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SZ. É. összeállítás

November elseje és másodi-
ka egyaránt a halottakra való 
emlékezés ünnepei. Ezekben a 
napokban mindannyian gyer-
tyát, mécsest gyújtunk, és a 
szívükben élő kedves emlé-
kekkel elindulunk, hogy fel-
keressük elhunyt szeretteink 
sírhelyeit. Lapunkkal dr. Gru-
ber László, a Szent Anna tem- 
plom plébánosa és Veres-Ra-
vai Réka, a Szentesi Evangé-
likus Egyházközség lelkésze 
osztotta meg halottak és min-
denszentek napjával kapcso-
latos gondolatait. 

Dr. Gruber László:
„Nem múlnak ők el, kik szí-

vünkben élnek, hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek, őt itt ma-
radnak bennünk csendesen” (Ju-
hász Gyula). Igen, 
ilyenkor október 
végén – november 
elején különösen 
is sokat gondolunk 
elhunyt szerette-
inkre. Ugyanakkor 
a halál titkát is sze-
retné valamikép-
pen megfejteni a 
gondolkodó em-
ber. Mi vár ránk a 
halál után? Van-e 
egyáltalán bármi-
féle folytatás, túl-
világ? A Holland 
Katolikus Egyház 
katekizmusa így fo-
galmaz: „Halálunk-
kal nincs végünk, 
mint azt a huma-
nizmus és marxiz-
mus mondja. Nem 
olvadunk bele a mindenségbe, 
mint azt a hinduizmus, a budd-
hizmus és a New Age szeretné 
hinni. És nem fogunk valamiféle 
földre szabott életet élvezni örök 
időkön át, de Istentől távol, ami-
ben az iszlám reménykedik. Ha-
nem kiteljesedünk egymásnak 
és Istennek a személyes szerete-
tében.” A halálban kétségtelenül 
van valami megrendítő kétértel-
műség: az ember ugyanis része-
sedik Ádám halálában, amiben 
kinyilvánul a bűn, a reményte-
lenség, a kétségbeesés, a fájda-
lom, de részesül Krisztus halá-

lában is, ami megszabadulást, 
életet és reményt jelent. Ennek 
a reménynek az üzenete csendül 
ki Pál apostol szavaiból: „Szem 
nem látta, fül nem hallotta, em-
beri szív föl nem fogta, amit Isten 
azoknak készített, akik Őt szere-
tik” (1 Kor 2, 9). Az örök életre vo-
natkozó ígéretünknek az alap-
ja pedig magának Krisztusnak a 
feltámadása: „Krisztus föltámadt 
halottaiból, mint a holtak zsen-
géje. Egy ember által jött a ha-
lál, egy ember által jön a holtak 
föltámadása is. Amint ugyanis 
Ádámban mindnyájan meghal-
nak, úgy Krisztusban mindnyá-
jan életre kelnek” (1 Kor 15, 20-
22). Igen, vigasztaló lehet a halál 
ténye, amikor egy sok szenve-
déssel teli élet fejeződik be, vagy 
amikor egy értékekben gazdag 

életműre kerül pont általa. Még-
is, az igazi vigaszt a feltámadás 
általi örök élet reménye jelenti. 
Ez az örömhír a keresztény ige-
hirdetésnek központi gondola-
ta. Gyönyörűen tesz bizonyságot 
erről a nagy magyar költő-író, 
Gárdonyi Géza, amikor a halálról 
elmélkedve így fogalmaz: „Mi-
atyánk Isten, mindeneknek Aty-
ja, kihez hajlunk, mint fű a Nap 
felé, az én szívem kétség nem 
szorongatja, midőn indulok vég-
órám felé. A halál nekem nem fe-
kete börtön, nem fázlaló, nem is 
rút semmiképpen, egy ajtó be-

zárul itt a földön, s egy ajtó kinyí-
lik ott fenn az égen: ez a halál!” 
Magasztaljuk és áldjuk a szere-
tett Szentháromságot, és drá-
ga égi anyánkat, Máriát, akiknél 
egykor majd újra találkozunk, 
üdvözüljük egymást, és örökké 
boldogok leszünk Istenben. Vi-
gasszal és reménnyel teli meg-
emlékezést kívánok mindannyi-
unknak!

Veres-Ravai Réka:
„Íme, én veletek vagyok...” A 

halottak napja az a nap, amikor 
előrement szeretteinkre emlé-
kezünk, mindenki ott, ahol épp 
megteheti: temetőben, otthon 
egy gyertya mellett, azokon a he-
lyeken, amelyek kapcsolatunkra 
emlékeztetnek. De a halálról való 
beszéd a modern korban kissé 
erre az egyetlen napra korláto-

zódik, mert a halál olyan területe 
életünknek, amelyet csak úgy tu-
dunk a helyén kezelni, ha hiszünk 
a megváltó Krisztusban. Nélküle a 
halál egy félelmetes kötelező ve-
lejárója életünknek, a teljes pusz-
tulás, az örökre elvesztés. Krisz-
tusban azonban egy másik élet, 
a valódi, ott ahova igazából tar-
tozunk, Istennél, az Atyánál. Ezért 
meg kell erősítenünk kapcsola-
tunkat Jézussal, amíg lehetősé-
günk van. Az amerikai lelkész, 
Brennan Mannaing az „Abba's 
child” című könyvében egy idős, 
rákbeteg férfiről ír, többek között, 

akit utolsó napjaiban megláto-
gatta lelkésze. Amikor a pap be-
lépett a szobába, a beteg ágya 
mellett egy széket látott. Azt hit-
te számára készítették elő, de az 
idős ember ellentmondott. Aztán 
elmesélte az üres szék történetét: 
„...egész életemben sosem tud-
tam, hogyan imádkozzam. A va-
sárnapi misén hallottam a papot 
az imádkozásról beszélni, de az 
egész olyan magas volt nekem....
Aztán feladtam minden próbál-
kozást – folytatta – míg egy nap, 
úgy négy évvel ezelőtt a legjobb 
barátom azt mondta nekem: „Joe, 
az imádkozás nem más, mint egy 
Jézussal folytatott beszélgetés. 
Javaslok neked valamit. Ülj le egy 
székre, egy másikat tegyél magad 
elé, és hit által lásd Jézust azon a 
széken. Ez nem kísérteties, mert 
Ő megígérte: Én veletek leszek 
mindig. Aztán beszélj hozzá és fi-
gyelj Rá úgy, ahogy most velem 

teszed.” Így aztán, 
atyám, kipróbál-
tam ezt, és annyira 
tetszett, hogy min-
den nap néhány 
órán keresztül ezt 
csinálom. De na-
gyon vigyázok. Ha 
a lányom meghal-
laná, hogy egy üres 
székhez beszélek, 
vagy idegösszeom-
lást kapna vagy be-
záratna a bolondok 
házába.”

A folytatásban a 
lelkész elbeszélge-
tett a beteggel, az-
tán miután együtt 
imádkoztak, haza-
tért. Két nap múl-
va hívta telefonon 

az idős férfi lánya, hogy édesapja 
csendesen hazatért Mennyei Aty-
jához. „Volt azonban valami fur-
csa, Atyám... Úgy tűnik, mielőtt 
meghalt, apa kihajolt az ágyból 
és fejét az ágy melletti székre haj-
totta...” Ha ennyire közel tudunk 
lenni a hitünk Krisztusához, ezzel 
e nyugalommal tudunk a halál 
felé tekinteni, hisz az többé már 
nem egy ismeretlen, félelmetes 
pusztulás, hanem boldog talál-
kozás Krisztussal, aki meghalt ér-
tünk, de dicsőségesen feltámadt 
és legyőzte a halált. Ezt a hitet kí-
vánom mindannyiunknak!

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk
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Az Árpád-Agrár Zrt. életé-
ben a nyári időszak a karban-
tartásról és felújításról szól, az 
ősz pedig a rendszerek beüze-
melésével telik, hogy a téli fű-
tési időszakot gond nélkül át 
tudják vészelni. A hideg be-
köszöntével elkezdik beüze-
melni az egyes termálkutakat, 
üzem közben ellenőrzik a táv-
vezetékeket, a szivattyúk álla-
potát, áramfelvételét és mű-
szaki-technikai paramétereit, 
illetve a fűtési köröket ilyenkor 
légtelenítik. Emellett ellenőr-
zik, hogy mindenütt megfelelő-
en kering-e a víz. A hőmérsék-
letek beállítása folyik ilyenkor. 
Nagygál János, az Árpád Agrár 
Zrt. műszaki igazgatója avat be 
a részletekbe és munkájába.

– Hivatalosan a fűtési idény ok-
tóber 15-én indult, ebből a szem-
pontból mi vonatkozik a növé-
nyekre?

– A növényeknél picit korább-
ra tehető az indulás, hiszen van-
nak olyan speciális biológiai élet-
funkcióik, melyek megkövetelnek 
egy alap hőmérsékletet. Abban az 
esetben, ha egy hidegebb ősz kö-
szönt be, akkor előfordulhat, hogy 
már szeptemberben éjszakán-
ként-hajnalonként fűtenünk kell. 

– Az utóbbi években már nem 
voltak olyan kemény, hideg telek. 
Ez hogyan befolyásolja a munká-
jukat?

– Így van, egyre enyhébbek a 
telek. Egy nagyon komoly mete-
orológiái megfigyelő és rögzítő 
rendszert építettünk ki, mellyel 
gyakorlatilag folyamatosan tud-
juk ellenőrizni a hőmérsékletet 
és az egyéb időjárás paramétere-
ket, melyet regisztrálunk is. Ez az 
üvegházak számítógépes klíma-
szabályzása miatt szükséges. A 
görbék is azt mutatják, hogy egy-
re melegebbek a telek és jobban 
kitolódnak az évszakok a tél hát-
rányára. 

– Műszaki igazgatóként hogyan 
telik egy napja?

– A cégünk tulajdonképpen egy 
cégcsoportként működik. Elég 
széles az a mezőgazdasági paletta, 
amelyet felölelünk. Az erőtakar-
mány gyártástól a borászaton, ke-
nyérgyáron, kertészeten keresztül 
a szántóföldi növénytermesztésig, 
az állattenyésztésig és a tehené-
szetig. Munkakörömet igyekszem 
a legjobb tudásom szerint ellátni. 
Ha egy napomat kellene említeni, 
akkor reggel mindig más helyen 
kezdek, ott ahol a legnagyobb 
szükség van a segítségemre. Ker-
tészeti telepünk négy helyen van, 
Szegváron és Felsőréten egy-egy, 
illetve Szentlászlóban két telep. 
Az Árpád-Agrár Zrt. 2006-ban vá-
sárolta meg a szegvári kertésze-
tet, amely hat termálkúttal és egy 
olyan kertészeti kultúrával rendel-
kezett, amely jól beilleszthető volt 

a cég kertészetének sorába. Az el-
múlt években egy nagy kertésze-
ti beruházás kapcsán a felsőréti te-
lep teljesen, a szegvári és az egyik  
szentlászlói telep részben megú-
jult. Reményeink és terveink sze-
rint ez a folyamat tovább folyta-
tódik a következő években. Az 
irodám a Szentlászlói telephelyen 
van, ott fogom össze azt a karban-
tartó csapatot, akikkel együtt dol-
gozunk, ők kiváló villanyszerelő, 
lakatos és építő szakemberekből 
állnak. Már nemcsak a kertészet 
berkein belül, hanem a cég teljes 
területén a legfontosabb karban-
tartási és üzemeltetési feladatokat 
mi látjuk el. Büszke vagyok a mun-
kájukra, hiszen húsz termálkutat 
és mintegy 40 ha üvegházat üze-
meltetünk, mely magas fokú hoz-
záértést igényel. A munkák kiosz-
tása, azok ellenőrzése, a műszaki 

stratégiai megbeszélések irányítá-
sa és a szükséges döntések meg-
hozása is feladataim közé tartoz-
nak. 

– Műszaki vezetőből vált műsza-
ki igazgatóvá. Milyen kihívást je-
lentett, illetve nagyobb felelősség-
gel is járt az előléptetés?

– Számomra nagy elismerés és 
bizalom a műszaki igazgatói poszt 
betöltése. Mindenképpen na-
gyobb felelősség. Egy napnak ak-
kor van vége, amikor az adott fel-
adatot teljesítettük, legyen az akár 
hétvége, akár ünnepnap. Ehhez 
mindig is tartottam magam, kol-
légáimtól is ezt vártam el, műszaki 
igazgatóként ez még inkább igaz. 
Bármilyen probléma van, elérhe-
tőek kell, hogy legyünk és gyor-
san tudnunk kell reagálni a várat-
lan helyzetekre is.

 (X)

Nagy elismerés és bizalom a műszaki igazgatói poszt

Az 1956-os emlékmű felavatását követően a Megyeháza Kulturális 
és Konferencia Központ dísztermében átadták a város legmagasabb 
szintű elismeréseit. Díszpolgári címet kapott Abonyi Sándor, az 1956-
os Szentesi Nemzetőrség parancsnokaként kifejtett tevékenységéért, 
és Dancsó János ny. matematika-kémia szakos tanár, az évtizedek alatt 
végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáéért, a város jó hírnevének 
öregbítéséért. Szentes Városért Emlékérmet kapott dr. Berényi Katalin 
házi gyermekorvos, dr. Bod Péter főorvos, Gáspár Tibor színművész, dr. 
Győri-Kiss Ferenc és házastársa, Bajtai Erzsébet orvosok, ifj. dr. Kispál Mi-
hály főorvos, Kőhalmi Zoltán humorista, az 1956-os Szentesi Nemzetőr-
ség és az Ifjúsági Forradalmi Bizottság. A kitüntetéseket Szirbik Imre pol-
gármester és Farkas Sándor országgyűlési képviselő adták át.

Díszpolgárokat avattak

2016. november 2-6. között

TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK
minden egyes vásárlás után

TRIPLA
pontot adunk
ajándékba.

Triplázza meg!
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Rozgonyi Ádám

Több szimbólummal üzen, 
kérdez a város új köztéri em-
lékműve, a Büszkeségpont. 
Jelként áll mindenki előtt, 
meditálásra, gondolkodásra 
késztet. 

„Magyarország népe elég vér-
rel adózott, hogy megmutassa 
a világnak a szabadsághoz és 
igazsághoz való ragaszkodását” 
– olvashatók Bibó István ’56-os 
kiáltványának szavai a Lantos 
Györgyi és Máté István szobrász-
művész házaspár által megfor-
mázott emlékművön.

Az emlékhely egy többfé-
leképpen értelmezhető szim-
bólumot jelenít meg, amely az 
emlékezőt meditálásra, gondol-
kodásra készteti. Ez a „formába 
öntött" szimbólum egy kapu. 
– Ősidők óta jelkép. A kapun 
átlépve más dimenzióba ke-
rül az ember. Régiből egy újba 
– magyarázta lapunknak Lan-
tos Györgyi, akitől sokan meg-
kérdezték: miért áll háttal a ka-
pun átlépő női alak? – Ebben 

az is benne van, ahogy mi meg-
próbáltunk hátat fordítani an-
nak az életnek, ami addig volt. 
Nekünk viszont a világ fordított 
hátat egy idő után – adott vá-
laszt a kérdésre a szobrászmű-
vész. Elmondta azt is, hogy a ka-
pun látható borostyán szintén 
szimbólumként jelenik meg, 
amely a keresztény ikonográfia 
szerint az örök élettel, az össze-
fonódással – ahogy a borostyán 
is ráfonódik a fatörzsre – azo-

nosítható. Az összetartozás és 
az örökkévalóság jelképe. Lan-
tos Györgyi az avatóünnepsé-
get követően azt is megosztot-
ta lapunkkal, hogy jó érzéssel 
tölti el, ha elkészül egy alkotás. 
A mostani mű alapgondolata is 
folyamatosan a fejében járt. – 
Azért lettem szobrász, hogy ne 
kelljen zenélni, írni vagy beszél-
ni. A szoborral próbálunk érzé-
seket közvetíteni – fogalmazott 
az alkotó. Máté István hozzátet-
te, hogy egy olyan beszéd alatt 
– mint amilyen Lázár János mi-
niszteré is volt – érezni át igazán 
az emlékpont fontosságát.

Új dimenzióba lépve

Rozgonyi Ádám

Hatvan esztendeje tarto-
zunk ezzel a pesti srácok-
nak és a szentesi hősöknek 
is – mondta Lázár János mi-
niszter október 22-én az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évforduló-
ja alkalmából állított emlék-
mű avatásán a Rózsa Gábor 
téren. Farkas Sándor ország- 
gyűlési képviselő beszédé-
ben úgy fogalmazott, az em-
lékhelyet a közös akarat hívta 
életre, amely Szirbik Imre pol-
gármester szerint egyben a 
magunkénak vallott értékek 
tükre és mércéje is.

A megemlékezés, Szentes Vá-
ros Fúvószenekara és a műszaki 
ezred közreműködésével, ünne-
pélyes zászlófelvonással kezdő-
dött, majd a református nagy-
templom melletti kopjafánál 
koszorúzott két párt és a szer-
vezetek képviselői. Ezt követően 
a Rózsa Gábor téren folytatód-
tak az ünnepi események, ahol 
felavatták a Büszkeségpontot, a 
Lantos Györgyi és Máté István Hu-
nor szobrászművészek által ké-
szített 1956-os emlékművet. El-
sőként Farkas Sándor, a térség 

országgyűlési képviselője mon-
dott beszédet, amelyben rámu-
tatott arra, hogy az 1956-os ese-
ményekről beszélve sokan csak 
Budapestre gondolnak, holott a 
forradalom nemcsak a főváros-
ban, hanem vidéken is zajlott. – 
Szentesen és a térségben több 
település is változást akart, hi-
szen az itt élőket sem kerülték 
el az igazságtalanságok. A sze-
génység, kiszolgáltatottság és 
megalázottság általános jelen-
ség volt városunkban – fogal-
mazott. Úgy folytatta, mindenki 
megszenvedte 1956 előzménye-
it és a forradalom következmé-
nyeit, hiszen mindenkinek az is-
meretségében voltak olyanok, 
akiket deportáltak, akiknek me-
nekülniük kellett, akiknek meg 
kellett tagadniuk hitüket, politi-
kai nézetüket, vagy akiket bör-
tönbe zártak. Hangsúlyozta, 
hogy azokról is meg kell emlé-
kezni, akiknek a nevét nem is-
merjük a korabeli sajtóból, a 
forradalmat megörökítő köny-
vekből, tanulmányokból, de ak-
tívan harcoltak a diktatúra, a 
hazugság és a félelem ellen. Em-
lékezni kell arra a több mint 90 
szentesire, akiket politikai bűn-

cselekmények miatt vettek őri-
zetbe, és azokra is, akiknek az 
életét évtizedekre tönkretették 
1956 után. Úgy fogalmazott, az 
’56-os magyarok hősök, köztük 
a forradalomban résztvevő szen-
tesiek is, hiszen a haza érdekét 
előtérbe helyezve vállaltak sze-
mélyes áldozatot. Kiemelte, az 
emlékmű méltó módon tiszte-
leg emlékük előtt, amelyet nem 
a korábbi megosztottság, ha-
nem a közös akarat hívott életre.

Szirbik Imre, Szentes polgár-
mestere emlékeztetett arra, 
hogy akkor szoktak emlékmű-
veket állítani, amikor neves sze-
mélyiségekre vagy történelmi 
eseményekre szeretnének em-
lékezni, akik és amelyek csele-
kedeteit, értékeit magukénak 
vallják. Ezzel egyfajta tükröt és 
mércét állítanak, hogy azokat az 
értékeket és célokat, eszméket 
és cselekedeteket a szürke hét-
köznapjaikban vajon nap, mint 
nap gyakorolják-e. – Amikor az 
emlékműnél főt hajtunk, tisztel-
günk apáink és nagyapáink előtt, 
akik azokban a történelmi na-
pokban képesek voltak itt Szen-
tesen példát adni higgadtság-
ról, szolidaritásról, emberségről, 
emberi nagyságról. Hisz az, hogy 
nem temetőbe megyünk emlé-
kezni, hanem a város főtere mel-
lett tehetjük ezt meg, azokon a 
szentesieken múlt, akik akkor, 
talán a legforróbb napokban ké-
pesek voltak lefogni a fegyvere-
ket, hogy szentesi a szentesi sze-
mébe tudott nézni még akkor is, 
ha másként gondolkodott – fo-
galmazott a városvezető. 

Lázár János arról beszélt, hogy 
az újkori történelmünk min-
den forradalma győzedelmeske-
dett, csak éppen emberöltőkkel 
később. – De vajon beszélhe-
tünk-e ’56 győzelméről akkor, 

amikor Kádár sok honfitársunk 
szerint még ma is az egyik legna-
gyobb államférfi, az egyik legna-
gyobb magyar politikus? – tette 
fel a kérdést a Miniszterelnök-
séget vezető miniszter. Szemé-
lyét élesen bírálva gyilkosnak 
nevezte, aki kitervelte és végre-
hajtotta az ’56 utáni megtorláso-
kat. Úgy fogalmazott, ’56 hősei 
Magyarország semlegességé-
ért is küzdöttek. Hazánk politi-
kai nagykorúságáért, amelyet 
ma leginkább nemzeti szuvere-
nitásnak szokás mondani. A po-
litikus szerint a hatvan évvel ez-
előtti eseményeket az kapcsolja 
össze a mai korral, hogy ugyanez 
a programja 2016 magyarjainak 
is. – Elkeserítő és elgondolkod-
tató, hogy e program teljesülé-
séért még mindig küzdenünk 
kell – tette hozzá. Kijelentette: 
a szuverenitásunkért, a magya-
roknak kijáró tiszteletért még 
mindig harcolnunk kell, a forra-
dalom után harminc évvel is. – 
A félbehagyott rendszerváltást 
be kell fejezni. ’56-ot győzelem-
re kell vinni, nemcsak a jogsza-
bályokban, hanem a fejekben és 
a lelkekben is. Hatvan esztende-
je tartozunk ezzel a pesti srácok-
nak és tartozunk a szentesi hő-
söknek is – mondta a miniszter, 
hozzátéve, hogy a szentesi Büsz-
keségpont, amely ma felváltja 
végre a kopjafát, ennek a köte-
lességnek is a mementója, en-
nek a hétköznapi emlékeztetője. 
Az emlékművet, amelyet dr. Gru-
ber László katolikus plébános, 
Fehér Csaba református lelkész 
és Veres-Ravai Réka evangélikus 
lelkész áldottak meg, megkoszo-
rúzták a pártok, civil szervezetek 
és fegyveres szervezetek képvi-
selői. Az emlékműavatáson Gás-
pár Tibor színművész és a Szirt 
együttes adott műsort.

B ü s z ke s é g p o n t :  m é rc e,  t ü kö r,  m e m e n tó
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Majzik Attila

Megújult a Fábiánsebestyén 
– Gádoros közötti 4642-es 
közút. A közel tíz kilométeres 
szakaszra rá is fért a felújítás, 
ezt az útszakaszt választották 
meg a „Keressük együtt az or-
szág legrosszabb közútjait” 
Facebook-csoportban az or-
szág legrosszabb minőségű 
útjának.

Az arra közlekedők talán két-
szer is rápillantanak a GPS-re, 
hogy biztosan jó helyen jár-
nak-e, hiszen rá sem lehet ismer-
ni az ország egyik – ha nem a – 
legrosszabb útjára. A tükörsima 
aszfalton olyan, mintha sztrádán 
közlekednénk, ezt emelte ki Far-
kas Sándor, a térség országgyű-
lési képviselője is.

– Én 1975 óta szinte minden-

nap járok ezen az úton. Ez idő 
alatt csak egy felújításra emlék-
szem. Akkor zúzalékkal szórták 
fel. Most első ütemben tavaly 
Szentes és Fábiánsebestyén kö-
zött, utána pedig egészen a me-
gyehatárig, Gádorosig rendbe 
hozták. Nagyon nagy változást 
jelent ez a térségben élő embe-
rek életében, hiszen nem kell a 
kátyúkat kerülgetni. Sokan más 
útvonalakat is választottak, csak 
hogy ezt a szakaszt kikerüljék. 
Most azt mondják az útra az em-
berek, szinte olyan, mintha sztrá-
dán közlekednének! – mondta a 
fábiánsebestyéni temetőnél ren-
dezett pénteki ünnepségen Far-
kas Sándor.

A politikus arról is beszélt, 
hogy ezen az útszakaszon rend-
kívül nagy a mezőgazdasági for-
galom, ezt a párhuzamosan futó 
vasútvonal tudná tehermentesí-
teni.

– Valamikor szebb napokat is 
megélt ez a vonal, ami már nem 
ott fut, az mind ezt az utat terhe-
li. Ez a térség igen komoly meny-

nyiségű terményeket tud produ-
kálni, a gazdálkodók mind ezen 
az úton szállítanak, ami komoly 
megterhelést jelent. Nem na-
gyon hangosan mondom, de re-
mélem, megérjük még, hogy ez 
a vonal újra visszakapcsolódik a 
teherszállításba, meggyőződé-
sem, ez tehermentesítené ezt az 
útszakaszt – fogalmazott a kép-
viselő.

Hunkó József, a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. Csongrád me-
gyei igazgatója a felújítás adatai- 
ról beszélt. Az öt hónapig tartó 
munka során az 53 ezer négy-
zetméteres területre 12 ezer 600 
tonna aszfalt került két réteg-
ben, valamint rendbe hozták az 
útpadkát, kitisztították a szik-
kasztó árkot és ritkították az út 
melletti növényzetet. A felújítás 
során felfestették a rég nem lá-
tott útburkolati jeleket, de meg-
újultak a buszmegállók is . A be-
ruházás hazai forrásból készült 
és bruttó 1,1 milliárd 75 millió 
forintba került.

Szinte sztráda: sima az út Fábiánsebestyénnél

Majzik Attila

Óriási érdeklődés közepet-
te rendezték meg a Kulináris 
Olimpiát, ahol ötven nemzet 
több mint 2500 versenyzője 
mérte össze tudását. Az erfur-
ti IKA-szakkiálítás részeként 
megszervezett versenyen vá-
rosunkat Nyári János szakács-
mester, a központi konyha ve- 
zetője képviselte, nem is akár-
hogyan, csapatával bronzér-
met szereztek a világverse-
nyen.

Az olimpiához hasonlóan ezt 
a konyhaművészeti versenyt is 
négyévente rendezik meg, idén 
802 egyéni kiállító, 32 nemze-
ti válogatott, 20 junior nemze-
ti válogatott, 20 közétkeztetési 
csapat, 59 regionális csapat, 85 
gyümölcs- és zöldségszobrász 
érkezett a világ minden tájáról 
Németországba, hogy kiderül-
jön, kik a legjobbak versenykate-
góriájukban. 

Nyári János, a központi kony-

ha vezetője a Békés Megyei Cu-
linary Teammel indult a „Regio-
nális csapat” kategóriában, ahol 
bronzérmet szereztek.

– Nagyon nehéz volt maga a 
verseny, sok kritériumnak kell 
megfelelni, több zsűri külön ér-
tékeli a cukrász-, hideg- és me-
legkonyhai munkákat, ebből 
lesz ez csapatpontszám – mond-
ta el a versenyről lapunknak 
Nyári János, aki hozzátette, nem 
elégedett a bronzéremmel.

– Kifogtuk az egyik legkemé-
nyebb zsűrit, kicsit úgy érez-
zük, hogy lehúzták a pontjain-
kat. Bátrak voltunk, egy új stílust 
akartunk bemutatni, de ez nem 
úgy sikerült, ahogy gondoltuk. 
Egyébként tetszett a zsűrinek a 
munkánk, nekem azt mondták, 
hogy nagyon szívesen fogyasz-
tanának a menünkből – ez na-
gyon jót jelent – mesélt a ver-
seny részleteiről Nyári János.

A konyhavezető elmondta, a 
többiek munkáiból is nagyon so-
kat lehet tanulni, hogy hogyan 
értékel a zsűri, így nyitott szem-
mel jártak a kiállításon. Ezek-
ből a tapasztalatokból reméljük 

nem csak a következő verseny-
re áll össze az aranyérmes menü, 
de a szentesiek is profitálnak be-
lőle, és még magasabb színvo-
nalú szolgáltatással várja majd 
vendégeit a központi konyha.

Szentesi siker a Kulináris Olimpián

ÁSÁST, meszelést vállalok. Telefon: 
30/230-6632

KEMPING kerékpár és elektromos 
táskavarrógép eladó. Tel.: 30/992-2279

VEZETÉKES gáztűzhely 25.000 
Ft-ért, hétkötetes Új Magyar Lexikon 
5.000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/642-1718

MÁTRASZENTLÁSZLÓN, hegy-
oldali teraszon, panorámás családi 
üdülő eladó. Érdeklődni: 20/354-6787

JÓ állapotú kályha eladó. Szentes, 
Bocskai u. 29. (a zugban)

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

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

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

MŰKÖRÖMÉPÍTÉST, géllakk 
készítést vállalok olcsón. Gyere és pró-
báld ki gyorsabban kötő UV-lámpá-
mat! Tel: 06-20/498-0830

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

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

AMERIKAI típusú, 170 m2-es csa-
ládi ház 26 millió forintért eladó. Tele-
fon: 70/506-6162

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.

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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Rozgonyi Ádám

A Horváth Mihály Gimnázi-
um október 19-én emlékezett 
1956-ra, megkoszorúzva a 
forradalom és szabadságharc 
mártírjának, az iskola egy-
kori diákjának, Brusznyai Ár-
pádnak az emléktábláját. Az 
ünnepségen a zentai Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégiumból érkezett ven-
dégek is részt vettek, akik szá-
mára Tóth Tamás gimnázium- 
igazgató jelképesen átadta a 
Kölcsey Alapítványtól pályá-
zott könyvadományt.

A megemlékezés a zentai gim-
názium diákjainak műsorával 
kezdődött. Az összeállításban 
elhangzott a furulyaszóval be-
vezetett Hidegen fújnak a sze-
lek című erdélyi népdal, és több 
versrészlet is, többek között Fa-
ludy György 1956, te csillag köl-
teményéből. Karsai Dóra, a he-
lyi gimnázium diákja szavalta el 
Mécs László Vadócba rózsát ol-
tok című, Brusznyai Árpád ta-
nári pályafutását ihlető versét. 
Vígh János Márk, 12. D osztályos 
tanuló az Ismerős Arcok nem-
zetirock-együttes Nélküled című 
dalát énekelte el, amely a hatá-

ron túli magyarok összetartozá-
sáról szólt. Ezután Tóth Tamás, 
a Horváth Mihály Gimnázium 
igazgatója Karinthy Tanár úr ké-
rem című művével jelképesen 
átadta Katona Editnek, a zentai 
iskola magyartanárának a Köl-
csey Alapítványtól pályázott, 
120 ezer forint értékű könyvado-
mányt. – Az utóbbi időben egyre 
kevesebb könyvet tudtunk be-
szerezni. Nagyon kedves volt a 
szentesi gimnázium vezetője és 
annak könyvtárosa, hogy pályáz-
tak a nevünkben – mondta el la-
punknak Katona Edit, aki saját 
kezűleg válogatta ki az elsősor-
ban magyar kortárs irodalmat 
tartalmazó „mini könyvtárat”.  A 
két iskola kapcsolatáról érdek-
lődve megtudtuk, hogy az Tóth 
Tamás és Szórád Endre, a zentai 
gimnázium kémiatanárának kez-
deményezésére jött létre, mint-
egy 10 évvel ezelőtt. Az iskolák 
azóta a Rákóczi Szövetség pá-
lyázatainak segítségével látogat-
ják kölcsönösen egymást. – Na-
gyon különleges város, szép a 
központja. Csodálom a 156 éves 
gimnáziumot – mondta dr. Rip-
có Sipos Elvira geometria szak-
tanár, a zentai delegáció tagja. A 
két pedagógus fontosnak tartja 
az 1956-os, és egyáltalán a ma-

gyar történelmi események tu-
datosítását diákjaikban. Ennek 
tükrében ellátogattak a Fesz-
ty-körképhez, és Szegedre, ahol 
koszorúztak is.  – A hangsúly a 
közös megemlékezésen, együtt-
léten volt. Mint ahogy az Isme-
rős Arcok dalában is elhangzott, 
mindannyian egy vérből va-
lók vagyunk. Ötvenheten jöttek 
Zentáról, jó barátság köti össze 
a két intézményt – fogalmazott 
Tóth Tamás. 

Az ünnepség végén a két 
oktatási intézmény képviselői 
megkoszorúzták Brusznyai Ár-
pád, Szentes ’56-os mártírjának 
emléktábláját. A nagy tudású 
középiskolai tanár 1934 és 1942 
között volt a gimnázium diák-
ja. Az 1956-os forradalom idején 
Veszprémben dolgozott. Fiatal 
tanítványait forradalmi csoport-
ba szervezte, de soha nem en-
gedte őket fegyveres harc kö-
zelébe, hogy életüket megóvja. 
Határozott fellépése révén több, 
a városi felkelők által elfogott 
helybéli ÁVH-s és gyűlölt párt-
ember menekült meg a lincse-
léstől. Ennek ellenére a megtor-
lás során népellenes koncepciós 
perben vádolták meg, később 
kötél általi halálra ítélték.

K ö z ö s  m e g e m l é k e z é s  a  z e n t a i a k k a l
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„A nagymamám mindig azt 
mondja, hogy nem a pénz bol-
dogít, hanem az, amit kapsz 
érte” – a szerk. Az előző alka-
lommal a megtakarításokról 
volt szó, a héten pedig a meg-
spórolt pénzünket fektetjük 
be. A lehetőségekről az MFB 
vezető munkatársa, Nagy-
györgy Zsolt szakértőnk ad 
hasznos tanácsokat.

– Milyen spórolási módokat al-
kalmazunk a leggyakrabban?

– Ha el akarjuk kezdeni a spó-
rolást, a legegyszerűbb, ha fél-
retesszük a fizetésünk egy bi-
zonyos részét. Ha úgy döntünk, 
belevágunk, kezdjük azzal, hogy 
a bevétel 10 – 20 százalékát 
azonnal eltesszük, mintha nem 
is létezne és a maradékot oszt-
juk be. Ha ugyanis a hónap vé-
gén akarjuk félretenni ezt az ösz-
szeget, már nem biztos, hogy 
lesz mit. 

– A másik tanács is egyszerű: 
minden kiadásunkból csípjünk le 
átlagosan 10-20 százalékot. Be-
széljünk kevesebbet telefonon, 
a kábeltévé és az internet eseté-
ben váltsunk olcsóbb előfizetési 
csomagra ,költsünk kevesebbet 
az ebédre, vegyünk olcsóbb kon-
zervet a háziállatnak vagy éppen 
figyeljünk oda a rezsire, ne men-
jen feleslegesen a tévé, spórol-
junk a benzinnel és így tovább.

Ha van káros szenvedélyünk, 
mint például a dohányzás vagy a 
kávézás, ezek elhagyásával vagy 
csökkentésével nagy valószínű-
séggel már meg is spóroltuk a fi-
zetésünk egy jelentős részét. Ha 

nem dohányzunk, gondoljunk 
arra, hogy a dohányzó kollégánk 
a cigizés mellett is kijön ugyan-
annyi fizetésből, mint mi.

– Milyen veszélye lehet a cél nél-
küli spórolásnak? 

– A célok nagyon fontosak: 
azzal, hogy az ember spórolni 
kezd, lemond olyan dolgokról 
amelyek valójában örömöt okoz-
nak számára. Ezt viszont csak úgy 
lehet megfelelően kezelni, ha 
a megtakarítással párhuzamo-
san a miértekkel is tisztában va-
gyunk. A sportolók sem cél nél-
kül sportolnak, hanem az vezeti 
őket mindennap, hogy le tudják 
győzni önmagukat.

– Mibe éri meg ma pénzt fek-
tetni? Ingatlan, műtárgyak, drága 
borok?

– A kérdés kapcsán részletesen 
fel kell mérni az adott ember igé-
nyeit, kockázatvállalási hajlandó-
ságát, tapasztalatát és jövőbe-
ni céljait. Ha nem egy bizonyos 
célért – például önálló lakásért 
– spórolunk, hogy külön költöz-
hessünk a szülőktől, hanem el-
sődleges szempont a minden-
napok megélhetését biztosító 
jövedelmen felüli plusz megta-
karításunk befektetése, akkor a 
fenti kérdések megválaszolása az 
első lépés. Minden ember más és 
más, így ha nagyon precízek va-
gyunk, akkor nagyon különbö-
ző javaslatokat fogalmazhatunk 
meg, vajon kinek mi lenne a leg-

jobb befektetési portfólió. Ha ál-
talánosan nézzük a kérdést, ak-
kor személyes tapasztalatból azt 
tudnám mondani, hogy a ma-
gyar emberek nagy része a koc-
kázatkerülő kategóriába esik. 
Azaz fontosabb számukra a meg-
takarítás névértékének megőrzé-
se, mint egy olyan többlet kocká-
zatvállalással járó ügylet, ahol 
akár el is veszíthetik a befekte-
tések egy részét rövidtávon. Je-
len piaci környezetben nagyon 
lecsökkentek a hozamok (első-
sorban a banki betéti kamatok-
ra gondolok), így az emberek 
elkezdtek érdeklődni a kockáza-
tosabb befektetések iránt is. En-
nek nagyon sok hátulütője le-
het, így érdemes átgondolni a 
felmerülő kockázatokat, ame-
lyek nemcsak pozitívak, hanem 
negatívak is lehetnek (ezt hajla-
mosabbak vagyunk elfelejteni). 
A szolgáltatók a termékek szé-
les körét kínálják és igyekeznek 
„sablonos” termékekkel kiszol-
gálni a fogyasztókat. Mégis in-
kább arra törekedjünk, hogy a 
számunkra legoptimálisabb ter-
méket válasszuk és ne ijedjünk 
meg akár a szolgáltatóváltás-
tól se (vagyis ne a jelenlegi szol-
gáltató legyen az egyik ok, ami-
ért számunkra nem megfelelő 
befektetésnél maradunk). Aki a 
biztos, stabil befektetést tűzte ki 
célul és a befektetett összeg 1-5 
millió forint körüli, a magyar ál-

lampapírokat ajánlom lejáratig 
való tartással, lehetőleg közvet-
lenül a Magyar Államkincstár-
tól, mert ez a legolcsóbb járulé-
kos befektetés. Annak, aki többet 
tud megtakarítani, elsősorban az 
ingatlanokat ajánlom, akár la-
káskasszás konstrukcióban is (itt 
az állami támogatás elérheti az 
évi 72 ezer forintot). Az ingatlan 
egyrészt tartja az árát, másrészt, 
ha kiadjuk, akár folyamatosan jö-
vedelmet termel, amivel még a 
szükséges adózási kötöttségek 
mellet is akár 5 százaléknál na-
gyobb nettó hozam realizálható.

Az ennél tehetősebb rétegnek 
viszont már azt ajánlanám, hogy 
keressenek olyan szakembere-
ket, akik személyre szabott taná-
csokat adnak, mert itt már nem 
egy-egy eszközről kell beszélni, 
hanem egy olyan több elemből 
álló portfóliót kell összeállítani, 
ami leginkább illeszkedik a be-
fektető profiljához. 

Pénzügyi  tanácsok

Dr. Badó Csaba

Elcsitult a halk zsongás, halványult fény szűrődik ki a szentesi kór-
ház műtőjéből. 

Dr. Geönczeöl Tibor főorvos messze költözött, a sors szűkre sza-
bott köntösével betakarta őt. 

Dr. Geönczeöl Tibor orvosi pályáját „Summa cum laude” minősí-
téssel kezdte 1971. szeptember 15-én a szentesi kórházban, mely-
hez hű maradt haláláig. Traumatológiai, általános sebészet, majd 
plasztikai, égési sebészet szakvizsgák jeles birtokosa lett. 

Útja során „a nagyok voltak” mesterei. Bugyi István professzor úr 
mellett közel 700 műtét asszisztense, operatőre. A remek felkészült-
ség, rátermettség, manuális készség hamar ismert, elismert orvos-
sá tette. 1980-ban adjunktus, majd másod-főorvosi kinevezést ka-
pott. Igazán a Traumatológia Osztályon talált otthonra, ahol két 
egyforma eset ritkán van, így a feladatok is mindig mások és mások. 
Az osztályon Dr. Badó professzor vezetésével tudományos munka is 
folyt, melynek aktív részese volt. Útján olyan személyiségek, mint Dr. 
Tari Gábor, vagy Dr. Hulin István segítették. 

Tibor!
Ha el is mentél, tudom titkon itt leszel - mint jeles elődeid – hiszen 

az ösvényen – amin jöttél és jártál – a jeleket Te is leraktad, amiket 
naponta látunk, hasznosítunk. 

Dr. Geönczeöl Tibor 100 körüli előadással szerepelt hazai, külföldi 
kongresszusokon, rengeteg hazai tudományos folyóiratban publi-

kált. Az osztályon Ő vezette be a HDS/DCS eljárást. Nagy szerepet 
vállalt az intramedullari rögzítő eljárásban, a reteszes velőűr-sze-

gelésben és még sorolhatnánk szakmai érdemeit. Hosszú ide-
ig 1992-2006. között vezette a Traumatológiai Osz-

tályt. A Főorvos Úr szívós, rendpárti határozott vezető volt. Az 
arthroscopos sebészet bevezetésében vezető szerepet töltött be. 
A viszonylag ritkább, de annál bonyolultabb medence acetabulum 
törések ellátására is fokozott figyelmet szentelt. Az osztályon zsilip-
rendszerű műtőegységet alakított ki, melynek eredményeként a pos-
toperatív fertőzések csökkentek. Tudatosságára jellemző, hogy elvé-
gezte a „Korszerű szakmai vezetési ismeretek a traumatológiában” 
című tanfolyamot is. Országos szakmai szervezetek aktív és levelező 
tagja volt folyamatosan, így például a SZOTE vagy az Országos Bal-
eseti Intézeté, de sorolhatnánk tovább. Tagja a Magyar Traumato-
lógusok Társaságának, a Magyar Ortopéd Társaságnak, a Magyar 
Plasztikai Társaságnak, a Helyreállító és Esztétikus Sebész Társaság-
nak. Tette a dolgát úgy ezekben az országos szervezetekben, hogy 
közben megmaradt aktív részvétele a helyi, vagy a környező tele-
pülések kis egészségügyi ellátóinak munkájában. Szakrendelt Kun-
szentmártonban, Orosházán, Szentesen és még több helyen. 

Útja során a „botlások köve” őt is megérintette, de aztán felállt és 
dolgozott tovább szinte „tegnapig”. 

Tibor!
A földi élet sietős lépteit élted és most eljöttünk Hozzád, itt va-

gyunk, Rád gondolunk, ott ahol megpihensz. Keressük egymás te-
kintetében a közel fél évszázad történéseit, amit együtt éltünk meg, 
aztán átadjuk magunkat annak az érzésnek, ami képessé tesz ben-
nünket a megváltoztathatatlan elfogadására. 

Tibor!
A szellőlábú földi időd elrepült, nem ütöd már többé a sarkad-

hoz teniszütődet, szeretett Tiszád ma halkabban folyik. 
Elfáradtál az élet tenyerén, pihenj hát meg a föld lágy 

ölén.

In Memoriam Dr. Geönczeöl Tibor
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Halupa Eszter

Pál Feri atya egy végtele-
nül felemelő előadást tartott 
Szentesen az ifjúsági házban 
a Szentesi Keresztény Pedagó-
gus Társaság szervezésében, 
és sokak nevében mondha-
tom: reméljük, nem utoljá-
ra. A téma örök: szorongástól 
az önbecsülésig, és inkább az 
utóbbiról beszélt, ugyanis a 
megküzdés sikeressége min-
dig összefüggést mutat az ön-
becsüléssel. 

Az előadást úgy kezdte, „kato-
likus pap vagyok, de amit mon-
dok nektek, azt mentálhigiénés 
szakemberként teszem”. Szó-
rakoztató és egyben elgondol-
kodtató előadásában kitért arra, 
hogy az önbecsülés hiányában 
hányféleképpen torzul a kom-
munikáció. Mindenki eldönthet-
te, hogy melyikben érintett. A 
szituáció a következő volt: ha-
zaérek fáradtan, éhesen és arra 
gondolok, hogy úgy ennék egy 
finom, forró levest. Megfőzöm, 
és leves illata odacsalogatja a 
családot, majd valaki megszó-
lal: – Ej, ez sós! A kérdés az, hogy 
az önbecsülés hiányában, milyen 
módon reagálunk, mi, emberek. 
Az első: Igen, sós? Aha. Kérdez-
nék én tőled valamid? Az a pör-
költnek nevezett moslék, amit 
a hétvégén csináltál, az mi volt? 
Ezt hívjuk támadó kommunikáci-
ónak. A legjobb védekezés a tá-
madás. Az önbecsülés hiányában 
a kommunikáció tartalma torzul. 

Aki hallja, az dönti el, hogy mit is 
hall. Mi zajlik le bennünk ilyen-
kor, mit hallunk? Milyen szeren-
csétlen vagy, még egy levest sem 
tudsz megfőzni! Ha támadok, ak-
kor egálban vagyunk. Megerősí-
tem magam, hogy nem lehet el-
tiporni, azonban a helyzet csak 
rosszabb lesz. Minden második 
ember így viselkedik. A második 

esetben pedig így reagálunk: – 
Hát miért is engem vettél el, még 
egy levest sem bírok megfőzni, 
még erre se vagyok jó – mond-
juk zokogva. De miért is? A sírás 
szánalmat kelt, együttérzést vált 
ki. Ez a típus elkezdi szidni ma-
gát. Pontosan úgy bántalmazom 
magam, hogy ne lepődjek meg. 
Ez 30 százalék. Harmadik reak-

ció: „Milyen érdekes interakció 
ez…” – főleg férfiakra jellemző 
az okoskodás. Miért érzünk erre 
késztetést? Ha okoskodunk, tá-
volságot tudunk tartani az érzé-
seinktől, biztonságban vagyunk. 
Ez 15%. A negyedik stílus: „Jaj, de 
jó, hogy eszünkbe jutott a gyere-
künk születésnapja.”- ez az elte-
relés. Ez egy gyerekkori stratégia, 

1 százalék. Most akkor érzelmileg 
nehéz helyzetben hány száza-
lékban vagyunk képesek hitele-
sen reagálni? Egy gyógyíthatat-
lanul optimista kutató, Virginia 
Satir szerint 5-6 százalék. Mi is 
a probléma? Nem tudjuk meg-
különböztetni a levest magunk-
tól. Ő a levesről beszél, mi pe-
dig magunkra vesszük. A hiteles 

kommunikáció pedig a követke-
ző: Sós, tényleg – majd megkós-
tolja. Igen, tényleg az, de sajná-
lom. Ehető így, vagy felöntsük? 
De bánt, úgy szerettelek volna 
megkínálni téged. Ez történik, 
ha nem vagyunk érzelmi nyo-
más alatt. Amikor az önbecsülés 
hiányáról beszélünk, döntsük el, 
hogy bízni fogunk magunkban, 
de ne higgyünk magunknak. 
Mert a sebzett részünk belekezd 
a monológba. Akkor kire hall-
gassunk, kinek higgyünk? Azok-
nak, akik szeretnek minket. Egy is 
elég, aki valaha szeretett, szere-
tettel nézett ránk. Ilyen élménye 
mindenkinek van. Ők látták az ér-
tékességünket. Akinek pozitív és 
reális az önbecsülése, az bizton-
ságban van, érdekli magát. Ha a 
tükörbe néz, az jól esik. Egy alap-
vetően pozitív érzelmi viszony-
ban saját magával. Értékesek va-
gyunk. – Ha bármelyikünknek 
nehézsége van az önbecsülés-
sel, az azt jelenti, hogy van raj-
tunk két tarisznya. Az egyikben 
mindaz benne van, amit anyám, 
apám tett velem, pedig nem lett 
volna szabad. Ezt a tarisznyát le-
dobhatom és eldöntöm, hogy 
nem hordom tovább. A másik ta-
risznyában pedig az van, amit az 
apámtól és anyámtól nem kap-
tam, pedig kellett volna. Amiket 
nem tettek meg értem, pedig 
szükségem lett volna rá. Ezt is le-
dobom magamról, mert az élete-
met egyik sem segíti – zárta gon-
dolatébresztő tanítását Pál Feri 
atya Szentesen. 

Mind értékesek vagyunk

A zöldhajtás és értékesí-
tés tapasztalatai a DélKer-
TÉSZ-nél címmel szakmai nyílt 
napot rendezett a Délalföldi 
Kertészek Szövetkezete, a Fru-
itVeB Magyar Zöldség-Gyü-
mölcs Szakmaközi Szerve-
zet és a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit 
Kft. A már hagyományossá 
vált napot Ledóné dr. Darázsi 
Hajnalka értékelte lapunknak.

A vezető szaktanácsadó rámu-
tatott, hogy a szentesi régióban 
jelentős hagyománya van nem 
csak a zöldséghajtatás techno-
lógiai fejlesztésének, hanem a 
zöldségfélék szövetkezeti formá-
ban történő értékesítésének is. A 
rendezvény alkalmat adott az 
időszerű technológiai és értéke-
sítési tapasztalatok megosztásá-
ra. Az időpont azért is volt alkal-
mas így október közepén, mert a 
következő évi palántaszerződé-
sek kötése ekkor indul, így a nyílt 
napon elhangzott információkat 
is hasznosíthatták a termelők.

Az országos szintű rendez-
vényre több mint 250 érdeklő-

dő érkezett. Olyan témákban 
hallhattak előadásokat, melyek 
elősegítik a termelők további 
munkáját. – Ledó Ferenc, a Dél-
KerTÉSZ elnöke röviden bemu-
tatta a TÉSZ fejlődését és az idei, 
eddig elért, kiemelkedő eredmé-
nyeket. Az egyik fő téma a szö-
vetkezés, az összefogás, az integ-
ráció volt, melyről dr. Feldman 
Zsolt, agrárgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár beszélt. Kü-
lön érdekes volt előadásában 
az a francia példa, mely az itt-
hon megvalósuló szövetkezés-
nek már egy továbbfejlesztett 
változatát mutatta be. Ezt kö-
vetően Grósz Jenő és Janó Imre 
DélKerTÉSZ értékesítők 2016-os 
tapasztalataikról számoltak be. 

Az utóbbi időszakban a me-
zőgazdaság zöldség-gyümölcs- 
ágazatában bekövetkezett tőke 
és munkaerőgondokról a Debre-
ceni Egyetem docense, dr. Apáti 
Ferenc tartott érdekes előadást. 
Oltyán István, az Árpád Agrár Zrt. 
palánta ágazatvezetője az el-
múlt évek változásairól tájékoz-

tatta a közönséget. Az esemény 
zárásaként egy  fórumon beszél-
hették meg az időszerű tech-
nológiai kérdéseket a termelők 
a szaktanácsadókkal. Szó esett 
többek között a fajtaválasztásról, 
a talajnélküli paprika hajtatás ta-
pasztalatairól fóliás termesztés-
nél, vagy az integrált növényvé-
delmet nehezítő tényezőkről. A 
fórumot Ledóné dr. Darázsi Haj-
nalka vezető tanácsadó koordi-
nálta. 

A nyílt napon a háttéripari cé-
gek szakmai kiállítását is meg-

tekinthették a látogatók. 34 cég 
állított ki, és a visszajelzések 
alapján ők is elégedettek voltak 
az érdeklődéssel.

– Úgy gondolom, hogy a ta-
valyi rendezvény nagyon sike-
res volt, hasonló létszámban je-
lentek meg az érdeklődők, de 
az idei napot még sikeresebb-
nek, eredményesebbnek érté-
kelném, hiszen a termelői lét-
szám kiemelkedően magas volt, 
aktívabbak, érdeklődőbbek vol-
tak, és ennek igazán örülünk. 
Természetesen jövőre is tervez-
zük a nyílt nap megrendezését – 
értékelte a rendezvényt Ledóné 
dr. Darázsi Hajnalka.

 (X)

N y í l t  n a p  a  D é l K e r T É S Z n é l
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Palicska Irén

Tavaly szeptember óta bővül a családi 
fotó- és mosolyalbumunk. Ugyancsak ek-
kortól szeretnék profi fényképeket Gergőről. 
Nagy divat lett a pocakfotózás, és pár napos 
babákról is készülnek beállított felvételek, 
pihe-puha plédek, párnák között, 
mózeskosárban, kis sapkában. 
Erről lemaradtunk, de a leg-
szebb fotót az egyik kedves 
csecsemős nővér készítette 
még a kórházban hár-
munkról. Ez az első 
családi emlé-
künk. Kedvenc 
időtöltésem a 
fényképek né-
zegetése, ren-
dezgetni már 
nem annyira 
szeretem őket, 
p o nto s a b b a n 
időm nincs rá. 

G y ö n y ö -
rű képeket lát-
tam másokról, 
így megkeres-
tem egy profi 
fotóst, Bodnár 
Bettit. Apát már 
egy éve puhí-
tom, ő is rábólintott a dologra. Nem is az én 
kedvemért, inkább Gergő miatt. Még a ke-
resztelő és szülinap előtt, augusztusban fel-
hívtam Bettit, hogy örökítse meg a családi 

eseményt. Mivel az étterem elég sötét volt, 
túl bonyolult és körülményes lett volna bevi-
lágítani, és fotózni, így megbeszéltük, hogy 
egy későbbi időpontban eljön hozzánk. 

Múlt vasárnap volt a nagy nap. Gyakorló 
anyukák jól tudják, ilyenkor megindul a visz-
szaszámlálás. Ha kettőkor érkezik a fotós, ak-

kor dél körül ebéd, utána jó lenne, ha alud-
na is a gyerek, hogy vidám és 

kipihent legyen. 
Találós kérdés: 
mennyit aludt 
Gergő? Talált, 
semennyit! Ha 
ötször nem pró-
báltam letenni, 
akkor egyszer 
sem. Így kettőre 
teljesen elfáradt, 
úgy piroslottak 
a szemei, mint 
egy nyúlnak. 
De gondoltam, 
hogy nem lesz 
nyűgös, inkább 
felpörög és él-
vezni fogja a fo-

tózást. Jól ismerem a fiamat, így is történt. 
Betti pontosan érkezett, mi viszont késés-
ben voltunk, Apa még a fürdőszobában bo-
rotválkozott, rá kellett szólnom, hogy mégse 

borostásan álljon a kamera elé, Gergőt pe-
dig még fel se öltöztettem. De amíg a fotós 
felállította a lámpákat és a hátteret, minden-
ki sikeresen elkészült. A gyerek kíváncsian 
leste Betti minden mozdulatát, majd körút-
ra indult. Megráncigálta a kábeleket, majd-
nem feldöntötte a lámpákat, én véletlenül 
belerúgtam a drága fényképezőgépbe. Már 
fejben számoltam, mennyibe kerül majd az 
okozott kár. 

Kezdődhetett is a fotózás. Gergő kisze-
melte magának azt a kispadot, ami kellék-
ként szolgált. Ráültettük, körülvettük a ma-
cijaival. A labdák most csak csalétekként 
szolgáltak, hogy felkeltsük az érdeklődését. 
Az első képeken még bizalmatlanul, komo-
lyan nézett a kamerába, aztán egyre job-
ban feloldódott, huncutkodott, viháncolt, 
pózolt. Ehhez hozzájárult, hogy Betti mel-
lett, a háttérben elkezdtem neki bohóckod-
ni. Aztán következtek a közös fotók, először 
velem, majd kénytelen-kelletlen Apának is 
bele kellett kúsznia a képbe. Betti megnyug-
tatott, hogy majd minden apuka nehezen vi-
seli ezt a két órát, de a gyerek kedvért meg-
teszik. Nem néztem a férjemre, remélem egy 
mosolyt ő is megeresztett. 

Betti jobban szereti a külső felvételeket, 
így rábeszélt, hogy sétáljunk le a közeli Kos-
suth térre, a parkba. Az idő is kedvezett, dél-
utánra kisütött a nap, gyönyörű volt a ter-
mészet az ősz színeivel, fényeivel. Gergőt 
leültettük a szép, sárga falevelek közé, és a 
szökőkútnál is kattintottunk néhány képet. 
Ide már nem cipeltük magunkkal Apát, bizo-
nyára azóta is nagyon bánja. 

Baba a fedélzeten

Mosolyalbum

A Szentesi Szívügy Klub rendszeresen szervez kirándulásokat a 
klubtagok számára, mert egyik fő célkitűzésük elterelni figyelmüket 
szívbetegségükről. Nemcsak hazai tájakon barangolnak, hanem a kör-
nyező országokba is eljutnak. Legutóbb, szeptember közepén Kár-
pátaljára tettek négynapos kirándulást. Első alkalommal jártak ott, s 
először pályázati támogatással. A Rákóczi Szövetség által hirdetett le-
hetőséggel éltek. 

48-an vettek részt a kiránduláson, melyen Varjú Zoltán volt a hon-
ismereti vezetőjük. Felkészültsége, magyarságtudata külön élményt 
jelentett a kirándulóknak. A programot beregszászi városnézéssel 
kezdték, kirándultak a Vereckei-hágóhoz is. Az út legmegrendítőbb él-
ményét a szolyvai egykori gyűjtőtábor emlékhelyén élték át, az ott hal-
lottak sokuk számára egy fehér folt a történelemben. Ungvár és Mun-
kács meglátogatása sem hiányozhatott az úti célokból.

Honismeret Kárpátalján
Városi Könyvtár
November 5-én, szombaton 

17 órakor Kispálné Fejes Erzsé-
bet A fények üzenete című ki-
állítása nyílik. A kiállítást meg-
nyitja: Sziklay Sándor, megyei 
alkotói díjas festőművész. Köz-
reműködik: Andor Csilla és 
Nagy János. Megtekinthető: no-
vember 24-ig.

Koszta József Múzeum
November 2-án, szerdán 

17.30-tól őszi szünidei esti 
programra várják az érdeklő-
dő gyerekeket és családokat  
Széchenyi, a hídépítő - A 
Lánchíd meséje címmel. Gyü-
lekező a bíróság melletti Ne-
pomuki Szt. János szobornál. 
Program: Zseblámpás séta az 
Eszperantó-hídhoz, mesehall-
gatás, hídmakett készítés.

A Szentesi Művelődési Köz-
pont és a Zöldág Hagyományőr-
ző Szakkör közös szervezésé-
ben október 29-én, szombaton 

rendezik meg a II. Maácz László 
Emléknapot.

Program:
Közösségi Ház (Kiss Bálint 

utca 3.)
9 óra: Koszorúzás a Táncsics 

Mihály Népi Kollégisták emlék-
táblájánál

Művelődési és Ifjúsági Ház 
(Szentes, Tóth J. u. 10-14.)

9.30: Köszöntőt mond Móra 
József önkormányzati képviselő

9.40: Maácz László életútját 
és munkásságát ismerteti Dr. 
Felföldi László az MTA BTK Ze-
netudományi Intézetének nyu-
galmazott tudományos igazga-
tóhelyettese

11.00: Maácz László Emlék-
verseny és Folklórgála

Művelődési és Ifjúsági Ház 
November 3-án, csütörtökön 

19 órától kezdődik a Korok és 
alkotások az irodalomban című 
sorozat következő előadása 
Poszler György tanárral.

P r o g r a m a j á n l ó
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Csepeli Dóra

Az angol Halloween szó sze-
rinti fordításban a Minden-
szentek (All Hallows) előtti es-
tét jelenti. Ősi kelta ünnep, 
az Írországban és Skóciában 
élő törzsek ezen a napon ün-
nepelték az újévet - a Samha-
in-t, vagyis „a nyár végét” és 
ilyenkor egyszerre hódoltak a 
Napisten és a holtak Ura előtt. 
Hitük szerint ugyanis ezen 
a napon tért vissza a földre 
azoknak a bűnösöknek a lelke, 
akik az elmúlt esztendőkben 
haltak meg, és azóta állatok 
testében „léteztek”. Megfele-
lő áldozatok bemutatásával 
ezen a napon engesztelést le-
hetett szerezni az elhunytak-
nak, hogy ezáltal átkelhesse-
nek a mennyországba. 

A legtöbb országban ismerik 
a Halloween ünnepét. Éjjel ré-
misztő jelmezekbe bújnak, kísér- 
tettörténeteket mesélnek, mu-
latnak és természetesen töklám-
pásokat faragnak.

Egy máig fennmaradt hie-
delem szerint október utolsó 
napján a legvékonyabb a vá-
lasztóvonal az élők és a holtak vi-
lága között. Az eltávozott lelkek 
ilyenkor útra kelnek, addig ba-
rangolnak, amíg meg nem talál-
ják egykori lakhelyüket, és ezen 
az éjszakán megpróbálnak visz-
szatérni a világba. Már a kelták is 
védekeztek a biztonságukat ve-
szélyeztető esemény ellen: há-
zaikban eloltották a tüzet, hogy 
a hideg és barátságtalan tűzhely 
ne vonzza a hazalátogató szel-
lemeket, és a tökéletes megté-
vesztés érdekében szellemnek 
öltözve parádéztak az utcákon, 
hogy a Gonoszt a végsőkig meg-
zavarják, hogy aztán könnyeb-
ben elűzhessék. 

Október 31-én, miután a ter-
mést betakarították és elrak-
tározták a hosszú, hideg télre, 

megkezdődött az ünnepség. A 
kelta papok a hegytetőn, a szent 
tölgyfák alatt gyülekeztek, új tü-
zeket gyújtottak, termény- és ál-
latáldozatokat mutattak be, tűz 
körüli táncuk jelezte a nap-sze-
zon végét és a sötétség kezde-
tét. Mikor eljött a reggel, a papok 
szétosztották a parazsat a csalá-
dok között, hogy azzal új tüzeket 
gyújthassanak. Ezek tartották tá-
vol az ártó szellemeket, és űzték 
el a hideget.

Halloween szimbóluma, hosz-
szú évszázadok óta a kivájt 
töklámpás, az ún. Jack-lámpa, 
amely eredetileg kettős célt szol-
gált: egyrészt távol tartotta a go-
nosz szellemeket, másrészt pe-
dig így világítottak a halottak 
szellemeinek, hogy azok hazata-
lálhassanak.

Jack a hiedelem szerint egy ré-
szeges, ám tréfás és leleményes 
kovács volt. Olyannyira, hogy 
még az ördögöt is megviccel-
te; mikor az eljött érte, hogy el-
vigye, Jack felzavarta őt egy 

hatalmas fa tetejére, aztán ke-
resztet rajzolt a fa törzsére. Mi-
vel az ördög köztudottan irtózik 
a kereszt érintésétől, nem tu-
dott lejönni a fáról. Jack csak az-
után engedte le az alvilági figu-
rát a fáról, miután az megígérte, 
hogy nem kísérti őt többé. Ami-
kor Jack meghalt, a mennyor-
szágba nem engedték be iszá-
kossága és csínytevései miatt, 
ám a pokolban sem találhatott 
otthonra, mert az ördög is hara-
gudott rá, amiért korábban túl-
járt az eszén. Ezért csak odado-
bott Jacknek egy izzó fadarabot 
a pokol tüzéből, hogy legalább 
vak sötétben ne kelljen kóborol-
nia az idők végezetéig. Jack be-
letette a mécsest egy kivájt feke-
te retekbe (más források szerint 
répába) és azóta bolyong lámpá-
sával a mennyország és a pokol 
között. A kelta retket (répát) az 
amerikaiak időközben tökre vál-
toztatták, (állítólag azért, mert 
abból több volt nekik) és a vilá-
gító sárga gömb lassan Hallowe-
en szimbólumává vált.

H e l l o  H a l l o w e e n !Tr e n d i

A Trendi támogatója

Csepeli Dóra

21 vallomás borról és borkultú-
ráról 

Kell egy könyv a borról a nők-
nek is! Olyan, amely engedi 
megláttatni a bor egy másik ar-
cát olyat, amelyről beszélni csak 
ők tudnak. Huszonegy vallomás 
a borról olyan nőktől, akiknek 
az életét valamilyen mértékben 
meghatározta a bor. Vallomá-
sok a borról, ahogyan ők látják, 
ahogy a mindennapjaikban, ün-
nepeikben, örömükben és bána-
tukban tapasztalják, átélik. Sok 

személyes élménnyel, érzéssel, 
gyengédséggel, őszinteséggel 
és megértéssel van fűszerezve 
minden mondanivalójuk: kinek 
életről, másnak hivatásról vagy 
éppen csak egy szép szerelem-
ről.

Az író „Borkedvelők kéziköny-
ve” című könyve 2013-ban jelent 
meg, de azt érezte, hogy túl férfi-
asra sikerült és a felesége biztos 
nem olvasná el, mert őt a bor 
kapcsán egészen más dolgok ér-
deklik. Ezért határozta el, hogy a 
borról a nők szemszögéből is jó 

lenne írni. Ehhez olyan nők kel-
lettek, akik ismerik a borokat. Így 
állt össze az a huszonegy név, 
akik a mai magyar borászatban 
meghatározóak. 

Akik a borról vallomást tesz-
nek: Berecz Stéphanie, Bereczki 
Ibolya, Borbás Marcsi, Csézy Er-
zsébet, Debreczeni Mónika, Erdősi 
Mária, Garamváry Vencelné, Gál 
Helga, Gálné Dignisz Éva, Gere 
Andrea, Győri Enikő, Hajdu Edit, 
Heimann Ágnes, Herczegh Ágnes, 
Káli Ildikó, Keményné Koncz Ildikó, 
Kiss Eliza, Luka Enikő, Mészáros 

Gabriella, S. Hegyi Lúcia, Thum-
merer Éva.

Sztanev Bertalan: A bor női szemmel
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Labádi Lajos

A képeken a város központ-
jában nemrég kialakított sétá-
lóutca bejárata látható, közép-
pontban Nagy Ferenc egykor jó 
hírű kereskedő lakó- és üzlethá-
zával. Az 1911/12-ben épült de-
koratív saroképület eredetileg 
a Báró Harruckern utca 1. szá-
mot viselte (ma Ady Endre u.). 
A napjainkban korzónak hasz-
nált kis utca a századfordulón 
még nem létezett, beépített te-
lek volt. Emiatt a centrumból 
csak nagy kerülővel lehetett el-
jutni az újonnan létesült Tudo-
mányos Mozgószínházhoz (a 
mai Őze Lajos Filmszínházhoz). 
1912 nyarán Nagy Ferenc ke-
reskedő úgy határozott, hogy 
házépítésével egyidejűleg, saját 
belvárosi telkéből 300 négyszö-
gölnyi területet a városnak aján-
dékoz utcanyitás céljára. Ezzel a 
Tudományos Mozgószínház és 
a Horváth Mihály utca könnyeb-
ben megközelíthetővé vált. A 
nagyvonalú gesztust a városi 
közgyűlés örömmel fogadta, és 
hálája jeléül 1912 októberében 
kimondta, hogy az új utcát Nagy 
Ferencről nevezi el. A törté-
net folytatásaként, még ugyan-
csak 1912 őszén lovag Prunkl Já-
nos mozibérlő és társai kérvényt 

nyújtottak be a városhoz, hogy 
a megnyitott Nagy Ferenc ut-
cát egyenes irányban kapcsol-
ják össze a Jövendő utcával, s így 
a Kossuth tértől a Vásár térre (a 
mai Apponyi térre), valamint a 
vasút felé egy másik, rövidebb 

és közvetlenebb összekötteté-
sű út álljon a közönség rendel-
kezésére.

Ejtsünk néhány megemlékező 
szót a nemes adományozóról és 
utcanévadóról. Nagy Ferenc rő-
fös és divatáru kereskedő Szen-

tesen született 1837-ben. Szor-
galmával jelentős vagyonra és 
közmegbecsülésre tett szert. Ezt 
jelzi, hogy városi és vármegyei 
képviselővé, majd takarékpénz-
tári igazgatóvá választották. Csa-
ládjából került ki a megye és a 
város több előkelősége és veze-
tője, így: Sándor nevű fia 1910–
1925 között Csongrád várme-
gye alispánja; Ilona nevű leányát 
1887-ben dr. Mátéffy Ferenc 
ügyvéd, Szentes 1902–1918 kö-
zötti polgármestere, Vilma nevű 
leányát pedig Zsoldos Ferenc 
gépészmérnök, a város legje-
lentősebb nagyiparosa vette fe-
leségül. Nagy Ferenc Szentesen 
hunyt el 1924-ben, 87 éves ko-
rában. Sarki üzletházát utóbb 
többféle célra használták: hosz-
szú időn át az OTP helyi kiren-
deltségének adott helyet, majd 
a Pankotai Állami Gazdaság 
szaküzleteként működött. Nap-
jainkban a Szarvasi Húsboltnak 
ad helyet. A róla elnevezett utcá-
ban lévő mozit 1944 őszén Sza-
badság Filmszínházra keresztel-
ték át, így 1948-ban az utcácska 
neve is Szabadság utcára vál-
tozott. 1990-ben visszanyerte 
a Nagy Ferenc nevet. Ma a han-
gulatos utcát Csíky László he-
lyi szobrászművész „Táncoló szé-
kely” című szobra díszíti.

Péntek (október 28.)
13:00 3D Trollok
14:45 3D Trollok
16:30 3D Trollok
18:15 Jack Reacher: Nincs visszaút
20:30 A könyvelő
Szombat (október 29.)
11:15 3D Gólyák
13:00 3D Trollok
14:45 3D Trollok
16:30 3D Trollok
18:15 A könyvelő
20:30 Jack Reacher: Nincs visszaút
22:30 Kiéhezettek
Vasárnap (október 30.)
11:15 3D Gólyák
13:00 3D Trollok
14:45 3D Trollok
16:30 3D Trollok
18:15 Jack Reacher: Nincs visszaút
20:30 A könyvelő
Hétfő (október 31.)
16:30 3D Trollok

18:15 A könyvelő
20:30 Halloween - A rémület éjszakája
Kedd (november 1.)
16:30 3D Trollok
18:15 Jack Reacher: Nincs visszaút
20:30 A könyvelő
Szerda (november 2.)
16:30 3D Trollok
18:15 A könyvelő
20:30 3D Doktor Strange
Csütörtök (november 3.)
12:30 3D Trollok
14:15 3D Trollok
16:00 3D Doktor Strange
18:15 3D Doktor Strange
20:30 3D Doktor Strange
Péntek (november 4.)
12:30 3D Trollok
14:15 3D Trollok
16:00 3D Doktor Strange
18:15 Bűnvadászok
20:30 3D Doktor Strange

Moziműsor

Szentes arculata régen és ma (16.)

Divatkereskedésből pénzintézet, majd húsbolt

Okt. 31. – nov. 4.
Hétfő
Zöldségleves
A és B menü: Sertéspörkölt, 
galuska, csemege uborka
C menü: Tanyasi töltött borda, 
rizs köret, savanyúság
Kedd
Burgonyaleves
A menü: Rántott szelet, 
rizibizi, savanyúság
(Csak elvitelre, 
kiszállítás 11-13.30-ig)
Szerda
Csontleves
A menü: Burgonyafőzelék, 
fasírozott
B menü: Zúzapörkölt, 
tarhonya, savanyúság
C menü: Csáki töltött borda, 
burgonya, savanyúság
CSütörtöK
Meggyleves
A menü: Sajtos-sonkás 

töltött borda, vegyes köret, 
savanyúság
B menü: Szezámmagos 
rántott halfilé, vegyes köret, 
tartármártás
C menü: Rántott sajt, rizs 
köret, burgonya, savanyúság
PénteK
Gulyásleves
A menü: Sonkás tészta
B menü: Morzsás nudli
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
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Menü okt. 31-nov. 4.
Szerda
A menü:
Húsleves

Vadas mártás, főtt hússzelet, spagetti
B menü:

Csontleves
Csirkemell roston,

fokhagymamártás, kuszkusz
Csütörtök – Cseresznyeleves

A menü:
Fokhagymás pulykaapró,

tört burgonya

B menü:
Hortobágyi palacsinta

Péntek
A menü:

Palócleves, 
Ferdinánd tekercs, vaníliasodó

B menü:
Jókai bableves,

töltött paprika, főtt burgonya

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

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Vida-Szűcs Patrik 
(Nádas sétány 2.). Nyereménye egy páros 
belépő a Szentesi Moziba. Ezen a héten a 
Zene-Világ-Zene programsorozat novem-
ber 4-i előadására, az Amatild lemezbe-
mutató koncertjére sorsolunk ki egy pá-
ros belépőt a Hangversenyközpontba. 
Megfejtéseiket telefonszám feltünteté-
sével küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre novem-
ber 3-ig.

Vízszintes: 1. Wass Alberttől idézünk. 13. 
D…- próbaverzió. Zenészek bemutatkozó 
anyagára mondjuk. 14. Halk zörej. 15. Vegy-
szerekkel láthatóvá tesz (például: filmet).16. 
Emlékeztető jel. 18. Metál közepe! 19. Fej 
nélküli csuka! 20. Férfinév. 21. Hajlata, forgó-

ja (articulatio). 23. Gazdasági épület. 24. Mu-
zsikálna. 25. Névelővel: uralkodói fejdísz. 27. 
Azonos mássalhangzók. 28. Orosz igen. 29. 
Mag nélküli len! 30. Fényt kibocsátó dióda 
(angol kifejezés rövidítése). 38. Baranya me-
gyei település. 40. Tunéziai gépkocsik nem-
zetközi jelzése. 41. Móres kezdete. 42. Ablak-
keret! 44. …-lélekkel. 46. Az idézet második 
sora. 52. Római kettes. 53. Lantán vegyjele. 
54. Ételt ízesítetek. 55. Áru, portéka – ango-
lul. 56. Tetejére. 58. A finnugor nyelvek bal-
ti-finn ágához tartozó nyelv. 60. Öregember. 
62. Tamás becézve – Londonban. 63. Ménte-
nyésztés. 66. Indiai nők népviselete. 67. Ma-
gyar kártyajáték. 69. Porhanyós. 70. Kigon-
dol. 71. Örökítő anyag. 72. Pallasz Athéné 
istennő nevéből származtatott női név.

Függőleges: 1. Filc. 2. Épületszint. 3. Pil-

lanatnyilag, jelenleg. 4. Idegen Anna. 5. Re-
cehártya. 6. Naplopó, csavargó (régies). 7. 
Céloz a végén! 8. Naptári időegységek. 9. 
Lejjebb csúsztató. 10. Palánta. 11. Nagyter-
metű bagolyfaj. 12. Fényképezőgép márka. 
17. Végtelenül ekéz! 18. Lendület, hév. 22. 
Véredénye. 26. Arra a helyre igyekvő. 28. In-
dián népcsoport. 29. Páratlanul lenémít. 31. 
Ismétlés – röviden. 32. Kerekszám. 33. Lítium 
vegyjele. 34. Római ötvenhat. 35. Ezen a vi-
lágon lévő. 36. Tagadószó. 37. Az idézet har-
madik sora. 39. Ősvezér. 40. Munkacsapat. 
41. Nebáncsvirág. 43. Köntörfalaz. 45. Hó-
görgeteg. 47. Anyósáé. 48. … lehet róla! (ki-
zárt dolog). 49. Visszafelé: domb, földrakás. 
50. Ruandai gépkocsik jelzése. 51. Félig leár-
nyékol! 57. Ütőkártyája. 59. Női név. 61. Ér-
zékszerv. 64. Kopasz. 65. Félig svihák! 68. Idé-
zetvégek! 69. Lola azonos hangzói.

Beküldendő a vízszintes 1. és 46., vala-
mint a függőleges 37. számú sorok meg-
fejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü:
okt. 31-nov. 4.

Hétfő-Kedd
Munkaszüneti és ünnepnap. 
Menü, nincs de az étterem nyitva tart.

Szerda
A menü:
Zöldborsó leves,
Rántott karaj, tört burgonya, 
párolt káposzta
B menü:
Szilvás gombóc leves,
Mexikói csirkefalatok, párolt rizs

Csütörtök
A menü:
Lencseleves virslivel,

Rakott zöldbab
B menü:
Karfiolleves,

Barbeque csirkecomb

Péntek
A menü:
Babgulyás,
Borsos tokány, tészta
B menü:
Zöldségleves, csirkeaprólékkal, 
Párizsi csirkemell, meggyszósz

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu

1 2 3 H 4 5 6 7 L 8 9 10 11 12 K↓

13 14 15
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24 25 26

27 28 29 30 M→ 31 32 33 34 35 36
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46 47 48 49 É 50 51 52
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60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71

I→ L C 72
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Vargabéles
Hozzávalók: 1 csomag réteslap (vagy leveles tészta), 15 dkg cérname-

télt, 5 dkg vaj, 40 dkg túró, 1 dl tejföl, 2 db tojás, 4 evőkanál kristálycu-
kor, 2 csomag vaníliás cukor, 5 dkg mazsola, reszelt citromhéj, olaj, 1 to-
jás a lekenéshez

A tésztát enyhén sós vízben megfőzzük, majd leszűrjük, és forrón ösz-
szekeverjük az olvasztott vajjal és kihűtjük. A túrót összetörjük és hozzá-
adjuk a kristálycukrot, a vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat, a tejfölt, a 
2 tojás sárgáját, a mazsolát, és összekeverjük.  A tojások fehérjét kemény 
habbá verjük, a túrós masszához keverjük. A kihűtött vajjal összekevert 
tésztát a túrós-habos masszával összeforgatjuk. Egy tepsit kibélelünk sü-
tőpapírral, belehelyezünk egy réteslapot úgy, hogy a tepsi oldalát is be-
fedje. Lekenjük olajjal, ráhelyezünk még egy réteslapot, lekenjük olajjal, 
és rátesszük a harmadik réteslapot, ezt már nem kell olajjal lekenni. A ré-
teslapra ráöntjük a tésztás-túrós masszát, elsimítjuk. A tölteléket befedjük 
egy réteslappal, majd olajjal lekenjük. Jöhet egy második réteslap, ezt is le-
kenjük olajjal. Végül ráhelyezünk egy harmadik réteslapot, majd a tetejét 
lekenjük a felvert tojással. Előmelegített sütőben közepes hőmérsékleten 
35-40 percig sütjük. A sütemény tetejét porcukorral megszórjuk.

Szentes családi ízei

Született
Dr. Benedek Tibornak és Gu-

lyás Mártának (Kiss Zs. u. 1/1.) 
Tibor (képünkön), Jernei Zoltán-
nak és Vincze Erzsébetnek (Jókai 
u. 19/A.) Natália, Szebeni Gábor-
nak és Pálfi Odett Juditnak (Ma-
riska u. 4.) Alíz, Anka Istvánnak és 
Váczi Tímeának (Vörösmarty u. 
8.) Olivér Kevin, Tarján Sándornak 
és Csizmadia Hajnalkának (Bocs-
kai u. 8. 3/14.) Larina nevű gyer-
meke.

Elhunyt
Dömsödi János (Pataki zug 

1/B.), Váczi Bálintné (Leininger K. 
u. 4.), Dr. Geönczeöl Tibor Gyula 
(Honvéd u. 26/2.), Székely Lász-
lóné (Dr. Négyesy L. u. 18.).

Családi
események

Burgonya 100-110 Ft/kg, répa 200-
250 Ft/cs, gyökér 200 Ft/cs, zeller 100-
200 Ft/db, petrezselyem 50-100 Ft/cso-
mó, hegyes erős paprika 100 Ft/db, 
fehér paprika 350-380 Ft/kg, paradi-
csom 250-300 Ft/kg, póré hagyma 60-
100 Ft/cs, vöröshagyma 150-180Ft/
kg, tojás 35-35 Ft/db, kapor 100 Ft/cs, 
cukkini 200-250 Ft/kg, új tök 200-250 
Ft/kg, halloween tök 150 Ft/kg, pad-
lizsán 250 Ft/kg, saláta 100-120 Ft/db, 
lilakáposzta 280 Ft/kg, fekete retek 
250-280 Ft/kg, lilahagyma 280 Ft/kg, 
újhagyma 100 Ft/csm, alma 150-250 
Ft/kg, szilva 250 -350Ft/kg, kivi 380-
450 Ft/dob., 200Ft/kg, szőlő 300-400 Ft/
kg, narancs 380- 400 Ft/kg, banán 300-
450 Ft/kg, csíramálé 220 Ft/kg, citrom 
550-700 Ft/kg, karfiol 380 Ft/kg, brok-
koli 500 Ft/kg, spenót-sóska 900 Ft/kg

PIAC

KOS
Mindent nyugodtan csinálj úgy, ahogyan szoktál. Nyugodtan kövesd a 
megszokott forgatókönyvet, de az utolsó lépésnél valamit változtass!
BIKA
Nem kell neked tudnod mindenre a választ, elég, ha azt tudod, hogy mit ki-
től és mikor érdemes megkérdezned.
IKREK
Attól tartasz, hogy nem vagy elég jó ember. Ez a gondolat arra jó, hogy 
stresszeljen egész héten, pedig ha átgondolnád, rájönnél, hogy milyen bu-
taságok is ezek.
RÁK
Végre megtaláltad a hangodat, és végre el tudod mondani, hogy mit szeret-
nél. A héten könnyen állsz ki az érdekeid mellett.
OROSZLÁN
Szívesen hagysz nyomot magad után az életben, de talán nem tudod pon-
tosan, hogy mi lenne a legjobb mód, hogy emlékezetessé tedd magad má-
sok számára.

SZŰZ
A héten egy kicsit csípősebb a nyelved a megszokottnál. Ez azzal járhat, 
hogy néhány embert megbántasz.
MÉRLEG
A világ tele van olyan emberekkel, akik mások tanácsait követve mennek 
tönkre. Ezt tartsd észben a héten!
SKORPIÓ
Bátran mondj nemet a héten! Már napok óta próbálsz visszautasítani vala-
mit, de közben attól is félsz, hogy nem lesz több jó lehetőséged.
NYILAS
A héten elég egy keveset teljesítened, de azt tökéletesen kell megcsinál-
nod. Ne légy felületes!
BAK
Nyugodtan használd ki az elemzőképességedet és az elemző gondolkodás-
módodat akkor, amikor szeretnéd megoldani a helyzeteket az életedben.
VÍZÖNTŐ
Végre elkezded felismerni, hogy kik azok a barátaid, akikre mindenkor szá-
míthatsz és ki az, akiket jobb lesz elfelejteni.
HALAK
Sokat gondolkodsz azon, hogy hogyan segíthetnél az embereknek. Talán 
túl nagy dolgokra gondolsz. 

Október 28. – november 4.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: november 7-13.
Hétfő: Zöldbableves

A menü: Borsos tokány, tészta köret
B menü: Rizottó

C menü: Sokmagvas rántott csirkemell, 
zöldséges rizs

Kedd: Hamis gulyásleves
A menü: Skót húspogácsa, tökfőzelék

B menü: Rakott kelkáposzta
C menü: Rántott csirkecomb, tökfőzelék

Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Paprikásburgonya virslivel

B menü: Sajtos-gombás csirkecomb, 
fokhagymás tört burgonya

C menü: Rántott sertésszelet, 
fokhagymás tört burgonya

Csütörtök: Húsleves
A menü: Temesvári csirkeragu, török rizs

B menü: Fűszeres pulykaszárny, 
almamártás

C menü: Sertésborda 
burgonyás köntösben, török rizs

Péntek: Tárkonyos pulykaragu leves
A menü: Meggyes-túrós kuglóf

B menü: Grenadinmars
C menü: Rántott csirkeszárny 

petrezselymes burgonya 
Szombat: Sárgaborsó leves 

Pacalpörkölt, főtt burgonya
Vasárnap: Májgaluskaleves

Bakonyi sertésszelet, tészta köret
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 31.- november 7. Pingvin Patika (Szentes, Nagyörvény 
u. 59.) hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 7.30-12 óráig, vasárnap és ünnepnapo-
kon nap zárva. Készenléti 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

A Szentesi Szívügy Klub 
legközelebbi összejövetele 
november 2-án, szerdán dél-
után 16 órakor lesz az ifjúsá-
gi házban. Kirándulásokon 
készült filmek vetítésére ke-
rül sor.



14  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. október 28.

Hering Viktor

Dunaújvárosban szenvedett 
vereséget a Hungerit-Szen-
tesi VK női vízilabda-csapata. 
A papírforma a hazai csapat 
sima győzelmét sejtette, és 
ennek megfelelően hazai ro-
hamokkal és gólokkal kezdő-
dött a találkozó.

4-2-es első negyed után meg-
lepetésre a mieink nyolc perce 
következett, és így 6-6-os dön-
tetlennel fordultak a csapatok. 
Továbbra is jól tartotta magát 
Tóth Gyula együttese, így a ne-
gyedik negyed előtt mindössze 
egyetlen találat volt a dunaújvá-
rosiak előnye. A záró felvonás az-
tán kevés szentesi, és annál több 
hazai gólt hozott, ekkor döntöt-

te el a találkozót a maga javá-
ra Mihók Attila csapata. A Hun-
geritből Hevesi, Farkas, Kövér-Kis 
és Mihály két-két, Pantovic pe-
dig egy találatot szerzett. – Na-

gyon jó mérkőzést játszottunk 
a Dunaújvárossal – kezdte érté-
kelését Tóth Gyula vezetőedző. 
– Azt tudtuk, hogy Brávik nem 
játszhat, a találkozó előtt néhány 

perccel pedig Tóth Csenge lett 
rosszul, így nagyon rövid volt a 
kispadunk. Az utolsó negyednek 
egy gólos hátránnyal indultunk 
neki, ami azt gondolom – külö-
nösen a nekünk kevésbé kedve-
ző játékvezetői ítéletek tükrében 
–, hogy nagyszerű teljesítmény. 
A végére már annyira „elfogy-
tunk”, hogy az első számú kapu-
sunk, Lekrinszky játszott centert 
és serdülő korcsoportos lányok-
kal volt tele a csapat. Gratulálok 
a lányoknak, remekül helyt áll-
tak.

A dunaújvárosi összecsapás 
után folytatódik a mieink nehéz 
sorozata, hiszen szerdán a Sze-
ged ellen játszott bajnokit a csa-
pat, szombaton pedig a bajnok, 
és a magyar válogatottal egyen-
értékű UVSE ellen zárja a fővá-
rosban az alapszakaszt a gárda. 

Nehéz sorozatban a Hungerit 

Sebők Tamás

A Szentesi Kinizsi SZITE 
megyei I. osztályú labdarú-
gó csapata a szabad hétvége 
után a Kistelek otthonában 
vendégeskedett, és gyenge 
játékkal ugyan, de elhozta a 
három pontot.

Aki a hármas sípszó után rá-
nézett az eredményjelzőre a 
Kistelek – Szentesi Kinizsi mér-
kőzésen, nem is gondolta, hogy 
egy igen nehéz mérkőzésen 
szereztek 3 pontot Gömöriék. 

A Szentes rengeteg hibá-
val, pontatlanul játszott egy 
olyan játéknapon, amit fölény-
nyel hozni kellett volna. A ve-
zetést 44. percben Mihály Ró-
bert szerezte meg így előnnyel 
vonult szünetre a Kinizsi. A 60. 
percben Szabó László egalizált, 
de nem sokáig volt egyenlő az 
állás, két perccel később ismét 
a Szentes vezetett Kovács Nor-
bert találatával. Már elkönyvel-
hettük a 2-1 eredményt, ami-
kor a 88. percben Koncz Róbert 

egyenlített. A szentesi fiúk 
azonban nem torpantak meg, 
a 91. és a 94. percben is beta-
láltak, előbb Kiss-Kása Konrád 
volt eredményes, majd Mihály 
Róbert állította be a 2-4-es vég-
eredményt.

Koncz Zsolt elmondta, az 
egyetlen pozitívum a mérkő-
zésben, hogy megszerezték a 
három pontot, de rendbe kell 
tenni a dolgokat a csapattal, hi-
szen tiszta fejekre van szükség 
a Makó elleni hazai rangadón.

Hering Viktor

A szentesi Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban ren-
dezték meg a 2016. évi diák II-

es szabadfogású diákolimpia, 

diák és serdülő leány országos 

bajnokságot október 21-én és 

22-én.

A megmérettetésen 80 szak-
osztály több mint 270 birkózó-
ja képviseltette magát. A fiatal 
birkózópalánták ezúttal is az is-
kolájuk színeiben versenyez-
tek és igencsak kitettek magu-
kért, hiszen például a legkisebb 
súlycsoport döntőjében, a 23 
kilogrammosok között az ara-
nyéremért folyó küzdelemben 
közel negyven akciópont szüle-
tett, ami bizony ritkaságszám-
ba megy. A versenyen közre-
működő bírók több mint 400 
mérkőzést vezényeltek le a pén-
teki nap folyamán. Szombaton 
a lányok mutathatták meg tu-
dásukat, ahol 182 induló sora-
kozott fel, és ezen a napon is 
hasonlóan színvonalas össze-
csapásokat láthattak a sport-
csarnokba ellátogató érdek-
lődők. – Szakosztályunk Cseh 
Balázs révén egy ötödik helye-
zéssel lett gazdagabb pénteken, 
a nyitónapon – mondta Mazu-
la Erik, a Dr. Papp László Birkózó 
Egyesület edzője.  

– Szombaton egyetlen nő ver-
senyzőnk, Balogh-Szabó Anna 
Alíz lépett szőnyegre, aki eddi-
gi legjobb formáját hozva meg-
szerezte a második helyet. Gra-
tulálunk többi versenyzőnknek 
is, akik részt vettek a versenyen, 
vagyis Sántha Gergőnek, Kátai 
Urbán Benjaminnak, Góg Leven-
tének és Sprok Máténak. Miha-
marabbi gyógyulást kívánunk 
Kovács Zsoltinak, aki könyöksé-
rülése miatt nem tudott elindul-
ni a diákolimpián. Végül, de nem 
utolsó sorban szeretnénk meg-
köszönni támogatóinknak és a 
szülőknek a rengeteg segítsé-
get, amit a felkészülés, és a ver-
seny során nyújtottak nekünk. 

A pénteki versenynap ese-
ményei előtt az olimpiai baj-
nok, Lőrincz Márton által ado-
mányozott emlékfánál tartottak 
megemlékezést a meghívott 
vendégek. Lőrincz Márton, mi-
vel szülővárosába nem térhetett 
vissza, csemetéjét az őt befoga-
dó Szentesen ültette el. 

Nehéz győzelemmel rajtolt a szünet után a Kinizsi

A birkózás ünnepe volt
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Hering Viktor

„Következményei lesznek 
ennek a vereségnek.” Ezt Pel-
lei Csaba, a Metalcom Szente-
si VK vezetőedzője mondta a 
Pécstől elszenvedett vereség 
után. De ne szaladjunk ennyi-
re előre.

Rosszul kezdett a Szentes a 
hazai bajnokin, hiszen az első 
nyolc perc után a vendégek vol-
tak kétgólos előnyben. Pedig 
a pécsiek útja kalandos volt, a 
mérkőzés előtt fél órával érkez-
tek meg autóbuszuk meghibá-
sodása miatt, ám ez nem látszott 
teljesítményükön. A második ne-
gyed viszont egyértelműen a mi-
einké volt, Van Mil, majd a csa-
patot a hetek óta hátán cipelő 
Somogyi két találatával döntet-
lennel fordultak a második fé-
lidőre a csapatok. A harmadik 
nyolc percben gyorsan peregtek 
az események, hiszen előbb két 
Pécs-találatot láthattak a nézők, 
majd ismét Somogyi szerzett gól, 
ezúttal szorongatott helyzetből. 
Ennél közelebb azonban már 
nem került ellenfeléhez a Szen-
tes, mivel újabb két góllal már 
nyolcnál járt a Pécs. És hogy még 
nehezebb legyen a dolga Pellei 
Csaba együttesének, György ka-

pust cserével állították ki a játék-
vezetők, reméljük ennél súlyo-
sabb következménye nem lesz 
az esetnek. A mérkőzés végén 
csak futott az eredmény után 
a Szentes, de ekkor már semmi 
nem sikerült, hiszen mindössze 
kapufákig és egy kihagyott bün-
tetőig jutott a csapat. A találkozó 
talán egyetlen pozitívuma, hogy 
hosszú sérülése után ismét baj-
noki mérkőzésen szállt meden-
cébe Werner Richárd, aki az ösz-
szecsapáson az utolsó, hetedik 
szentesi gólt szerezte. – A KSI el-
len nyújtott jó teljesítményün-
ket nem tudtuk megismételni, 
két-három meghatározó játéko-
sunk elképesztő hibákat vétett, 
és ők nem szentesi játékosok 
voltak – mondta a találkozó után 
Pellei Csaba. – Elgondolkodtató, 
hogy ezek a játékosok a szerep-
lésünk súlyát nem érzik át. A 17-
18 éves fiatalokkal elégedett va-
gyok, amit tudtak, hozzátettek a 
játékhoz. Az öt-hat ember közül, 
akiknek bent kellene tartaniuk a 
csapatot a bajnokságban, azok 
közül sajnos három formán kívül 

játszik. Egyedül Somogyi Balázs 
nem bírja el a találkozók terhét, 
ha nincs mellette még két-há-
rom ember, aki segít, akkor ő 
egyedül nehezen tudja mérkő-
zésben tartani a csapatot. Vö-
rös Viktor is jól játszott, a többiek 
nem nagyon tudtak hozzátenni, 
ennek lesznek következményei. 
Az idei évben a cél az építke-
zés, minél több fiatalt beépíte-
ni, az OB I-ben maradni. Én azt 

gondolom, hogy ez teljesen reá-
lis, ez nincs veszélyben, ezt meg 
tudjuk valósítani. Sajnos egy-
két játékos, aki úgymond profi, 
és pénzért van itt Szentesen, az 
nem teszi hozzá azt a minőségi 
munkát sem edzésen, sem mér-
kőzésen, ami elvárható tőle.  

A csapat legközelebb Szol-
nokon játszik, a találkozót jövő 
szerdán rendezik.

Sebők Tamás

Egy sajtótájékoztató kere-
tében áprilisban jelentette 
be a szentesi önkormányzat a 
„Szentes 20-20-20” program-
sorozatot, mellyel városunk a 
20 éves nemzeti sportvárosi 
kitüntetését, az idén 20 éves 
városi sportcsarnokot, vala-
mint több 20 esztendős városi 
sporteseményt ünnepelt 2016 
nyarán. Október 26-án déle-
lőtt a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokban a program-
sorozat értékelő ünnepségét 
rendezték meg.

Az eseményt Torday Henrietta 
kommunikációs és marketing re-
ferens koordinálta, melyen nagy 
számban jelentek meg a Horváth 
Mihály Gimnázium sporttago-
zatos diákjai is a sajtó képviselői 
mellett. Szirbik Imre polgármester 
értékelő beszédében rámutatott 
arra, hogy ezek a diákok is nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
fiatal korosztály is igen komolyan 
kivette a részét a sportolásból.
Nemcsak a lelátón szurkoltak, ha-
nem kipróbálták magukat a par-
ketten, a sportpályán, földön, ví-
zen, levegőben, és a víz alatt is, 
utalva ezzel a búvárkodásra, mint 
helyi sportra.

Szirbik Imre elmondta, hogy 
a „20 év, 20 esemény, 20 sport-
ág” számjegyeit összeszorozva, 
a 8000-es eredményt tűzték ki 
célul, a látogatók, résztvevők 
számaként. – Azt szerettük vol-
na, hogy aktivizálódjon a vá-
ros, hogy az emberek, a fiatalok 
magukkal ragadják a társaikat, 
mozduljanak ki a szürke hétköz-
napok világából, és érezzék jól 
magukat ezeken az eseménye-
ken – tette hozzá a város első 
embere.

A polgármester beszédét kö-
vetően a Horváth Mihály Gim-
názium drámai tagozatos di-
ákjai egy sportos flash mobot 
hoztak össze a parketten, mely-

ben számos sportág helyet ka-
pott a kosárlabdán, vízilabdán, 
labdarúgáson, kézilabdán túl. A 
4-5 perces műsorban nemcsak 
a sportolás, hanem a szurkolás 
is legalább ugyanakkora hang-
súlyt kapott, amiben Szirbik Imre 
is részt vállalt. A diákokat Szebeni 
Zoltán tanár tanította be.

A diákok műsora után Rakk 
László, a Szentesi Sportközpont 
vezetője beszélt az 1996. no-
vember 8-án megnyílt intéz-
mény 20. évfordulójának emlé-
ket állító ünnepségről. A számos 
sportprogramot felvonultató 
egész napos eseményt novem-
ber 19-én rendezi meg a sport-
központ. A délelőtti programok 

a gyermekeknek szólnak, amo-
lyan „Óvodások olimpiáját” ren-
deznek. Ezt követően az egyko-
ri 23 órás Sportnap szellemében 
4 részre osztják a csarnok terü-
letét és az egyes szektorokban 
asztaliteniszezni, floorball-ozni, 
vagy kosárlabdázni is lehet. Az 
ünnepélyes köszöntő kora este 
kezdődik, amit az FTC öregfiúk 
– Szentesi Öregfiúk labdarúgó 
mérkőzés követ. Az esemény zá-
rásaként pedig a Szentesi KK lép 
a parkettre a Ziccer Tigrisek el-
len.

– Szeretnénk, ha minél többen 
meglátogatnák ezt a nem min-
dennapi eseményt, sportolná-
nak, kikapcsolódnának. Én erre 
buzdítok most minden helybélit 
– mondta Rakk László.

A 20-20-20 programokon szá-
mos kupát adtak át, melyből 
egyet most a gimnázium sport-
tagozatos diákjai is megkaptak, 
kiemelkedő segítő munkájukért. 
A díjat Torday Árpád tanár vette 
át. Ezt követően elmondta, hogy 
nagy megtiszteltetés ez a díj az 
egész intézménynek, továbbá 
kitért arra is, hogy a jövőben is 
számos városi sportrendezvény 
lebonyolításában segítenek a 
Horváth Mihály Gimnázium di-
ákjai.

Fá j ó  v e r e s é g  a  Pé c s t ő l

Rengeteg sportrendezvényt hozott a 20-20-20




