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Tájékozottnak lenni jó!

„A gyász feldolgozásában segít, ha otthonában, 
méltósággal búcsúzhat a beteg” – interjú 
Szebellédi Anna hospice nővérrel 8. oldal
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Szentesi Élet összeállítás

November 27-én elérkezik 
advent első vasárnapja, és kez-
detét veszi Jézus születésének 
ünnepére, a karácsonyra való 
felkészülés időszaka. Erről a 
szentesi egyházak képviselőit 
kérdeztük. 

Dr. Gruber László, a Szent Anna 
templom plébánosa:

November hónap utolsó va-
sárnapjával belépünk az egyhá-
zi év sajátosan vonzó és kedves 
időszakába, az Adventbe. A vá-
rakozás alapmagatartása az éber, 
virrasztó lelkület. Magától érte-
tődő ez az ószövetségi zsidó-
ságnál, de magától értetődő ez 
a sajátos vallásgyakorlat a böj-
töléssel együtt a kereszténység 
hosszú századai során is. Mára 
valahogyan mindkettő kikopott 
volna lelki életünkből: éber vir-
rasztás helyett mintha valami re-
zignált kábultság járná át keresz-
tény gyökerű világunkat. Persze, 
benne vagyunk a finom javakat 
ajándékozni szánók vásári for-
gatagában, de ennek nem sok 
köze van Krisztus Urunk igéihez: 
„Virrasszatok, mert nem tudjá-
tok, mely napon jön el Uratok” 
(Mt 24, 42). Virrasztani pedig eny-
nyit jelent: - Érzékeny vagyok az 
isteni világra, Isten érkezésére, 
érintéseire, titkos és láthatatlan 
megjelenéseire, az egész létezés 
felfoghatatlan misztériumára és 
arra, hogy a létezés nyitott való-
ság, mindenestől Istentől van és 
utána vágyakozik. – A virrasztás 
azt is jelenti, hogy keresem itt és 
most az Úr akaratát, és készsé-
ges vagyok annak teljesítésére, 
bármibe kerül is, mert a lelki élet 
nem más, mint az Ő akaratának 
teljesítése. – S végül: állandóan 
újrakezdeni, mert figyelmünk és 
erkölcsi hozzáállásunk is kihagy. 
Elbóbiskolunk, felébredünk, új-
rakezdünk… Ez a szentség titka: 
valamiképpen mindig kezdőnek 
lenni, és soha bele nem fáradni. 

Fehér Csaba, a Református 
Nagytemplom lelkipásztora:

Adventkor mindig különös 
módon emlékezünk Krisztus első 
eljövetelére, amit a betlehemi is-
tállóban történt emberré létel 
emlékére ülünk. De emlékezünk 

ugyanígy ígéretére is, amelybe 
második eljöveteléről beszélt. Ez 
a második eljövetel azonban már 
nem alázatos formában fog meg-
történni, hanem a világ uraként. 
A keresztyén ember egész éle-
te erre a második adventre kell, 
hogy irányuljon, amire a kará-
csony előtti advent csupán em-
lékeztető jel. Amíg Krisztus vissza 
nem jön, addig az evangélium-
nak, vagyis a Krisztus által tör-
tént megváltás jó hírének min-
denhol és mindig hirdettetnie 
kell. Nem csupán szóval, hanem 
tettekkel is: a szeretet, a könyö-
rület, a békesség cselekedetei-
vel. Azért is kell a kegyelemben 
megerősödve, hűségesen követ-
nünk és szolgálnunk Jézust, mert 

Ő visszajön és számon kér min-
ket. Mert amint testünk egyetlen 
tagja sincs cél, feladat, szolgálat 
nélkül, úgy a krisztus-testben (az 
Egyházban) sincs senki, akinek ne 
volna szolgálata, dolga, feladata. 
Csak olyan lehet, aki nem keres-
te, vagy nem végezte a neki szánt 
szolgálatot. Amilyen bizonyosan 
közeledik a karácsony, ugyano-
lyan biztosan közelít felénk a ki-
rályok Királya, uraknak Ura, a 
megváltó és szabadító Isten, Jé-
zus Krisztus. Eljön újból. Megér-
kezik, és számon kéri, hogy va-
jon hűek voltunk-e a kevesen: a 
szeretet gyakorlásában és a bé-
kesség hirdetésében? Így legyen 
áldás az adventünkön, a nemso-
kára beköszönő karácsonyon, de 
az egész – adventi várakozásban 
feszülő – életünkön is. 

Veres-Ravai Réka, a Szentesi 
Evangélikus Egyházközség lelké-
sze:

Ilyenkor, adventben, készülő-
dünk az ünnepre, a Karácsony-
ra, Krisztus megtestesülésének 
ünnepére. Isten Őbenne leha-
jolt az emberhez, olyanná lett 
mint mi, vagy mondhatnánk, le-
ült az asztalfőre mindannyiunk 
asztalánál. Vagy inkább azok-
nál, akik beengedik, mert Isten 
nem erőszakolja rá magát sen-
kire. Úgy jött, mint egy tisztelet-
tudó vendég: hozott ajándékot. 
Nem is akármilyen ajándékot: 
saját Fiát, aki most még kisgyer-
mek, de amint férfivá érik, felál-
dozza magát a mi bűneinkért. 
Megfizet mindenért, amit akar-

va vagy akaratlanul elkövetünk 
a másik ember ellen, önmagunk 
ellen, de leginkább mennyei 
Atyánk ellen. Karácsonykor mi 
is ajándékokat adunk egymás-
nak. Szinte már elcsépeltnek tű-
nik, hogy mindig arra figyelmez-
tetünk mindenkit, hogy nem az 
ajándék a fontos, hanem a szán-
dék és hogy ne az ajándékok 
felkutatásában, vásárlásában 
merüljön ki a karácsonyi készü-
lődésünk. De valójában igenis 
fontos, hogy mit adunk ajándék-
ba, mert Isten sem valami gagyi, 
kínai boltban vásárolt ajándékot 
adott nekünk, hanem a legdrá-
gábbat, a Fiát. És igen, valóban, 
ne az ajándék átadása legyen a 
karácsony, hanem Isten ajándé-
kának elfogadása. Adjunk időt 
magunknak – az advent éppen 

erre „való” – hogy megtisztítsuk 
lelkünket minden káros, ember-
hez nem méltó hatástól, hogy 
tiszta és befogadó legyen a cso-
dára. A megtestesülés csodájára 
fogékony. Az ajándék befogadá-
sára fogékony. 

Gilicze Andrásné, a Szentes-Fel-
sőpárti Református  Egyházköz-
ség lelkipásztora:

Az életünk rohanásában ab-
ból vesszük észre, hogy advent 
közeledik, hogy a kereskedők 
készülnek: rendelnek, dekorál-
nak, reklámoznak intenzíven – 
és ez így van rendjén. Ez a dol-
guk. Nekem az a gondom, hogy 
az advent a készülődés és nem a 
várakozás ideje lett. Nincs időnk 
arra, hogy hitelesen mondjuk 
és tegyük az advent lényegét, 
mert az Úr Jézus Krisztus eljö-
vetelét kellene várnunk. Most 
akik fáradtak a kényszerű roha-
nástól, nekik szeretném felaján-
lani, hogy itt vagyunk, segítünk 
abban, hogy készen legyenek 
a találkozásra, amely már most 
örömmel töltheti el a lelkét. Hi-
szen a mi Teremtőnk, szereti 
azt a világot, amelyet alkotott. 
Örömmel és békességgel szeret-
né megajándékozni mindannyi-
unk életét. Mert milyen is lehet 
az az ünnep, amikor a szív a min-
dennapi élet terhei és nyomásai 
alatt elnehezedik, vagy összetö-
rik. Amikor a kapcsolatok kiüre-
sednek, és jelképessé válnak. 
Amikor a szeretet nem egy élő 
valóság, hanem kötelességgel 
kikényszerített műmosoly. Ami-
kor a szeretet ünnepe a bankok 
ünnepévé válik, mert azt gon-
doljuk, hogy minél drágább és 
értékesebb ajándékokat adunk, 
akkor talán elhiszik, hogy job-
ban szeretünk. Talán nem kel-
lene ennek így lennie. Jézus 
Krisztus eljövetelének remény-
ségében el kellene csendesed-
ni és egy kicsit elgondolkod-
ni. Még van lehetőség dönteni, 
hogy az évet, az élet hátrale-
vő napjait lehet másként is leél-
ni és kezdeni egy új életet Jézus 
Krisztussal. Ő ott áll szelíden és 
kopogtat a szívünk, lelkünk ajta-
ján. Várja, hogy bebocsásd és át-
éld az igazi adventedet.

Advent: a várakozás időszaka
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Majzik Attila

A polgármester mellett ti-
zennégy képviselő kapott 
megbízatást a legutóbbi helyi 
önkormányzati választáson. 
Vannak, akiket a város közös-
sége, vannak, akiket a párt-
lista juttatott a testületbe, de 
mindannyiunknak azon kell 
dolgoznia, hogy Szentes egy 
prosperáló, fejlődő város le-
hessen. 

Mint az közismert, Szentesen 
tíz választási körzet van, az ezek-
ben versengő képviselők közül 
a legutóbbi önkormányzati vá-
lasztásokon a választópolgárok 
nyolc körzetben a Fidesz jelöltje-
it, két körzetben pedig az MSZP 
jelöltjeit találták arra a legalkal-
masabbnak, hogy az érdekeiket 
képviseljék a testületben. A ma-
radék négy helyre a töredéksza-
vazatok alapján pártlistán, azaz 
a kompenzációs listán juthattak 
be a képviselő testületbe.

Városunkban nagy port ka-
vart, hogy Antal Balázs Tibor (ké-
pünkön), a Fidesz frakcióvezetője 
a legutóbbi testületi ülésen rá-
mutatott, hogy van, akit a szen-
tesi emberek, és van, akit a párt-
lista juttatott be a testületbe.

– Ezzel senkit sem akartam 
megsérteni, csak tudatosítani 
szerettem volna a különbséget 
egy választott és egy listás kép-
viselő között. A párt által bejut-
tatott listás képviselőnek mindig 
a pártja által diktált politikai ér-
dekeket kell szem előtt tartania, 
míg az egyéni választott képvi-
selőnek, akik a választók bizal-
mából kerültek oda, azoknak a 
választóik érdekeit kell képvisel-
niük, természetesen Szentes vá-
rost szem előtt tartva – szögezte 
le a frakcióvezető, aki hozzátet-
te, nagy a felelősség az egyéni 
képviselőkön, míg a körzet nél-
küli képviselők nem tartoznak 
felelősséggel egy közösség felé 
sem.

– Mi, választott képviselők na-
ponta találkozunk a választópol-
gárokkal. Nagyon fontos a folya-
matos kapcsolattartás, hiszen 
így az emberek elmondhatják a 
véleményüket. Ez nagy felelős-
séget ró ránk, hogy olyan felelős 
döntéseket hozzunk, ami a vá-
ros lakosságának érdekeit szol-
gálja. Én a harmadik ciklusomat 
töltöm a testületben – az ebben 
nyújtott támogatást ezúton is 
szeretném megköszönni a kör-

zetemben élő embereknek – és 
azt látom a képviselő-testületi 
ülésen, hogy sokszor mögöttes 
tartalom nélküli beszéd folyik, 
sokan csak szerepelni akarnak a 
televízióban, ezzel kompenzál-
va azt, hogy a város lakosságáért 
igazából nem tesznek semmit – 
fogalmazott Antal Balázs Tibor.

– A legutóbbi választáson 
egyértelmű üzenetet kapott a 
város a szentesi választóktól, mi-
szerint változást szeretnének, és 
úgy tűnik, ezt egyes képviselők-
nek nehéz megemészteni. Úgy 
gondolom, megkaptuk a felha-
talmazást, hogy vezessük ezt a 
várost, de ezt úgy kell tennünk, 
hogy megtaláljuk azt a középu-
tat, ami a mi és a más vélemé-
nyen lévők között van. A korábbi 
ciklusokban ez nem feltétlenül 
volt így, mi mégsem mentünk 
az utcára, nem vonultunk alá-
írást gyűjteni, hanem tudomásul 
vettük, hogy a többség akara-
ta alapján viszik tovább a várost. 
Most úgy látom, hogy ez a poli-
tikai kultúra kiveszőben van. El 
kellene fogadni, hogy a testület-
ben ülők felelősségteljes dönté-
seket hoznak – hangsúlyozta a 
képviselő, aki hozzáfűzte, lehet 

látni, hogy kinek van és kinek 
nincs az emberekkel szemben 
felelősségük. – A választott kép-
viselőknek is van pártkötődése, 
de ez a kötődés mindig háttér-
be szorul, ha a város lakosságá-
ról és Szentes érdekéről van szó 
– jelentette ki Antal Balázs Tibor.

Óriási felelősség nyugszik a képviselők vállán

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert régi hűséges
törzsvásárló vagyok.”
 – Hegyi László

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Két személygépkocsit is fel-
törtek az elmúlt szombatról va-
sárnapra virradó éjszaka a bel-
városban. A tolvaj a járművek 
szélvédőjét törte be, ám azon 
túl, hogy megrongálta a jármű-
veket, nem tudott nagy zsák-
mányra szert tenni. Az egyik au-
tóból egy szerszámot vitt el, a 
másik járműből viszont semmit, 
mert a kiérkező rendőrök elfog-
ták a helyszínen. A férfi beismer-
te tettét, sőt, kiderült az is, hogy 
korábban két másik személy-
gépkocsit is ő tört fel. Ezekből a 
járművekből 2 illetve 20 ezer fo-
rint vitt el.

Macskát dobott az egyik il-
lemhely aknájába ismeretlen 
személy november 18-án. A sze-
rencsétlenül járt állatot kimen-
tették, a tettest pedig még kere-
sik a rendőrök, ellene állatkínzás 
miatt indult nyomozás.

Elloptak egy kerékpárt az 
egyik általános iskola udvarából. 

A tolvaj nem sokáig örülhetett a 
bringának, ugyanis a térfigyelő 
kamera rögzítette a bűncselek-
ményt, és a nyomozóknak sike-
rült is beazonosítaniuk az elkö-
vetőt.

Felgyújtotta volt házastársa 
házának ablakán a redőnyt egy 
férfi Szentesen. Személyi sérülés 
szerencsére nem történt, a férfi 
ellen garázdaság miatt indult el-
járás.

Két garázst törtek fel ismeret-
lenek a Csongrádi úton. Az egyik 
garázsból egy gázpalackot vit-
tek el, a másikból semmit, való-
színűleg "munka" közben meg-
zavarták a tolvajokat.

Ismét becsaptak egy hiszé-
keny vevőt az interneten. Innen 
szeretett volna lakókocsit vásá-
rolni egy illető, ki is nézte, majd 
elutalta a pénzt a járműért, de 
azóta sem érkezett meg hozzá a 
lakókocsi, és a pénzét sem fizet-
ték vissza.

Elfogták a 
gépkocsifeltörőt
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Sebők Tamás

Húsz éve, 1996. november 
8-án nyitották meg a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnokot. 
A jeles alkalomból egész na-
pos sportprogrammal kínálta 
meg az embereket a Szentesi 
Sportközpont, melyből egé-
szen fiataloktól, az idősekig 
bárki kivehette a részét.

Húsz éve viseli a Nemzet 
Sportvárosa címet Szentes. A 
szintén 20 éves városi sportcsar-
nok és számos ugyancsak két 
évtizedes évfordulóhoz érkezett 
sporteseményeket ünnepel-
ve Szentes 20-20-20 címmel az 
önkormányzat egész nyáron és 
őszön át tartó programsorozat-
tal népszerűsítette a sportolást, 
a helyi egyesületek közreműkö-
désével. A Szentes 20-20-20 zá-
rásaként a nemrégiben husza-
dik születésnapját ünneplő Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nokban ünnepélyes hangulatú, 
egész napos sportrendezvényt 
szerveztek.

A délelőtti programok a fiata-
lokat célozták meg. Tíz szentesi 
óvodás csapat: fiatalok, óvoda-
pedagógusok és szülők vettek 
részt a versenysportokban, me-
lyek mellett kosárlabdázhat-
tak, kézilabdázhattak, kapura 
rúghattak, népszerű volt a me-
dicinlabda-dobás és a helyből 
távolugrás is. A legnagyobb iz-
galmakat ezek mellett az intéz-
mények közötti sorversenyek 
hozták. Itt a fiatalok és a felnőt-
tek közösen, egy csapatot alkot-
va versenyeztek. A szervezők 
a lehető legszélesebb körben 
válogattak feladatokat a csa-
patoknak, melyek között he-
lyet kapott bukfencezés, szla-
lomfutás, vagy az abroncs-és 

fit-ball gurítás, de az egyik leg-
nagyobb izgalmat az igen ösz-
szetett mocsárjárás feladat hoz-
ta. A délelőtti sorversenyeket 
az ünnepélyes eredményhirde-
tés zárta. Harmadik helyen vég-

zett a Százszorszép Tagóvoda, 
ezüstérmet vehettek át a Kla-
uzál utcai Nyolcszínvirág óvoda 
napocska csoportos gyermekei, 
az első helyet pedig Szent Anna 
Utcai Tagóvoda óvodásai szerez-
ték meg. A díjakat Szirbik Imre 
polgármester adta át. Az érmek 
mellett a szervezők egy óriás 
tortával, almával és ásványvízzel 
is megvendégelték a gyermeke-
ket az intézmény huszadik szüli-
napja alkalmából, ezzel egy ün-
nepélyes zárást adva a délelőtti 
programoknak. 

A programsorozat záróese-
ményéről Kovács János, a Mű-
velődési-, Ifjúsági- és Sportbi-
zottság elnöke is nyilatkozott 
lapunknak. – Úgy vélem, bár-
mely nemzeti sportváros büsz-
ke lehet erre a címre, így termé-
szetesen Szentes is az. Nagyon 
széleskörű és magas színvonalú 
versenyeket, programokat szer-

veztek, melyek száma meg is ha-
ladta a húszat. Azt hiszem, ezek 
kielégítették Szentes sportsze-
rető lakosságának igényeit. Ez 
a mai esemény is ebben a szel-
lemben jött létre, hiszen min-
den korosztály kivehette a ré-
szét az egész napos programból 
– értékelte a záróünnepséget és 
az elmúlt időszak sportesemé-
nyeit Kovács János. 

A délután a szabadidős sport-
ról szólt. A sportcsarnok terü-
letét négy részre osztották így 
több sportágban is kipróbál-
hatták magukat az érdeklődők. 
Láthattunk többek között szü-
lő-gyermek kosárlabda és ké-
zilabda mérkőzést, asztalite-
nisz összecsapásokat, aerobik 
bemutatót. Az esti programot 
megelőzően Szirbik Imre pol-
gármester a gyerekek segítsé-
gével leplezte le az új sportfa-
lat, mely egy 3,2 x 2 méteres, 20 

éves sporttörténelmet felölelő 
képekkel illusztrált tabló. Az em-
lékfalat Vidovics Ferenc képeiből 
állították össze. A fotós elmond-
ta, számos igen emlékezetes pil-
lanatot megörökített, például 

amikor a Szentesi Kinizsi egyik 
mérkőzésére hatalmas hóréteg-
től takarították meg a pályát, 
és a képen látható a partvonal 
mellett közel egyméteres ma-
gasságban álló hó. Hozzátette: 
egy sport kategóriában díjnyer-
tes sajtófotó is felkerült erre az 
emlékfalra.

Az ünnepélyes leleplezéssel 
egy időben már a pályán me-
legítettek a Szentesi Öregfiúk 
és az FTC Öregfiúk gálamérkő-
zés játékosai. A Ferencváros egy-
kori legendája, Bánki József kö-
szöntötte nézőket. – Számunkra 
Szentes Fradiváros. Gondoljunk 
csak a sporttelep névadójára, 
Pusztai Lászlóra,  vagy a 2014-
ben elhunyt Orosz Pali bácsira, 
aki szentesi születésű – mondta 
el a labdarúgó szakkommentá-
torként is ismert Bánki Dodó, aki 
egy emlékplakettet is átnyújtott 
Szirbik Imrének, Kovács János-
nak és Rakk Lászlónak, a sport-
központ vezetőjének. Ezt kö-
vetően rátért az FTC öregfiúk 
keretének bemutatására, ahol 
olyan nagy nevek szerepeltek, 
mint az AFC Ajax-ot is megjárt 
Fischer Pál, vagy az 1974-75-ben 
KEK döntős Takács László, de a 
Fradi a soraiban tudta Eperjes Ká-
roly Kossuth-díjas és Jászai Ma-
ri-díjas színművészt is. Kovács 
János Ferencváros szurkolóként 
a mérkőzés utolsó 5 percében 
már-már hagyományos módon 
magára öltötte a zöld-fehér 12-
es mezt és a Fradi csapatában 
zárta az összecsapást. A jó han-
gulatú játék 7-4-es szentesi győ-
zelemmel zárult. A ünnepi ese-
ményt a Szentesi KK és a Ziccer 
Tigrisek NBII-es kosárlabda mér-
kőzése koronázta meg, melyen 
izgalmas hajrában 79-70-re a ha-
zai csapat nyert.

20 éve a szentesi sport szolgálatában
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Majzik Attila

Egyre idősödnek a szentesi 
tanyavilág lakói, sok az egye-
dülálló a külterületeken. Szá-
mukra a Tanyagondnoki szol-
gálat munkatársai nemcsak 
hétköznapi segítők, de egy-
ben családtagok is.

Nemrég almaosztási akciót 
szervezett a Máltai Szeretetszol-
gálat szentesi csoportja, a gyü-
mölcsből jutott az óvodáknak, 
szociális intézményeknek és a 
családsegítő központ és a haj-
léktalanszálló ellátottjainak is. Az 
almás dobozok helyszínre jutta-
tásában az önkormányzat is se-
gítséget nyújtott, Hevesi-Tulipán 
Edit, a 10. választókerület kép-
viselője is gondoskodott arról, 
hogy az adomány eljusson a rá-
szorulókhoz. Az almaosztás jó 
apropó volt arra, hogy a Tanya-
szolgálattal összefogva felmérje 
a külterületen élők helyzetét, be-
szélgessen az ott élőkkel.

– Már évek óta látunk el kari-
tatív feladatokat képviselőtársa-
immal és a segítőkkel közösen 
a Máltai Szeretetszolgálaton ke-
resztül, ez alkalommal az alma-
osztással tudtunk segíteni. Bár 
csak csepp a tengerben, de úgy 
gondolom, hogy minden segít-
ség számít; a Nádas háznál meg 
is jegyezték, hogy milyen jó kis 
almás süteményt lehet majd 

készíteni. A berki részre is tud-
tunk vinni a gyümölcsből a Ta-
nyagondnoki szolgálat segítsé-
gével, miután felmértük, melyik 
családnak mennyi almára lenne 
szüksége. – tájékoztatta lapun-
kat a jótékonysági akció részle-
teiről Hevesi-Tulipán Edit.

A képviselőnő elmondta, a 
külterületen élők sajátos hely-
zetben vannak, hiszen a min-
dennapi helyzetek is megold-
hatatlan feladat elé állíthatják a 
tanyasi embereket.

– Részt vettünk egy tanya-
bejáráson, így látom az ott élők 
problémáit: hogyan jutnak el 
orvoshoz, hogyan váltják ki a 
gyógyszereiket, a szociális prob-
lémák, a tüzelési gondok és sok 
esetben a magány – ezek mind 
jelentős problémát okoznak szá-
mukra – fogalmazott a képvi-
selőnő, aki kiemelte a Tanya-
gondnoki szolgálat szerepét. 
– Ez nem egy munka, hanem egy 
hivatás a számukra. Az ott dolgo-
zók családtag szerepet töltenek 
be a tanyasi emberek életében, 
ismerik a bajaikat, meghallgat-
ják panaszaikat. Pár jó szó elég, 
hogy jobban érezzék magukat, 
hiszen sokan egyedül élnek és 

magányosak. – hangsúlyozta a 
tanyagondnokok szerepét Heve-
si-Tulipán Edit.

A külterületeken élők zárkó-
zottabb emberek, ennek elle-
nére szívesen fogadták a tanyás 
területeket bejáró képviselőt 
és gyorsan megnyíltak számá-
ra. – Meglepődve tapasztaltam, 
hogy magánjellegű problémá-
kat is megosztottak velem, amit 
szívesen vettem, és úgy éreztem, 
bíznak bennem. Az ott élőknek 
szükségük van a támogatásra, 
én pedig azon dolgozom, hogy 

továbbra is tudjuk segíteni a kül-
területen élőket – mondta el la-
punknak a képviselő.

Bár van rá példa, manapság 
kevés az olyan család, amely fi-
atalon költözik ki, a tanyán élők 
80 százaléka idős, sok esetben 
egyedülálló ember. Azok, akik 
oda születtek, vagy évtizedek 
óta ott élnek, saját környeze-
tükben érzik jól magukat, még a 
magány ellenére is, ezért fontos, 
hogy eljusson hozzájuk a segít-
ség, akár adomány, akár egy jó 
szó formájában.

Néha egy jó szó mindennél többet ér

Majzik Attila

Akciókkal, különleges ked-
vezményekkel teszik ünnepi-
vé a hangulatot a Szentesi 
Üdülőközpontban. A wellness- 
és élményrészlegben télen is 
garantáltan jól esik majd a pi-
henés és feltöltődés.

Nyáron az emberek inkább 
a kültéri medencéket favorizál-
ták, így a téli időszak remek le-
hetőség arra, hogy felfedez-
zék az üdülőközpont látogatói 
a wellness- és élménymeden-

ce szolgáltatását. A csábító ak-
ciók már ősszel és az utószezon-
ban is megkezdődtek, a Családi 
Csütörtökkel azon családokat 
várják, akik a wellness élmény-
ben szeretnének kikapcsolódni, 
a Szépkorú Szerda pedig az idő-
sebb korosztályt célozza meg. 
A szaunázás szerelmeseit is kü-
lönlegességekkel várják, bajnok 
szaunamesterek forrósítják fel a 
hangulatot a fürdőben.

– Szeretnénk, ha a Szaunavi-
lágunk is kicsit megújulna, ezért 
saját szaunamestereinken kívül 
vendégeket is hívunk, akik már 
komoly eredményéket értek el 
szakmájukban. Nemrég például 
Végh Tímea, a debreceni Aqua-
ticum kolléganője járt nálunk, 
aki magyar szaunamester baj-
nok egyéni és páros kategóriá-
ban. Ő decemberben is vissza-
tér majd hozzánk, hogy relaxáló 
pillanatokat, olasz kalandokat, il-
letve karibi partit rendezzen ná-
lunk. Az üdülőközpont vendégei 
találkozhattak Barnáné Molnár 
Anikóval, a martfűi Termál Spa 
szauna-mesterével is, aki a tá-

vol-kelet varázsát és az orosz fel-
töltést ismertette meg a szauná-
zókkal. – mesélt az újításokról 
Márton Mária, a Szentesi Üdülő-
központ vezetője.

A szentesi szaunázási kultúra 
még gyerekcipőben jár, ezért ér-
demes tanulni, megismerni más 
országok ebbéli szokásait is. Az 
üdülőközpont munkatársai ki-
mondottan arra törekednek, 
hogy minden vendég megkap-
hassa a lehetőségét más kultú-
rák megismerésének. A finnek 
például jóval előttünk járnak 
ezen a téren (is), náluk a füstös-, 
alkoholos-, sós-, mézes szauna 
sem számít meglepőnek. Egye-
lőre ekkora ugrást nem tervez-
nek a fürdőben, lépésről-lépésre 
szeretnék a szaunázási szokáso-
kat megismertetni.

Márton Mária lapunknak el-
mondta, azt szeretnék, ha hét-
köznap is többen használnák a 
wellness-részleget. Erre egy új 
szolgáltatással próbálják ösztö-
nözni a látogatókat. Az ügyveze-
tő elárulta, december elsejétől 
hétfő reggeltől vasárnap estig 

lehetőség lesz majd masszíroz-
tatni a fürdőben, a vendégek 
frissítő-, lávaköves-, egésztestes- 
és cellulitisz-masszázs közül is 
választhatnak.

Azt is megtudtuk, hogy az 
üdülőközpont szolgáltatásai 
ajándékutalvány formájában is 
elérhetőek lesznek, a fürdőbér-
lettől kezdve a szaunán át a 
masszázsig lehet majd ezeket 
használni.

Egy ilyen élményutalvány ka-
rácsonyra ajándékként is remek 
ötlet, hiszen alkalomra szól és át-
ruházható, azaz nem névre szól, 
érvényességük pedig 2017 jú-
niusának végéig tart, ebben az 
időszakban bármikor fel lehet 
használni. A távlati tervek sze-
rint a Magyar Fürdőszövetség-
hez csatlakozva az egységesített 
utalványokat az ország más für-
dőiben is lehet majd beváltani.

Az üdülőközpont is készül az ünnepekre

Ünnepi nyitva tartás:
december  24-én 12-ig, 

25-én 12-től, 
26-án egész nap, 
31-én 12-ig,

január 1-jén 12-től várja 
vendégeit az üdülőköz-
pont.
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Sebők Tamás

Leginkább a hazai jazzé-
let Rolling Stones-aként emlí-
teném a Szakcsi Lakatos Béla, 
Babos Gyula, Kőszegi Imre tri-
ót. A Rákfogó zenekar egyko-
ri tagjai a 70-es évek legendás 
jazz-rock együttesének emlé-
két őrizték november 18-án a 
Hangversenyközpontban.

A Zene-Világ-Zene program-
sorozatban megrendezett Rák-
fogó Emlékkoncertre szépszá-
mú közönség is kíváncsi volt. A 
Rákfogó egyik legnagyobb ha-
tású felállásában a fent említett 
hármas mellett Orszáczky Jackie 
és Ráduly Mihály is közreműkö-
dött. Ezeket az éveket tárták is-
mét elénk a Jazz legendái.

Először Kőszegi Imre, Liszt 
Ferenc-díjas dobos, zeneszer-
ző, zenetanár, a Magyar Jazz 
Szövetség egykori elnöke lé-
pett oda dobfelszereléséhez és 

vezette fel az első dalt, mely-
hez kicsivel később csatlako-
zott a szintén Liszt Ferenc-díjas 
jazz-gitáros, Babos Gyula, vala-
mint a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas magyar zongoramű-
vész és zeneszerző, Szakcsi La-
katos Béla. Két közös előadás, a 
Boogie Woogie Waltz és a The 
Great Escape után szólóproduk-
ciók következtek. Előbb Szak-
csi Lakatos Béla és Kőszegi Imre 
közös zenélését, majd a zongo-
rista egymaga előadott melo-
dikus akusztikus zongora da-
rabját hallhatta közönség. Ezek 
után Babos Gyula szólóműsorá-
ra került sor. A közönség szót-
lanul figyelte az arpeggiokkal, 
és üveghangokkal megtűzdelt 
káprázatos gitárműsort. Ezek 
persze a további dalokban sem 
maradhattak el. Jó volt látni a 
művészek arcán, hogy ennyi év 

munka után is ilyen átéléssel, 
játszanak. Szakcsi Lakatos Béla 
kabát és sapka alá burkolódzó 
művésziessége, Kőszegi „érthe-
tetlen” ütemtörései, pattogó ká-
vázásai és cintányérhasználata, 
Babos Gyula különleges hang-
zásvilága, muzikalitása és lexi-

kális tudása felülmúlhatatlan. 
Az idő azonban ilyenkor gyor-
san telik és egy szempillantás 
alatt eljött a nem mindennapi 
koncert záródala, a Tavaszi Szél. 
Úgy gondolom, a közönség egy 
nagy élménnyel térhetett nyu-
govóra péntek este.

Elkápráztatták a közönséget a Jazz legendák

Mintegy 5100 hektár szán-
tóföldet művel az Árpád-Agrár 
Zrt. cégcsoport, amely magán- 
tulajdonosoktól bérelt föld-
területeken gazdálkodik, ez-
zel is támogatva mindazokat, 
akik nem tudják megművel-
ni a saját földjeiket. A növény-
termesztési ágazat a hektikus 
időjárási körülmények elle-
nére jó évet zárt, de még sok 
munka van hátra.

Ezeken a területeken őszi bú-
zát, kukoricát, árpát, naprafor-
gót, szóját, csemegekukoricát, 
repcét, hibridkukoricát, illetve a 
szarvasmarha ágazat részére ta-
karmánynövényeket – silókuko-
ricát, lucernát, nedves kukoricát 
– termesztenek. – A földtulajdo-
nosoknak bérleti díjat fizetünk, 

az elszámolás ebben az időszak-
ban történik, pontosan szám-
fejtjük a haszonbérleti díjakat. 
Ez éves szinten 150-160 mil-
lió forint költséget jelent a cég-
csoport részére. Több mint 1700 
földtulajdonossal állunk szer-
ződésben – mondta el lapunk-
nak Hegedűs Gábor (képünkön). 
A cégcsoport Növénytermesz-
tési Igazgatóságának helyettes 
vezetője kiemelte, a bérelt föld-
területeken az előírásoknak és 
a tudásuknak megfelelően gaz-
dálkodnak. Hangsúlyozta, hogy 
az ágazat éves teljesítményé-
nek értékeléséhez ki kell térni az 
időjárási viszonyokra. – Az utób-
bi években megváltozott az idő-
járás. Hektikus, változékony lett. 
Február elejétől, március köze-

péig 130 milliméter csapadék 
esett térségünkben. Ez a jó ví-
zellátottságú talajoknál belvi-
zet okozott, amely hátráltatta 
a kora tavaszi magágyelőkészí-
tési munkákat is – fogalmazott.  
Hozzátette, ettől függetlenül 
március utolsó, április első de-
kádjában megkezdődtek ezek, 
illetve a vetési munkák is, ame-
lyek rendben lezajlottak. Ezu-
tán az okozott problémát, hogy 
március 12-től 60-70 napon át 
nem volt csapadék Szentes kör-
nyékén. Majd a néhány napos 
„márciusi nyár”, illetve a júniu-
si kánikula nehezítette a helyze-
tet. – Ilyen körülmények között 
kell gazdálkodnunk, és a jövő-
ben is arra kell felkészülnünk, 
hogy az ilyen típusú kihívások-
nak megfeleljünk – mondta He-
gedűs Gábor, hozzátéve, hogy 
ehhez megfelelő szintű beruhá-
zások szükségesek, új gépeket 
kell beszerezni. A szakember úgy 
értékelt, mivel a csapadékviszo-
nyok kiegyenlítődtek a későbbi-
ekben, így a kultúrnövények szá-
mára biztosított volt a megfelelő 
vízmennyiség az átlagnál jobb 
termésátlag eléréséhez. A válto-
zékony időjárás leginkább az ok-
tóberi vetésű őszi búzát viselte 
meg. A tavaszi vetésű növények 
esetében javultak a termésát-
lagok: 11,5 tonna kukoricát, 3,5 
tonna szóját és 3,2 tonna nap-

raforgót is arattak az idén. Térsé-
günkben jelentős termésered-
ményt befolyásoló tényező az 
aszály, amelyen az egyes fölte-
rületek öntözhetősége segít. Az 
októberi időszakban azonban 
újra csapadékosra fordult az idő, 
amely hátráltatta a napraforgó, a 
szója és a kukorica betakarítást, 
valamint az őszi búza magágye-
lőkészítési munkáit, vetését. A 
feladatok csak egy részét tud-
ták elvégezni, a kukorica betaka-
rítás és az őszi búzával kapcso-
latos munkálatok áthúzódtak a 
novemberi időszakra. Az őszi ta-
lajmunkák decemberig is elhú-
zódhatnak. Hegedűs Gábor be-
számolt arról is, hogy az erőgép 
által vontatott szántóföldi nö-
vényvédelmi gépek helyett két 
éve egy John Deere R4030-as tí-
pusú önjáró permetezőgéppel 
dolgoznak, amely a két koráb-
bi gép összteljesítményének két 
és fél - háromszorosát képes pro-
dukálni.

 (X)

Akad még munka a szántóföldeken
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Rozgonyi Ádám

Ebben az évben is megren-
dezik Szentesen a már hagyo-
mányos karácsonyi vásárt, 
amelynek idén nem a Szent 
Miklós-, hanem újra a Kossuth 
tér ad helyet. 

 – Kezdetben a téren álló Hor-
váth Mihály szobor köré szervez-
ték a vásárt, amely nem igazán 
volt látogatott. Ezért változtattak 
a helyszínen, a Szent Miklós térre 
került – meséli Vidovicsné Molnár 
Zsuzsanna, aki először szervezi a 
karácsonyi hangulathoz elen-
gedhetetlen ünnepi kavalkádot. 
A közművelődési, civil, ifjúsági 
és esélyegyenlőségi referenstől 
megtudtuk, idén visszakerül a 
vásár korábbi helyére, a Kossuth 
térre, azonban kicsit másképp. A 
bazár egészen pontosan a fehér 
házzal szembeni oldalra, a kis- 
színpad és a szökőkút közötti te-
rületre költözik.  – Mégiscsak ez a 
város főtere, másrészt a kiállítók 
kérése volt, hogy a város vérke-
ringésében legyenek – indokol-
ta a régi-új helyszínt a referens. 
Így nemcsak a város karácsony-
fája és a vásár kerül egymás 
szomszédságába, hanem az ad-

venti koszorú is, amely most a 
zászlótartó oszlop mellé kerül. 
– A helyszín kiválasztásakor kü-
lön szempont volt, hogy az a ke-
rekesszékkel vagy fehér bottal 
közlekedők számára is könnyen 
megközelíthető legyen – hang-
súlyozta Vidovicsné Molnár Zsu-
zsanna. A szervezőség igyekszik 
az igényeknek megfelelően ki-
adni a 10 fabódét, de természe-
tesen a szokásos gasztronómi-
ai különlegességek, így a forralt 
bor vagy a sült gesztenye idén is 
a kínálat részét képezik. Emellett 
szebbnél szebb díszek, gyertya-
tartók vagy fenyőfák – és még 
hosszan folytathatnánk a sort 
– között válogathatnak majd 
az érdeklődők. A vásárra meg-
hívást kapott a Díszítőművész 
Szakkör is, de jelen lesz portékái-
val a Hajléktalan Segítő Központ 
– ahol Bors Károly feketekerá-
mia-készítő mester irányításával 
készülnek kerámiák –, valamint 
Szentes Város Gondozási Köz-
pontjához tartozó idősklubok-
ban készült alkotások is meg-
találhatók lesznek a kínálatban. 
Lesz meseház is, ahol délelőt-
tönként mesét hallgathatnak a 

gyerekek. Hétköznaponként dél-
után fél 4-től, hétvégente pedig 
4 órától zenés műsorral várják az 
ünneplőket. Több iskola is kará-
csonyi műsorral, énekkel ked-
veskedik, ezen kívül számos ci-
vil szervezet, egyesület, köztük a 
Tilinkó Népdalkör, a Bárdos Lajos 
Vegyeskar, az Új Hajtás Egyesü-

let, illetve a Forralt bor zenekar 
is szórakoztat. A vásár, amelyet 
Seres Antal és gitáros, énekes ta-
nítványai nyitnak meg, decem-
ber 12-től 22-ig várja látogató-
it. Addig is vasárnaponként, az 
adventi gyertyagyújtásokon ke-
rülhetünk közelebb a karácsonyi 
hangulathoz.

Karácsonyi vásár – újra a Kossuth téren

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

Városi Könyvtár
November 26-án, szombaton 15 óra-

kor Döbrőssyné dr. Seres Ilona Bársony-
ban című festménykiállítása nyílik. 
Megnyitja: Ozsda Erika újságíró. Közre-
működnek: Takács Emese és Rónai Dáni-
el (gitár).

November 28-án, hétfőn 18 órakor 
Tímár Ferenc informatikus könyvtáros 
Testület 1990-2016. negyedszázad do-
kumentumai digitálisan című előadá-
sa lesz.

November 29-én, kedden 18 órakor 
Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész 
Könyvvel üzenek néked. Radnóti Miklós 
dedikációi című könyv bemutatójára vár-
ják az érdeklődőket.

November 30-án, szerdán 18 órakor a 
Különös esetek a magyar történelemben 
című sorozat következő része: Széche-
nyi István öngyilkossága. Előadó: Posz-
ler György.

Művelődési és Ifjúsági Ház
November 29-én 16,30 órától kézmű-

ves foglalkozással várják a gyerekeket a 
szervezők! 

December 1-jén, csütörtökön 19-21 
óráig a Korok és alkotások az irodalom-
ban következő előadásán Emily Bronte: 

Üvötő szelek című művéről beszélgethet-
nek Poszler György előadóval

A Szentesi Művelődési Központ idén 
is megszervezi a Házhoz megy a Miku-
lás szolgáltatást  december 5-6-án 16-
20 óra között. 

Jelentkezni lehet a Művelődési és Ifjú-
sági Házban és a 63/314-211 (16-os mel-
lék) telefonszámon.

A Szentesi Művelődési Központ és a 
Szentesi Fotókör szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját december 3-án, 
szombaton 14 órára a Tokácsli Galériába 
a 111 éves a Fridrich Fényirda Emlékkiál-
lítás megnyitójára.

December 1-jén csütörtökön 19 óra-
kor Hadházi László önálló estje látható. 
Belépőjegyek kaphatók a Művelődési és 
Ifjúsági Házban.

Koszta József Múzeum
Családi adventi foglalkozások novem-

ber 26. és december 17. között szomba-
tonként 10-12 óráig a múzeum megye-
házi épületében.

- november 26. Adventi varázslatok
- december 3. Miki, Miki, mikulás
- december 10. Csodák érkezése
- december 17. Karácsonyi angyal-

hullás

P r o g r a m a j á n l ó
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Darók József

Az elmúlás az élet része, le-
zárása, ezzel mindannyian 
tisztában vagyunk, de köze-
li hozzátartozónk elveszíté-
se mégis nagyon fájdalmas. A 
családnak a gyász feldolgozá-
sában segíthet, a haldoklónak 
a méltóságos távozásához 
járul hozzá a gyógyíthatat-
lan betegek otthoni ápolá-
sa, a hospice szolgálat egyik 
formája. Nem számít, ha ün-
nepnap van is, a hospice nő-
vérnek a beteg mellett kell 
lennie, így viszonyul munká-
jához Szebellédi Anna (képün-
kön).

A hospice (a latin hospitia je-
lentése: menedékhely) ellátás 
formái a hospice házak, ambu-
lanciák, a nappali, valamint a 
beteg otthonában történő hos-
pice ápolás. A beteg döntése, 
hogy otthonában, méltósággal 
szeretne elköszönni. Amikor a 
műtétek, hormonális kezelések 
után közli az orvos, hogy nem 
fog meggyógyulni, akkor, a szak-
nyelven palliatív ellátásban lép 
be a hospice ápoló.

 Hogy miért lesz valaki hospice 
nővér? Szebellédi Anna, a szen-
tesi gondozási központ korábbi 
igazgatója fél évszázadot töltött 
a pályán, tizenöt évig oktatott 
OKJ-s szociális és egészségügyi 
képzésben, részben ezért is ké-
pezte magát tovább, emellett 
érintett is volt ezekben a beteg-
ségekben: több közeli hozzátar-
tozóját veszítette el daganatos 
betegségben, köztük gyermeke 
édesapját. Talán ezért is foglal-
kozik hospice ápolóként kizáró-
lag ilyen betegségekben szen-
vedőkkel. Elsősorban a szakmai 
tudás az ismérve egy hospice 

nővérnek, valamint a hitelesség, 
megbízhatóság, az elkísérés. Szi-
gorú szakmai és jogi keretek kö-
zött végezheti ezt a tevékeny-
séget Szebellédi Anna is, mint 

a szegedi Gondoskodás Bt. al-
kalmazottja. Ő csak szakápolást 
vállal, vagyis az orvos utasításá-
nak megfelelően folyadékpót-
lást, fájdalomcsillapítást, külön-
böző sebek kezelését. A hospice 
nővéri vizitek térítésmentesek a 
családok számára, s 150 alkalom 
jár egy betegnek. Hazánkban je-
lenleg 40 otthoni hospice ellátás 
működik, s ezt a formát finan-
szírozza legkevésbé az OEP, em-
lítette Szebellédi Anna, aki azt 
is hangsúlyozta: a szentesi kór-
ház fenntartójának és menedzs-
mentjének nem szabad enged-
nie, hogy az országosan elismert 
onkológiai osztályunkat centrali-
zálják, sőt, hospice házat kellene 
kialakítani.

A szociális munkakörétől visz-
szavonulva, már nyugdíjasként 
felsőfokú hospice szakápoló és 
koordinátor végzettséget szer-
zett, Szentesről egyedüliként 

járt át a szegedi képzésre. 2014 
óta végzi ezt a tevékenységet, 
s már közel negyven beteget 
ápolt, és kísért el otthonában a 
halálig. 

– Nem könnyű munka, időn-
ként én is bevonódok – fogal-
mazta meg Anna. – Egy be-
tegemmel 8 évig iskolatársak 
voltunk, egy hónapja hunyt el, 
halála rendkívül megviselt. Ki 
sem mozdultam, magamban 
gyászoltam el. Túl közel kerül-
tem hozzá, ez nagyon megérinti 
a lelket, ezt nem lehet kivédeni. 

Azért vigyáznia kell a hospice 
nővérnek, ne kerüljön túlságo-
san közel a beteghez, ugyanak-
kor érzi, bíznak benne, s várják a 
vizitet. –Titkokat őrzök. Egy-egy 
vizit 2-3 órán át is tart, ilyenkor 

erős fájdalomcsillapítót kap-
nak, s minden titkukat megoszt-
ják négyszemközt – mondta a 
nővér. – Nem lehet megvála-
szolni, amikor azt kérdezi a be-
teg: mennyi van még hátra? Ez 
a karácsony, ez a hétvége még 
a miénk lesz, mondom ilyenkor. 
Biztatni nem szabad, csak meg-
nyugtatni, hiszen tudják, meg 
fognak halni – magyarázta Anna.

Azt tapasztalta, a gyászt akkor 
a legkönnyebb feldolgozni, ha 
otthon, családtagok között halt 
meg a beteg. A haláleseteket 
az ápolónak is nehéz feldolgoz-
ni, ez az ő esetében általában azt 
jelenti, hogy egyedül marad, so-
kat olvas. Időnként baráti kör-
ben jól fel tud töltődni. Pár hó-
napja zarándokútra mehetett. 
Fia és volt munkatársai segítsé-
gével utazhatott el a Kárpát Exp-
resszel, s úgy érzi, nagyon sokat 
kapott ettől az úttól. Még jóté-
konykodtak is utastársaival: a 
vonaton egymillió forint gyűlt 
össze, amit Böjte atya két árva-
házának ajándékoztak.

Beszélgetésünket így foglalta 
össze Szebellédi Anna: - Nekem 
így teljes az életem, ez egyfaj-
ta pótlék számomra. A fiam el-
fogadja, hogy ezt csinálom, de 
a munkáról nem beszélek. Tu-
domásul vettem: születünk és 
előbb-utóbb meghalunk, ezzel 
szembe kell nézni. Nem félek a 
haláltól.

Otthon búcsúzni a legméltóbb

Hospice szakápoló szakdolgozatában Szebellédi Anna álta-
lános iskolás gyerekeket kérdezett a halál témájában. Felhí-
vására egyedül a Szent Erzsébet katolikus iskola jelentkezett, 
ötven kisdiák töltötte ki a kérdőívet. Az egyik kérdésre adott 
válaszában a kisdiákok több mint fele a méltóságos halál 
helyszínéül az otthont jelölte meg. A nővér hipotézise szerint 
a gyermeket fel kell készíteni a halálra, őszintén kell róla be-
szélni, időt kell neki adni az elköszönésre a hozzátartozótól.

Rendelje meg telefonon: 63/311-563, levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép., 
vagy a szentesielet@gmail.com címen. Ajánlatunk 2016. 12. 23-ig érvényes.

Ajándékozzon
karácsonyra

szentesiélet éves előfizetést
csak 7280 Ft-ért!
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Palicska Irén

Újabb elfoglaltságot találtunk 
magunknak Gergővel. A rádió-
ban hallottam, hogy újra indul 
a Baba-mama torna az 1-3 éves 
korosztály számára a Vitálcen-
ter és Tündérkert Játszóházban. 
Tornára fel! Nekem se árt. A bá-
rányhimlő és egy kis őszi meghű-
lés miatt elég régen nem jártunk 
már jógán és Maminbabán, az 
úszást és a merülést is lassan elfe-
lejtjük, itt az idő, hogy ismét bele-
vessük magunkat a nagy szentesi 
baba-mama életbe. 

A helyszín és az ott dolgozók 
is ismerősként köszöntöttek, és 
amíg nem érkeztek meg a töb-
biek nagyon kedvesen behívtak, 
próbáljuk ki a játszóházat. A böl-
csisek már birtokba vették, és ér-
deklődve jöttek Gergő elé. Ő meg 
visszafordult az ajtóból, Vagy a 
kinti világot találta érdekesebb-
nek, vagy megijedt a többiektől. 
Végül csak be tudtam tessékelni, 
és nem is kellett sok idő, hogy fel-
oldódjon és ismerkedjen a ren-
geteg játékkal, a gyerekekkel és a 
gondozókkal, akik nagyon nyitot-
tan és kedvesen fogadták. Mire 
belemelegedtünk volna a játék-

ba megjött a másfél éves Zalán 
és anyukája, így együtt tornáz-
tunk. Anci (néni) tartja a foglal-
kozásokat kedden délelőttön-
ként. Először elmondta, mire 
számíthatunk, mit csinál-
nak a babák és mamák 
ebben az egy órá-
ban. Ez egy olyan 
dalolós, mon-
dókázós, játé-
kos torna, ahol 
a gyerekek a 
hétköznapok-
tól eltérő moz-
gásformákkal 
és mozgásfej-
lesztő eszkö-
zökkel ismerked-
hetnek meg. Az 
eszközök segítenek a 
mozgáskoordinációban 
és a mozgásfejlesztésben. Eze-
ket használva fejlődik a gyerekek 
egyensúlyozó képessége, kitartá-
sa, szem-láb, szem-kéz koordiná-
ciója, és testérzékelése.

A fiam legnagyobb örömére 

először a kislabdák kerültek elő. 
Egyet Zalánnak, egyet Gergő-
nek szánt Anci. Nem úgy megy 
az nálunk, a gyerekem rögtön 
megpróbálta elcsaklizni Zalán-

tól, hiszen két keze van, 
mindkettőbe kell egy-

egy labda. Ő per-
sze ezt nem vette 

jó néven. Kipró-
bálhattuk az óri-
ás labdákat is, 
a fiúkat elő-
ször az ölünk-
be, majd a lab-
dára ültetve, 

hol előre-hátra, 
hol jobbra-balra 

mozgattuk, és köz-
ben mondókáztunk. 

Nem először találko-
zunk a színes alagúttal, 

vagy bújócskacsővel. Gergő szí-
vesen bebújt és oda-vissza ciká-
zott, erre Zalán is kedvet kapott. 
A fiamnak annyira megtetszett 
az alagút, hogy otthonra is vet-
tem egyet. 

A baba-mama tornán nem 
kötelező semmi! Ha a gyerekek 
nem akarnak játszani valami-
vel, akkor nem erőltetik, min-
denre hagynak időt. Aztán egy 
szép színes plédet mozgatva, 
a kicsik elbújhattak alatta, be-
bugyoláltuk őket. Mondhatom, 
hogy Gergő minden pillanatát 
élvezte a foglalkozásnak. Egye-
dül is eljátszadozott például a 
tükörképével. Hosszú percekig 
nevetgélt az óriás tükör előtt 
állva, és szórakoztatta magát. 
Van itt még egyensúlyozó töl-
csér, bilibo hinta, tranbulin, 
babzsák, tornapad, és hulla-
hopp karikák. 

Végül jöhetett a nagy ked-
venc a buborékfújó. A két fiú 
kacarászva nézte, kergette a ki-
sebb-nagyobb színes buboré-
kokat. A torna a játszóházban 
ér véget, itt lehet levezetni a pi-
cikben még meglévő energiá-
kat, bár azt hiszem az egy óra 
intenzív torna után már csak az 
alvás marad hátra. Egyet sajná-
lok, hogy mi, mamik nem mo-
zogtunk annyit, mint a gyere-
kek. Ígérem, hogy a következő 
órán én is aktívabb leszek. 

Baba a fedélzeten

Baba-mama torna

Darók József

Közkedvelt kortárs hazai 
írókat lát vendégül ezekben a 
hetekben a művelődési köz-
pont. Szervezésükben előbb 
a szegvári származású Gre-
csó Krisztián vendégeskedett 
az ifjúsági házban, zárásként 
majd a szentesi gimnázium 
egykori diákja, Nyáry Krisztián 
érkezik december 7-én. Kette-
jük között múlt héten Lakatos 
Levente találkozott olvasói-
val, aki nemcsak sikerkönyve-
ket ír, de maga is több terüle-
ten sikeres fiatal.

Nem pártolja, ha valaki a 
könyvéből vett idézetet tetovál-

tat magára, de tudja, hogy ez 
egyre trendibb, s ha kérik, saját 
kézírásával is elküldi mintának a 
részletet, vallotta be Lakatos Le-
vente a szentesi író-olvasó talál-
kozón. Nagyon komolyan veszi 
a könnyű műfajt is a korábban 
műsorvezetéssel, modellkedés-
sel és bulvárújságírással is fog-
lalkozó – 30 éves kora ellenére 
már több bestsellert jegyző, két-
szeres Aranykönyv-díjas Lakatos 
Levente. Az ifjúsági házban tar-
tott író - olvasó találkozó a zöm-
mel ifjú korú hallgatóság számá-

ra motivációs tréninggel is felért. 
Nem is csoda, már első könyvét 
is ezzel a címmel írta: Legyél si-
keres fiatal! A fiatalember a szin-
te kizárólag hölgyekből álló kö-
zönség érdeklődését a rajongók 
számára az internetről is jól is-
mert Tomo kutyájával is lekötöt-
te.

Idén a szentesi után több 
író-olvasó találkozót már nem 
vállal, mert a Szigor sorozatban 
megjelent, A pillangók ébredé-
se című új könyvével járja az or-
szágot, árulta el a szerző beszél-
getőtársának, Farkas Juditnak. 
Pályakezdéséről szólva nem tit-
kolta, hogy amikor elkészült első 
könyvének anyagával, azt se-
hol sem akarták kiadni. Ő azon-
ban hitt magában, így hitelt vett 
fel, hogy kiadhassa könyvét. Ak-
kor jött rá, nem kiadni, hanem 
eladni nehéz egy regényt. Az Ul-
pius – ház kiadó sietett a segítsé-
gére, de közölték, szex témában 
várják tőle a folytatást, Levente 
viszont azt nem akarta. Inkább 
a hazai palettáról hiányzó tini-
horrort írt, ami nagy sikert ara-
tott. Lektora átíratta a befejezé-
sét, ezért ma már egyedül szeret 
dolgozni, nem hagyja magát be-

folyásolni. Aktív az interneten, 
ennek kapcsán beszélt arról, ho-
gyan használja a közösségi mé-
diát, ami egy író számára még 
fontosabb, mint egy énekesnek.

A beszélgetés végén hosszú 
sor alakult ki dedikálásra várva. 
– A Barbibébit és a Szeress job-
bant mind a hárman olvastuk – 
mondta Zsófia, aki Katalinnal és 
Máriával a „tényleges” író-olva-
só találkozótól ekkor még jó né-
hány méternyire volt, de örültek, 
hogy végre személyesen is lát-
hatják a szerzőt. Szerintük Laka-
tos Levente azért népszerű, mert 
fiataloknak ír, könnyen érthe-
tő stílusban, foglalták össze a 16 
éves lányok.

Akadt olyan olvasó, aki egy 
kosárnyi kötettel érkezett a dedi-
kálásra. A fiatal felnőtteket kép-
viselő Dóri 2011-ben, második 
könyve megjelenéskor figyelt fel 
az íróra, s azóta megvette min-
den kötetét, a LoveClub a ked-
vence. Szerinte Levente ügyesen 
ír, s értékeli, hogy magyar kör-
nyezetbe helyezte a külföldön 
népszerű thriller és erotikus mű-
fajokat. – Támogassuk a kortárs 
magyar irodalmat! – emelte ko-
sarát búcsúzóul.

Hogyan legyél sikeres fiatal?
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Darók József

Óvodás korában Szente-
sen ismerkedett meg a fran-
cia nyelvvel sorozatunk követ-
kező szereplője, aki ma már 
a francia-magyar kapcsola-
tok fejlesztésén dolgozik Sze-
geden. Dr. Kruzslicz Pétert, a 
Szegedi Tudományegyetem 
Nemzetközi és Regionális Ta-
nulmányi Intézetének képzé-
si igazgatóját a közelmúltban 
a Francia Köztársaság Aka-
démiai Pálmarend lovagi fo-
kozatával tüntették ki. Mint 
megtudtuk a fiatalembertől, a 
nemzetköziség először a cser-
készetben találta meg. 

– A cserkészetben megfogott 
annak értékrendje és persze a 
közösség – emlékezett vissza 
dr. Kruzslicz Péter. – Aki cserkész 
lesz, egy életre az is marad. 1992-
ben lettem tagja a csapatnak, 
utána pedig egészen a segéd-
tiszti képesítésig vittem. Nagy 
megtiszteltetés volt számom-
ra, hogy a százéves dzsembori-
ra kiutazó magyar kontingenst 
vezethettem, s az akkor kapott 
Teleki Pál Érdemrend Ezüst Fo-
kozatát nagy becsben őrzöm.

A francia nyelvvel még kis-
gyermekként találkozott. – Há-
lásan gondolok vissza Bíró Gá-
borné tanárnőre, akinek óvodás 
koromban járhattam délutáni 
foglalkozásaira. Később az akko-
ri Köztársaság téri iskolában már 
alaposabban megismerhettem 
a nyelvet a tanárnő munkájának 
köszönhetően. Azt követően a 

szegedi, akkor még JATE Gyakor-
ló Gimnázium francia két tanítá-
si nyelvű osztályában felsőfokra 
fejleszthettem nyelvtudásomat 
többek között a szintén szente-
si dr. Józsa György tanár úr segít-
ségével.

A nyelvet a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán sem felejtette, 
felejthette el, hiszen akkoriban 
már több éve működött fran-
ciaországi egyetemekkel való 
együttműködésben francia nyel-
vű képzés. – Francia jogi mes-
terdiplomát is szereztem a Jean 
Moulin Lyon 3 Egyetemen Euró-

pa-jogból. Utána pedig a dokto-
ri tanulmányaimat már részben 
Lyonban is folytathattam– me-
sélte a fiatalember.

Az SZTE nemzetközi tanulmá-
nyok képzési igazgatói tisztsé-
géig vezető út még az egyete-
men kezdődött. Trócsányi László 
professzor, volt brüsszeli nagy-
követ választotta munkatársá-
ul a tanulmányai vége előtt már 
egy évvel, az akkori, Lyonnal kö-
zös képzés szervezésében, illet-
ve az oktatásban. Azóta már a 
lille-i Politikatudományi Intézet-
tel dolgoznak együtt. – Büszke-
ségünk az a kettős képzés, ame-

lyet a nemzetközi tanulmányok 
területén először mi alakítottunk 
ki idehaza egy francia egyetem-
mel, ma már a nyugat-afrikai tér-
ségből is fogadunk hallgatókat. 
Nagy öröm számomra, hogy el-
sősorban a nyelvnek köszönhe-
tően egy ilyen közegben dol-
gozhatok. A franciát kifejezetten 
kevesen beszélik, körülbelül a la-
kosság egy százaléka. Pedig a 
nyelv egy olyan eszköz, amely 
rendkívül érdekes világokat nyit-
hat meg a számunkra, ha ügye-
sen használjuk – vallja Péter.

Nemrégiben, meglepően fia-
talon kapta meg a Francia Köz-
társaság Akadémia Pálmarend 
kitüntetését, amit biztatásnak 
tekint további munkájára.

– Valóban egészen fiatalon 
kaptam, és ezért úgy tekintek rá, 
hogy nemcsak az eddigi mun-
kám elismerése, hanem talán 
inkább az elkötelezettségemé. 
Újabb lehetőségeket nyithat 
meg előttem a magyar-francia 
egyetemi kapcsolatok fejleszté-
sében.

Kapcsolatait Szentessel is 
ápolja, de a családalapítás mi-
att ritkábban jut haza.  - Három 
éve élek házasságban, és ezen a 
héten egy éve, hogy első fiunk, 
Péter megszületett, így most in-
kább mi várjuk a családot Sze-
gedre – mondta.

Akikről régen hallottunk

A francia nyelv kinyitotta a világot

Megrendülten értesült tantestületünk, 
hogy iskolánk tanára, Beszterceiné Sarkadi 

Nagy Zsuzsanna 2016. november 13-án elhunyt. 
Személyében egy kiváló embertől, egy igaz peda-
gógustól búcsúzunk. 

Idézzük fel életútját!
1980-ban szerezte meg diplomáját Szegeden a 

József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán, magyar nyelv és irodalom-francia 
nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként. 
Ebben az évben kezdett el tanítani Szeghalmon. 
1988-tól a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola 
tanára volt. Iskolánkban 1992-től, 25 éven át ta-
nított magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Szak-
tanári munkája, tananyagismerete kiváló volt. Ismereteit állandóan 
bővítette, rendszeresen járt továbbképzésekre. Minden évben érett-
ségiztetett és versenyekre is felkészítette tehetséges diákjait. Ezeken 
az országos versenyeken dobogós helyezéseket értek el. Vannak ta-
nítványai, akik magyar szakosként dolgoznak, vagy jelenleg egye-
temen tanulnak.

Osztályfőnökként a gyerekek „Tyúkanyónak” tekintet-
ték, tisztelték, szerették. Jól tudtak együtt dolgozni vele. 

Legszemélyesebb problémáikat, örömeiket is megosztot-

ták szeretett tanárukkal. Örömmel szerve-
zett osztálykirándulásokat, melyek tartalmasak 
és emlékezetesek voltak.

Iskolánk tantestületének aktív tagja volt. Sza-
badidős tevékenységekkel, színházlátogatások-
kal színesítette a mindennapjainkat. Több éven át 
az iskolában működő baráti sport-kör aktív tagja 
volt. Bármilyen téren számíthattunk a segítségé-
re. Nem tudott nemet mondani… 

Átlagon felüli munkavállalásáért több alka-
lommal elismerésben részesült.

Betegsége ellenére is folyamatos kapcsolatban 
állt az iskolával és az osztályával. Sajnálta, hogy az 
érettségijükön már nem tudott részt venni.

Szabad idejében a családját segítette, finomakat főzött nekik, és 
foglalkozott imádott unokáival.

Szerette az igényes irodalmat, filmet, zenét. Ezek tették teljessé a 
hétköznapjait.

Vele egy kedves, őszinte, tevékeny munkatársat, barátot veszítet-
tünk el.

Emlékét több száz diák, kolléga és szülő őrzi.
A Boros Sámuiel Szakközépiskola,

Szakiskola tantestülete

In memoriam Beszterceiné Sarkadi Nagy Zsuzsanna
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Rozgonyi Ádám

A Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Területi Vezetősé-
ge, a Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház Vérellá-
tó Osztálya és az Együtt a Vé-
radókért Szentesen Alapít-
vány kuratóriuma a Központi 
Gyermekélelmezési Konyha 
ebédlőjében rendezte meg ki-
tüntetés-átadó ünnepségét. 
Összesen 184-en vehettek át 
30, vagy annál többszörös vé-
radásért járó oklevelet, illetve 
emlékplakettet. 

A véradók napja alkalmából 
rendezett eseményen beszédet 
mondott dr. Szekeres Veronika 
régióigazgató főorvos. Kiemel-
te, hogy sok, korábban gyógyít-
hatatlannak vélt betegség vált 
gyógyíthatóvá napjainkra. Mind-
ez azonban az adakozók által 
nyújtott transzfúzió nélkül el-
képzelhetetlen lenne, tette hoz-
zá. Országos viszonylatban is 
kiemelkedőnek nevezte a Szen-
tesi kistérség lakosainak véradá-
si kedvét. Hangsúlyozta a fiata-
lok megszólításának fontosságát 
is, amelyhez az ünnepségen je-
lenlévő véradók segítségét kérte. 
Sasvári Krisztina, a Magyar Vörös-
kereszt Csongrád Megyei Szer-
vezetének igazgatója az együtt-
működés fontosságát emelte ki. 

Méltatta a Magyar Közút Kht. a 
véradásszervezésben elért ered-
ményét. Bejelentette, hogy az or-
szágos ünnepségen a cég meg-
kapja a „Véradóbarát Munkahely” 
díjat. Szirbik Imre polgármester 
úgy fogalmazott, a véradó azért 
nyújtja a karját, hogy másoknak 
esélyt, életet adjon. Ezt az embe-
ri nagyság első, és talán legna-
gyobb lépésének nevezte. Meg-
köszönte a többszörös véradók 
elhivatott tevékenységét, és azo-
két is, akik első alkalommal nyúj-
tották karjukat. A megjelenteket 
dr. Molnár Gyula, a Magyar Vö-
röskereszt Szentesi Területi Szer-
vezetének és az Együtt a Véradó-
kért Szentesen Alapítvány elnöke 
is köszöntötte.

– A mai napig ugyanolyan iz-
galommal megyek vért adni. 
Csodálatos érzés, telefonon is 
megköszönik a segítséget. Még 
arról is értesítettek, hogy bevit-
ték a betegnek a vért. Ez előtt 
nem volt ilyen, ez is egy szép 
gesztus. Nem tudjuk, hogy kinek 
segítünk, csak hogy segítünk. 
Ezért csináljuk – mondta lapunk-
nak a nagymágocsi Szabó Sán-
dorné, ötvenszeres véradó. Agócs 
Lászlónét is megkérdeztük, aki 20 
éve áll a véradás szolgálatában. 

– Kánikulában és a mínuszok-
ban is eljönnek vért adni, mert 
tudják, hogy a betegeknek kell. 
Ilyen nagyszerű csapattal könnyű 
együtt dolgozni – mondta a Vö-
röskereszt területi vezetője, hoz-
zátéve, hogy jó érzéssel tölti el, 
amikor ráköszönnek a véradók, 
akiktől betegségekor is sok bá-
torítást kapott. Elmondta azt is, 
hogy évek óta „működik” a peda-
gógusok és szülők példamutatá-
sa a fiatalok véradásához. – Most 
is jelen voltak az ünnepségen 
olyan házaspárok, testvérek, akik 
közül az egyik 60-szoros, a másik 
80-szoros véradó volt. Mindenki 

szíve azért dobban, hogy önzet-
lenül segítsen. 

160-szoros véradó elismerést 
Török József Imre  (képünkön) ve-
hetett át, 110-szeres véradá-
sért Busi László, Holozsai László 
és Őze János vehetett át plaket-
tet. 100-szoros véradását Hor-
váth Jánosnak, Sáfrány Jánosnak 
és Török Bélának köszönték meg 
az ünnepségen. Kiváló véradó-
szervezői címet kapott a Szen-
tesi Felsőpárti Óvodai Körzet 
Munkaközössége, Aradi Aranka 
(Nagytőke), Határné Bottyán Eri-
ka (Szegvár), Juhász Éva és Lucza 
János (Mindszent).

Többszörös véradók kaptak elismerést

Rozgonyi Ádám

Több útszakasz burkola-
ta újult meg a közelmúltban 
Szegváron. A megyei TOP-os 
pályázat segítségével jövő-
re a Tisza-gátra vezető utat is 
felújítják, de a fejlesztések itt 
nem érnek véget. Megvaló-
sulhat a település régi álma, 
ötágú körforgalmat alakíta-
nának ki a Piactér sarkánál 
lévő út csomópontnál – tud-
tuk meg Gémes László polgár-
mestertől. 

Egy szakaszon a Kórógy utca, 
annak egyik főút felőli része, illet-
ve a Puskin utca egyik szakasza 
kapott új útburkolatot. Emellett 
az önkormányzati cég segítsé-
gével több helyen kátyúztak is. A 
szennyvízberuházás garanciális 
helyreállítási munkálatainak ke-
retében is zajlik útfelújítás. A kivi-
telezők november 30-i határidőt 
kaptak. A polgármester szerint 
azonban megfelelő minőségben, 
határidőre, nem készül el min-
den. – Február 5-én telik le a ga-
ranciális időszak, már jeleztem a 
kivitelezőnek, hogy nem fogjuk 
átvenni ezt a részt. Ameddig nem 
csinálják meg rendesen a garan-
ciális utakat, addig nem írjuk alá 
a teljesítési igazolást – mondta 
Gémes László. Ezen kívül a csa-
padékelvezető árkok felújítása is 
folyamatban van. Régóta rossz 
állapotban van a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kezelésében lévő, 
Szegvár és Mindszent közötti út-
szakasz. –  Folyamatosan kátyúz-
zák, de itt is teljes felújítás – ha-
sonlóan, mint Szegvár és Szentes 

között – oldhatja meg a problé-
mát – véli a nagyközség első em-
bere. Úgy tudja, a 2018-as közút-
fejlesztési program része lett ez a 
szakasz. 

– A közút belterületi szaka-
sza is nagyon rossz állapotban 
van. Ez a megyei TOP-os pályá-
zat része lesz. A második fordu-
lós pályázatot most nyújtja be a 
közútkezelő, abban Szegvár tel-
jes belterületi szakasza benne 
van. Sőt, ha minden jól megy, 
akkor egy körforgalom kialakí-
tása is megvalósulhat – mondta 
el lapunknak. Megtudtuk, utób-
bi tervezése most folyik, a köz-
mű hozzájárulásokat várják. Az 
ötágú körforgalom a Piactér sar-
kánál lévő út csomópontnál kap-
na helyet. Megyei TOP-os pályá-
zat segítségével újulhat meg a 
Tisza-gátra vezető út is. A beru-
házás valószínűleg jövő nyáron 
kezdődik, a kiviteli tervezés már 
elkezdődött. Az útfelújítási mun-
kát a közútkezelő végzi. A pro-
jekt közel 240-250 millió forintos 
nagyságrendű. – Elindítottunk 

egy projektet a szélmalom felújí-
tására is, egy országos akcióban 
vennénk részt. Egy nagy koncep-
ció és valószínűleg egy kormány-
program is készül arra, hogy a 
szélmalmokat – legalább a me-
gyében – felújítsák – tájékozta-
tott a polgármester. 

Elmondta azt is, hogy a polgár-
mesteri hivatal udvara még idén 
új térkő burkolatot kap. Itt bel-
ső parkolót alakítanak ki, a hát-
só féltetős szín pedig buszgarázs 
lesz. Emellett a megyei operatív 
programokra két nagy pályáza-
tot is beadtak. Az egyik az óvoda 
részleges felújítására, a másik a 
központi iskola korszerűsítésére 
vonatkozik. Ha a pályázatok nyer-
nek, akkor az óvodában konyha-
bővítés, tetőfelújítás, az iskolá-
ban nyílászárócsere, fűtés- és 
villamossági korszerűsítés, vala-
mint a sportcsarnok modernizá-
ciója valósulhat meg. Az előbbi 
100 millió, míg az utóbbi 210 mil-
lió forint értékű beruházást jelen-
tene – tudtuk meg a nagyközség 
vezetőjétől.

Körforgalmat építenének Szegváron
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Darók József

Fridrich János Fényírdájá-
nak emlékkiállítása nyílik de-
cember 3-án, szombaton 14 
órakor a Tokácsli Galériában, a 
Szentesi Művelődési Központ 
és a Szentesi Fotókör szerve-
zésében. A szomszédságá-
ban pedig több hónapos szü-
net után újra látogatható lesz 
a küllemében megújult műte-
rem is. 

A 111-es szám jelképes és já-
tékos: 111 éve, 1905-ben nyílt 
meg Szentes központjában a 
Görög Udvar területén Fridrich 
János fényképészmester nap-
fénytetős műterme. A tárlaton 
nemcsak a legendás szentesi fo-

tográfus emlékét idézik meg, de 
a századelő korát, fényképészeti 
módszereit is.

– Felkértük a régi technikai el-
járásokat alkalmazó fotósokat, 
fotóművészeket, hogy a mai kor 
szellemében, de régi kézműves 
eljárásokkal készült képeikkel 
szerepeljenek ezen a kiállításon. 
A Fridrich Jánosról készült, és 
az általa készített fényképekből 
összeállított tárlattal pedig fel-
idézzük az 1900-as évek elejét, 
ezzel tisztelgünk a fényképész-
mester munkássága előtt – tud-
tuk meg Nagy István fotómű-

vésztől, a kiállítás szervezőjétől.
Összesen 61 alkotás mutatko-

zik be a tárlaton, melyet Szirbik 
Imre polgármester és Kincses Ká-
roly fotómuzeológus nyit meg. 
Az ezt követő konferencián feli-
dézik a korai fényképész műhe-
lyek kapcsolatát a polgársággal 
és a művészet iránt érdeklődő 
közönséggel. Labádi Lajos főle-
véltáros a szentesi fényképészet 
kezdeteit eleveníti fel, majd dr. 
Béres Mária, a Koszta József Mú-
zeum igazgatója az intézmény 
fotótárát mutatja be, azután a 
székelyudarhelyi Kováts Fény-
képészet munkatársa Negye-
dek nemzedéke, a család élete 
a fényképészet címmel beszél a 

ma is élő fotográfiai műhelyük-
ről, zárásként Kincses Károly Re-
inkarnáció című előadását hall-
gathatják meg az érdeklődők.

Az esemény időutazáshoz lesz 
hasonlatos, ugyanis aki kedvet 
érez hozzá és meg tudja olda-
ni, a megnyitóra az 1900-as évek 
első felét idéző öltözékben vagy 
kiegészítővel is érkezhet. 

Sokan aggódtak, megsínyli-e 
a fényírda a vele egybeépített 
fal bontását, de az ipartörténe-
ti kiállítóhely átvészelte a nyá-
ri munkálatokat, s a Tokácsli Ga-
léria kiállításával párhuzamosan 
december 22-ig a galéria nyitva 
tartásának idejében folyamato-
san látogatható lesz.

Fridrich 111

Palicska Irén

Empatikus gyereknevelés 
címmel szervezett kötetlen 
beszélgetést az érdeklődő 
szülőknek dr. Báló Mária gyer-
mekneurológus (képünkön) 
a múlt héten. Milyen gyerme-
ket szeretnének a szülők? Ho-
gyan tudjuk ezt elérni? Mi az 
empátia? Melyek az empati-
kus gyereknevelés alapelvei? 
Mindezekről szó esett a más-
fél órás beszélgetésen. 

– Az empátia együtt érző ké-
pességet jelent, amelynek két 
összetevője van. Először is fi-
gyelünk arra, akivel vagyunk, 
a másik pedig, hogy próbál-
juk megérteni az ő helyzetét 
és gondolatait, és fogadjuk el 
olyannak, amilyen! Az empa-
tikus gyereknevelés egyik fő 
elve, hogy nem bántalmazzuk 
a gyermeket. A szülők boldog, 
kiegyensúlyozott csemetét sze-
retnének, aki együttműködik 
velük, kellő önbizalommal ren-
delkezik. Fontos még, hogy ön-
álló legyen, és ehhez az szük-
séges, hogy ne törjük le az 
akaratát. Ez a másik fontos alap-
elv, különben a későbbiekben 
nem fog tudni kiállni magáért, 
az elveiért. Mondhasson a gyer-
mek nemet a szülőnek, de azt is 
tudassuk vele, hogy én vagyok 
a főnök. Tehát meghallgatom, 
együtt érzek vele, átgondolom, 
hogy a kérése teljesíthető-e? Az, 
hogy meghallgatom őt, nem je-
lenti azt, hogy a bábjává válok. 

– Egyáltalán ne törjük le az 
akaratát, nem nő majd így a fe-
jünkre?

– Az akarat letörése olyan do-
log, amikor meghallgatás nélkül, 
parancsszóval, tekintélyelvűség-
gel véget vetek a beszélgetés-
nek, az van, amit én akarok. Itt 
is az arany középutat kell keres-
ni! Az se nagyon jó, ha mindent 
megengedek a gyereknek, mert 
akkor a fejemre nő, de ha telje-
sen letöröm az akaratát, akkor 
már kicsi korában belenyugszik 
abba, hogy az van, amit anya és 
apa mond. Így később egy alá-
rendelődő, szorongó, félős, sokat 
izguló, mindenkinek megfelelni 
vágyó felnőtt lesz. Vagy pedig ké-
sőbb, serdülő korban lázadhat a 
szülői szigor és tekintély ellen, és 
súlyos esetben hátat is fordíthat 
a családnak, esetleg bandákban 
kriminalizálódhat. Ezt senki sem 
szeretné. 

– Mi jellemző még az empatikus 
gyermeknevelési módszerre? 

– Fogadjuk el a másikat olyan-
nak, amilyen! A szülő elvárása 
ugyanis nem mindig találkozik 
azzal, amilyen a gyermeke. Min-
den ember más és más, mindenki 
különlegesnek születik. Az egyik 
lényeges dolog, hogy a szülő fo-

gadja el a gyermek tempera-
mentumát, mert ha nem teszi, 
akkor abból kezdettől fogva na-
gyon sok konfliktus adódhat. Ha 
megértjük, empátiával felfogjuk, 
hogy a gyermekünk másmilyen 
természetű, mint amilyennek 
mi vártuk, akkor tudjuk segíteni 
őt a tehetségének, fejlődésének 
egészséges kibontakozásában. 

– Boldog gyermek csak boldog 
felnőtt mellett nőhet fel. Egyetért 
ezzel a gondolattal? 

– A boldogság valóban egy 
nagyon megfoghatatlan dolog. 
Ha én úgy érzem, hogy a helye-
men vagyok, és megkapom a 
környezetemtől és saját magam-
tól azt, amit szeretnék, akkor bol-
dog életet élhetek. Vannak, akik 
úgy gondolják, hogy minél több 
anyagi javat kell beszerezni, és 
akkor boldogok lesznek. Eddig 
még ezt nem sikerült elérni a vi-
lágon. Fontos, hogy saját maga-
mat, és a környezetemben élő-
ket is tartsam elég jónak. Akkor 
jól érzem magam a bőrömben és 
meg tudom valósítani azokat a 
célokat, amelyeket kitűztem ma-
gam elé.

Gyereknevelés empátiával

1.




Karácsonyi nyereményjáték!
Fődíj: 50 000 Ft értékű bankkártya

a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet jóvoltából. A játék 4 héten keresztül zajlik (nov. 25., dec. 2, 9, 16). A játékban való 
részvételhez négy héten keresztül ki kell vágni a karácsonyi gömböket, valamint válaszolni kell egy kérdésre. E heti kérdésünk:

Összesen hány településen van jelen a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezet Csongrád és Bács-Kiskun megyében?

Négy helyes válasszal és négy karácsonyi gömbbel vehetnek részt a sorsoláson. Beküldési 
határidő: 2016. december 20. A megfejtéseket és a kivágott gömböket postai úton várjuk a szerkesztőség 
címére. (6600 Szentes, Kossuth tér 5. Fsz. ép.) A sorsolás megtekinthető lesz a videomegosztón és a Facebookon.
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Lángi Zoltán, Csepeli Dóra

Barbecue. Manapság nép-
szerű fogalom, mindenki hasz- 
nálja, és másképp asszociál 
rá. Van, akinek jó időben, a 
hétvégi kerti rendezvények 
gyűjtő neveként szerepel sok 
esetben, mikor a faszén izzó 
parazsa felett sülnek a húsok, 
jó hangulatban, családi és ba-
ráti körben. Valakinek a raga-
dós, szósztól csepegős húsok 
jutnak eszébe. És van, aki-
nek a barbecue egy ételkészí-
tési technika neve. Ezúttal ez 
utóbbi témakörét mutatjuk 
be, próbáljuk emberközelivé 
hozni.

A barbecue, vagy röviden BBQ 
hazája jellemzően az Amerikai 
Egyesült Államok. Természete-
sen a világon sokfelé készülnek 
hasonló elven ételek, azonban 
egyértelműen legnagyobb ha-

tása az USA-ból származik. Maga 
a BBQ technika alacsony hőmér-
sékleten történő füstön sütést 
jelent. Tüzelőanyagként fa, il-
letve faszén kerül felhasználás-
ra. Alacsony hőmérséklet alatt 
a 100 – 150 Celsius fok közötti 
tartományt értjük. A másik jel-

lemzője, hogy indirekt módon 
történik a sütés, a tűztértől elvá-
lasztva. Az alacsony hőmérsék-
let miatt a sütési idő lényegesen 
hosszabb, mint más technikák 
esetén. Húsféléktől függően, 
akár 8-12 óra is lehet.

A BBQ ételeknek meg vannak 
a maguk emblematikus húsfaj-
tái, melyek általános közös jel-
lemzője, hogy zsírban gazda-
gabbak. Ilyenek például, a sertés 
oldalas, sertés lapocka, marha 
oldalas, marha szegy.

A BBQ ételkészítések során jól 
bevált recept egyedül a techni-
ka, ízek, zamatok vonatkozásá-
ban, mondhatni ahány ház annyi 
szokás. Nincsen egy egységesen 
meghatározott ízvilág. Mindenki 
saját receptekkel, fogásokkal te-
szi egyedivé ételeit. És éppen ez 
a változatosság teszi népszerűvé. 
Vannak, akik intenzív szószokkal 
teszik karakteressé a húst, sütés 
közben rákenve arra. Mások kü-
lönböző szárazpácokkal dolgoz-
nak. Vannak, akik keverik ezen 
technikákat. A magyar emberek 

ízléséhez leginkább közelebb a 
második módszer áll, mikor szá-
razpácokkal kezeljük a húst, és a 
szószt az étel mellé kínáljuk már-
togatósként.

Ez az ételkészítési technika a 
türelmes emberek „játszótere”, 
hiszen a hosszú sütési idő alatt 
türelmesen kell kivárni, hogy 
megfelelően elkészüljön az étel. 
Türelem kell ahhoz is, hogy nem 
szabad óránként ránézni a hús-
ra, hiszen az alacsony hőmér-
séklet miatt könnyen felborul a 
sütő hőegyensúlya, és akár órák-
kal is tovább tarthat a sütés. Ter-
mészetesen egy jó társaságban, 
sütés közben egy-egy üveg kéz-
műves sör elfogyasztásával, jó 
hangulatban, gyorsan telik az 
idő és készülnek el az ételek.

Az elkészült sültek gyorsan 
elfogynak az asztalról, hiszen 
a várakozás óráiban, sütő felől 
érkező illatok kellőképpen fel-
csigázzák érzékeinket ahhoz, 
hogy jóízűen fogyasszunk el 
mindent.

Hús, parázs, lélekTr e n d i

Sebők Tamás

A 73 éves Winston Groom tör-
ténész körökben is ismert, ám 
2016-ban már a huszadik regé-
nyét adta ki El Paso címmel. A 
Pulitzer-díjas újságíró egyik leg-
híresebb műve ezek közül a Ro-
bert Zemeckis filmrendező által 
adaptált Forrest Gump. Aktuá-
lis regényére mégis egy amolyan 
visszatérésként tekinthetünk, hi-
szen utoljára két évtizede jelent-
kezett könyvvel. 

Az El Paso története egy bos-
toni árvaházban kezdődik, ahon-
nan karácsony előtt vasútmág-

nás családja örökbe fogad egy 
kisfiút. A főhős, Arthur előkelő 
iskolákban nevelkedik, apja mel-
lett a vasúttársaságnál dolgo-
zik, felesége és gyermekei lesz-
nek. Egy ideig szürke, monoton 
hétköznapok világában él, ám 
a vadnyugaton nem sokáig le-
het nyugodt az ember. Gyerme-
keit hős forradalmárok rabolják 
el, akik országuk őslakosainak 
jogait szeretnék újra érvényesí-
teni. Pancho Villa a rablóvezér 
mellett olyan képzeletbeli és va-
lós szereplők alkotják a bandát, 
mint Ambrose Bierce, a világhí-
rű író, vagy John Reed, a szoci-

alista újságíró, illetve Villa egyik 
alvezére, aki száradó, zsugoro-
dó levágott emberi orrokból 
fűzött láncot hord a nyakán. Art-
hur megrendíthetetlenül üldözi 
a rablókat, akiket közben a gyer-
mekek tanítanak, többek között 
írni és olvasni. 

Ebben a regényben is előtér-
be kerül az, ami Winston Groom 
egyik védjegye, a valós történel-
mi események és a fikció vegyí-
tése. A könyv egy az egyben az 
életet mutatja be: érzelmes, go-
nosz, kegyetlen, tarka és szépsé-
ges. Igazi nagyágyú.

Winston Groom – El Paso



14  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. november 25.

Labádi Lajos

Szentesen 1871-ben kezdődött 
meg a polgári leányiskolai képzés. 
Az eredetileg 2 osztályosra ter-
vezett intézmény 1891-re 4 osz-
tályos tanodává fejlődött, száz-
nál több növendékkel és 13 fős 
tantestülettel. Az addigi szükség-
épületeket kinőtte az iskola, egy-
re sürgetőbbé vált egy megfelelő, 
állandó épület biztosítása. A váro-
si iskolaszék az Ifjú Bartha János 
Alapítvány segítségével megvá-
sárolta a Mácsai-féle házat, amely 
alkalmasnak látszott a bővítésre. 
A város saját költségén nem tudta 
biztosítani a fejlesztést, ezért már 
1896-tól szorgalmazni kezdték 
az iskola állami kezelésbe törté-
nő átadását. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter 1911-ben végre 
kedvező döntést hozott, ígérve, 
hogy az intézményt 1913. szep-
tember 1-től állami kezelésbe ve-
szik. A miniszteri határozat birto-
kában a város megvásárolta az 
iskolával szomszédos Kardos-féle 
telket, s felkérte Bohn Alajos épí-
tészt korszerű iskolaépület meg-
tervezésére. Bohn egy alápincé-
zett, emeletes, két utcára nyíló, 
„U” alaprajzú, sarkán főhomlok-
zatos épületet tervezett, négy ke-
rekoszlopos főbejárattal, fölötte 
timpanonnal. 

A minisztérium műszaki osztá-
lya 1912 júniusában engedélyez-
te az építkezés megkezdését. Az 
ipari szakmunkákra kiírt pályá-

zatra 29 ajánlat érkezett. Az épít-
kezést a „Szabó Testvérek” építési 
vállalkozó cég nyerte el. A kiírás-
nak megfelelően az eklektikus 

stílusú épület az év végére tető 
alá került. 1913. augusztus 26-án 
megtörtént a teljes épület mű-
szaki átadása. Az új intézményt 
szeptember 1-jén birtokba ve-
hették a tanárok és növendékek, 
amely 6 tantermet, torna-, zene- 
és kézimunkaszobákat, könyvtá-
rat, tanári és igazgatói irodákat, 2 
szertárat és 2 szolgálati lakást fog-
lalt magába. Az intézet hivatalos 
neve Magyar Királyi Állami Polgári 
Leányiskola lett.

Az I. és II. világháború kitörése 
után az épületet azonnal lefog-
lalták vöröskeresztes hadikórház-
nak. A román megszállás idején 
katonai szálláshelynek használ-
ták. 1948-ban megszűnt a leányis-
kolai képzés, helyét a 8 osztá-
lyos általános iskola vette át. Ettől 
kezdve 2012-ig az intézmény Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola néven 
működik. Ma a Zsoldos F. Szak-
munkásképző- és Szakközépisko-
la használatában van.

A felső képen látható földmun-
kás szobor Borbereki Kovács Zol-
tán alkotása (1935), amelyet a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter 
ajándékozott Szentesnek, mint 
„kubikos fővárosnak”. Az alkotást 
1947-ben áthelyezték a Széche-
nyi-ligetbe, ahol ma is látható.  

Az iskola előtti parkban terebé-
lyesedik az ún. Olimpiai tölgy, 
Lőrincz Márton olimpikon aján-
déka, aki az 1936-os berlini olim-
pián kötöttfogású birkózásban 
aranyérmet nyert, s az emlékbe 
kapott facsemetét második szü-
lővárosának, Szentesnek adomá-
nyozta. Ünnepélyes elültetésére 
1937 tavaszán került sor.

Tofi fotó

Szentes arculata régen és ma (18.)

Olimpiai tölgy és földmunkás szobor 
a Polgári Leányiskola előtt

Péntek (november 25.)
13:00 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
15:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
18:00 Legendás állatok és megfigye-
lésük
20:30 Éjszakai ragadozók
Szombat (november 26.)
11:30 Barbie: Csillagok között
13:00 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
15:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
18:15 Éjszakai ragadozók
20:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
Vasárnap (november 27.)
11:30 Barbie: Csillagok között
13:00 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
15:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
18:00 Legendás állatok és megfigye-
lésük
20:30 Éjszakai ragadozók
Hétfő (november 28)

15:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
18:15 Éjszakai ragadozók
20:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
Kedd (november 29.)
15:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
18:00 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
20:30 Éjszakai ragadozók
Szerda (november 30.)
15:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
18:15 Éjszakai ragadozók
20:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
Csütörtök (december 1.)
14:30 3D Vaiana
16:30 3D Vaiana
18:30 #Sohavégetnemérős
20:30 Tapló Télapó 2
Péntek (december 2.)
14:30 Vaiana
16:30 3D Vaiana
18:30 ...és megint dühbe jövünk
20:30 Tapló Télapó 2

Moziműsor
Nov. 28. – dec. 4.

Hétfő
Tojásleves
A menü: Rakott zöldbab
B menü: Carbonara penne, 
reszelt sajt
C menü: Tanyasi töltött borda, 
rizs köret
Kedd
Csontleves
A menü: Paradicsomos 
húsgombóc
B menü: Mézes chilis 
csirkeszárny
C menü: Borzas szelet, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Karalábéleves
A menü: Zöldborsós 
pulykatokány, rizs köret
B menü: Mustáros-tejfölös 
sertésragu, galuska
C menü: Gombás töltött bor-
da, vegyes köret, savanyúság
CSütörtöK
Májgaluska leves

A menü: Füstölt tarjás töltött 
borda, vegyes köret, savanyú-
ság
B menü: Rántott sajt , kukori-
cás rizs, tartármártás
C menü: Párizsi szelet, kukori-
cás rizs, savanyúság
PénteK
Legényfogó leves
A menü: Morzsás tészta
B menü: Tepertős pogácsa
C menü: Rántott szelet, burgo-
nya, savanyúság
Szombat
Almaleves, Csülökpörkölt, 
burgonya, savanyúság
VaSárnaP
Húsleves, Fűszeres-sajtos csir-
kemell rántva, krokett sava-
nyúság

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 nov. 28.-dec. 2.
Hétfő – Húsleves

A menü: Fejtettbab főzelék, 
főtt hússzelet

B menü: Sertésflekken, panírozott 
hagymakarika, paradicsomsaláta, 

pirított burgonya
Kedd – Zöldborsókrém leves
A menü: Bakonyi pulykacomb, 
tészta köret, csemegeuborka

B menü: Grill csirkecomb, rizibizi, 
őszibarackbefőtt

Barackos túróval töltött palacsinta
Szerda

A menü: Májgaluska leves,

Rántott sertésszelet, burgonyapüré, 
csemege uborka

B menü: Bolognai spagetti
Csütörtök – Erdei gyümölcskrém leves

A menü: Csirkemell roston, 
párolt vegyes zöld köret

B menü: Brassói aprópecsenye, 
káposztasaláta

Péntek – Vad raguleves
A menü: Meggyes rácsos

B menü: Harcsafilé roston, 
kapormártás, puliszka

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

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Sarusi Kiss An-
talné (Erdei Ferenc utca 13.). Nyeremé-
nye egy Frei kávé- és teacsomag a Szar-
vasi Húsbolt felajánlásából. Ezen a héten 
a Szentesi Mozi páros belépőjét sorsol-
juk ki. Megfejtéseiket küldjék el a 6600 
Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. postacím-
re, vagy a szentesielet@gmail.com inter-
netes címre.

Vízszintes: 1. Mark Lawrence kortárs ame-
rikai írótól idézünk. 13. Ez a közelebbi. 14. 
Részmunkaidőben alkalmazott pedagógus. 
15. Nógató szócska. 16. Millió, nagy (angol). 
18. Jól áll (Pl.: ruha). 19. Mezőgazdasági bir-
tok. 20. Elé. 22. Rostnövény. 23. Régi, ódon, 
népiesen és visszafelé. 24. Földdarab. 25. Ál-
lókép. 27. Alapelv közepe! 29. Tagozat, fa-
kultás. 30. Korai gyümölcs. 33. Kártyalap. 41. 
Becézett Etelka. 42. Rutinblogban van! 45. 
Mozik közepe! 47. Ködös, párás. 49. Siker-
díj. 51. Ékezethiány: rostélyosak. 54. Motor-

csónak. 55. Félig óbor! 56. Vezető főpapja. 
58. … Boleslav – gépjárműgyártásáról ne-
ves cseh település. 60. Jód és klór vegyjele. 
61. Karosszék. 63. Orosz folyam. 64. Étkez-
tek. 66. Germán eredetű férfi keresztnév. 68. 
Emésztőnedv. 69. Vizitál. 72. Délfenyő (chilei 
pikkelyfenyő). 73. Arzén vegyjele. 74. Sakkos 
egynemű hangzói.

Függőleges: 1. 2001-ben autóbaleset-
ben elhunyt, Csongrádhoz kötődő olim-
piai és világbajnok magyar vívó (Zoltán). 
2. Daru. 3. Odasült. 4. Fél hízó! 5. Súrolja. 6. 
Humorista, zenész, a Holló Színház veze-
tője (Miklós). 7. Amerikai magánegyetem 
New Haven városában. 8. Női név, Dinának 
is becézik. 9. Nobélium és kálium vegyjele. 
10. Nyakrész! 11. Érdektelenség miatt ásíto-
zó. 12. Testnevelés. 17. Vércsoport. 19. Róka 
kicsinye. 21. Palindrom férfinév. 23. Dagad 
a tészta. 26. Jegyzeteltek. 28. Csendes-óce-
áni ország, a Fülöp-szigetektől keletre, In-

donéziától északkeletre. A szigetcsoport az 
Egyesült Államok társult állama. 31. Folyó 
Észak-Olaszországban. 32. Cin. 34. Az egyik 
alapízt. 35. Az európai ember hódításai előtt 
létező ősi indián civilizáció Dél-Amerikában. 
36. Nyárelő! 37. Szóáradatos, terjengős. 38. 
Magyar és román gépkocsik jelzése. 39. Tá-
madásaik. 40. Katonák illetménye. 41. …er 
- európai műveltségű, képzettségű és gon-
dolkodású, széles látókörű személy. 43. Ra-
jongva szerette. 44. Kerékpár. 46. Vajon tud 
rólam? 48. Visszafelé: ivóedény. 49. Az idézet 
második része. 50. Csokonai Vitéz Mihály szó-
lította így Vajda Julianna nevű múzsáját. 52. 
Szentesi születésű, a Nemzet Művésze cím-
mel kitüntetett, Kossuth-díjas építészmér-
nök (György). 53. Testrész. 57. Kereszt, feszü-
let angolul. 59. Súlymérték. 62. Pintes fele. 
65. Somogy megyei város. 67. Angol nyelv-
ben asszonyt jelöl. 70. Hamis. 71. Határozott 
névelő.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 49. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Heti menü:
november 28. - 

december 2.
Hétfő
A menü: Scsí leves, Hétvezér tokány, tészta
B menü: Makói vágottas,
Rántott csibemáj, finomfőzelék

Kedd
A menü: Lencseleves virslivel,
Rakott kelkáposzta
B menü: Fűszeres almaleves, tejszínes- 
kapros csirkemell falatok, párolt rizs

Szerda
A menü: Hamis gulyásleves
Ecseri töltött karaj, rizibizi
B menü: Zöldborsóleves
Zúzapörkölt, nokedli

Csütörtök
A menü: Húsleves házi 
tésztával, Dónáti sertés- 

szelet, tészta
B menü: Sajtos fokhagymaleves

Csibemell szezámos bundában, 
vegyes gyümölcsszósz

Péntek
A menü: Palócleves,
Mustáros flekken, hagymás tört burgonya
B menü: Grízgaluskaleves
Grill csirkecomb, zöldséges rizs

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu

1 2 3 S 4 5 6 7 8 9 10 F 11 12
Á↓

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 M
→

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72

L
→ Z M 73 74



16  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. november 25.

Pásztor pite
Hozzávalók: 6 db lilahagyma, 1 db sárgarépa, 5 dkg vaj, 2 db babérlevél, 

kakukkfű ízlés szerint, bors, só ízlés szerint, 50 dkg darált sertéshús, 1 kis 
dobozos sűrített paradicsom, 0.5 l húsleves, 25 dkg zöldborsó.

A tetejére: 50 dkg burgonya, 1 dl tej, 12 dkg vaj, 2 db tojássárgája.
Elkészítése: A hagymát és a sárgarépát kis kockákra vágjuk, hozzáadjuk 

a babérlevelet, kakukkfüvet és a vajon öt percig sütjük. Hozzáadjuk a da-
rált húst, a paradicsompürét, az egészet jól átsütjük, sózzuk, borsozzuk. 
Hozzáöntjük a húslevest és mártás sűrűségűre főzzük. Jöhet bele a zöld-
borsó, amivel együtt még öt percet pároljuk. A burgonyát megfőzzük, át-
törjük, ízesítjük és a tejjel, tojással pürét készítünk belőle. A húsos mártást 
egy hőálló tálba kanalazzuk, majd a burgonyapürével bevonjuk a tetejét. 
190 fokra előmelegített sütőben arany barnára sütjük. Tálalás előtt érde-
mes 10-15 percet várni, úgy szebben lehet tálalni.

Jó étvágyat kívánunk!

Szentes családi ízei

Született
Csákó-Balogh Lajosnak és Ka-

lamusz Nórának Jázmin (képün-
kön), Staberecz Csabának és Ber-
ki Rebeka Mirjamnak (Muskátli 
u. 8.) Zsófia, Székely Zsoltnak és 
Almási Éva Editnek (Klauzál u. 3. 
A. lph. 3/9.) Zente Zsolt, Kis Dáni-
elnek és Kovács Évának (Drahos 
u. 4 2/10.) Gergő, Dóczi István-
nak és Mihalik Kittinek (Horváth 
M. u. 5. 4/99. ) Elizabet Amanda, 
Vida Lajosnak és Vass Eszternek 
(Rákóczi F. u. 31/A.) Martin Leon 
nevű gyermeke.

Elhunyt
Szabó Lászlóné (Nagyhegy 

183.), Almási Lajos (Kéreg u. 34.), 
Beszterczeiné Sarkadi-Nagy Zsu-
zsanna (Gergely u. 16.)

Családi
események

Burgonya 100-130 Ft/kg, répa 120-
250 Ft/kg, gyökér 400-700 Ft/kg, zeller 
200 Ft/db, petrezselyem 80-100 Ft/cso-
mó, hegyes erős paprika 90 Ft/db, fe-
hér paprika 350-400 Ft/kg, almapap-
rika 250 Ft/kg, paradicsom 280-450 Ft/
kg, póré hagyma 100 Ft/cs, vöröshagy-
ma 150-180 Ft/kg, tojás 35-40 Ft/db, ka-
por 100 Ft/cs, kígyóuborka 260-380 Ft/
kg, saláta 150 Ft/db, lilakáposzta 350 
Ft/kg, kelkáposzta 300-350 Ft/kg, fe-
hérkáposzta 100-150 Ft/kg, cékla 200-
250 Ft/kg, jégcsapretek 100 Ft/db, fe-
kete retek 250 Ft/kg, lilahagyma 250 
Ft/kg, alma 150-250 Ft/kg, birsalma 490 
Ft/kg, körte 400-450 Ft/kg, szőlő 550 Ft/
kg, narancs 380-400 Ft/kg, banán 350-
400 Ft/kg, csíramálé 220 Ft/kg, citrom 
400-480 Ft/kg, karfiol 600 Ft/kg, brok-
koli 600 Ft/kg, spenót-sóska 900 Ft/kg.

PIAC

KOS
Élénk társasági életet él ezekben a hetekben, sok új emberrel találkozik, 
és néhány új barátság kialakítására is alkalma nyílik.
BIKA
Felszínre kerülhetnek eddig ismeretlen tehetségei, amelyeket nagy 
örömmel tökéletesít. Ne tévessze szem elől célkitűzéseit!
IKREK
Érdeklődési köre újabb lehetőségekhez vezetheti el. Ez a hónap a szemé-
lyiség megismeréséről és fejlesztéséről szól.
RÁK
Pénzügyeiben pompásak a kilátásai. Ajándékozás, jutalom vagy kineve-
zés által nagyobb bevételhez juthat.
OROSZLÁN
Szerteágazó érdeklődési körének, érdeklődő természetének, valamint jó 
szervezőkészségének köszönhetően sok tekintetben kedvező lesz ez a hó-
nap.

SZŰZ
Az őszinteség sokat segít a gondokon, megoldásokat is hozhat. A jó kommuniká-
ció óriási változásokat eredményezhet ezekben a hetekben!
MÉRLEG
Sokat javíthat helyzetén, ha szeretteivel tartalmasan tölti az idejét, nyíltabban 
megosztja velük gondolatait és aggályait.
SKORPIÓ
Kiváló lehetőségei adódnak ebben a hónapban, hogy személyes érdekeit a le-
hető legjobban érvényesítse.
NYILAS
Pénzügyeiben legyen elővigyázatos és éber. Tartsa szem előtt kilátásait!
BAK
A hónap vége felé adódik néhány nagyon kellemes és mozgalmas társasági 
esemény. Családi élete is aktívabbá válik.
VÍZÖNTŐ
Sokkal jobb dolgok várnak önre, mint az elmúlt hetekben, nem érdemes te-
hát visszafognia magát!
HALAK
Akár messzebbre utazik világot látni, akár helyben néz körül, sok öröme tel-
het az utazásban.

November 25 - december 1.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: december 05-11.
Hétfő: Zöldborsóleves 

vajas galuskával
A menü: Tejfölös-gombás csirkeragu, 

kukoricás rizs
B menü: Debreceni sertésragu, 

tészta köret
C menü: Sertésborda burgonyás köntös-

ben, kukoricás rizs
Kedd: Húsleves

A menü: Vadas szelet tésztaköret
B menü: Húsgombóc paradicsommártás
C menü: Sokmagvas rántott csirkemell, 

tepsis burgonya
Szerda: Meggyleves

A menü: Borsos tokány, 
szalonnás burgonyapüré

 B menü: Búbos hús, 
szalonnás burgonyapüré

C menü: Rántott sajt, rántott zöldségek
Csütörtök: Magyaros burgonyaleves

A menü: Sertéspörkölt, 
kelkáposzta főzelék

B menü: Kínai édes-savanyú csirke, 
párolt rizs

C menü: Mátrai borzas szelet, párolt rizs
Péntek: Májgaluska leves

A menü: Túrós csusza
B menü: Bolognai spagetti

C menü: Milánói sertésszelet
Szombat: Kacsaaprólék leves 

Rántott csirkecomb, 
grillezett sárgarépás sütőtök

Vasárnap: Erdei gyümölcsleves
Mustáros szelet pirított hagymával, 

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: november 28.- december 05. Dr. Bugyi István Gyógyszertár 
(Szentes, Kossuth tér 5.) minden nap, hétvégén és ünnepnapokon is 8-20 óráig, szombaton 
vasárnap és ünnepnapokon 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 Csongrád Megyei Dr. Bu-

gyi István Kórház Tudományos 
Bizottsága tisztelettel meg-
hívja önt december 1-én, csü-
törtökön 19 órától kezdődő 
tudományos programjára a 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház ebédlőjébe. 

Előadást tart dr. Adorján An-
dor és dr. Zacher Gábor.
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Hering Viktor

Remek mérkőzésen szerzett 
pontot a Szeged ellen a Metal-
com-Szentesi VK férfi vízilab-
da csapata. A mieink az idei 
esztendőt a Vasas ellen zárják 
a fővárosban. 

A Szentes-Szeged megyei 
rangadó előtt a vendégek tűn-
tek esélyesebbnek, ám a mér-
kőzés végére eltűnt a két csapat 
közötti különbség a medencé-
ben. Pedig rosszul kezdett Pel-
lei Csaba együttese, a vendégek 
már 3-0-ra vezettek, és a mieink 
pontatlan, sok hibával tarkított 
játéka inkább bosszantó volt, 
mint léleksimogató. Az első ha-
zai találatra jó negyedórát kel-
lett várni, a korábban büntetőt 
is hibázó Reuten előnyből szépí-
tett. A komoly gödörbe csúszó 
szegediek mellett az egyre in-
kább magára találó szentesi csa-
patból előbb Tóth Gyula, majd 
Werner, ezt követően pedig So-
mogyi volt eredményes, és ez-
zel már a Metalcomnál volt az 
előny. A harmadik negyed vége 
előtt egyenlített a Szeged, így az 
utolsó nyolc percnek 4-4-es dön-
tetlennel vágtak neki a csapa-
tok. Külön fejezetet érdemel a 
Szentes kapusa, Horváth Tamás, 
aki György Dávid eltiltása miatt 

amolyan beugróként szerepelt 
az elmúlt mérkőzéseken. A ko-
rábban már visszavonult hálóőr 
a legszebb napjaira emlékezte-
tő, parádés teljesítményt nyúj-
tott a kapuban, pazar védéseivel 
sokáig meccsben tartotta társa-
it, később pedig oroszlánrészt 
vállalt abból, hogy a Metalcom 
pontot szerzett a Szeged ellen. 
A találkozó utolsó negyedében 
egy-egy találat esett mindkét ol-
dalon, illetve egészen pontosan 
volt ott több, annak látszó szen-
tesi lehetőség, de azt nem adták 
meg a játékvezetők. Míg a ven-
dégek edzője, Varga Péter saját 
csapatának nagyképű játéká-
ról beszélt, és gratulált a Szen-
tesnek, addig Pellei Csaba veze-
tőedző az övéit dicsérte – nem 
érdemtelenül. – Rosszul kezd-
tünk, de csapatom tartásáról 
mindent elárul, hogy 0-3 után is 
talpra tudtunk állni. A védekezé-
sünk teljesen rendben volt, csak 
így tudunk mérkőzésen pontot 
szerezni. A lőtt gólok számát te-
kintve most sem tudtuk túllép-
ni a hetet, de ez ezúttal nem is 
kellet. Két olyan gólunkat azon-
ban nem adták meg, amit más, 
otthon játszó együttesnek meg-
adnának a játékvezetők. Azt 
gondolom, hogy a döntetlen-

re teljesen rászolgáltunk, ha va-
lamivel több szerencsénk van, 
akkor akár a győzelem is meg 
lehetett volna. Horváth Tamás 
fantasztikus sportember, nagy-
szerűt nyújtott ma is. Már az el-
múlt mérkőzés után megvettem 
neki egy palack bort, hogy meg-
köszönjem neki a segítségét, de 
most újra be kellett állnia, most 
már tényleg átadom neki az 
ajándékát.

Arra a kérdésre, hogy vajon 
György Dávidot, akinek lejárt 
az eltiltása, kiszorítja-e a kapu-

ból a rutinos kapus, Pellei Csaba 
azt mondta, hogy György Dávid 
a csapat kezdőkapusa, akit kivá-
lóan helyettesített Horváth Ta-
más. 

Hír még a csapat háza tájáról, 
hogy velük edz az egykori orosz 
válogatott, Viktor Visnyjakov, aki 
azonban az átigazolási szabá-
lyok miatt csak februárban csat-
lakozhat a Metalcomhoz. Egy 
mérkőzésen még nélküle száll 
medencébe a gárda, a mieink a 
Vasas otthonában zárják az idei 
esztendőt. 

Horváth-parádé és bravúrpont a Szeged ellen

Sebők Tamás 

A Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnok 20 éves szüle-
tésnapját ünneplő esemény 
zárásaként egy másodosz-
tályú férfi kosárlabda mér-
kőzést is megtekinthettek a 
sportcsarnokba látogatók. A 
Kosárlabda NBII-es bajnokság 
keleti régiójának szombat esti 
mérkőzésén a három győze-
lemmel listavezető helyen álló 
debreceni Ziccer Tigriseket fo-

gadta a Szentesi KK a sport-
csarnokban. A szentesi csapat 
szoros mérkőzésen szerezte 
meg újabb győzelmét.

Már-már tombolt a bizonyítá-
si vágy a Szentesi KK felnőtt férfi 
kosarasaiban, hiszen az utolsó 3 
fordulóban vereséget szenved-
tek Aleksandar Preskar tanítvá-
nyai. November 19-én, szom-
baton sem volt könnyű dolguk, 

hiszen az NBII-es bajnokság lis-
tavezetőjét fogadták hazai pá-
lyán. Az első negyedben meg is 
mutatták erejüket a vendégek, 
akik az akciókat kerülve inkább 
a távoli dobásokra fektették a 
hangsúlyt, dobtak is 4 triplát 
az első 10 perc folyamán. A ha-
zaiak azonban nem torpantak 
meg, végig a tigrisek sarkában 
álltak és 21:22-vel zárták a játék-
részt. A továbbiakban folytató-
dott a kiélezett játék, a félidőre 
is maradt az 1 pontos különb-
ség, ám most a szentesieknél 
volt az előny 41:40 arányban. A 
harmadik 10 percet ismét a Zic-
cer Tigrisek nyerték, kitartó já-
tékuk azért is kiemelendő, mert 
egyetlen cserével játszották vé-
gig a mérkőzést. Az utolsó játék-
rész előtt három pontos (61:64) 
előnyben voltak. A végjátékban 
parádés játékkal fordítottak a 
hazaiak. Kiemelendő Vujadino-
vic Vladimir, Gajic Nemajna és 
Halász Ákos egész mérkőzésen 

nyújtott teljesítménye, amely 
nagyban hozzájárult a 9 pontos 
győzelemhez.

– Ki kell emelnünk Gergely 
Dávid játékát is, aki védekezés-
ben és támadásban is hasznos 
tagja volt csapatunknak. Hosz-
szú idő után Dávid 10 pontot ért 
el, reméljük ez a javuló tenden-
cia nem fog megtorpanni. Ezzel 
a diadallal közelebb kerültünk 
egyik célunk megvalósításához, 
hogy hazai pályán minimum 5 
mérkőzést nyerjünk – mondták 
el az egyesület részéről. 

Szentesi KK - Ziccer Tigrisek 
79:70 (21:22,20:18,20:24,18:6)

A Szentesi pontszerzők: Ger-
gely: 10, Gajic: 28, Halász: 17, Vu-
jadinovic: 12, Mácsai: 2, Csaba: 2, 
Szanyi: 2, Orgona: 4, Csábi: 2. 

A Szentesi Kosárlabda Klub 
ezzel a győzelemmel a Férfi NBII 
Keleti csoportjának tabelláján 
a 7. helyet foglalja el. Legköze-
lebb, november 23 látogatnak a 
Ceglédhez Marossyék.

A régió listavezetőjét győzték le
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Hering Viktor

A Szegedet 10-2-re legyőz-
te a bajnokságban, a Magyar 
Kupa elődöntőjében viszont 
19-8-ra kikapott az UVSE 
együttesétől a Hungerit-Szen-
tesi VK női vízilabda csapa-
ta. Tóth Gyula együttese így 

is elégedetten és bronzérem-
mel térhetett haza Dunaújvá-
rosból.

Meglepetés a javából! A Buj-
ka Barbarát nélkülöző szegedie-
ket a Hungerit vízilabdázói nem 
kímélték, nyolcgólos győzelmet 
arattak a szentesi lányok a me-

gyei rangadón. – Tudtuk, hogy 
ha Bujka nem játszik, akkor az 
komoly sansz lehet a számunkra 
– nyilatkozta Tóth Gyula, a csapat 
vezetőedzője. – Nagyon készül-
tünk a mérkőzésre, hiszen az idei 
bajnokságban a legnagyobb ri-
válisunk a Szeged, és szerettünk 
volna visszavágni nekik a koráb-
bi vereségért. A mérkőzés előtt 
fél órával változtattunk az előző-
leg megbeszélteken, és a lányok 
maximálisan meg is valósították 
az eltervezetteket. Jól működött 
a védekezésünk, támadásban 
pedig értékesítettük a helyzete-
inket, így alakult ki a nagy gó-
larányú győzelmünk. 

A Magyar Kupában már az is 
hatalmas fegyverténynek szá-
mított, hogy a Szentes ott lehet 
a legjobb négy között. Az elő-
döntőben a későbbi kupagyőz-
tessel, az UVSE együttesével ját-
szottak Farkasék, és bár sokáig 
jól tartották magukat a lányok, 
a vége mégis tizenegy gólos ve-
reség lett. A 19-8-ra elvesztett 

elődöntőt követően mégis bol-
dogan, és bronzérmesként tér-
hetett haza a csapat. – Nekünk 
már az is ünnep volt, hogy itt le-
hettünk – nyilatkozta a szentesi 
szakvezető. – A harmadik negye-
det rontottuk el nagyon, a másik 
három negyedben elfogadható-
an vízilabdáztunk. Építkezünk, 
tanulunk tovább, szeretnénk 
szépen befejezni ezt az eszten-
dőt a Honvéd otthonában. 

A Hungerit szerdán a fővá-
rosban játszotta utolsó bajnoki 
mérkőzését ebben az esztendő-
ben. A csapat tagjai másfél hetes 
pihenőt kapnak, majd kezdődik 
a felkészülés a január 7-én foly-
tatódó bajnoki pontvadászat-
ra. – A bajnokság elején elma-
radottakat szeretnénk pótolni a 
felkészülés során, de most sem 
lesz könnyű dolgunk, hiszen a 
junior válogatott keretébe tarto-
zó szentesi lányok közül lesznek 
olyanok, akik december 3-án el-
utaznak Aucklandba, a világbaj-
nokságra – mondta Tóth Gyula.

Hering Viktor

Sportolásra kiváló időben, 
jó talajú pályán fogadták a 
SZEKERCE rögbisei az NB II 
őszi zárófordulójában a Buda-
pesti Kosok együttesét. A mi-
eink 27-13 –ra nyertek, győ-
zelmükkel pedig vezetik az 
NB II-es bajnokságot. 

Pontszerzésben reményked-
tek a szentesi-kecskeméti rög-
bisek, ám valószínűleg senki 
nem bánta, hogy végül maga-
biztos játékkal tartották itthon 
az öt pontot. A SZEKERCÉBŐL 
ezúttal a ceglédiek hiányoztak, 
ám a hazai vegyes így is teljes 
sorral, és nyolc cserével várta a 
derbit, míg a fővárosiak ponto-

san tizenöten érkeztek, így a vé-
gére érthetően elfáradtak. – Ez 
legyen az ő bajuk, mi megfele-
lően tudtuk forgatni a csapatot, 
így ennek köszönhetően kicsi-
kartuk a győzelmet – mondta el 
a ’91-esek szakmai vezetője. – A 
találkozó felénél volt egy kisebb 
hullámvölgyünk, de jót tett a 
csapatnak, hogy Bélteki Zsolt 
pályára lépett, aki összekapta a 
társaságot, és innen kezdve len-
dületes akciókkal felőröltük el-
lenfelünket.

A csapat ezzel a sikerrel a táb-
lázat élére ugrott, ami azt je-
lenti, hogy a másodosztályban 
a SZEKERCE áll az élen, a tava-
szi nyitányig mindenképpen. 
A Kosok ellen Nagy Mátyás 10, 

Farkas Zsolt, Asztalos Csaba és 
Papp Zoltán 5-5, Pogrányi István 
pedig 2 pontot szerzett. A kez-
dőrúgást hagyományosan egy 
másik sportág jeles képviselője 
végezte el, nevezetesen Lantos 
Lehel karatéka, aki fekete öves, 
Európa-bajnok sportolóként, 

az Immortals Martial Arts Team 
vezetőjeként indította útjára a 
labdát.

A rögbisek nem pihennek, hi-
szen az erőnléti edzések folyta-
tódnak egészen tavaszig, a cél 
pedig nem más, mint megőrizni 
a most kivívott pozíciót.

Bronzérmes a Hungerit

Élen a rögbisek

SZENTESEN 1,5 szobás panellakás 
eladó. Telefon: 30/232-1703

BORSÓLISZT 10% borsóval el-
adó. Telefon: 70/389-7965

ELADÓ ingatlana van? Rövid időn 
belül segítünk értékesíteni. http://
www.ingatlankozvetito.com

GONDOZÓNŐ nagy gyakorlattal 
mindenben segít Telefon: 30/259-
1931 

 KOSSUTH tér 5. 5/10. 1,5 szobás 
lakás eladó. Telefon: Cseuz: 20/579-
1144, közös képviselő: 20/354-3445

KONYHASZEKRÉNY, konvekto- 
rok, gáztűzhely, mosdókagyló és ga-
rázs, vagy üzlethelyiség ajtajának meg- 
felelő üvegajtó eladó. Telefon: 63/313-
004

SZENTESEN az Új utcában 1. 
emeleti 52 m2-es, másfél szobás lakás 
8nm önálló pincerésszel 8,9 M Ft-ért 
eladó. Tel.: 20/414-0506

SZŐLŐPRÉS, szőlő zúzó, csigaevő 
futókacsa eladó. Telefon: 63/314-246

BONTATLAN chi gép eladó. Ár: 
15.000 Ft. Akár ajándéknak is. Tel.: 
30/263-1625

ÜZLETHELYISÉG forgalmas he-
lyen (Ady E. u.) kiadó. 1 nagy, vagy 2 
kisebb. Tel.: 30/516-1885 

HÁZ eladó, Derekegyház Béke u.1.
Telefon: 30/429-0590

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

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

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

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: 0620/498-0830

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

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.

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Pólyáné Téli Éva

Ebben az évben immár 13. al-
kalommal rendezte meg a Hód-
mezővásárhelyi Szenior Úszó 
és Vízilabda Club a szenior, azaz 
a 25 évnél idősebb úszók szá-
mára a versenyét. Az Arena Ju-
nior Úszó Európa bajnokságra 
felújított medencében nagyon 
nagy mezőny gyűlt össze. A 
magyarok mellett számos kül-
földi úszóklub is képviseltet-
te magát, így színvonalas küz-
delmek zajlottak két napon át 
a medencében. A verseny leg-
idősebb versenyzője, dr. Bánki 
Horváth Béla többszörös világ- 
és Európa-bajnok úszó 96. évét 
töltötte be ebben az évben. 

A versenyen több korosztályos 
országos csúcs, illetve alapcsúcs 
született. A Szentesi Delfin ESC 
4x200 méteres váltója a VI. kor-
csoportban is közéjük tartozott. 

A szentesiek számtalan gyö-
nyörű eredménnyel tértek haza. 
Felvégi Zsuzsanna: első helyen 
végzett 200 gyorson, 50 és 100 pil-
lén, ezüstérmet szerzett 400 gyor-
son, 50 gyorson, és egy bronz- 
érmet is begyűjtött 100 gyorson. 
Dr. Borzi Miklós első helyen vég-
zett 50, 100, 200 gyors és harma-
dik lett 400 gyorson. Pólyáné Téli 
Éva aranyérmes lett 50 mellen és 
pillén. Pászti Edit első helyen csa-
pott célba 50 háton és gyorson.

Melkuhn Dezső első helye-

zett lett 400 gyorson, ezüstér-
met nyert 200 és 100 gyorson, 
valamint 100 pillén és harmadik 
lett 200 vegyesen. Pengő Erzsé-
bet aranyérmet nyert 50 mellen, 
második helyezett lett 100 mel-
len és bronzérmet nyert 50 és 100 
gyorson. Venczel Kincső 1. helyen 
zárt 200 vegyesen és egy ezüs-
töt is hazahozott, amit 50 pillén 
szerzett. Bertényi Mária második 
lett 50, 100, 200 és 400 gyorson, 
és bronzérmes 50 és 100 mellen. 
Bocskay Zsófia a dobogó második 
fokára állhatott az 50 és a 100 pil-
le, valamint a 200 vegyes után, de 
egy bronzéremmel is gazdago-
dott 200 gyorson. 

Lukátsy Katalin ezüstérmet 
szerzett 50 és 100 mellen, vala-
mint 200 vegyesen, harmadik lett 
100 háton. Debreczeni Beáta má-
sodik helyezett lett 50 mellen és 
100 háton és bronzérmes 200 ve-
gyesen. Simon Tamás: 50 háton 
ezüstöt, 50 pillén bronzot szer-
zett. 

Demeterné Zsuzsa 50 és 100 há-
ton szintén bronzéremmel gazda-
godott. Bodnár Istvánné 50 mel-
len a harmadik helyezést érte el. 

A váltókban is remekeltek a ha-
zai szenior úszok a 4x200 m-es 
VI. korcsoportos MIX gyorsváltó 
új országos alapcsúszot úszva az 
első helyet szerezte meg. A csa-

pat tagjai: dr. Borzi Miklós, Mel-
kuhn Dezső, Bocskay Zsófia, Ber-
tényi Mária. Az V. korcsoportos 
4x50 m férfi gyorsváltóban ezüs-
térmet szerzett a dr. Borzi Miklós, 
Simon Tamás, Lucz Imre, Melkuhn 
Dezső négyes. A III. korcsoportos 
nők esetében sem volt ez más-
képp szintén második lett Felvégi 
Zsuzsanna, Pengő Erzsébet, Deb-
reczeni Beáta, Venczel Kincső, és a 
VI. korcsoportos MIX váltó tagjai: 
Bodnár Istvánné, Lukátsy Katalin, 
Bertényi Mária, Bocskay Zsófia is a 
dobogó második fokára állhattak 
fel. Szintén ezüstérmesek lettek 
VI. korcsoportos 4x50 m MIX ve-
gyes váltó tagjai: dr. Borzi Miklós, 
Melkuhn Dezső, Bocskay Zsófia, 
Demeterné Zsuzsa. Ugyancsak a 
dobogó második fokára álhatott 
az V. korcsoportos 4x50 m-es férfi 
vegyes váltó: dr. Borzi Miklós, Si-
mon Tamás, Lucz Imre, Melkuhn 
Dezső. 

Második helyezést érte el a VI. 
korcsoportos 4x50 m női vegyes 
váltó: Bodnár Istvánné, Lukát-
sy Katalin, Demeterné Zsuzsa és 
Bocskay Zsófia. Ugyancsak a do-
bogó második fokára állhatott 
fel a VI. korcsoportos 4x50 m-es 
MIX gyorsváltó Pengő Erzsébet-
tel, Pászti Edittel, Borzi Miklóssal 
és Melkuhn Dezsővel a soraiban.

Sebők Tamás

Vereséget szenvedett a 
Szentesi Kinizsi férfi labdarú-
gó csapata a megyei elsőosz-
tályú bajnokság szombat dél-
utáni mérkőzésén. Koncz Zsolt 
lemondását követően Néme-
thy László vette át a csapat 
irányítását az utolsó két őszi 
fordulóra, de a tabella első he-
lyén tanyázó Csongrád TSE el-
len nem volt könnyű dolga a 
Szentesnek.

A Csongrád Turbo és a Szen-
tesi Kinizsi összecsapásait min-
dig egyfajta pikantéria járja át 
a két csapat rivalizálásából adó-
dóan. Múlt szombaton a Tisza-
parti városban csaptak össze a 
felek. A 31. percben büntetőrú-
gáshoz jutott a csongrádi gárda 
és nem is hibáztak, Bíró Mihály 
szerezte meg a vezetést. A szü-
netig már nem esett több gól 
csongrádi vezetéssel vonultak 
öltözőbe a felek, annak ellené-

re, hogy a Kinizsi előtt is adód-
tak ziccerhelyzetek. A második 
játékrészben a hazaiak 10 perc 
alatt megpecsételték a mérkő-
zés sorsát. Előbb a 61. percben 
Borda Szilárd volt eredményes, 
8 perccel később pedig a csere-
ként beállt Maszlag Tibor is gólt 
szerzett. A találat vitathatónak 
bizonyult, maguk a helyi tele-
vízió kommentátorai is biztosra 
vették, les miatt a szentesi kapu 
elől jön a szabadrúgás. Csönge-
tő Endre játékvezető azonban 
a kezdőpontra mutatott, így el 
kellett könyvelni a 3-0-ás  ered-
ményt. Mindezeket követően 
hosszasan állt a játék, előbb a 
szentesi játékosok kérték szá-
mon a játékvezetőn a történte-
ket, majd jónéhány perc eltelté-
vel a mérkőzésvezetők vonultak 
félre megbeszélni a történte-
ket. Az eredményen azonban 
nem változtattak. maradt a 3-0. 
A mérkőzés nem folytatódott, 

a szentesi szurkolók továbbra 
sem tudták elfogadni a játék-
vezetői döntést. Végül a csapat 
vezetőedzője, Némethy Lász-
ló nyugtatta meg a játékosokat 
és folytatódott a mérkőzés, me-
lyen a későbbiekben már nem 
született gól. A Csongrádi Turbo 

újabb győzelmével, 3 ponttal, 
(34) meglépett a tabellán a má-
sodik helyezett Makótól, a Szen-
tesi Kinizsi pedig 19 ponttal a 7. 
helyen áll. 

A szünet előtti utolsó forduló-
ban a Kinizsi a Bordány csapatát 
fogadja hazi pályán.

Nemzetközi versenyen a szenior úszóink

Vereség és dulakodás a csongrádi derbin




