozott-
nak lenni jó. 

Kinek jár az emberi méltóság?

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert jó szomszéd,
és aranyosak a dolgozók is.”

– Leskóné Sárközi Adrienn

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Városi Könyvtár
Október 24-én, hétfőn 18 órakor Hangu-

latok, érzelmek című előadás lesz dr. Szalay 
László főorvos közreműködésével.

Október 26-án, szerdán 18 órakor Külö-
nös esetek a magyar történelemben: Mar-
tinovics Ignác összeesküvése és a kivégzés 
című előadást hallgathatják meg az érdek-
lődők Poszler Györgytől.

Október 27-én, csütörtökön 18 órakor K. 
Horváthné Szabó Edit grafológus Az írásha-
misításról tart előadást.

Művelődési és Ifjúsági Ház 
Október 24-én, hétfőn 9, 10.30 és 14 

órai kezdettel „Egy nép kiáltott” címmel 
rendhagyó irodalomórán szerepel a Teat-
ro Társulat. 

Október 25-én, kedden 16 órakor „Az 
’56-os forradalom és szabadságharc törté-
nete” sorozat keretein belül Kreatív emlé-
kek – kézműves foglalkozást tartanak csa-
ládok részére.

A Szentesi Művelődési Központ és a Zöl-
dág Hagyományőrző Szakkör közös szer-
vezésében október 29-én, szombaton ren-

dezik meg a II. Maácz László Emléknapot. 
Program:

Közösségi Ház (Kiss Bálint u. 3.)
9 óra: Koszorúzás a Táncsics Mihály Népi 

Kollégisták emléktáblájánál
Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, 

Tóth J. u. 10-14.)
9.30 óra: Köszöntőt mond Móra József 

önkormányzati képviselő
9.40 óra: Maácz László életútját és mun-

kásságát ismerteti dr. Felföldi László az  
MTA BTK Zenetudományi Intézetének nyu-
galmazott tudományos igazgatóhelyettese

11 óra: Maácz László Emlékverseny és 
Folklórgála

Szentesi Körséta 
Október 22-én, szombaton 15 órakor 

halottak napja előtti temetői barangolás 
Labádi Lajos kalauzolásával az Alsó-Refor-
mátus temetőben.

Szentesi Üdülőközpont
Október 27-én csütörtökön Szezonnyi-

tó Szauna Nap, helyszín a szaunapark nagy 
finn szaunája.

P r o g r a m a j á n l ó
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Rozgonyi Ádám

A vállalatirányítási rend-
szerekről, az e-kereskedelem 
működéséről és a hatékony 
online kommunikációról is tá-
jékoztatták a vállalkozókat a 
Modern Vállalkozások Prog-
ramja – Vállalkozz digitálisan! 
projekt információs napján a 
megyeházán. 

Nyolc vállalkozás képviselő-
je, nyolc különböző témában, 
a modern informatika adta le-
hetőségeket bemutatva tar-
tott előadást a 127 állomásból 
álló rendezvénysorozat szente-
si programján. A hazai kis- és kö-
zepes vállalkozások (kkv-k) je-
lenleg korlátozottan használják 
a korszerű informatikai megol-
dásokat, a magyar kkv-k veze-
tői, döntéshozói jelentős arány-
ban hiányos információkkal 
rendelkeznek az infokommuni-
kációs technológiák (IKT) vállala-
ti felhasználásának lehetőségei-
ről, előnyeiről. A Széchenyi 2020 
Gazdaságfejlesztési és Innová-

ciós Operatív Programja kereté-
ben megvalósuló projekt fő célja 
a hazai kkv-k versenyképességé-
nek növelése. Horváth István kö-
szöntőjében hangsúlyozta, a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy van 
egy gát, amely még nem szakadt 
át; sok vállalkozás idegenkedik a 
számítástechnikai eszközöktől. 
Annak lehetőségét sem ismerik 
fel, hogy ezek az eszközök meny-
nyiben segítenék a mindennapi 

munkát. A Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara Szen-
tes térségi elnöke előadásában 
kiemelte, hogy az integrált irá-
nyítási rendszer a kisebb cégek 
számára misztikusnak tűnhet, 
ám valójában nem az. – A válla-
latirányítási információs rend-
szerek annak előnyét biztosítják, 
hogy egy dologgal, egyszer kell 
foglalkozni, amely aztán bekerül 
egy adatbázisba, és ebből sok-

féle lekérdezéssel, sok mindent 
meg lehet tudni – fogalmazott. 
Példaként megemlítette, hogy 
ha a kereskedő egy rendszeren 
keresztül számláz ki, gyorsan le 
tudja szűrni, hogy mi a fizeté-
si határidő a beszállítóinál vagy 
a reklamáció intézésének ideje. 
Átláthatja, hogy melyik vevőt, 
melyik termékkör érdekli. Ha a 
kereskedelmi és marketing mo-
dulban lekérdez, el tudja dön-
teni, hogy kinek küldjön direkt 
marketing levelet, például egy új 
szolgáltatás beindításával kap-
csolatban. – Ha egy vállalkozó 
belegondol a napi, havi vagy évi 
tevékenységébe rájön, hogy mi-
lyen sok segítő lehetőség áll ren-
delkezésére. Csak el kell indulni, 
elfogadni a számítástechnikát, 
az informatikai lehetőségeket, 
amelyekkel időt takarít meg, 
és hatékonyabb, értékteremtő 
munkát tesz lehetővé – mondta 
el lapunknak Horváth István.

A magyar vállalkozások digitális  jövője

Darók József

Az őszi pontytelepítésen 
már túl van a Gerecz Elemér 
Sporthorgász Egyesület, ösz-
szesen 38 mázsa hal került a 
Gerecz-tóba és a Kurcába, de 
még további halfajtákat is te-
lepítenek a közeljövőben. Az 
egyesület létszáma növekszik, 
és az elnök szerint a jövőben is 
erre törekednek, de igyekez-
nek azt a halállomány szem-
pontjából egészséges szinten 
tartani.

Nyolcszáz fős taglétszámmal 
rendelkezik jelenleg a szente-
si Gerecz Elemér Sporthorgász 
Egyesület, ami a tavalyi évhez 
képest emelkedést mutat, sőt 
úgy gondolják, év végére még 
gyarapodhat. Ennek okát Kala-
musz Endre (képünkön), az egye-
sület elnöke elsősorban abban 
látja, hogy elég jók voltak a fo-
gási arányok az elmúlt évben. Ez 
egyébként nem minden évre jel-
lemző, s nem is lenne jó a halál-
lomány szempontjából, ha év-
ről-évre emelkednének ezek az 
adatok, tette hozzá. – Úgy gon-
dolom, ha ez így tartható hosz-
szú éveken keresztül, akkor még 
csábíthatunk ide horgászokat. 
Rendszeresen szervezünk pe-
casulikat, azoknak a fiatalok-
nak, akik még nem horgásztak, 
de vonzalmat éreznek hozzá. A 

halfajták megismerésétől a kör-
nyezetvédelmi oktatáson át sok 
mindennel megismerkedhet-
nek, s végül pecázással zárul a 
suli. Az ötnapos gyerek horgász-
táborokba pedig már nem tel-
jesen kezdőket várunk. Igyek-
szünk fiatal tagokat toborozni 
a kiöregedő tagok helyére, s ta-
lán ez a legnehezebb, ugyanak-
kor nagyon fontos lenne az ifjú-
ságot kimozdítani a burokból 
– fogalmazott Kalamusz Endre. 
Az egyesülethez kötődő gyere-
kek száma egyébként 320-nál 
jár, tudtuk meg.

Hogy milyen volt az egyesület 
idei esztendeje, még korai be-
szélni róla, hiszen a fogási nap-
lókat csak jövő február végéig 
kell leadni, akkor történik az ösz-
szesítés.

Az elmúlt időszak aktívan telt 
az egyesület életében: a hétvé-
gén két versenyt is rendeztek, 
pénteken a 60 év feletti tagok 
számára a Matuzsálem Kupát, 
másnap az őszi pontyfogó verse-
nyüket. Ezt megelőzően ponty-
telepítés zajlott: a Gerecz-tóba 
20, a Kurcába 18 mázsa kétnya-
ras ponty került. Ezzel még nincs 
vége a telepítésnek. – Szerettük 
volna már hamarabb, de az idő-

járás olyan helyzetet teremtett, 
hogy nem lehetett megközelí-
teni azokat a tavakat, ahonnan 
még keszeget, süllőt, csukát és 
aranykárász compót szeretnénk 
vásárolni. Ez heteken belül meg 
fog történni.

Az egyesületen belül önál-
ló életet élő versenyszakosztály 
számára most kezdődik a sze-
zon, az egyesület is szervez saját 
eseményeket. Húsz versenyző-
jük megméretheti magát a leg-
jobb sporthorgászokkal is, so-
kan szoktak érkezni az ország 
minden részéből, sőt külföldről, 
elsősorban Szerbiából is az itte-
ni horgászeseményekre. A Kurca 
városi szakasza remek lehetősé-
get nyújt akár a téli horgászatra 

is. Következik hamarosan a Köz-
társaság, majd decemberben a 
Mikulás Kupa, februárban pedig 
a Télbúcsúztató.

Jövőre töretlenül folytatják az 
öt éve minden tavasszal meg-
szervezett szemétszedő akcióju-
kat, s bár a részvételi arány igen 
alacsony, mégis szükség van rá, 
mondta az elnök.

Vágyaikat is megfogalmazta: 
annak érdekében, hogy költsé-
geiket kigazdálkodják, még több 
vendéghorgászt kell idecsábíta-
ni. Ennek alapja a megfelelő ha-
lállomány. Ha az elmúlt években 
produkált telepítési szintet meg 
tudnák tartani, vagy azon növel-
ni, nos, az lenne az álmuk a szen-
tesi horgászoknak.

M e g kezd ő d ö t t  a  h a l te l e p í té s
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Majzik Attila

Október 23-án ünnepeljük 
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hatvanadik év-
fordulóját, városunk is prog-
ramsorozattal és, az emberek 
összefogását szimbolizáló ’56-
os emlékmű avatásával készül 
az eseményre. A szobrot Lázár 
János Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter avatja fel októ-
ber 22-én 14.30-tól.

– Szentesen kiemelkedő ese-
mény lesz ez az évforduló, mi-
vel a városban az elmúlt hatvan 
évben nem volt mód arra, hogy 
egy kifejezetten erre az alka-
lomra épült, közadakozásból és 
az önkormányzat támogatásá-
ból létrehozott emlékmű avatá-
sán vegyünk részt – mondta el 
lapunknak a közelgő évforduló 
kapcsán Farkas Sándor ország- 
gyűlési képviselő (képünkön).

A korábbi megemlékezéseket 
eddig egy, bár a város központ-

jában lévő, mégis meglehetősen 
eldugott helyen tartották a re-
formátus templom kertjében, 
ahol egy egységes, összetarto-
zást kifejező emlékmű helyett 
több is várta a megemlékezőket. 
Az ottani obeliszket még a MIÉP 
építette, majd mellé állíttatott 
egy kopjafát a Kisgazda Párt, vé-
gül Szirbik Imre, polgármester is 
állíttatott még egy kopjafát.

– Ez a magyar emberek egyik 
legnagyobb ünnepe, nem sza-
bad ezt a széthúzást tovább foly-
tatni. Egy pályázati lehetőségnek 
köszönhetően most egy új em-
lékmű kerül Szentes központjá-
ba. Sok vitát kavart az emlékmű 
helye, ami mondhatni természe-
tes is egy ilyen esetben, de meg-
nyugvás, hogy egy méltó helyen, 
a város központjában várja majd 
ez a szobor a megemlékezőket 
az október 22-i avatóünnepsé-
gen. Ez az emlékmű mindannyi-
unknak azt jelenti, hogy megvan 

az a biztos helyünk, ahol le tud-
juk róni kegyeletünket, elhelyez-
hetjük koszorúinkat és meg tu-
dunk emlékezni hőseinkről, akik 
életük áldozták, és azokra, akik 
egész életükben hordozták ’56 
emlékét a kiszolgáltatottságban 

és megbélyegzettségben. Ez azt 
is jelenti számomra, hogy innen-
től kezdve végre van a városnak 
egy pontja, a büszkeségpont, 
ahol méltóképpen meg tudunk 
emlékezni – fogalmazott Farkas 
Sándor.

S z é t h ú z á s  h e l y e t t
ö s s z e f o g á s t  s z i m b o l i z á l  a z  ú j  s z o b o r

Majzik Attila

Megválasztása óta folya-
matosan keresik Szabó And-
reát (képünkön) a hatodik vá-
lasztókerületben élők azzal, 
hogy zavarja őket a fiatalok 
éjszakai viselkedése, illetve 
a városközpontot „lelakó”, a 
parkos részeket nyilvános vé-
céként használó szentesiek. 
Most úgy tűnik, valamicskét 
javult a helyzet.

– Nagyon sokan kerestek már 
ezekkel a problémákkal, legin-
kább a Kossuth utca 12-16-ban 
lévő társasház lakói, a Brusznyai 
sétány páratlan oldalán lakók és 
a Kossuth tér 5. lakói. Nem az za-
varja őket, hogy egész nap ott 
ülnek a padokon és beszélget-
nek ezek az emberek, hanem 
az, amikor italoznak, trágárul 
beszélnek, és az, hogy nyilvá-
nos vécének tekintik a bejáratu-
kat, az előkerteket. Ezek a terü-

letek szinte elviselhetetlen bűzt 
árasztanak a felső emeleti laká-
sokban. – foglalta össze a bel-
városban élők panaszait Szabó 
Andrea.

Bujdosó Tamással együtt jú-
liusban kezdte meg felmérni a 
környék problémáit, a kérdőívek 
is megerősítették ezeket a sérel-
meket, valamint a házak közös 
képviselői is. Ezt interpellációk 
sora követte, majd a képviselők 
maguk is próbáltak megoldást 
találni arra, hogy az ott lakók 
számára élhetőbb környezetet 
teremtsenek.

Időközben a város képvise-
lő testülete is döntést hozott az 
együttélés szabályairól, ez jelen-
tett is némi változást a központ-
ban.

Azt, hogy ezeket a gondo-
kat nem lehet félvállról kezelni, 
a környék üzleteiben dolgozók 
is megerősítették: – Két-három 
éve folyamatosan probléma van 
ezekkel az emberekkel, a ren-
dőrök is tehetetlenek. Itt szeme-

telnek, veszekednek. Sajnálom 
őket, de bennünket az zavar, 
hogy a vevőinket is veszélyez-
tethetik. A padok felszedésével 
javult a helyzet, de szerintem 
nem ez a megoldás – mondta 
el az egyik üzletvezető. Egy má-
sik boltban is arról számoltak 
be, hogy kevesebb gond van a 
környéken, de még lehetne ja-
vítani a helyzeten. – Szerintem 
több ellenőrzés kellene. Itt iszo-
gatnak, kéregetnek, megállítják 
a járókelőket. A padok felsze-
dése előtt olyan bűz volt, hogy 
az borzalom. Attól mindenféle-
képp jobb a helyzet – mondta el 
lapunknak egy ottani üzletben.

– A lakók visszajelzései alap-
ján a fiatalok már halkabbak, 
nem zavarják az ott élőket any-
nyira. A padok áthelyezése is 
nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy az addig egész nap ott „tá-
borozók” sem ott italoznak már 
és nem ott végzik a dolgukat – 
számolt be az eredményekről 
Szabó Andrea.

Javul a helyzet a belvárosban

Farkas Sándor kedden reggel meglátogatta a készülő emlékművet.
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Rozgonyi Ádám

1956 hatvan év távlatából 
is üzen. Szinte minden csa-
ládnak van saját „56-os” tör-
ténete. A csongrádi születésű 
Kapás József határőrként szol-
gált a forradalom forró őszén, 
és sorompót nyitott az orszá-
got elhagyni kívánó – rettegő, 
a jobb élet reményében távo-
zó – honfitársainak. Testvére 
idézte fel az akkori időket.

Bartucz Józsefné Kapás Margit 
(képünkön) és bátyja József, föld-
műves szülők gyermekei. Tízen 
voltak testvérek – öten lányok 
és fiúk –, s a Csongrád-Nagyré-
ti családi gazdaság mindnyájuk-
nak feladatot adott. – Szegények 
voltunk, de nem éheztünk, min-
dig volt ennivalónk, jószágokat 
tartottunk. 1948-ig szabadab-
baknak éreztük magunkat, de 
utána bejött a Rákosi-rendszer. A 
búzát be kellett szolgáltatni na-
gyobb részt, sőt mi több, a zsírt 

is. Megismertük a görhét. Még 
a kenyérért is sorba kellett áll-
ni. Nem nézték azt, hányan va-
gyunk testvérek – emlékezett 
Margit néni, aki 1953-54-ben 
költözött be családjával a város-
ba. – Én mindig kaptam kenye-
ret, addig furakodtam. Akkor 
döntöttem el, hogy a kereske-
delemben fogok dolgozni – je-
gyezte meg mosollyal az arcán. 
Így is lett. Előbb Csongrádon, 
majd 1960-tól Szentesen dol-
gozott. Testvérei közül volt, aki 
a vasútnál, vagy a vízműnél ka-
pott állást, de olyan is, aki a ház-
tartásban dolgozott. Margit néni 
1962-ben, néhai férjével költö-
zött a Farkas Antal utcai házba, 
azóta is a Kurca-parti városban 
él. Testvére, József 1954-ben vo-
nult be katonának, határőr lett. 
Időnként hazalátogatott, elkép-
zelése szerint itthon szeretett 
volna családot alapítani. – ’56 
azonban közbe szólt – mondta 
Margit néni. 

– A soproni központú határőr-
kerületben szolgált. Itt értesült 
arról, hogy kitört a forradalom. 
Elgondolkoztak a sorsukon, hi-
szen határőrök voltak – folytatta. 
Kapás Józsefék saját országuk-
ból távozó, magyar menekültek-
kel találták szembe magukat. – 
Voltak olyanok is, akik új életet 
akartak kezdeni, de többségé-
ben a megtorlástól féltek. Sen-
kit sem bántottak. Olyan pillanat 
is volt, amikor egyesével mentek 
át a határon, ahová aztán egyre 
többen érkeztek. – Magyar a ma-
gyarra nem fog lőni – mondták, 
és József felnyitotta a sorompót. 
Tisztában voltak vele, ha nem 
lőnek, hadbíróság elé állnak – 
fogalmazott Bartucz Józsefné, 
hozzátéve, hogy a forradalom és 
szabadságharc évében 17 éves, 
másodikos ipari tanuló volt. Mint 
elmondta, a háború rossz emlé-
ke is arra figyelmeztette, hogy 
baj lehet. A család többi tagjával 
otthon maradt. – Mindenki azt 
hitte, hogy változás következik. 
Sajnos nem így történt – foly-
tatta. Nem tudták, hogy mi lesz 
Józseffel. Értesültek arról, hogy 
problémák vannak a határnál. 
– Megtudtuk, hogy átmen-
tek. Aztán csak a Szabad Euró-
pa rádión keresztül adott élet-
jelet. Anyámnak üzenem, hogy 
élek – valami hasonlót mondha-
tott. A magyar határőrök Bécs-
be mentek, ahol befogadótábor-
ba kerültek. Lerakták a fegyvert, 
és civil ruhát kaptak. Fél évig az 
osztrák fővárosban voltak, vár-
ták, hogy ki, hová kap mene-
dékjogot. Többen Amerikába 
utaztak, ahol egy ottani házas-

pár fogadta be őket. József rög-
tön dolgozni kezdett a gazda- 
ságban, majd különböző vál-
lalatoknál kőművesként, veze-
tő beosztásban is volt. Minden 
szabadidejét feláldozta, hogy 
megtanuljon angolul és egzisz-
tenciát teremtsen magának. Az 
Illinois állambeli Lombard nevű 
faluban telepedett le, 10 kilomé-
terre Chicago belvárosától. Kint 
ismerkedett meg későbbi felesé-
gével, aki 17 évesen Pápáról in-
dult Amerikába. József csak 20 
év után tudott hazajönni, addig 
csak telefonon, levélben kom-
munikált szeretetteivel. – 1975 
körül jött haza. Körbenézett a re-
pülőtéren, s bár biztonságban 
érezte magát, benne volt a fé-
lelem. Először a családi házhoz 
vitette magát. Már édesanyánk 
nem élt, de öcsémék még ott 
laktak. Ezután meglátogatta a 
többi testvérét is.  Nyugdíjazása 
óta sűrűn hazalátogat – mesél-
te Margit néni, hozzáfűzve, hogy 
bátyja külföldről is segítette csa-
ládtagjait, és sohasem feledke-
zett meg magyarságáról. Oly- 
annyira nem, hogy síremlékére 
is a magyar címert tette. József-
nek 3 lánya, 6 unokája és 3 dédu-
nokája van. Lányai kint születtek, 
jelenleg is Amerikában élnek. 
Férjhez mentek, többüknek már 
unokáik is vannak. Ahogy ők is 
többször hazalátogattak, úgy 
Margitka néni is több alkalom-
mal járt bátyjánál – erről mo-
solygós fényképek is mesélnek. 
Bátyja története szerinte pedig 
arról, hogy bárhová is menjen az 
ember, a hazáját, gyökereit soha-
sem szabad elfelednie.

Huszonkettedik alkalommal 
rendezi meg az Alföldi Fotó-
szalont a Szentesi Művelődé-
si Központ és a Szentesi Fotó-
kör. A fotópályázat az 1980-as 
indulástól megyei, aztán régi-
ós szintű volt, majd ebből nőt-
te ki magát, s 1995 óta szere-
pel ezen a néven.

Az évtizedek alatt országosan 
ismert bemutatkozási lehető-
séggé vált. A zsűrizésre minden 
alkalommal neves szakembere-
ket kérnek fel a szervezők, ez-
úttal Barta Zsolt Péter kétbodo-
nyi, valamint Drégely Imre és Illés 
Barna budapesti fotóművésze-
ket, akik október 6-án értékelték 
a kiállításra beérkezett anyagot, 

89 szerző 416 alkotását. Véle-
ményük alapján 39 fotós 62 fo-
tográfiával szerepel a tárlaton. 
A zsűri megosztott I. díját Gá-
bor Béla (Budapest) ,- Balaton 
IV., Balaton V. , illetve  Pekár Áron 
(Nagyszénás) A hely 2., A hely 3., 
valamint Szabó Maya (Kecske-
mét)  kapta Felajánlás- Fák, Fel-
ajánlás- Távolság, Aszfalt Krisztus 
1., Aszfalt Krisztus 2. című alkotá-
saiért. Ezen kívül több különdíjat 
is kiosztottak. A helybeli fotósok 
idén kevesebben pályáztak, vi-
szont hármuk, Albert Béla, Sarusi 
István és Szaszkó Antal képeit el-
fogadták a zsűritagok a kiállítás-
ra, tudtuk meg Nagy Istvántól, a 
fotókör vezetőjétől. – Örömmel 

konstatáltam, hogy a pályázat-
ra beadott képek milyen széles 
skálán mozognak. A dokumen-
tarizmustól kezdve, a klasszikus 
és kísérletező fotográfiákon át a 
kortárs fotóig, a még föllelhető 
hagyományos nagyításoktól, a 

digitális képkészítésen át, a kéz-
műves technológiákig látható 
volt minden – fogalmazott Bar-
ta Zsolt Péter.

A tárlat hagyományosan októ-
ber 23-án, délután 3 órakor nyílik 
a Művelődési és Ifjúsági Házban.

S o r o m p ó t  n y i t o t t  a  m e n e k ü l ő k n e k

Nyílik az Alföldi Fotószalon



2016. október 21. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 7

Mint arról lapunk koráb-
ban beszámolt, az Édes anya-
nyelvünk nyelvhasználati ver-
seny területi, megyei döntőiből 
az országos, Kárpát-medencei 
döntőbe jutott Bocskay István. A 
Horváth Mihály Gimnázium 12. 
B osztályos tanulója és felkészítő 
tanára, Szurmik Zoltán, október 
14-én utazott Sátoraljaújhelyre, 
a háromnapos megmérettetés 
helyszínére.  A 135 fős mezőny 

3 kategóriában vetélkedett, és a 
mintegy 70 főből álló gimnáziu-
mi kategóriában összesen 10 ér-
met osztottak. A szentesi gim- 
nazista sikeres szereplést tudhat 
maga mögött, hiszen megkapta 
a legrangosabb díjat, Sátoralja-
újhely város plakettjét, továbbá 
szóbeli teljesítményéért külön-
díjban részesült, és meghívást 
kapott az egyetemi hallgatók or-
szágos szónokversenyére.

HMG-s siker a döntőben

Halupa Eszter

Az október 17-i, rendkívüli 
képviselő-testületi ülés, nem-
csak attól volt hangos, hogy 
két képviselő és a polgármes-
ter miét nem tartja méltónak 
dr. Rébeli Szabó Józsefet az 
uszoda névadójának, hanem a 
listás jobbikos képviselő face-
bookos posztjától. Az ülés té-
májáról már olvashattak az 5. 
oldalon.

Az ülésen Bujdosó Tamás ön-
kormányzati képviselő említette 
meg Sipos Edit nevét, melyben 
röviden azt mondta, hogy lehe-
tett volna a mellszobra számá-
ra méltóbb helyet is találni. Ezek 
után, a listás jobbikos képvise-
lő, eszközként használta fel Sipos 
Edit nevét a közösségi oldalon, a 
kedélyek borzolására, pedig az 
ülés napirendi pontja nem er-
ről szólt. Felkereste szerkesztősé-
günket Sipos Edit legjobb barát-
nője, Mátyásné Bimbó Ildikó, aki 
mellette volt az utolsó pillanatig. 
Ezzel a poszttal betelt nála po-
hár, és egy kéréssel fordul a kép-
viselőhöz hasonlókhoz: hagyják 
békén Sipos Editet! 

– Lizi, a lányom odaszaladt 
Edithez a strandon 11 évvel ez-
előtt. Elhívta a születésnapjára, 
és Edit szakított rá időt két mecs-
cs között. A lányom akkor 8 éves 
volt, és ő hozott minket újra ösz-
sze. A gyerekkori barátságunkat 

ott folytattuk, ahol abbahagy-
tuk – meséli elcsukló hangon Il-
dikó, aki még mindig nem tet-
te túl magát Edit elvesztésén. De 
hogyan is tudná? – Kívülről csak 
azt láttam, hogy a végstádium-
ban, már annyian „barátai” lettek 
Editnek. Szokolayné Farkas Má-
ria – aki nem is szentesi- volt az 
egyik legnagyobb csalódásom. 
Egyszer beszélt Edittel a szakdol-
gozata kapcsán, ehhez képest 
emléktornát szervez, és úgy ál-
lítja be, mintha bármilyen köze 
lett volna Sipos Edithez. Edit egy 
eszköz lett. Őt használják, miköz-
ben nincs hozzá joguk. Tették ezt 
akkor is, amikor mi, az onkológi-
án minden lépéssel megküzdöt-
tünk, hogy elmenjünk a fürdő-
szobáig – meséli Ildikó, miközben 
fájdalmas emlékeket tép fel. – 
Úgy gondolom, hogy Edit örülne 
az emléktornának, de a mögötte 
lévő hazugságok elkeserítenek. 
Aki igazán tiszteli, csendben van, 
és úgy emlékezik. Aki a családo-
mon kívül a legjobban szerette és 
segítette a kezelések során, az ak-
kori barátja, Márk Tamás. Székes-
fehérváron éltek, a betegsége 
előtt egy évvel kezdett udvarolni 
Editnek. Udvarlója családja vitte 
rendszeresen kezelésekre Szom-
bathelyre. Mielőtt Edit végleg itt 
hagyott minket, előbb Tamás-
sal szakított, védve ezzel a közös 
emlékeket és volt párját a fájda-

lomtól. A mai napig jó viszonyt 
ápolunk Tamással, gyakran be-
szélünk, hiszen Edit mindig is ösz-
szeköt minket.

Mátyásné Bimbó Ildikó kitért 
arra is, hogy milyennek ismerte 
Editet. – Végtelenül szerény em-
ber volt. Nem tudott kérni, és 
nem is akart. Egy 2008-as törté-
net is ezt bizonyítja. Akkor 300 
ezer forintba került egy vérátöm-
lesztés. Tőlünk nem akart pénz 
elfogadni, más pedig nem tudott 
segíteni. Akkor aláírásgyűjtésbe 
kezdtünk, egy városi elismeréssel 
kapcsolatban, melyhez a támo-
gatás fedezte volna a gyógyulás-
hoz szükséges kezelés költségeit. 
Az akkori városvezetés elzárkó-
zott a kéréstől. Ezek után, 2013. 
október 23-án, posztumusz díjjal 
jutalmazzák Sipos Editet, pénzju-

talommal. Kérdezem én, ilyenkor 
már mit kezdjünk a támogatás-
sal? Edit már nincs közöttünk. Ez 
már tényleg borzasztó! – mond-
ja elkeseredve és felháborodva 
Ildikó, miközben emlékei fel-fel-
villannak. Hozzáteszi: Edit kifelé 
mindig a mosolyt mutatta, és azt 
hogy jól van, még akkor is, ami-
kor iszonyatos fájdalmai voltak. 
Az utolsó szavaira is tisztán em-
lékszem: „Senkire ne haragudj, 
minden úgy jó, ahogy van. Min-
denkinek megbocsájtok. Tudni 
fogod, hogy mi a dolgod, hogy 
reagálj. Megbízom benned.” – 
Ezúton kérnék mindenkit, hogy 
őrizzük meg úgy az emlékét, 
ahogy volt. Akik szerették, csend-
ben emlékeznek rá, és jó lenne, 
ha azok is ezt tennék, akik nem is-
merték.

Tiszteletet Sipos Editnek

T a x a  G r o u p  K ö n y v e l ő i r o d a
6 6 0 0 ,  S z e n t e s ,  S z a b a d s á g  t é r  4 - 5 .

K ó s a  M a r i a n n
+ 3 6  3 0  8 2  5 3  9 0 7

m a r i a n n a g n e s @ g m a i l . c o m

TÁRSAS ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE
AJÁNLJUK

Kiváló szakmai tapasztalattal állunk rendelkezésére

Expanzív könyvelés

Széles körű tapasztalat a KKV szektorban

Pontos és határidőre történő munkavégzés

Pénzügyekkel, könyveléssel kapcsolatos problémáit széles
körben megoldjuk

Adóhatóság előtti képviseletet vállalunk bármilyen adózási
témában

Ügyvédi képviselőnk adójogi szakterülettel rendelkezik

Könyvvizsgáló és adójogi tanácsadó egy helyen

Hitelügyintézés és pályázati projektek menedzselése

Modern, kellemes környezetben várjuk régi és új Ügyfeleinket!

Kósa Mariann  mobil: 308253907  email: mariannagnes@gmail.com
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Rozgonyi Ádám

Abonyi Sándor a kommuniz-
mus évtizedeiben többször is 
megjárta a poklot. ’56-os nem-
zetőrként hittel vallotta, a ha-
zát szolgálni kell. Reményét 
sohasem veszítette el egy kö-
zösen épített, igazságos társa-
dalomban. 

Nem szentesi születésű, de ősei 
már az alföldi kisvárosban éltek a 
századforduló előtt is. Nagyszülei 
középbirtokos parasztcsaládban 
éltek. Családjával Nagyváradon 
laktak, amikor három testvérével, 
a második világháború viszon-
tagságai elől édesanyja szüleihez, 
Szentesre menekültek. Olyan 
csomaggal indultak el, amely el-
fért a kezükben. Kabátjuk sem 
volt. Román egyenruhába öltö-
zött magyar katonáktól kaptak 
segítséget, Sándor legalább két 

évig járt román bakancsban sze-
retett iskolájába, a Horváth Mi-
hály Gimnáziumba. Negyedikes 
volt, amikor tudatták vele, hogy 
„osztályidegen származása” mi-
att, több társával együtt, nem ta-
nulhat tovább a gimnázium fa-
lai között. Kitanulta a kereskedő 
szakmát, majd később kirakat-
rendezői szakmunkás-bizonyít-
ványt szerzett. 1949-től részt vett 
a népboltok megnyitási munká-
lataiban, igényes, kék-fehérben 
pompázó üzletben dolgozhatott, 
míg nem politikai okok miatt el-
bocsájtották. Ezután az „Oláh” 
téglagyárban kihordóként dolgo-
zott, amelyet embertelen nehéz 
munkaként jellemzett. 1950-től 
a Szentesi Földműves Szövetke-
zet Kisáruházában tevékenyke-
dett, majd a következő év júni-
usában írásos parancsot kapott, 

hogy jelenjen meg a Móricz Zsig-
mond Művelődési Házban három 
napi élelemmel és fehérnemű-
vel. – Azt hittem katonának hív-
nak be. Végül is katonák vittek el, 
kék parolinosok. Akkor még nem 
gondoltuk, hogy ÁVH-sok – em-
lékezett vissza. A munkaszolgálat 
gyötrelmes 28 hónapja alatt tár-
saival a taszári repülőtér és több 
laktanya felépítésére kötelez-
ték. 1953-ban térhetett haza. A 
megpróbáltatások nem értek vé-
get: 1955-ben édesanyja a nagy-
fai börtönbe került, mert kulák-
nak titulálták. 1956 októberében 
kitört a forradalom. – Hatalmas 
késztetést éreztem arra, hogy ré-
szese legyek. Sok igazságtalan-
ság és fájdalom ért – mondta. 
Október 28-án, vasárnap a város-
háza közgyűlési termében ösz-
szegyűlt lakosok ideiglenes for-
radalmi bizottságot választottak, 
amely a közrend megőrzésére 
érdekében megszervezte a he-
lyi nemzetőrséget. Parancsno-
kuk előbb Abonyi Sándor, majd 
Bánfalvi Lajos tanító lett. Hősünk 
a laktanyaparancsnoktól kapott 
megbízólevelet, ennek birtoká-
ban gyűjtötte maga köré az em-
bereket. Elmesélte, hogy szol-
gálati idejük napi 12 óra volt, a 
város értékes intézményeit véd-
ték. Utcai járőrözésben, a vá-
rosháza őrzésében és a fegyve-
rek begyűjtésében vettek részt, 
olykor bejelentett események-
hez vonultak ki. Be akarták bizo-
nyítani, hogy olyan társadalom 

is építhető, ahol a rendet nem a 
megfélemlítésre alapozzák. No-
vember 4-én a nemzetőrök le-
adták fegyvereiket. – Azt gon-
doltuk – mondta Sándor –, hogy 
a kommunista hatalom tanult a 
forradalmi helyzetből, és embe-
ribb eszközökkel folytatják a kor-
mányzást. December 31-én azon-
ban újra karhatalmistákkal találta 
szembe magát, letartóztatták. – 
Egy hosszú asztalnál négy rosz-
szindulatú, gyilkos tekintetű, 
rendfokozat nélküli pufajkás ült – 
emlékezett vissza a vérfagyasztó 
helyszínre, ahol olyan verést ka-
pott, hogy két napig nem látott. 
A csoport legfiatalabb tagjaként 
szabadon engedték, társait Kis-
tarcsára vitték. A következő évti-
zedek leginkább már a szakmai 
sikerekről szóltak. Több vállalat-
nál – Zöldért, Kinizsi Szövetkezet, 
Agora – is magas pozícióban dol-
gozott. 1975-ben a KZR kereske-
delmi vezetője, 1987 és 1993 kö-
zött ügyvezetője volt, majd egy 
zöldségfelvásárló és értékesí-
tő csoportot is alapított. Abonyi 
Sándor három gyermek, két fiú és 
egy lány édesapja, és nyolc uno-
ka nagypapája. Felnőttkorukig 
nem beszélt hányatatott sorsáról, 
kollégái sem tudták, hogy valójá-
ban ki is ő. – Az a megaláztatott 
életforma, amely az akkori ha-
talom célja volt, egy sárba tipró 
politika volt. Ha eszembe jutnak 
a régi események, összeszorul 
a torkom – mondta könnyeivel 
küszködve.

Nemzetőrként a forradalomban

Október 24-28.
Hétfő
Tojásleves
A menü: Kukoricás-sonkás 
penne, reszelt sajt
B menü: Rakott kelkáposzta
C menü: Sajtos-sonkás töltött 
borda, rizs köret, savanyúság
Kedd
Csontleves
A menü: Zöldborsó főzelék, 
fasírozott
B menü: Rántott csirkemáj, 
burgonya, tartármártás
C menü: Bakonyi sertésszelet, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Tarhonyaleves
A menü: Bácskai rizses hús, 
savanyúság
B menü: Eszterházy pulyka- 
tokány, galuska
C menü: Zöldséges töltött bor-
da, vegyes köret, savanyúság

CSütörtöK
Zöldborsóleves
A menü: Görögös sertésborda, 
burgonya
B menü: Csőben sült brokkolis 
borda, rizs köret, savanyúság
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tatármártás
PénteK
Palócleves
A menü: Ízes derelye
B menü: Sajtos-tejfölös tészta
C menü: Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 950 Ft/menü. A és B menü 

ára heti előfizetéssel 700 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 
750 Ft. C menü frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5.
Tel.: 63/788-968, 70/942-6658, 

06-70/414-7446

Hering Viktor

Betörtek egy szentesi dohány-
boltba október 12-én, az éjsza-
kai órákban. Az elkövető váltó-
pénzt és dohányárut szeretett 
volna elvinni az üzletből, ám a 
megszólaló riasztó megzavar-
ta, és már elmenekülni sem volt 
ideje, mert a kiérkező rendőrök a 
helyszín közelében elfogták.

Két férfi között alakult ki 
konfliktus a Széchenyi ligetben, 
aminek a végén kölcsönösen 
bántalmazták egymást. A vita 
vége az lett, hogy az egyik férfi 
nyolc napon túl gyógyuló sérü-
léseket szenvedett. A történések 
pontos rekonstruálása még fo-
lyamatban van. 

Két férfi vitatkozott össze az 
egyik városi szórakozóhely előtt 
a Kossuth utcán. A vitába egy 
hölgy is belekeveredett, aki a két 

fél közé állt, ám az egyik férfi őt 
is bántalmazta. A rendőrség ga-
rázdaság miatt folytat vizsgála-
tot az ügyben. 

Az elmúlt hetekhez képest 
csökkent az ittas gépjárműveze-
tők száma, de így is ketten akad-
tak fent a közúti ellenőrzéskor. 
Az egyik sofőr Szentesen, a má-
sik pedig Fábiánsebestyénben 
ült a volán mögé azt követően, 
hogy alkoholt fogyasztott.

Október 10-én loptak el egy 
mobiltelefont egy lezáratlan 
gépjárműből Szentesen. A tol-
vajt az sem zavarta, hogy az autó 
egy viszonylag forgalmas he-
lyen, a Kossuth utcán parkolt.

800 ezer forint értékben lop-
tak el szerszámgépeket az egyik 
Szentes közeli tanyából. A tolvaj 
többek között szivattyút, rönk-
vágót és sövényvágót vitt ma-
gával.

Kifosztották a tanyát
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Palicska Irén

Megfejtettem a hiszti-rejtélyt. 
Mire utánanéztem és olvastam, 
pár hét alatt el is múlt. Nem hisz-
tizett szegény Gergőkém es-
ténként, elalvás előtt, hanem 
szaknyelven szólva szeparáci-
ós szorongása volt. Hétközna-
pi nyelven nevezhetjük éppen 
hisztinek, sőt szerintem egy-
két évtizeddel ezelőtt az anyu-
kák így is kezelték, csak most – 
ahogy egyre többet foglalkozik 
a pszichológia a kicsik testi fej-
lődése mellett a lelkükkel is - ne-
vezik nevén a gyereket. A sze-
parációs szorongás időszaka 8 
hónapos kor körül kezdődik. Az 
anyuka általában azt veszi észre, 
hogy a korábban egyedül is jól 
eljátszó baba hirtelen sírni kezd, 
ha ő kilép a szobából, ha eddig 
nem tette, éjjel egyre gyakrab-
ban felkel és csak anya mellett 
nyugszik meg. Ez az időszak a 
lelki fejlődés természetes vele-
járója. Megnyugodtam tehát, és 
talán a kezdeti tanácstalanság 

és tehetetlenség után jól reagál-
tam, amikor a fiam mellett alud-
tam és nem hagytam egyedül, 
ha szüksége volt rám. 

Mivel Gergő már áll, és ka-
paszkodva lépeget, ideje volt 

cipő után néznünk. Tíz, tizenkét-
ezer forint egy normális baba-
cipő, amire egyáltalán nem saj-
nálom a pénzt, de ahhoz, hogy 
otthon álljon benne, és szok-
ja a lába, ahhoz kicsit drága. Ha 
már az utcán is sétálunk, termé-
szetesen a legmegfelelőbb és a 
legjobb minőséget választom. 
Végül is az egyik nagyobb cipő-
boltban a kedves és készséges 
eladónő segítségével megmér-
tük Gergő lábméretét (18-as), és 
ennek megfelelően a javaslatára 
vettünk egy 19-es kiscipőt, ami 
pont egy számmal nagyobb a lá-
bánál. Nagy is rá, így nagymama 
megajándékozott minket egy 
18-as kék kiscipővel. Ez pontos, 
de pont 20 perc, míg beleszusza-
kolom a lábát. Sikerült vennem a 
gyereknek egy 86-os dzsekit is, 

ami méretben megfelelő, csak 
kicsit szűk szabású, úgyhogy 
még plusz tíz perc a kabát ráadá-
sa. Fél óránál tartunk, még el se 
indultunk otthonról, és még a tél 
se köszöntött be. 

Tádám! A végére jöjjön egy 
különlegesen jó hír. Több anyu-
kával konzultálva, illetve siker-
történeteiket meghallgatva, 
vettünk egy bilit! Rokonunk, a 
kilenc hónapos Vica anyukája, 
Ildi örömmel mesélte tegnap, 
hogy már bilibe pisilnek. A jógán 
megismert Evelinéknél is régóta 
működik a dolog. A most 15 hó-
napos Noel, amióta ülni tud, reg-
gelenként ügyesen használja a 
bilit. Hirtelen felindulásból én is 
megcéloztam a bababoltot. Az 
első este heves tiltakozás kísérte 
a pelenka levételét, de másnap 
reggel és délelőtt háromszor 
is sikerült a bilibe pisilés. Az én 
ügyes, okos nagyfiam! Nem cso-
da, anyja fia! Már csak egy kérdé-
sem volt az apjához: Mikor fog 
állva pisilni?

Baba a fedélzeten - A rovat támogatója a Dr. Szentes Diagnosztikai Centrum

Cipő, bili, miegymás...

Ma is él a köztudatban, hogy 
a fogamzásgátló ártalmas és 
rákot okoz. A modern gyógy-
szerek azonban már számos 
betegséget is gyógyítanak. A 
témában dr. Gyovai Gabriel-
la szülész-nőgyógyász szakor-
vost kérdeztük.

– A modern fogamzásgátló 
tablettákat nemcsak a terhes-
ség megelőzésére javasoljuk, de 
vannak olyan esetek, amikor ki-
fejezetten gyógyítanak is, tehát 
gyógyszerként használjuk. Na-
gyon sokan már a hormon szó-
tól is rosszul vannak, pedig az 
életünkhöz, működésünkhöz 
szükséges. Gondoljunk csak a 
pajzsmirigy hormonra vagy az 
inzulinra.

– Az endometriózisnál is segít-
het és gyógyíthat a fogamzás-
gátló, súlyos menstruációs gör-
csöknél, vagy a bő menzesz miatti 
vérzékenységnél. Mennyi ideig kell 
szedni ezekben  az esetekben?

– Fiatal lányok jönnek hozzám, 
hogy bő vagy nagyon görcsös a 
menstruációjuk. Gyulladáscsök-
kentőkkel és méhösszehúzó-
val is szoktunk ezen segíteni. Ha 
egyébként is van párkapcsolat, 
akkor két legyet ütünk egy csa-
pásra, amennyiben egy jó fo-
gamzásgátlót választunk ki. Egy 
másik kórkép a policisztás pe-
tefészek és az endometriózis, 
ahol a gyerekvállalásig kellene 
szedni a fogamzásgátlót, ilyen-
kor gyógyszerként alkalmaz-

zuk. A policisztás petefészeknél 
a tüszők nem fejlődnek ki ren-
desen és nem is tüszőhormont, 
női hormont termelnek, hanem 
férfi hormont. Ezek a lányok pat-
tanásosak, szőrösödésre hajla-
mosak, egyesek hasra híznak. 
Ha ezt elkezdjük kezelni, fél év 
múlva szép arcú, vékony dere-
kú lányok lesznek az előtte vas-
kosabb típusúak, és nem mel-
lesleg az anyagcseréjükkel is jót 
teszünk, hogy nem csúszik el a 
cukorbetegség irányába. Sok si-
kerélményünk van, ez is nagyon 
jó érzés a szakember számára. 
Az endometriózis esetében a 
méh nyálkahártya nem a méhűr-
ben van, hanem a petefészek-
ben és a hasüregben. A ciklusos 
hormontermelés irányítja a szö-
vet változásait, így ezekbe a szi-
getekbe „belevérzik” a nő, ami 
nagy fájdalmat és összenövése-
ket okoz.

–Az új fejlesztések már a vál-
tozó kori fogamzásgátlást, a cik-
lus-szabályozást, a hormonpót-
lást célozzák. Milyenek ezek a 
készítmények?

– Nagyon érdekes hormonok 
vannak, az egyik például nagy 
magyar büszkeség. Évtizedek-
kel ezelőtt Diczfalusy Egon fel-
fedezte az estetrol nevű termé-

szetes ösztrogént, ami magzati 
májban keletkezik. Ezt használ-
ják fel most fogamzásgátlásra és 
hormonpótlásra. Nem fokozza a 
mélyvénás trombózis kockáza-
tát, nem csökkenti a saját férfi 
hormonszintet se, ami szexuá-
lis vágy és a lendületesség fenn-
tartása szempontjából nagyon 
fontos. A legmodernebb fogam-
zásgátlókat 18-50 éves korig 
próbálják ki. Véleményem sze-
rint, ez csodálatos áthidaló meg-
oldás lehet 45 év feletti nőknél: 
nem lesznek hőhullámai, nem 
lesz ingerlékeny, tud aludni, sőt 
nem kell a vérzészavar miatt 
„gyógykaparásokra” járnia – és 
még terhes sem lesz, ami akár 52 
évesen is előfordulhat. Ezek ap-
róságoknak tűnnek, de összes-
ségében az egész életminőséget 
meghatározzák.

– Van olyan fogamzásgátló, 
mely enyhe magas vérnyomás 
esetén előnyösebb, vagy éppen a 
pánikbetegségre. Milyen hatásai 
vannak az új hormonpótló készít-
ményeknek, fogamzásgátlóknak?

– Valóban érdemes tájékozód-
ni nekünk, nőgyógyászoknak 
ezekről a különleges jellemzők-
ről, hogy a legjobb tulajdonságú 
összeállítást javasoljuk az adott 
páciensnek. Klinikai vizsgálatok-

kal bizonyították, hogy bizonyos 
fogamzásgátló összetevők csök-
kenteni tudják a pánikbeteg-
séget, illetve a premenstruális 
szindrómát, erős menstruációs 
görcsöket, melyek sok lány éle-
tét megkeserítik. Érdemes erről 
kikérni a szakember véleményét.

Nőkről, nemcsak nőknek

Amikor a fogamzásgátló gyógyít

4D ultrahang - babamozi péntek 15-17 óra;

Ultrahang Diagnosztika Dr. Bagi Róbert szerda 15-17 óra;

Nõgyógyászat, Aneszteziológia Dr. Halász Oszkár csütörtök 17-19 óra;

Ortopédia Dr. Bánki László péntek 15-17 óra.

Dr. Szentes 
Diagnosztikai és
Szakorvosi Centrum
Szentes, Új u. 13.
Bejelentkezés: 30/628-3063
Web: www.drszentes.hu
E-mail: info@drszentes.hu

Dr. Gyovai Gabriella szü-
lész-nőgyógyász szakorvos
Magánrendelés: kedden és 
csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com
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Csepeli Dóra

Egy nagy adag magabiz-
tosság kell ahhoz, hogy tető-
től talpig egyetlen egy, lehe-
tőleg élénk színbe öltözz, és 
nem kevés stílusérzék, hogy 
működjön is a dolog. Össze-
gyűjtöttem néhány trükköt 
és egy kis inspirációt mind-
ehhez.

Ebben a szezonban szeren-
csére nincs túl nehéz dolgunk, 
ha monokróm sziluett mellett 
döntünk. Tanuljunk meg ját-
szani a rétegekkel és az árnya-
latokkal. Amellett, hogy fontos 
és hasznos a réteges öltözkö-

dés, izgalmas is. Viseljünk eltérő 
anyagú ruhadarabokat szigorú-
an egy szín egy árnyalatában – 
például fekete selyemszoknya, 
fekete gyapjúpulcsi és fekete 
bőrdzseki. Azonban ha inkább 
a színeket és árnyalatokat vari-
álnánk, úgy a legkönnyebb, ha 
színárnyalataiban enyhén elté-
rő darabokat választunk – így 
megtörjük az egyhangúságot, 
de a megjelenésünk mégis egy-
séges marad.

Egy egyszínű szett megköve-
teli a fekete, barna, esetleg fé-
mes kiegészítőket. Ha mondjuk, 
tetőtől talpig zöldbe öltözünk, 
nem feltétlenül fog jól mutatni, 
ha mellé még tűzpiros szandált 
is választunk.

A tetőtől talpig fekete és fe-
hér megjelenés mellett visel-
jünk bátran élénk színt – ez 

nagyobb feltűnést kelt. Ha visz-
szafogottabb a stílusunk, bár-
melyik szín púderes árnyalata 
vagy sötétebb tónusa jól mutat.

E g y s z í n ű  d i v a tTr e n d i

Csepeli Dóra

Legújabb regényében Paulo 
Coelho – aki több mint 220 millió 
könyvet adott már el a világ 160 
országában – Mata Harinak, kora 
legkívánatosabb nőjének cso-
dálatos és titokzatos életét tár-
ja fel. A híres egzotikus táncosét, 
aki azzal sokkolta és kápráztatta 
el közönségét, hogy ledobta ru-
háit a színpadon; aki bizalmasa 
és kurtizánja volt a kor leggazda-
gabb és leghatalmasabb férfija-
inak és akit hazaárulás vádjával 
végeztek ki 1917-ben. 

Bécsben találkozott Sigmund 
Freuddal, de Pablo Picasso, 
Amadeo Modigliani és számos 
neves személy is udvarlói közé 
tartozott, táncolt a milánói Sca-
lában, ahol Nizsinszkijjel, a kor 
legünnepeltebb balett-tánco-
sával léphetett egy színpadra. A 
rejtélyes múltú dívának – akit a 
párizsi arisztokrata hölgyek fél-
tékenysége és irigysége kísért – 
volt bátorsága kitörni a huszadik 
század elején uralkodó, nőket 
megbéklyózó provinciális köte-
lékekből.Felszabadította magát 

a huszadik század eleji társadal-
mi szokások és elvárások alól, vé-
gül azonban az életével fizetett 
szabadságáért. 

Paulo Coelho egyes szám első 
személyben építi fel Mata Hari 
történetét. A táncosnő az em-
bertelen párizsi Saint-Lazare 
börtönből írt leveleket ügyvéd-
jének, ahol az első világháború-
ban folytatott kémkedés vádjá-
val tartották fogva. A leveleket 
testamentumnak szánta. Általuk 
üzent a lányának, akit nem látha-
tott felnőni; meg akarta értetni 
egyetlen örökösével, miért is vá-
lasztott ennyire kirívó, kalandok-
kal teli életet.

Paulo Coelho: A kém

24-ES camping kerékpár eladó. 
Tel.: 70/371-0529

KÉTAJTÓS ruhásszekrény, könyv-
szekrény, ágyneműtartó eladó. Tel.: 
30/466-8078

AMERIKAI típusú, 170 m2-es ház 
26 millió forintért eladó. Tel.: 70/506-
6162

SZENTESEN Rákóczi Ferenc ut-
cában régi építésű nagyportás családi 
ház eladó. Tel.: 30/362-8632

MŰKÖRÖMÉPÍTÉST, géllakk 
készítést vállalok olcsón. Gyere és 

próbáld ki gyorsabban kötő UV lám-
pámat! Tel: 06-20/498-0830

HASZNÁLT konyhaszekrény, gáz-
tűzhely és gázkonvektorok eladók. Te-
lefon: 63/313-004 

 MOSDÓKAGYLÓ csapteleppel, 
használt konyhaszekrény, gáztűzhely, 
gázkonvektorok eladók. Érdeklődni: 
63/313-004

GARÁZSKAPU, fa ajtók, ablakok 
(redőnyösek), előszobafal, 120 literes 
kéményes gázbojler (új), kocsike-
réklámpa (antik) eladó. Érdeklődni: 
30/948-7134

ÚJ állapotú, 170x150 cm-es feke-
te-fehér színű tehénbőr kedvező áron 
eladó. Tel.: 30/219-6342

SZENTESI kemencében sült búza 
csíramálé a megszokott zöldségesek-

ben és a boltokban  kapható. A háznál 
minden pénteken és szombaton 9-17 
óra között. Deák F. u. 75.

SZENTESEN zöldségtermesztés-
be, férfi és női munkatársat keresünk. 
Telefon: 30/928-1501

BONTOTT építőanyag, fa cse-
rép, tégla, ajtó, ablak stb. eladó. Tel.: 
20/480-2527

KISPATÉI úton 3000 m2-es telek, 
eladó. Tel.: 30/855-0989

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Labádi Lajos

A 1956-os szentesi esemé-
nyek egyik főszereplője – Guj-
dár Sándor – iparos családban 
született Szentesen 1922. júli-
us 4-én. Az elemi iskola elvég-
zése után kereskedőtanoncnak 
állt. Segédként embert próbá-
ló munkát végzett, hisz kamasz 
gyermekként háti kasban, kerék-
párral hordta városszerte az áru-
féleségeket. A munka mellett so-
kat sportolt: szerette az úszást, 
atlétikát, és különösen a labda-
rúgást. A Szentesi Torna Egylet 
futballcsapatában a legjobb já-
tékosok közé tartozott. Erős fizi-
kumát ekkoriban alapozta meg.

1943-ban behívták katoná-
nak, s csak két évvel később tér-
hetett haza. Munkanélküliként 
részt vett a tiszai vashíd helyre-
állításában és egyéb újjáépíté-
si munkákban. 1949-ben tisztiis-
kolára jelentkezett. A budapesti 
Honvéd Akadémiát elvégezve, 
1954-ben Szentesre vezényelték 
a műszaki zászlóalj parancsno-
kának. A békés katonai szolgá-
latot félbeszakították az 1956-os 
forradalmi események, amelyek 
alapvetően megváltoztatták 
Gujdár Sándor őrnagy és család-
ja további életét.

A fővárosi események hírére, 
1956. október 25-én Szentesen 

is kisebb-nagyobb csoportosu-
lások történtek az üzemekben 
és az utcákon. A rendszerellenes 
hangulat megnyilvánulásaként 
több épületről leverték a vörös 
csillagokat, és eltávolították a 
vörös zászlókat. Gujdár őrnagy 
a teendőkre nézve eligazítást 
kért a békéscsabai hadosztály-
parancsnokságtól, amelynek lé-
nyege az volt, hogy „a népi tö-
megek mozgalma jogos, tartsa 
magát és egységét távol az ese-
ményektől, ne avatkozzon bele 
semmibe!” A következő napon 
a főtéren felforrósodott a hely-
zet. A népharag a tanácshá-
za homlokzatáról eltávolította a 
vörös csillagot, majd az egybe-
gyűlt tömeg a Kossuth téri szov-
jet hősi emlékmű ellen fordult. 
A helyőrségi parancsnok elég-
gé meggondolatlanul tűzparan-
csot adott ki, amelyet azonban 
az obeliszk védelmére kirendelt 
katonák nem hajtottak végre. 
A felbőszült tömeg ingerültsé-
gét csak fokozta, hogy az em-
lékművet nem sikerült eldönte-
ni. Ebben a kritikus helyzetben 
Gujdár Sándor és Móczár Pál vál-
lalati tisztviselő felkeresték Tö-
rök László járási párttitkárt, és 
sikerült rábeszélniük arra, hogy 
az esetleges vérontás elkerülé-
se érdekében egyezzen bele az 
emlékmű ledöntésébe. Kedvező 

választ kaptak, mire az emberek 
megnyugodva hazatértek. 

Másnap (okt. 27-én) déle-
lőtt katonai lánctalpas vontatók 
(sztalinyecek) lehúzták a szov-
jet emlékművet. Ezzel közel egy 
időben híre terjedt, hogy az Is-
kola utcai pártház fel van fegy-
verezve, és támadás esetén a vé-
dők készek a tömegre lőni. Az 
indulatok egyre jobban elsza-
badultak: a hangadók nemcsak 
a pártház lefegyverzését köve-
telték, hanem a kommunisták 
felakasztását és a pártház fel-
gyújtását is kilátásba helyezték. 
Délután egy 30 tagú küldöttség 
ment a műszaki laktanyához, 
és követelte a pártbizottság le-
fegyverzését. Ezúttal is Gujdár 
Sándor lélekjelenlétére és hatá-
rozottságára volt szükség. Meg- 
győződve, hogy valós a veszély, 
a pártházba ment. A párttitkár 
tudomására hozta, hogy vissza-
vonja a katonai őrséget, ha to-
vábbra is ragaszkodnak fegyve-
reikhez. A pártbizottság tagjai 
készek voltak fegyvereiket átad-
ni a honvédségnek, ha a katona-
ság garantálja: a fegyverek nem 
jutnak a tömeg kezébe. Gujdár 
ezt megígérte, és azonnal intéz-
kedett a fegyverek összeszedé-
séről és elszállításáról, ill. a rend 
biztosításáról. Este tízkor tájé-
koztatta a városházánál várako-
zókat a pártház lefegyverzéséről. 
A tömeg a hírt elégedetten fo-
gadta, és hamarosan szétoszlott.

Bátran kijelenthető, hogy Guj-
dár Sándor őrnagynak orosz-
lánrésze volt abban, hogy a for-
radalom felbolydult napjaiban 
Szentesen nem folyt vér, nem 
volt gyújtogatás, rablás, gyilko-
lás. A rendet mindvégig sikerült 
fenntartania, és bölcs előrelá-
tással, realitásérzékkel megóvta 
a várost a bevonuló szovjet csa-
patok pusztításától. A kritikus 
napokban tanúsított határozott 
intézkedéseiért, higgadt maga-
tartásáért elismerést, dicséretet 
érdemelt volna, ehelyett méltat-
lan meghurcoltatás, több évtize-
des kirekesztés, üldöztetés jutott 
neki osztályrészül. Családja el-
tartása érekében 3 évig Tatabá-

nyán vájárként dolgozott, majd 
hazakerülve Szentesre, nyugdí-
jazásáig a TEFU-nál (teherfuva-
rozó vállalat) állt alkalmazásá-
ban rakodómunkásként. 

Némi gyógyírt jelenthetett 
számára, hogy 1997-ben a Szen-
tes Városért (Pro Urbe) kitünte-
tésben részesítették, 2000-ben 
pedig Szentes Díszpolgárává vá-
lasztották példaértékű emberi-
ességéért. Érdemeit nemcsak a 
város, hanem az ország is elis-
merte, amennyiben Mádl Ferenc 
köztársasági elnök az 1956-os 
Emlékéremmel tüntette ki, a had- 
ügyminiszter pedig ezredessé 
léptette elő.

Még adatott neki néhány bé-
kés év, lélekben megnyugodva, 
megbocsátva az ellene vétke-
zőknek. Szegeden hunyt el 2005. 
április 8-án, életének 83. évében. 
A szentesi Kálvária-temetőben 
kialakított díszsírban helyezték 
örök nyugalomra. S bár nem él-
hette meg a forradalom 50 éves 
évfordulóját, a 2006. október 
23-án megtartott városi ünnep-
ségen a Városháza Kossuth téri 
homlokzatán emléktáblát avat-
tak Gujdár Sándor portréjával 
(Máté István és Tóth Valéria alko-
tása). A város által állított már-
ványtáblán – amelyet fia, ifj. 
Gujdár Sándor leplezett le – ez 
olvasható: „… akik 1956 sorsfor-
dító napjaiban az indulatok és 
a fegyverek egymásnak fordí-
tása helyett bölcsek és higgad-
tak maradtak”. Leánya – Gujdár 
Judit – az ünneplő közönség-
hez szólva felidézte: „Édesapám 
mondta az 56-os eseményekkel 
kapcsolatban: elsődleges célom 
az volt, hogy Szentesen legyen 
megbékélés, ne kerülhessen sor 
tragédiába torkolló fegyveres 
konfliktusra.” Remélhetőleg ezt 
a történelmi tapasztalaton ala-
puló figyelmeztetést a kései utó-
dok örök időkre megszívlelik!

Péntek (október 21.)
14:30 3D Kubo és a varázshúrok
16:15 Lángelmék
18:15 Inferno
20:30 Jack Reacher: Nincs visszaút
Szombat (október 22.)
12:30 3D Kubo és a varázshúrok
14:30 3D Kubo és a varázshúrok
16:15 Lángelmék
18:15 Jack Reacher: Nincs visszaút
20:30 Inferno
Vasárnap (október 23.)
12:30 3D Kubo és a varázshúrok
14:30 3D Kubo és a varázshúrok
16:15 Lángelmék
18:15 Inferno
20:30 Jack Reacher: Nincs visszaút

Hétfő (október 24.)
14:30 3D A kis kedvencek titkos élete
16:15 Lángelmék
18:15 Jack Reacher: Nincs visszaút
20:30 Inferno
Kedd (október 25.)
14:30 3D Kubo és a varázshúrok
16:15 Lángelmék
18:15 Inferno
20:30 Jack Reacher: Nincs visszaút
Szerda (október 26.)
14:30 3D Kubo és a varázshúrok
16:15 Lángelmék
18:15 Jack Reacher: Nincs visszaút
20:30 Inferno
Csütörtök (október 27.)
16:30 3D Trollok
18:15 A könyvelő
20:30 Jack Reacher: Nincs visszaút

Moziműsor

Gujdár Sándor őrnagy történelmi érdeme

Nem folyt  vér  Szentesen
az 1956- os forradalom alatt
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Menü október 24-28.
Hétfő – Tárkonyos raguleves

A menü: Derelye
B menü: Csirkemell roston, 

burgonyapüré
Kedd – Húsleves

A menü: Tejszínes parajfőzelék, 
főtt hússzelet

B menü: Budapest szelet, 
párolt rizs, pirított burgonya

Szerda
A menü: Karfiolkrém leves

Tarhonyás hús, vegyes savanyúság

B menü: Gulyásleves, 
Barackos túróval töltött palacsinta 

erdei gyümölcsmártással
Csütörtök – Gombaleves

A menü: Rántott hal, burgonyapüré
B menü: Gyros

Péntek – Meggyleves
A menü: Grill csirkecomb, 

párolt rizs vegyes zöldséggel
B menü: Rakott zöldbab

Ár: A menü: 750 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Fodor József (Ko-
lozsvári u. 11.). Nyereménye egy páros 
belépő a Muzsikás együttes koncertjé-
re, amit a Zene-Világ-Zene programjában 
október 21-én rendeznek meg. Ezen a hé-
ten a Szentesi Mozi páros belépőjét sor-
soljuk ki. Megfejtéseiket küldjék el a 
6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. pos-
tacímre, vagy a szentesielet@gmail.com 
internetes címre.

Vízszintes: 1. Növekszik. 9. Ernest 
Hemingway gondolatának első része. 14. 
Helybeli, földi. 15. Hivatkozó. 17. Holland hír-
ügynökség. 18. Zola regénye. 19. Itt, alul. 21. 
Velence strandja. 22. Togói és etióp gépko-
csik jelzése. 24. Arc, népiesen. 25. Esőtől vi-
zesen. 27. Rideg, mogorva. 29. Szokásos. 31. 
Newtonméter röviden. 32. Nevelési rész-
let. 34. Szorongás, szurkolás. 36. Sír, népie-

sen. 37. Párosan sziketlen! 39. Operaénekes 
(Andrea). 41. Özönvíz. 42. …ipáció – egyen-
jogúsítás. 45. Zalaegerszegben van! 46. Tár-
saságában tréningezik. 50. Német nagyvá-
ros. 53. Német labdarúgó, jelenleg a londoni 
Arsenal FC játékosa (Mesut). 55. Árenda fele! 
56. Olasz város az Adriai tenger partján. 58. 
…en - repül. 60. Hajtás, rügy. 62. Szoba a la-
kásban. 64. Szónak, szövegnek írott vagy 
nyomtatott alakja. 67. Prométium és alumí-
nium vegyjele. 68. Személyed. 70. Névelővel: 
tea alkaloidja. 71. Agyaglövészet része! 72. 
Karimás fejfedőn. 74. Kedvelt gyümölcs. 75. 
Ilyen eljárás is van.

Függőleges: 1. Az idézet második része. 2. 
Porció. 3. Eredet, származás. Mózes: Terem-
tés könyve. 4. Szobrot átadó. 5. Salak eleje! 
6. Becézett Olivér. 7. Régen kihalt Mauriti-
us-szigeti madár. 8. Örkény István drámája. 

9. Téli hónap - röviden. 10. Julia Roberts és 
Richard Gere nagysikerű filmje. 11. Bimbó-
szélek! 12. Thaiföldi, osztrák és izlandi autók 
jelzése. 13. Zenei előírás: lépésben. 16. Mun-
kacsapat. 20. Férfinév. 21. Lakberendezők 
Országos Szövetsége – röv. 23. Hordó egy-
nemű hangzói. 26. Zörög az elején! 28. Tragi-
kusan. 30. Becézett Erika. 33. Visszafelé: ilyen 
vászon is van. 35. Részben urbánus! 38. …l - 
kapálódzik. 40. Thaiföldi - röviden. 43. Mag-
nézium és berkélium vegyjele. 44. C.Z.C. 46. 
Őrhely. 47. Középen szeret! 48. Rostjáért és 
magjáért termesztett ipari növény. 49. Párat-
lan expapot! 51. Argon vegyjele. 52. Orosz 
hegység. 54. Visszafelé: …füles - nyuszika. 
57. Klór és neon vegyjele. 59. Vízben, tó part-
ján, nádas szélén éldegélő kétéltű. 61. Meg-
kevert sora! 63. Azonosak! 65. Határtalan or-
gia! 66. Ligeti pihenőhely. 69. Messzire. 71. 
Egylet centruma! 73. Kólamaradék!

Beküldendő a vízszintes 9. és függőle-
ges 1. számú sorok megfejtése.    

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü
október 24-28.

Hétfő
A menü: Sárgaborsógulyás,
Bolognai lasagne
B menü: Gyümölcsleves, csirkemell 
sokmagvas bundában, tökfőzelék
Kedd
A menü: Zöldbableves,
Marhapörkölt, tészta
B menü: Pirított tarhonyaleves
Gyros tál
Szerda
A menü: Zellerkrémleves
Lecsós tarja, párolt rizs
B menü: magyaros gombaleves
Vargabéles

Csütörtök
A menü: Disznótoros májleves
karaj ropogós bundában, 

szárazbabfőzelék
B menü: Grízgaluskaleves,

tejszínes-gombás csirkecomb, 
petrezselymes rizs
Péntek
A menü: Babgulyás,
Rózsa Sándor aprópecsenyéje, 
sült burgonya
B menü: Tyúkhúsleves házi tésztával, 
Zúzapörkölt, nokedli

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu
info@galeriakavehaz.hu
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Töltött paprika
Hozzávalók (4 főre): 10 db tv paprika, 50 dkg darálthús, 15 dkg rizs,1 

közepes fej vöröshagyma, 400 g sűrített paradicsom, só, 1 ek cukor, őrölt 
bors, fűszerpaprika, 2 ek napraforgó olaj, 1.5 evőkanál finomliszt

A paprikákat kicsumázzuk. A rizst félig megfőzzük. A hagymát kevés 
olajon megpirítjuk. A töltelék hozzávalóit (rizs, darált hús, hagyma és fű-
szerek) összekeverjük, majd  lazán megtöltjük vele a paprikákat, hogy a 
rizsnek legyen helye növekedni. Nagyobb lábas aljára rakjuk a megtöltött 
paprikákat. Egy kis lábasban, kevés olajjal és liszttel zsemleszínű rántást 
készítünk, amihez hozzáadjuk a paradicsompürét, sózzuk, cukrozzuk, fe-
lengedjük vízzel, és a paprikákra öntjük. Annyi vizet adunk még hozzá, 
hogy a paprikákat éppen ellepje. Fedő alatt puhára pároljuk.

Szentes családi ízei

Született
Gyulay Gábornak és Dr. Szabó 

Évának Fanni, Dóczi Dánielnek 
és Szilágyi Gabriellának (Farkas 
M. u. 6.) Dániel, Deák Kálmánnak 
és Horváth Mónikának (Rákó-
czi F. u. 60. A. lph.) Boglárka Mó-
nika, Gutyan Péter Tibornak és 
Kemény Judit Katalinnak (Men-
tő u.40.) Flóra, Bari Krisztián Ist-
vánnak és Daru Viola Katalinnak 
(Dankó P. u. 10.) Annabella Boros-
tyán nevű gyermeke.

Elhunyt
Győző-Molnár Imréné ( Sima F. 

u. 7.), Márki József (Apponyi tér 
G. ép. 9/48.)

Családi
események

Burgonya 100-110 Ft/kg, új répa 
200-250 Ft/cs, új gyökér 200 Ft/cs, zel-
ler 100-200 Ft/db, petrezselyem 50-
100 Ft/csomó, hegyes erős paprika 50 
-80 Ft/db, fehér paprika 200-350 Ft/kg, 
pritamin paprika 350 Ft/kg, paradi-
csom 250-300 Ft/kg, póré hagyma 50-
100 Ft/cs, vöröshagyma 100-180 Ft/kg, 
tojás 35-38 Ft/db, kapor 100 Ft/cs, cuk-
kini 200 Ft/kg, új tök 200 Ft/kg, hello-
ween tök 150 Ft/kg, padlizsán 250 Ft/
kg, saláta 100 Ft/db, fekete retek 200 
Ft/kg, lilahagyma 280-350 Ft/kg, új-
hagyma 100 Ft/cs, alma 150-280 Ft/kg, 
szilva 250 Ft/kg, kivi 380-450 Ft/dob., 
200 Ft/kg, szőlő 450 Ft/kg, narancs 400 
Ft/kg, banán 300-450 Ft/kg, csíramá-
lé 220 Ft/doboz, citrom 550-700 Ft/kg, 
karfiol 380 Ft/kg, brokkoli 500 Ft/kg, 
spenót-sóska 900 Ft/kg

PIAC

KOS
Nem biztos, hogy mindenre megtalálod a választ, főleg nem a legfonto-
sabb problémára.
BIKA
Izgalmas hét elébe nézhetsz, főleg akkor, ha még egyedülálló vagy. Nyu-
godtan támaszkodhat a megérzéseidre.
IKREK
Nehéz hét vár rád. Óriási a stressz a munkahelyeden, úgy érzed, senkiben 
sem bízhatsz meg.
RÁK
Munkahelyi konfliktusaid lehetnek, mert egyre több az álszent ember a 
környezetedben. Ne vegyél minden ígéretre mérget!
OROSZLÁN
Ma jól megy a kommunikáció, jobban ki tudod fejezni önmagad, mint 
egyébként. Ezáltal előnyökhöz is juthatsz.

SZŰZ
Különösen kritikus szemmel ítéled meg a környezetedben történteket. Az 
ötleteid is alaposan kielemzed, mielőtt a tettek mezejére lépsz.
MÉRLEG
Készenlétben kell állnod akkor, ha bizonyos ügyekben előbbre szeretnél 
lépni. A bolygók támogatnak a törekvéseidben.
SKORPIÓ
Jól érzed magad, a héten mindent nagy szenvedéllyel, lelkesen csinálsz, és 
természetesen a siker sem marad el.
NYILAS
Ne engedd, hogy eltereljék a figyelmedet, járd következetesen az utad. Ne 
hallgass senkire, csak saját magadra.
BAK
A bolygók tiszta helyzetet teremtenek, ezért most jól tudod képviselni az 
érdekeid. A hétre időzítsd a fontos tárgyalásokat!
VÍZÖNTŐ
Alkalmas a hét néhány állás megpályázására. Ha tovább szeretnéd képezni 
magad, most jó lehetőségeket találhatsz.
HALAK
Egy nehéz helyzetben kiderül, ki az, akire igazán számíthatsz, és ki az, aki-
nek csupán felszínesek az érzései.

Október 21–28.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

Menü: okt. 31–nov. 06.
Hétfő: Almaleves

A menü: Zúzapörkölt, galuska köret
B menü: Csülkös káposzta

Kedd: Almaleves
A menü: Szezámmagos rántott 

sertésszelet, majonézes burgonya
Szerda: Magyaros gombaleves

A menü: Savanyú vetrece, tészta köret
B menü: Töltött csirkecomb, rizibizi
C menü: Párizsi sertésszelet, rizibizi

Csütörtök: Zöldborsóleves
A menü: Cigánypecsenye, burgonyapüré

B menü: Ráczos szelet
C menü: Párizsi csirkemell, 

petrezselymes rizs
Péntek: Húsos-kolbászos 

korhelyleves
A menü: Derelye

B menü: Stíriai metélt
C menü: Rántott sajt, sült burgonya

Szombat: Marhacsont leves 
kolbászos húsos tarhonya, 

káposztasaláta
Vasárnap: Karalábé leves

Magyaróvári sertésszelet, 
petrezselymes burgonya

A megadott ár tartalmazza a 
kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

800 Ft/menü, csomagolás díja
100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás) 
a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 
62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órá-
tól 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyer-
mekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: október 24-31. Menta Gyógyszertár (Szentes, Alsórét 258.) hét-
főtől-péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-18 óráig, vasárnap és munkaszüneti nap zárva. Ké-
szenléti telefon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, szombaton: 20 órától 
másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 óráig.

Egészségügyi ügyelet

Október 27-én, csütörtökön
a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Szentesi Szervezete
ruhaosztást tart 14-15 óra 

között a Málta házban
Szentesen,

Sáfrán Mihály utca 31. alatt.

RUHAOSZTÁS
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Hering Viktor

Az elmúlt héten a BVSC és a 
Tatabánya ellen játszott baj-
noki mérkőzéseket a Hunge-
rit-Szentesi VK női vízilab-
da-csapata. Az eredmények 
mindkét mérkőzésen a papír-
formát tükrözik, egy vereség 
és egy győzelem volt a mérleg. 
Két komoly ütközet vár a lá-

nyokra, szombaton a Dunaúj-
város, szerdán pedig a Szeged 
vendégeként szállnak meden-
cébe Kövér-Kis Rékáék.

A BVSC ellen a tisztes helyt-
állás volt a célja Tóth Gyula csa-
patának, és a lányok, bár végül 
nagy gólkülönbségű veresé-
get szenvedtek, végighajtották 
a mérkőzést a jóval erősebb el-
lenfelükkel szemben. – A baj-

nokságban a dobogóra esélyes, 
válogatott játékosokkal és vá-
logatott szintű vízilabdázókkal 
rendelkező BVSC ellen az ered-
mény ellenére jó mérkőzést ját-
szottunk – mondta Tóth Gyula 
vezetőedző. – Mindösszesen há-
rom cserével játszottuk végig a 
mérkőzést, a szerb játékosunk, 
Pantovic ráadásul összesen más-
fél percet játszott, rajta kívül Sza-
bó Krisztina és Brávik Fruzsina ka-
pott lehetőséget. Erővel bírtuk, 
technikailag azonban elmarad-
tunk ellenfelünktől, ráadásul Ta-
kács Orsolyát sem tudtuk semle-
gesíteni.

A Tatabánya ellen viszont a 
Hungerit volt a találkozó esé-
lyese, és ennek megfelelően na-
gyon magabiztos játékkal, 15-
7-es győzelmet aratott a gárda. 
– Kövér-Kis Réka már a BVSC el-
len is betegen játszott, a Tatabá-
nya ellen sem volt százszázalé-
kos állapotban, ennek ellenére 
három gólt szerzett, de a fiata-
lok is éltek a bizonyítási lehető-
séggel – értékelte a látottakat 

Tóth Gyula. – A kezdőcsapattal 
a mérkőzés adott szakaszait gól 
nélkül tudtuk lehozni, és ez min-
denképpen jó hír. Ellenfelünk 
zónavédekezése ellen dinami-
kus elmozgásokkal kellett volna 
helyzetbe kerülnünk, de ez nem 
mindig sikerült, erre a következő 
mérkőzéseken oda kell majd fi-
gyelnünk. 

A csapat szombaton a Duna-
újváros, szerdán pedig a Szeged 
vendége lesz, ezeken a találko-
zókon sem a mieink a mérkőzé-
sek esélyesei. – Dunaújvárosban 
szeretnénk olyan teljesítményt 
nyújtani, mint a BVSC ellen, a 
Szeged ellen pedig nagy csatát 
várok. Tudom, hogy sokan ko-
moly presztizscsatára számíta-
nak majd, ebben igazuk is van, 
de számunkra most nem az 
eredmény a fontos, hanem az, 
hogy folyamatosan építkezzünk, 
lépjünk előre mérkőzésről-mér-
kőzésre, mert nekünk ezzel a fi-
atal csapattal hosszú távú terve-
ink vannak – fogalmazott Tóth 
Gyula.

Sebők Tamás

Egy nap a honvédelemért 
címmel országos rendezvény-
sorozatot hirdetett a Honvé-
delmi Minisztérium, valamint 
a HOSOSZ, a Honvéd Spor-
tegyesületek Országos Szö-
vetsége. A Honvéd Rákóczi 
SE e programsorozat kereté-
ben rendezte meg a „Tekerj a 
sereggel” rendezvényeit, va-
lamint a Csongrád-Szentes 
g-ÁTfutást. 

A Honvéd Rákóczi SE elnöke, 
Lőrincz Gábor versenyt hirdetett 
6 helyi oktatási intézmény kö-
zött, és a 200 ezer forintos pá-
lyázati nyereményt arányosan 
(90-70-40 ezer forint) osztotta el 
a 3 legtöbb gyermeket delegá-
ló iskola között. Október 14-én 
a Klauzál Gábor Általános Isko-
la tornatermében került sor az 

ünnepélyes díjátadóra. Lőrincz 
Gábor elmondta, a szeptember 
22-i Szentes és Ópusztaszer kö-
zött megrendezett kerékpárver-
senyen több mint 500 gyermek 
vett részt, ami igazán szép telje-
sítménynek mondható, és az el-
nök a díjak átadása előtt tovább 
buzdította a fiatalokat a sport-
rendezvények látogatására. 

A versenyben a harmadik 
helyezést érte el a Kiss Bálint 
Református Általános Iskola, 
ezüstérmes lett a Koszta József 
Általános Iskola, az első helyen 
végzett a Klauzál Gábor Általá-
nos Iskola. A díjátadón az intéz-
ményeket képviselő testnevelő 
tanárok vehették át Lőrincz Gá-
bortól az emléklapot. Mindhá-
rom iskola sportszereket vásá-
rolt a nyereményből.

Dunaújváros után Szegeden játszik a Hungerit

A Klauzál a legsportosabb

Sebők Tamás

A férfi kosárlabda NB II-ke-
leti csoportjának második for-
dulójában a Szentesi KK a Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nokban fogadta a debreceni 
DKA-DEAC csapatát és aratott 
nagyarányú győzelmet.

A Hepp Kupa kiesés után tom-
bolt a bizonyítási vágy a Szentesi 
KK férfi csapatában. Aleksandar 
Preskar tanítványai a DKA-DEAC 
csapatát fogadták október 16-án 
hazai pályán, és nem sok esélyt 
adtak  a debreceni fiataloknak. A 
mérkőzés első percétől a kezük-
ben tartották az irányítást, 24-7-
es eredménnyel zárták az első 
játékrészt. A második negyed-
ben tovább növelte az előnyét a 
csapat, Vejinovic Sasa, Gajic Nem-
anja, Halász Ákos és Orgona Ger-

gő hozták a tőlük elvárt kiemel-
kedő teljesítményt, de mindenki 
kivette a részét a sikerből. Má-
csai Krisztián, a legrutinosabb já-
tékos is példát mutatott a fiatal 
generációnak elhivatottságával 
és agilitásával. A félidőben 46-
21-el vonultak öltözőbe a felek. 
A szünetet kihasználva a Szente-
si Kosárlabda Klub elnöke, Ma-
rossy Gyula egy-egy emléklappal 
köszönte meg a csapat kiemelt 
támogatóinak a segítséget, köz-
tük Szentes Város Önkormány-
zatának. A plakettet Kovács Já-
nos, a Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság elnöke vette át. 
A második félidő hasonlóan kez-
dődött, hozták a formájukat a 
szentesi fiatalok, mindenki játék-

lehetőséghez jutott, 62-33-al zá-
rult a harmadik 10 perc. Az utol-
só játékrészre kicsit kiengedett 
a szentesi csapat, ami nem iga-
zán tetszett a partvonalon irá-

nyító Aleksandar Preskarnak. Vé-
gül 81-47 arányú állásnál szólalt 
meg a végső dudaszó. 

Szentesi KK – DKA-DEAC 81-47 
(24-7, 22-14, 16-12, 19-14)

Újabb győzelem a bajnokságban
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Sebők Tamás

Még egy éves fennállását 
sem ünnepelte a Victoria Fit-
ness SE, máris szép eredmé-
nyeket sorakoztattak fel a 
versenyzők, és további nagy 
célokat fogalmaztak meg a jö-
vőre nézve a felkészítők.

A fitnesz tornából, ritmikus 
gimnasztikából és aerobikból 
tevődik össze. Magyarországon 
egy szolnoki egyesület kezd-
te el alkalmazni valamikor 20-
25 évvel ezelőtt. A sportág mára 
nagy népszerűségnek örvend és 

a kezdeti ún. dance kategóriát 
már fel is osztották az országban 
keleti és nyugati régióra, mert 
számos gyermek űzi örömmel 
ezt a sportágat.

2016 márciusától működik hi-
vatalos egyesületként a Victo-
ria Fitness SE. – Már korábban 
is próbálkoztam meghonosíta-
ni ezt a sportágat itt Szentesen, 
nem túl nagy sikerrel. Ezt köve-
tően Csongrádon kezdtem el ok-

tatni, később azonban városunk-
ban is sikeresen beindult ez a 
tevékenység, mikor egy-egy be-
mutató után több szülő keresett 
meg, hogy a lányának tetszik ez 
a sportág – mesél a kezdetekről 
Kádas Kálmán, az egyesület ve-
zetője.

Ahogy az edző mondja, elein-
te nehézséget jelentett a hely-
szín megtalálása, azonban túl-
lendültek a nehézségen és 
januárban elkezdték a munkát 
12 kislánnyal. Ez a szám október-
re 60 főre növekedett. Kálmántól 
megtudtuk ,a kezdő csoport már 
az első versenyén is túl van, amit 
Békéscsabán rendeztek meg és 
a csapat (képünkön) a 3. helye-
zést szerezte meg. A szakember 
azt is kiemelte, hogy éveknek 
el kell telni ahhoz, hogy igazán 
nagy eredményeket érjenek el 
a versenyzők. A sportolással ko-
molyan, versenyszinten fog-
lalkozó lányok először a dance 
kategóriában mérik össze tudá-

sokat, majd egy dobogós helye-
zés után a másodosztályban ver-
senyeznek. Ezt követően az első 
osztályba kerülnek, ahol már Eu-
rópa-bajnokságon is részt ve-
hetnek. Az idei Eb-t Hódmező-
vásárhelyen rendezik, ahol a 
Victoria Fitness SE három ver-
senyzőt indít. Kálmán a gyerme-
kek felkészítése mellett aktívan 
versenyez is. Ahogy mondja, az 
ország számos edzőjével ápol 
igen jó kapcsolatot, akikkel egy 
edzői csapatban versenyez igen 
eredményesen, tavaly példá-
ul megnyerték a spanyolorszá-
gi Eb-t. Edzőként úgy véli, fon-
tos, hogy jól érezzék magukat a 
versenyzők, legyen családias a 
hangulat, szórakozzanak sokat, 
de emellett fontos feladata hogy 
fegyelmezze is a sportolókat. 
Az egyesület jövőképében ter-
mészetesen a minél sikeresebb 
eredmények elérése, és számos 
Eb szereplés is szerepel.

A Szentesi Sakk SE októ-
ber 15-én a Móricz Zsigmond 
Művelődési Házban rendez-
te meg a mára már hagyomá-
nyossá vált Gallasz Béla sakk 
emlékversenyt. A kitűnő sak-
kozó és sportvezető tisztele-
tére 1969 óta minden évben 
táblához ülnek felnőttek és 
gyerekek.

Kovács János, a Művelődési-, 
Ifjúsági- és Sportbizottság el-

nöke megnyitójában nemcsak 
erről a szép hagyományról em-
lékezett meg, hanem beszélt a 
„Szentes 20” programsorozat 
részleteiről is. Jó sakkozást kí-
vánt, és a sportbizottság részé-
ről egy szép kupával járult hoz-
zá a díjazáshoz.

A Gallasz család a mostani 
rendezvényen betegség miatt 
nem tudott részt venni, de így 
is jelentős anyagi támogatással 

segítettek, amiből kupákat, ér-
meket, sakk-könyveket vásárolt 
az egyesület.

Felnőtt és ifjúsági összetett 
eredményeket tekintve első he-
lyen végzett 9 ponttal Volosin 
Vlagyimir, őt követte Udvardi 
Zalán 8, valamint Hajdú István 7 
ponttal. Az ifjúsági csoportban 
aranyérmet szerzett Udvardi 
Zalán, Pálinkás Botondot és Bu-
gyi Andrást megelőzve.

A gyerekek versenyében alsó 
tagozatos leány kategóriában 
Dancsó Nóra, Puskás Szilvia és 
Magyar Zsófia sorrend alakult 
ki. A fiúknál Kovács Marcell, Fe-
kete Bence, Bihari Máté állhatott 
a dobogóra. Felső tagozatos fiú 
kategóriában Kovács Dávid vég-
zett az első helyen Berényi Alex 
és Bullás Gábor előtt. A legidő-
sebb versenyző díját Zenovitz 
Ottó kapta meg.

Hering Viktor

A bajnokság egyik legfon-
tosabb mérkőzését játszotta 
szerdán este a fővárosban a 
Metalcom-Szentesi VK együt-
tese a KSI ellen. A mieink az 
első győzelem reményében 
utaztak a fővárosba, ahol en-
nek megfelelően kezdték a ta-
lálkozót.

Közel három perc elteltével So-
mogyi Balázs révén megszerezte 
a vezetést a Szentes, majd szin-
tén ő duplázta meg a mieink elő-
nyét. A második félidőre kétgó-
los szentesi előnnyel fordultak a 
csapatok, majd a harmadik nyolc 
perc már egyértelműen a Metal-
comé volt, zsinórban három gólt 
rámolt be sorrendben Van Mil, 
Pellei Kristóf és Somogyi, így 7-2 
után már kevésbé kellett izgul-

niuk a szentesi drukkereknek. Az 
utolsó negyed mindössze egyet-
len gólt hozott, azt is a hazaiak 
szerezték, de a lényeg az, hogy 
a Metalcom Szentes megsze-
rezte első győzelmét, és először 
gyűjtötte be Pellei Csaba irányí-
tásával a három pontot. A szen-
tesi csapat góljait Somogyi (3), 
Pellei Kristóf (2), valamint Kiss és 
Van Mil (1-1) szerezték. A 7-3-as 
sikert követően a szentesiek ve-
zetőedzője elmondta, hogy a ha-
tékony védekezésükkel nyerték 
meg a találkozót. – Jól és végig 
fegyelmezetten védekeztünk, 
ami most kiváló kapusteljesít-
ménnyel párosult – mondta Pel-
lei Csaba.

– Sajnos elöl kevés gólt sze-
reztünk, erre még jobban oda 
kell majd figyelnünk az előttünk 
álló mérkőzéseken. Kötelező és 
nagyon fontos győzelmet arat-
tunk, és a siker önbizalmat adhat 

a Pécs ellni szombati mérkőzésre, 
ellenük is nagyon fontos bajnoki, 
egy igazi ki-ki mérkőzés vár ránk. 

A Pécs elleni bajnoki mérkő-
zést szombaton, 18 órakor kez-
dődik a ligeti uszodában. 

Nagy célok előtt a Victoria Fitness SE

Idén is megrendezték a Gallasz Béla sakk emlékversenyt

Győzelem a KSI ellen, jön a Pécs



Keresse legújabb
lapszámunkat
péntekenként

a Coop boltokban,
a hírlapárusoknál
és a lottózókban.

SZERETNE ELŐFIZETNI?
Az éves előfizetési díj

csak 7280 Ft (heti 140 Ft).

Hívjon a 63/311-563-as
telefonszámon.

Bankszámlaszámunk:
11735043-20500148

Nekünk Szentes számít!

Tájékozottnak lenni jó!


