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Tájékozottnak lenni jó!

Hegyi Milán az első gyermek a családban, 
és az első szentesi újszülött 2017-ben 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Dolgos és hosszú élet áll a 90. 
születésnapját ünneplő Dan-
csó Istvánné, Erzsike néni mö-
gött, aki szerint a hosszú élet 
titka nem más, mint a sok mun-
ka. A városvezetés nevében dr. 
Demeter Attila alpolgármester 
és Krausz Jánosné önkormány-
zati képviselő köszöntötték 
otthonában.

Az ünnepeltet virágcsokor-
ral és a miniszterelnök kézjegyé-
vel ellátott emléklappal ajándé-
kozták meg. Az alpolgármester 
Petőfi Sándor Az apostol című 
elbeszélő költeményének egy 
részletét is elmondta. Az üze- 
netértékkel bíró sorok a sorskér-
désekről beszélgetve jutottak 
eszébe, árulta el lapunknak. „De 
állj meg ajkamon, szó, Az isten 
tudja, mit cselekszik, Magas ter-
vébe nem lát a vak ember, S kér-

dőre vonnunk őtet nem szabad. 
Rákülde a tengerre engem, Lel-
kembe tette az iránytűt, Amerre 
ez vezet, megyek” – hangzott az 
idézet. – Ezek a sorok azok, ame-
lyek időskorban is erőt kell, hogy 
adjanak. Ha valaki hisz, és tud-
ja, hogy még van tennivalója az 
életben, örömét leli abban, hogy 
a családja körében jól érezhe-
ti magát, akkor ez az iránytű ott 
van mindegyikünk lelkében. Ez 
a mi sorsunk, menni kell, és bízni 
a legjobbakban – fogalmazott dr. 
Demeter Attila. 

Erzsike néni tősgyökeres szen-
tesi. Kétszer ment férjhez, két lá-
nya született – Erzsébet és Margit 
–, két unokára, két dédunokára is 
büszke lehet. Fiatalabb korában 
napszámosként vállalt munkát. 
Első férjét korán elveszítette – saj-
nos már második férje sem él –, 
a gyerekeknek is dolgozniuk kel-
lett. A cséplőgéphez jártak, töre-

ket hordtak, kukoricát kapáltak, 
répát egyeltek. Édesanyjuk ké-
sőbb a Barneválnál dolgozott, on-
nét ment nyugdíjba. – A lányom-
mal nagyon jól megvagyunk. Ki 
szoktam menni a tyúkokhoz, ide-
bent söprök, törölgetek. Nézem a 
televíziót, néha elszunyókálok – 
mesélte lapunknak az ünnepelt, 
aki idősebbik lányával él együtt 
a Rákóczi Ferenc utcában. Azt is 
megtudtuk, hogy es-
ténként szívesen ját-
szik kártyajátékot, hat-
vanhatozik. Nem is 
akárhogy, a nála lévő 
kártyák értékét fejben 
összeadja. A szeretett 
baromfiknak külön főz 
finomságot, a közel-
ben lévő piacról a lá-
nya szerzi be a hozzá-
valókat. Amikor még 
tanyán éltek, s több ál-
latot tartottak, a disz-

nóknak is gondját viselte. Erzsike 
néni a fiataloknak azt üzeni, hogy 
legyenek türelmesek, és a hosz-
szú élet reményében úgy dolgoz-
zanak, mint ahogy egykor ő is. A 
köszöntést érdeklődve kísérte fi-
gyelemmel a tüneményes házi 
kedvenc, Mucó kutya. A másik 
kutyus, Lüszi eközben egy má-
sik szobában várakozott türelme-
sen. A szépkorú meghatódottan 
mondta lapunknak, örül, hogy 
megkapta ezt a tiszteletet, amely 
nagyon jól esett számára.

Külön főz a tyúkoknak Erzsike néni

Majzik Attila

Ebben a hónapban is össze-
ült a Lakásügyi Bizottság, hogy 
áttekintsék városunk bérla-
kásainak helyzetét. Az ülések 
menetéről és a szentesi bérla-
kásokról Krausz Jánosné, a bi-
zottság elnöke számolt be la-
punknak.

Ebben a ciklusban új rendszer 
szerint működik a Lakásügyi Bi-
zottság, keddenként fogadóórát 
tart Krausz Jánosné, a bizottság 
elnöke, itt fordulhatnak hozzá 
problémáikkal a lakosok. Akinek 

a legsürgetőbb a gondja, azok 
a bizottsági ülésre is meghívást 
kapnak. Nem ritka, hogy nyolc-tíz 
vendéget is meghívnak, így gyak-
ran estébe nyúlóan zajlik az ülé-
sezés.

– Azért tartom ezt fontosnak, 
mert sokaknak az is segítség, 
hogy elmondhatta a problémá-
ját. A bizottság tagjaival köny-
nyebben megítélhetjük a gond-
jait és együtt hozunk döntést. 
Nagyon sajátos élethelyzetekkel 
is jönnek, amik néha talán nem is 
tartoznak ránk, de tanácsot is kér-

nek tőlünk – avatta be lapunkat a 
bizottság működésébe Krausz Já-
nosné.

A grémiumnak kötelessége, 
hogy minden évben ellenőrizze 
az igénylőket. Eddig személyesen 
keresték fel őket, majd a nyári el-
lenőrzések után az első őszi ülé-
sen született arról döntés, hogy 
kik azok, akik indokoltan felkerül-
hetnek a sürgősségi listára. Ezen 
a nehezen szervezhető módsze-
ren változtatva idén az igénylő-
ket idézik a bizottság elé, minden 
bizottsági tag előtt vázolhat-
ják helyzetüket, problémáikat. 
Krausz Jánosné szerint nincsenek 
könnyű helyzetben:

– Nagyon komoly lakásprob-
lémák vannak Szentesen. Sok az 
igénylő, jelenleg a sürgősségi lis-
tán nyolcvan és száz fő között 
vannak. Ez a szám szinte állandó. 
Nincs sorrend, mindig az adott 
élethelyzet dönt egy-egy lakás 
odaítélésénél – mondta Krausz 
Jánosné. A nők a családi tűzhely 
őrzői, és sokszor más szemszög-
ből érezzük át az igénylők gond-
jait Hevesi-Tulipán Edit képviselő-
társammal a bizottságban. A 
férfiak sokkal racionálisabbak – 

tette hozzá.
A bizottság elnöke kiemelte, az 

utóbbi évben élniük kellett a ki-
költöztetéssel, ha valaki nem tel-
jesítette a vállalt feltételeket. Gya-
korlatilag ez az egyetlen módja 
annak, hogy az új igénylők bérla-
káshoz jussanak.

A lakások állapotával kapcso-
latban Krausz Jánosné elmondta, 
vannak összkomfortos, komfor-
tos és néhány komfort nélküli la-
kás is, ez utóbbiak nagyon lelakot-
tak. A bizottság elnöke másik 
nagy gondnak a kintlévőségek 
elmaradást jelölte meg. – A Váro-
si Szolgáltató próbálja behajtani 
ezeket a tartozásokat, de ez na-
gyon nehéz feladat. Az új lakás-
rendeletnek köszönhetően több 
eszköz van a kezünkben, e szerint 
háromhavi lakbérhátralék ese-
tén a szerződés felbontható. En-
nek köszönhetően stagnál a vá-
ros kintlévőséget, megállt ennek 
a növekedése, ami nem kis dolog 
– fogalmazott a bizottság elnöke, 
akitől azt is próbáltuk megtudni, 
vizsgálják-e, hogy a határozatlan 
idejű bérleti szerződéssel rendel-
kező lakások bérlői még valóban 
jogosultak-e a szociális bérlakásra.

Ezzel kapcsolatban Krausz Já-
nosné elmondta, életszerű lenne 
ezt átnézni, azonban valószínű-
leg nem túl sok ilyen bérlő lehet.

Sosem unatkozik a Lakásügyi Bizottság
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Majzik Attila

Szentes is megragadta a le-
hetőséget, hogy pályázzon a 
Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program kereté-
ben megjelent Zöld város ki-
alakítása című programra. A 
sikeres pályázatnak köszön-
hetően számos fejlesztés való-
sulhat meg a következő évek-
ben városunkban, ráadásul 
önerő nélkül, mivel a pályá-
zat 100 százalékban finanszí-
rozott.

A Zöld város intézkedései 
elsősorban olyan infrastruktúra- 
fejlesztéseket támogatnak, ame-
lyek javítják a települések álta-
lános környezeti állapotát, se-
gítik a település fenntartható 
fejlődési pályára állítását, továb-
bá hozzájárulnak a program gaz-
daságfejlesztési céljaihoz, ezzel 
pedig a települések lakosságá-
nak megtartásához.

Szentes város önkormányzata 
nemrég kapta meg az értesítést, 
hogy sikerrel pályázott, tájékoz-
tatta lapunkat Antal Balázs Tibor, 
a Fidesz frakcióvezetője. A képvi-
selő elmondta, a projekt három 
helyszínen valósul meg, a prog-
ram érinti a Széchenyi ligetet, a 
Somogyi Béla – Új utca sarkát és 
a kertvárosi részben a Hősök er-
dejét.

– Már nagyon sokat foglalkoz-
tunk a ligetben található Esz-
perantó-híddal, ennek most 
megtörténik a teljes felújítása, 
valamint szabadtéri sporteszkö-

zök kerülnek a ligetbe. A másik 
helyszín a Somogyi Béla – Új utca 
kereszteződése, itt sporteszkö-
zökkel felszerelt pihenőpark és 
kutyafuttató épül. Fontos volt 
számunkra, hogy a város magas-
beépítésű részein is legyen kul-
turált pihenési lehetőség. A har-
madik hely a kertvárosi rész, ahol 
az első világháború után hozta 
létre a Hősök erdejét a város ak-
kori testülete, hogy emlékezzen 
a háborúban elhunyt halottaira. 
Szentes ezen része is rászorul a 
fejlesztésre, az itt élőknek is jár a 
kulturált kikapcsolódási lehető-
ség. Itt futópálya fog épülni, lesz-
nek szabadtéri sporteszközök és 
a közvilágítást is fejleszteni fog-
juk – tájékoztatott a 296 millió 
forintos projekt részleteiről Antal 
Balázs Tibor.

A várhatóan 2018-ra befeje-
ződő program célja, hogy hely-
ben teremtse meg a lehetőséget 
a város lakóinak a sportolásra, 
kikapcsolódásra. – A szentesi-
ek igényelték ezeket a fejleszté-
seket, mi pedig ennek az élére 
álltunk, és olyan lobbitevékeny-
séget folytattunk, hogy végül si-
keres lett a pályázatunk, ebben 
nagy szerepe van az országgyű-
lési képviselőnknek is – mondta 
el Antal Balázs Tibor.

A képviselő lapunknak el-
mondta, a Zöld város kialakítása 
a Terület- és Településfejleszté-

si Operatív Program első eleme, 
további sikeres TOP-os pályázat-
ra is várunk, melyek tovább fej-
leszthetik Szentest.

– Bízom benne, hogy az inf-
rastrukturális fejlesztéssel kap-
csolatos pályázataink is sike-
resek lesznek. Ezek több részt 
érintenek, az egyik a Kiss Zsig-
mond utca fejlesztése, itt kerék-
párút épülne a Sima Ferenc ut-
cától a Csongrádi útig. A másik 
rész a kerékpárhálózat fejlesz-
tése, ezzel a város külterületén 
élők biztonságos közlekedését 

szeretnénk segíteni. Pályázunk a 
tiszai strand infrastrukturális fej-
lesztésére is, itt egy új kerékpá-
rút épülne. Szintén nagyon vár-
juk a Petőfi Szállóval kapcsolatos 
pályázatunk eredményét. Az 1,1 
milliárd forintos beruházás so-
rán a Petőfi színházterme épülne 
újjá, ez a legnagyobb vágyunk, 
hogy sikerüljön. Bízom benne, 
hogy 2019-re – ha a folyamatban 
lévő bírósági ügyek jól alakulnak 
– megépülhet a Petőfi színház-
terme – számolt be a további pá-
lyázatokról Antal Balázs Tibor.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert megfelelő a választék, 
s készségesek a dolgozók.”
 – Drubina Éva

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

2018-ra zöldülhet ki a város

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal kéri a város lakosságát, gazdasági és társadalmi 
szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, kollektívákra, 
akiket, amelyeket méltónak tartanak arra, hogy részükre „A Váro-
sért Emlékérem” 2017 évben odaítélésre kerüljön.

A „Városért Emlékérem” adományozható azoknak a szemé-
lyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, gazdasági szerveze-
teknek, vagy intézményeknek, akik vagy amelyek a város fejlesz-
tésében, a társadalmi szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési, 
kulturális-művészeti, sport és gazdasági élet  bármely területén, 
ágazatában kiemelkedő munkát végeztek, és ennek révén a város 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

A részletes indoklással ellátott, a kitüntetésre javasoltak életútját 
és szakmai munkásságát bemutató indítványokat február 3-ig kér-
jük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iro-
dájának, Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.
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Sebők Tamás

Az elmúlt napokban szokat-
lanul hideg időjárásban volt 
részünk, nem volt ritka az sem 
hogy mínusz 20 fok környéké-
re süllyedt a hőmérő higany-
szála. Január 6-án a szente-
si önkormányzat forró teát és 
frissen sült pogácsát osztott 
a járókelőknek a Kossuth ut-
cán, így hívták fel a figyelmet 
az időjárás viszontagságaira. 

Szirbik Imre polgármester el-
mondta, városunkban a szociális 
szféra dolgozói, a Szentesi Csa-
ládsegítő Központ, a gondozási 
központ, valamint a Hajléktalan 

Segítő Központ munkatársai fel-
készültek a szibériai eredetű idő-
járásra, és fokozott figyelemmel 
járnak el ebben az időszakban. 
Hozzátette mindazokat fenye-
geti a kihűlés veszélye, akik élet-
vitelszerűen az utcán tartózkod-
nak, valamint azokat, akik nem 
tudják fűteni lakhelyüket.

A Hajléktalan Segítő Központ 
már napokkal a hideg időjá-
rás előtt megkezdte a felkészü-
lést, a gondozási központ pe-
dig a Horváth Mihály utcai, és 
a Nagyörvény utcai épületében 
alakított ki átmeneti részleget 
azoknak, akiket a kihűlés veszé-
lye fenyeget.

Sebők Tamás

Decemberben jelentkezett 
utolsó nyomtatott példányá-
val a Városi Visszhang ingye-
nes havilap. A huszonöt éve 
működő, első közösségi lap-
ként befutott folyóirat 2017-
től gyakrabban szolgálja 
hírekkel olvasóit, online felü-
letükön, valamint közösségi 
oldalukon naprakészen közlik 
a város közéleti történéseit. 

A térség gazdasági fejlődé-
sének nehézségei, a reklámbe-
vételek csökkenése valamint az 
olvasói, hírszerzési szokások át-
alakulása miatt a Városi Vissz-
hang hírei januártól kizárólag 
az interneten elérhetők. A lapot 
1991-ben alapította Dömsödi Mi-
hályné és néhai férje. Az ez idáig 
15 ezer példányban a kistérség-
be is eljutó sajtótermék mostan-
tól megnöveli a megjelenését, és 
kéthetente lesznek olvashatók a 
hírek elektronikus formában, 
ezek mellett pedig naprakész 
beharangozókat is közöl a szer-
kesztő a Városi Visszhang közös-

ségi oldalán. Ezzel az olvasók is 
hamarabb tudomást szerezhet-
nek a városban történt közéleti 
eseményekről, aktualitásokról – 
véli a szerkesztő. 

A Városi Visszhang online plat-
formon való megjelenésével 
Szentesen többségbe kerültek 
az elektronikus újságok, lépést 
tartva ezzel a megújult olvasói 
és hírszerzési szokásokkal.

Meleg teát osztottak Online folytatja
a Városi Visszhang

Rozgonyi Ádám

Emlékestet rendeztek prof. 
dr. Bugyi István, Kossuth-dí-
jas szentesi sebész főorvos, 
címzetes egyetemi tanár, kór-
házigazgató, Szentes díszpol-
gára születésének 119. évfor-
dulója alkalmából a Szentes 
Házban. A professzor életmű-
vét Szirbik Imre polgármester, 
dr. Papp Zoltán sebész főor-
vos és Németh Viktor idegen-
forgalmi ügyintéző méltatták.

– Én úgy gondolom, az hogy 
itt vagyunk ebben a kiállítótér-
ben, szakmabeliek, laikusok egy-

aránt, azt jelenti, hogy munkás-
ságában maradandót alkotott 
– mondta megnyitó beszédé-
ben Bugyi Istvánról Szirbik Imre. 
A városvezető úgy fogalmazott, 
a sebészprofesszor próféta lehe-
tett a saját hazájában. Kiemel-
te, hogy nemcsak a műtőasztal 
mellett, az orvoslásban alkotott 
nagyot, hanem – talán kevesen 
tudják – az első termálvizes fűtés 
is az ő nevéhez fűződik a város-
ban. – Követői új módszerekkel 
szolgálhatják az itt élő emberek 
egészségét a régión túl is, ez is 
az iskolateremtés része – folytat-
ta gondolatait. Az emlékest szer-

vezésének egyik mozgatóru-
gója volt Dr. Szécsényiné Csergő 
Judit, a Bugyi hagyaték gondo-
zója, de egy sajnálatos baleset 
miatt nem tudott részt venni 
az eseményen, kórházi ellátásra 
szorul. A rendezvény meghívott 
előadója volt dr. Papp Zoltán is. 
Lapunknak elmondta, megtisz-
teltetésnek vette a felkérést. Di-
cséretesnek nevezte, hogy a vá-
ros és a kórház gondoskodik a 
Bugyi Istvánhoz és Zsoldos Fe-
renchez hasonló nagy elődök-
ről. Felelevenítette, hogy elő-
ször medikusként találkozott 
a nagy hatású szentesi sebész- 
professzorral. Az egyetemi évei 
alatt többször Szentesen töl-
tötte az egy-egy hónapos év-
közi gyakorlatot. – Megfogott 
a kórház hangulata, szellemisé-
ge, kultúrája. Olyan orvosok dol-
goztak ebben az időszakban itt, 
mint Bugyi István, Zsoldos Fe-
renc, Tóth Csaba vagy Dragon 
Károly. Megosztotta a hallga-
tósággal azt a történetet, ami-
kor orvostanhallgatóként be-
tértek az egyik étterembe, ahol 
a sarokban lévő asztalnál nem 
ült senki. Elfoglalták az üres asz-

talt. A pincér azonnal mondta, 
hogy oda nem ülhetnek, mert 
az Bugyi professzor helye. – Ép-
pen akkor érkezett meg. Hellyel 
kínált minket. Akkor értettem 
meg, hogy mit jelent az – amit 
ő is mondott –, hogy a tisztele-
tet nem megkövetelni, hanem 
kiérdemelni kell. Ő kiérdemelte. 
Dr. Papp Zoltán harmadéves ko-
rában eldöntötte, hogy sebész 
szeretne lenni. Harminchét éve 
dolgozik a szentesi kórházban. 
Úgy véli, Bugyi Istvánt példakép-
nek kell tekinteni. – Fontos a sze-
rénysége, amely nem álszerény-
ség. Nagyon szerette a hivatását, 
éjjel-nappal behívható volt. El-
hivatottság, olvasottság jelle-
mezte. Folyamatosan kongresz-
szusokra járt. Még 70 évesen is 
érdeklődő volt, vágyott az újra – 
ez meghatározó volt egész éle-
tében. Sebésznek született. Jó 
családi háttérrel indult, de ha ez 
nem így lett volna, akkor is idá-
ig jutott volna – fogalmazott. A 
résztvevők megtekintették a dr. 
Dragon Károly által készített, a 
professzor munkásságát bemu-
tató kisfilmet, majd Farkas Lajos 
altató asszisztens vezetésével lá-
togatást tettek a Bugyi-emlék-
szobában. Dr. Csíky László or-
vos-szobrász a Hippokratészről 
formázott portrészobrát mutat-
ta be.

A kórház névadójára emlékeztek



2017. január 13. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 5

Darók József

Szentesen is követőkre ta-
lált a Szabadfogas elnevezésű 
országos akció, melynek cél-
ja, hogy a rendkívüli hideg-
ben senkinek se kelljen nél-
külöznie kabátot. A Fidesz 
szentesi szervezetének kezde-
ményezéséhez csatlakozott a 
Szentesi Máltai Szeretetszol-
gálat is, valamint a Hajlékta-
lan Segítő Központ. A képvi-
selőkkel együtt helyeztek ki 
kabátokat a Fidesz-iroda elé.

„Ha fázol, vigyél el egy kabá-
tot. Ha segíteni akarsz, tegyél ide 
egyet.” – Ez a mottója annak az 
akciónak, ami január 10-én dél-
után, az akkor tartott rövid sajtó-
tájékoztatóval indult és egészen 
tavaszig tart. Antal Balázs Tibor, 
a Fidesz frakcióvezetője ismer-
tette a szociális bizottság és a 
Máltai szeretetszolgálat együtt-

működésének újabb jó példá-
ját: akinek felesleges kabátja 
van, kiakaszthatja az iroda elé, 
onnan pedig bárki, akinek szük-
sége van rá, elviheti. A képvise-

lő megjegyezte, az akciót jövőre 
is folytatják a hideg időszakban. 
Chomiak Waldemar, a szociális 
bizottság elnökeként, de házi-
orvosként is mondta: szerencsé-

re városnkban nem történt kihű-
lés okozta haláleset. Kérését is 
megfogalmazta, miszerint kihűl-
ni nem csak az utcán lehet, fűtet-
len lakásban is fennáll a veszély, 
ezért fokozottabban figyeljünk 
oda embertársainkra, értesít-
sük a bizottságot, ha rászoru-
lóról van tudomásunk. Bozóné 
Ágoston Mária, a Máltai szeretet-
szolgálat helyi vezetője felhívta 
a figyelmet, hogy a Hajléktalan 
Segítő Központ még bírja kapa-
citással, ha valaki szeretne beké-
redzkedni a hideg elöl, nyugod-
tan megteheti.

A lakosság által felajánlott ru-
hákból több zsáknyi áll rendel-
kezésre, a kiakasztott kabátokat 
folyamatosan pótolják az irodá-
ból is.

Szabadfogas: vidd a kabátot

Rozgonyi Ádám

Javában zajlik a Szentesi 
Koszta József Általános Isko-
la tornatermének felújítása. A 
helyiség vékony linóleum bur-
kolatának helyére sportpad-
ló kerül, lecserélik a fűtőtes-
teket és nyílászárókat, illetve 
felújítják az öltözőket. A be-
ruházás a Szentesi Kosárlab-
da Klub nyertes TAO-s pályá-
zatának köszönhetően valósul 
meg, amelynek segítségével a 
városi sportcsarnok és a Kla-
uzál-iskola tornaterme is meg-
újul.

Mint korábban megírtuk, dr. 
Chomiak Waldemar, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság el-
nöke, valamint Kovács János, a 
Művelődési-, Ifjúsági- és Sport-
bizottság elnöke tavaly márciu-
sában vitte testület elé a pályá-
zatot, amelyet a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló tör-
vény alapján a látvány-csapat-
sportok támogatása adókedvez-
ményének terhére nyújtottak be 
a szakszövetségnek. A Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége a pályázatot november 
12-én nyertesnek nyilvánította, 
így az egyesület 105.821.380 fo-
rint támogatást nyert, melyhez 
31.746.414 forint önrészt bizto-
sított az önkormányzat. A pá-
lyázat egyik célja három sport-
létesítmény felújítása, részleges 
korszerűsítése. A Koszta-iskolá-

ban 35 éve nem volt komolyabb 
felújítás, az iskola tornaterme 
balesetveszélyes állapotba ke-
rült, így égető szükség volt a 
renoválásra. Ottjártunkkor is 
dolgoztak a munkások. Dr. Cho-
miak Waldemar képviselősége, 
2010 óta kapcsolatban áll az is-
kola tantestületével, igazgató-
jával. Lapunknak elmondta, le-
hetőségeihez mérten mindig 
támogatni próbálja az oktatási 
intézményt. A helyi kosárlabda 
klub tavaly márciusban kereste 
meg a TAO-s pályázat kapcsán. 
– Én ezt felkaroltam, és egy elő-
terjesztést írtam, amelyet a tes-
tület elfogadott. Bejelenthet-
tem, hogy a kosárlabda klub 
megnyerte a pályázatot, amely 
120 millió forintról szól, és en-
nek legnagyobb részét a Kosz-
ta-iskola tornatermének felújí-
tására fordítják. Ez egy olyan 
beruházás, amely nagyon fon-
tos az iskolának, közel 600 diák 
tanul itt. Harmincöt éve semmi-
lyen komolyabb felújítás, bőví-
tés nem történt. Ez az első olyan, 
amire nagyon büszke vagyok – 
fogalmazott. Hozzátette, a tor-
nateremet reggel 8-tól este 8-ig 
használják a sportolók, akik a 
sportparkettán – amely egyrészt 
melegebb is – biztonságosab-
ban mozoghatnak majd, amely 
az ízületek számára is kimélőbb, 
mint a betonon sportolni. A kör-
zet képviselőjeként megjegyez-
te, hogy az iskolába elsősorban a 

kertvárosi gyerekek járnak, de az 
intézmény a jó hírének köszön-
hetően az egész városban nép-
szerű.

– A tornaterem teljesen el-
avult állapotba került, a legkri-
tikusabb része a burkolata volt, 
ahol a linóleum alatt a beton-
réteg is látszódott. Nem volt 
sporttevékenységre alkalmas, 
balesetveszélyessé vált – részle-
tezte Szemerédi András. Az igaz-
gató azt is elmondta, hogy a be-
épített fűtési rendszer jobbára 
hibás, vagy rosszul működő ra-
diátorokból állt. A tornateremet 
kb. 20 éve nem festették újra, a 
nyílászárók nem tudták biztosí-
tani a terem megfelelő hőmér-
sékletét a téli időszakban. Ez a 
három elem volt a legproblé-
másabb. – Az öltözők állapota is 
sok kívánnivalót hagyott maga 
után. Az elmúlt hét évben csak 

kisebb karbantartási munká-
latokat végeztek a helyiségek-
ben. Egyes részeken kicserélték 
a csempét és a burkolatot, de 
teljes körű felújítás nem történt, 
így ez szükségessé vált – tette 
hozzá. Mint megtudtuk, február 
végére kell befejezniük a mun-
kálatokat a kivitelezőknek. Sze-
merédi András bízik abban, a ha-
táridőt tartani tudják, és egy új, 
korszerűbb tornatermet hasz-
nálhatnak majd a diákok. – Meg-
érdemli az ide járó 550-600 diák, 
hogy olyan körülmények között 
sportoljon, amelyek megfelel-
nek a mai kor követelményei-
nek – mondta. A Klauzál-iskola 
tornatermében sportpadló ki-
alakítása, a Dr. Papp László Vá-
rosi Sportcsarnokban a küzdőtér 
sportpadlójának részleges cse-
réje és felújítása valósul meg a 
pályázati összegből.

Harmincöt év után újul meg a Koszta tornaterme
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A Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Területi Vezetősége 
idén is megrendezi hagyomá-
nyos versenyeit. A vöröske-
resztes programok keretében 
április 12-én, szerdán fél 9-től 
Csecsemőgondozás és egész-
ségnevelési versenyt, majd 11 
órától Elsősegélynyújtó ver-
senyt szerveznek, amelyeknek 
a Dózsa ház - Közösségi tér 
biztosít helyet. A Táplálkozz 
okosan! címmel rajzpályáza-
tot is hirdetnek, amelynek 
eredményhirdetésére szintén 
ezen a napon kerül sor.  

–  Már 20. éve rendezzük meg 
tavaszi versenyeinket ebben a 
formában, együtt, egy napon. 
Nagyon jó helyszínünk van, a 
Dózsa ház - Közösségi tér, ahol 
kihasználjuk az alkalmat, hogy 
együtt lehetünk, és egy egész 
napot a Vöröskereszttel foglal-
kozhatunk. Április 12-én reg-
gel, már egész korán kezdődik 
a Csecsemőgondozás és egész-
ségnevelési verseny, amelyet ál-
talános és középiskolás kategó-
riában hirdetünk meg, háromfős 
csapatok számára. Már év ele-

je óta, több helyen foglalkoznak 
a védőnők a gyerekekkel. Nagy 
hagyománya van a Borosban és 
a fábiánsebestyéni általános is-
kolában is, hogy a gyerekeket 
erre a tudományra is felkészí-
tik – mondta el lapunknak Agócs 
Lászlóné. A Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Területi Szervezeté-
nek vezetője megjegyezte, hogy 
ezen a megmérettetésen főként 
lányok vesznek részt, de mindig 
üdvözlik a fiúkat is, mert jó do-
log, hogy esetleg egy testvérhez, 
vagy a későbbiekben saját gyer-
mekükhöz is hozzá mernek nyúl-
ni, be tudják pelenkázni. – Az el-
sősegélynyújtó verseny országos 
szintig felmenő versenyünk, erre 
ötfős csapatok jelentkezését vár-
juk. Tavaly nagy sikere volt, hat 
csapat versenyzett. A 2011 óta 
működő programunk, a város 
programja alapján a nyolcadik 
osztályosoknak kötelező az el-
sősegélynyújtás, így egyre több 
versenyző csapatunk van. Pró-
bálják megmérettetni magukat a 
gyerekek, a felkészítők is a csapa-
tukat, hogy sürgősségi esetben 
hogyan reagálnak a fiatalok. Na-
gyon fontos, hogy az első 5 perc-

ben mit teszünk, hiszen életet tu-
dunk menteni – fogalmazott. A 
versenyekre 2017. március 10-
ig lehet jelentkezni: telefonon 
a 510-342-es számon, írásban a 
Vöröskereszt, Szentes Kossuth 
tér 6. postacímen, vagy agocs-
ne@szentes.hu e-mail címen. 
A Magyar Vöröskereszt Szente-
si Területi Vezetősége Táplálkozz 
okosan! címmel rajzpályázatot is 
hirdet, amelynek az egészséges 
életmódra nevelés a témája. A 
pályázatok szabadon választott 
technikával készülhetnek, illetve 
tetszőleges méretűek, de maxi-
mum egy negyed ív nagyságúak 

lehetnek. A pályaművek bekül-
dési határideje 2017. március 31., 
beadási helye a Magyar Vörös-
kereszt helyi irodája, azaz a pol-
gármesteri hivatal 224-es számú 
szobája. A pályamunkák hátolda-
lán kérik feltüntetni a pályázat cí-
mét, a pályázó nevét, életkorát, 
az iskola és a felkészítő tanár ne-
vét. A rajzokat szakmai zsűri bí-
rálja. A rajzpályázat eredményét 
is április 12-én hirdetik ki, 13 óra-
kor. – Évek óta mintegy 150 pá-
lyamunka érkezik. Már vissza-
jeleztek Mindszentről is, hogy 
óvodások és iskolások is rajzol-
nak. Sok gyermeket jutalma-
zunk, igaz kisebb ajándékokkal, 
de azt hiszem nem baj, ha a rajz 
öröme sikerrel is jár – mondta 
Agócs Lászlóné.

Szentesi diákok a jövő szakemberei közt

Rozgonyi Ádám

Több mint 300 tanuló kezdte 
meg szereplését az Országos 
Szakmai tanulmányi Verseny 
(OSZTV) és a Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny (SZKTV) me-
gyei elődöntőiben Szegeden. 
A résztvevők között három 
szentesi középiskola diákjai is 
versenyeznek. 

A 17 iskolából érkező diá-
kok összesen 33 szakmában 
mérik össze tudásukat janu-
ár 19-ig a Csongrád Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara ál-
tal szervezett elődöntőkben. A 
megyei elődöntőket követően 
szakmánkénti válogatókra kerül 
sor. A 2016/2017-es tanévben 
az SZKTV és az OSZTV országos 
döntőjét a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara a Szakma Sztár 
Fesztiválon tartja meg április 24-
én és 25-én, Budapesten.

Az OSZTV-n várhatóan 7-8 
„borosos” diák vetélkedik majd. 
A logisztikai ügyintézőnek ta-
nuló három fiatal január 16-án, 

hétfőn teljesíti az első, írásbeli 
akadályt a kamarában. A pénz-
ügyeseket a hónap végén jelent-
keztetik, és február-márciusban 
vesznek részt a Nemzetgazda-
sági Minisztérium hatáskörébe 
tartozó szakképesítések orszá-
gos tanulmányi versenyén. Ezt 
válogató előzi meg, a diákok-
nak modulzáró vizsgát kell tel-
jesíteniük. A Pollákot 8-an, míg 
a Zsoldos-iskolát 20-an képvise-
lik az SZKTV-n. Előbbi erősáramú 
elektrotechnikus, informatikus 
és informatikai rendszergazda 
szakmákban versenyezteti ta-
nulóit, akik már maguk mögött 
tudhatják az első fordulót. Utób-
bi hét, kőműves, villanyszerelő, 
hegesztő, gépi forgácsoló, köz-
pontifűtés- és gázhálózat szere-
lő, kereskedő és eladó szakmá-
ban indult. Az elmúlt napokban 
a Zsoldosban tanulók jó része 
megmérettetett, hétfőn az el-
adók izgulhatnak.

Horváth Gábor, megyei gazda-
sági önkormányzat képzési igaz-
gatója lapunknak elmondta, az 
előzetes jelentkezések még de-

cemberben megtörténtek a me-
gye szakképző iskolái részéről. 
Idén 313 tanuló nevezett Csong-
rád megyéből. Úgy fogalmazott, 
a megmérettetés célja a ma-
gyar szakképzés színvonalának 
további emelése, a szakképzés 
eredményeinek széles körű be-
mutatása, és verseny szervezé-
se a szakképzésben részt vevő 
tehetséges tanulóknak. Hozzá-
tette: a diákok tudását életsze-
rű, gyakorlatorientált feladat-
sorokkal mérik. – Szakmánként 
külön-külön eltér – és a verseny-
szabályzat tartalmazza –, hogy 
szükség van-e további váloga-
tóra, gyakorlati feladatokra. Ezek 
már nem a megyében vannak, 
ha például a hegesztő szakmát 
nézzük, a gyakorlati feladat el-
végzése jellemzően Dunaújvá-
rosban történik – folytatta az 
igazgató. Elmondta, összesítése-
ket készítenek, hogy melyik az a 
három szakképesítés, amelyre a 
legtöbben jelentkeznek. Az idei 
évben az informatikai rendszer-
gazda, a pincér és a cukrász tű-
nik a legnépszerűbbnek.

Tavaszi versenyek a Vöröskereszttel
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A köszönet és a további 
együttműködés jegyében ren-
dezték az újabb vízkereszti 
zenés estet a Szent Anna Plé-
bánián. Dr. Gruber László plé-
bános meghívását a külön-
böző felekezetek, a városi 
intézmények képviselői és ci-
vilek is elfogadták, hogy kö-
zösen töltsenek egy évindító 
hangulatos estét.

Vízkereszt az egyik legősibb 
keresztény ünnep, a római ka-
tolikus egyházban január 6-án 
ünneplik. Kiemelt jelentőségű 
nap: a karácsony a vízkeresz-
tet követő vasárnapig tart, egy-
ben a farsang kezdetét is vízke-

reszt napjától számítják. Ebből 
az alkalomból  dr. Gruber Lász-
ló plébános és két szegedi zong-
raművész vendégszeretetét él-
vezhette a meghívott közönség 
a Szentesi Zenés Estek idei ren-
dezvényén a Szent Anna Plébá-
nia dísztermében. A vízkereszt-
hez legközelebb eső szombati 
napot jelölték ki a zenés est idő-
pontjának, ez idén január 7-ére 
esett. A harmadik, a vízkereszt-
hez kötődő esemény volt ez, 
azonban 2014 októberében 
már volt egy „nyitánya”, ahogy 
az atya fogalmazott. Két részből 
áll a program: előbb zeneművek 
csendülnek fel, magyarázó szö-
vegekkel kísérve, majd sokkal 
kötetlenebb formában folytató-
dik az este, amikor finom, házi-
lag készült falatok fogyasztása 
közben van lehetőség beszél-
getni, ismerkedni. – Időnként 
köszönetet kell mondani, ez-
zel a rendezvénnyel szeretném 
köszönetemet kifejezni minda-
zoknak, akikkel az év során bár-
milyen módon kapcsolatba 
kerültem, akik segítették mun-
kámat, legyen az egyházi szféra, 
civil közeg, a vállakozás világa, 
szociális terület, az önkormány-
zat, iskolák, közintézmények – 
magyarázta dr. Gruber László. 
– Az est domináns része a köszö-
net jegyében telik, de a továb-
bi együttműködésre is építünk. 
Örömömre szolgál, hogy eljött 

a református nagytemplom lel-
készházaspárja, és az evangéli-
kus lelkészasszony is a férjével – 
utalt arra a plébános, hogy más 
felekezetek is elfogadták a meg-
hívását.

A zenés barátkozást persze 
lehetne év közben is folytat-
ni, ötletekben nincs hiány, más 
kérdés, hogy limitált a kapacitá-
suk, fejtette ki dr. Gruber László, 
megemlítve egy valóban remek-
nek tűnő gondolatot: felme-
rült például egy tavaszi, hasonló 
este ötlete, amikor nem a dísz-
teremben jönnének össze, ha-
nem a plábánia hangulatos kert-
jében, fákkal, kis halastó mellett 
lehetne barátkozni, kapcsolato-
kat építeni. 

A kiváló hangulathoz hozzá-
járuló zongoraművészeket, a Ki-
rály-König Péter Zenei AMI ta-
nárait a Szegedről idekerült 
plébános mint régi ismerőseit 
kérte fel a szereplésre, valamint 
dr. Horváth György egyházközsé-
gi tagot, aki verset mondott. Rá-
adásul, mint kiderült, az est házi-
asszonyának, Szilvási Katalinnak 
szentesi emlékei is vannak. Gye-
rekkorában itt töltötte a nyarakat 
unokatestvérééknél. – Kis nosz-
talgiával és nagy-nagy örömmel 
jövök mindig ebbe a gyönyö-
rű városba – mondta a zongo-
raművész. A zenés estek külön-
leges alkalmak az életében, ezt 
elérzékenyülve tudatta a hall-

gatósággal. Érdeklődésünkre ki 
is fejtette az okát: - Amikor elő-
ször léptem ebbe a terembe, s 
megláttam ezt a különleges kör-
nyezetet, megtapasztaltam az 
atmoszférát, azonnal eszembe 
jutott, hogy ez a hely megidéz 
egy régi, már letűnt kort, ami-
kor a polgári világban még ösz-
szejártak az emberek, beszélget-
tek, a zenéről is, esetleg közösen 
vacsoráztak és zenéltek. Előáll-
tam az atyánál ennek az estnek 
az ötletével, amivel régi álmom 
vált valóra: mindig is úgy érez-
tem, hogy olyan magsaabb ren-
dű célt kell keresnem a mun-
kámban, ami igazán boldoggá 
tesz, olyat nyújtani az emberek-
nek, amit a hétköznapi élet nem 
tud. Úgy gondolom, ez itt való-
ra vált mind a négy alkalommal. 
Nem azt érzem, hogy én len-
nék itt a vendég, inkább a mi 
vagyunk a vendéglátók – fogal-
mazott Szilvási Katalin, aki Győri 
Péter kollégájával négykezesek-
kel is készült az estre: Gluck Or-
feuszából és Aaron Koplend Ro-
deo című balettjéből adtak elő, s 
szólódarabokat is játszott a mű-
vésznő, Debussy egy prelűdjét, 
illetve Manuel de Falla Tűztáncát 
és Hacsaturján toccátáját. Utób-
bitól, kedveskedve nagynénjé-
nek, a Spartacust is megidézte, 
az Onedin család főcíméből jól 
ismert dallamokkal.

Fotó: Ráfi Dénes

Vízkereszti zenés barátkozás

Sebők Tamás

Alig jutott szóhoz Szécsiné 
Szőke Anikó, amikor meghal-
lotta, hogy megnyerte lapunk 
adventi nyereményjátékát. 
Szerkesztőségünk december-
ben indította útjára a kvízjá-
tékot, melyen a Szegvár és Vi-
déke Takarékszövetkezet által 
felajánlott 50 ezer forint ér-
tékű bankkártyát nyerhetett 
meg az a kedves olvasónk, aki 
helyesen válaszolt az általunk 
feltett 4 kérdésre és beküldte 
azokat címünkre a kivágott ka-
rácsonyfagömböket mellékel-
ve. Nyertesünk nemrégiben át-
vette nyereményét a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet 
helyi pénzintézetében.

Egy hónapon keresztül, heti 
egy kérdést tettünk fel olvasó-
inknak a nyereményt felajánló 
pénzintézetről. Anikó lapunknak 

elmondta, hogy a család rend-
szeresen olvassa a Szentesi Éle-
tet, ezért indultak el a játékunk-
ban. Hozzátette nem okoztak 
nehézséget a kérdések, melyek-
hez minden információt megta-
láltak az interneten, így már csak 
a gömböket kellett kivágni az új-
ságból, amiben a gyermekek se-
gítettek. Ötvenezer forint nem 
kevés összeg, arra is kíváncsiak 
voltunk, hol lesz a helye a csa-
ládban. – Az egyik gyermekünk 
egyetemista, szóval az ő támo-
gatására fordítjuk az összeget, 
ami a legjobbkor jött így a ka-
rácsony után, az újév kezdetén 
– mondta Szécsiné Szőke Anikó, 
aki hozzátette, ő annyira nem is, 
kislánya inkább szerencsésebb 
a nyereményjátékok esetében, 
ahogy mondja, ő eddig főleg 
csokoládét nyert. Ez a sorozat la-
punk nyereményjátékával most 

tovább lendült, hiszen ez az ed-
digi legnagyobb nyereményük.

A szerencsés ajándékot a csa-
lád egy bankszámlán tárolja a 
pénzintézetben, amit jól ismer-
nek, hiszen már korábban is 
igénybe vették a Szegvár és Vi-
déke Takarékszövetkezet szol-
gáltatásait.

Képünkön balról jobbra:
Halupa Eszter, a Szentesi Élet 

ügyvezetője, Holman István üzle-
ti ügyvezető igazgató, a nyertes: 
Szécsiné Szőke Anikó, Cserfalvi Pé-
ter pénzügyi, kockázatkezelési 
és felelős vállalatirányítási ügy-
vezető igazgató.

Tanulmányra fordítják a nyereményt

szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!
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Rozgonyi Ádám

Hegyi Milánnak hívják az 
első szentesi babát, aki január 
5-én, 2850 grammal, 47 cen-
timéterrel, gyönyörű szőke 
hajjal látta meg a napvilágot. 
Szülei első gyermeke, s egy 
Finnországból érkezett külön-
leges ajándékot kapott a hét 
közepén.

A város első újszülöttjét a Fi-
desz-frakció több tagja, Antal 

Balázs Tibor, Kovács János, He-
vesi-Tulipán Edit és Sipos Kitti is 
felköszöntötte. Finn babado-
bozt adtak át a szülőknek, amely 
Szentes testvérvárosából, Kaa-
rinából érkezett repülővel. A lá-
dikó szinte mindent tartalmaz, 
amire az első pár hónapban 
szüksége lehet a picinek. A rug-
dalózók, bodyk, kelengye, tipe-
gők mellett még az első fogkefe 
is a dobozban lapul. Finnország-
ban 75 éve tart a hagyomány, 

hogy a kismamákat meglepik a 
minden jóval telepakolt doboz-
zal, amellyel most először aján-
dékoztak meg egy szentesi há-
zaspárt.

–  Sok hasznos dolog van ben-
ne, biztos vagyok benne, hogy 
nagyon jók lesznek – mondta a 
csomagba kukucskálva Viktória, 
a kis Milán édesanyja. Elmond-
ta, január 25-re volt kiírva, nem 
gondolta volna, hogy ilyen ha-
mar érkezik kisfia. A meglepe-
tés erejével érte őket, hogy az 
új családtag egyben a város első 
újszülöttje is. A rokonok nagyon 
örültek a kicsinek, a mai napig 
kapja az érdeklődő, köszöntő 
üzeneteket, telefonhívásokat a 
Hegyi házaspár. A fiatalok már 
17 éve ismerik egymást, és 2 és 
fél éve házasok. Az apuka, Lász-
ló, mindenben támogatta felesé-
gét. –  Mindent együtt csináltunk 
végig, a szülésnél is jelen volt. Ő 
vágta el a köldökzsinórt – osz-
totta meg lapunkkal Viktória. – 
Nem mindennap van része ilyen-
ben az embernek. Az életünk, 
amit eddig éltünk, meg fog vál-
tozni – mondta a boldog apuka, 
aki a születésnapján tudta meg, 
hogy a felesége gyermeket vár 

– Hódmezővásárhelyre mentünk 
át a doktornőhöz, aki megerősí-
tette, hogy a párom valóban 
terhes. Rengeteget gondolkoz-
tam, hogy fiút, vagy lányt sze-
retnénk-e jobban, a végén arra 
az őszinte elhatározásra jutot-
tam, hogy teljesen mindegy, 
csak egészséges legyen – mond-
ta László, aki hatalmas élmény-
ként élte meg Milán születését. 
– Motoron fog felnőni biztosan 
– jegyezte meg nevetve Viktó-
ria, férje motorjára pillantva. – 
Egyelőre azt mondják, hogy az 
apukájára hasonlít, neki is szőke 
haja volt – tette hozzá.  Kovács 
János önkormányzati képviselő 
szeretné, ha még több újszülöt-
tet köszönthetne körzetében. Az 
általa képviselt városrészben ta-
valy óta lepi meg az újszülötte-
ket ajándékcsomaggal. Most 15-
öt tudott átadni. – Jó lett volna 
még többet is, mert akkor azt je-
lentené, hogy fiatalodik a körze-
tem. Kb. 250 gyermek született 
Szentesen, ha ezt elosztjuk a 10 
körzetre, az azt jelenti, hogy a 15 
kevés – fogalmazott, hozzátéve, 
hogy az ajándékcsomagokkal 
minden esetben nagy meglepe-
tést okozott.

Babadobozt kapott az első szentesi újszülött

 Érdekes bejelentés érkezett a 
Szentesi Rendőrkapitányságra ja-
nuár 10-én. Egy férfi felhívta a ren-
dőröket, hogy ellopták az autóját. A 
nyomozók ki is mentek a helyszín-
re, ám később kiderült, hogy a sze-
mélygépkocsi két utcával arrébb 
parkol. 

 Az egyik szentesi nagyáruház-
ban a bevásárlókocsiban hagyta a 
pénztárcáját egy vevő január 6-án. 
Egy ismeretlen tolvaj innen vet-
te el a tárcát, és vitte azt magával. 
Egy fodrászatból is eltűnt egy pénz-
tárca, amit egy vendég hagyott őri-
zetlenül, a tolvajt még keresik a ren-
dőrök.

 A gyógyfürdőben egy mobil-
telefont hagyott őrizetlenül a tulaj-
donosa, aki mire visszaért a készü-
lékért, annak már csak a hűlt helyét 
találta.

 Az elmúlt napokban nagyon 
komolyan lehűlt a levegő, aminek 
köszönhetően a város környéki ta-
vak és a Kurca is befagyott. A jégen 
tartózkodás legalapvetőbb szabá-
lya, hogy a szabad vizek jegén tar-

tózkodni csak akkor szabad, ha a jég 
kellő szilárdságú, nem olvad, illet-
ve nem mozog. Csak azokon a he-
lyeken szabad, amelyek nem esnek 
tiltó rendelkezés alá. Tilos éjszaka 
és korlátozott látási viszonyok kö-
zött; járművel, a biztonságos mun-
kavégzés kivételével; kikötők és 
veszteglőhelyek területén; folyóvi-
zeken. Sajnos volt olyan felelőtlen 
gyermek néhány nappal ezelőtt, 
aki kerékpárral közlekedett a befa-
gyott Kurcán. Ez nemcsak baleset-
veszélyes, hanem életveszélyes is. A 
jég állapotát a hőmérséklet emelke-
dése azonnal befolyásolja, így min-
dig fokozott figyelemmel merész-
kedjünk a jégre. Legalább 8 cm-es 
jégtakaró szükséges a biztonságos 
téli jeges sportoláshoz, de 12 cm-
es jégvastagság esetén már biz-
tonságban érezhetjük magunkat. 
Folyóvíz jegén tilos és életveszé-
lyes tartózkodni. A jégen tartózko-
dás szabályainak betartását, a jég-
beszakadások miatt bekövetkezett 
balesetek megelőzése érdekében a 
rendőrség fokozottan ellenőrzi. 

Életveszélyes a folyóvíz 
jegén tartózkodni!
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A legnagyobb és legszebb 
karácsonyi ajándékunkról meg 
is feledkeztem! Ne olyanra gon-
doljanak, mint amit egy éve 
kaptunk Gergőtől. Akik a kez-
detektől követik a rovatot, talán 
még emlékeznek, hogy mivel 
lepett meg minket, pontosab-
ban engem a fiunk tavaly ilyen-
kor. Karácsony első napján, a 
születésnapom hajnalán lepi-
silt, Újévkor pedig lekakált. Nos, 
az idei meglepetés már napok 
óta körvonalazódott. Mindkét 
nagymama megjósolta, hogy 
Karácsonyra elindul a gyerek. 
És így is lett. Az ünnepek előtt 
még ösztönözni kellett Gergőt, 
hogy önállóan is járjon. Kézen 
fogva már csak úgy tepert, de 
megvárta, amíg teljesen biztos 
magában, az egyensúlyában, és 
csak ekkor engedte el a kezün-
ket. Apa a szőnyeg szélére lett 
állítva, én a másik szélén ültem, 
és így hívtuk magunkhoz. Öröm 
és önfeledt boldogság, babaka-
cajjal, meg az én könnyeimmel 
fűszerezve. Csodás érzés volt! 
Szenteste már nagyobb távol-
ságokat is megtett a mi kis fel-
fedezőnk, elkezdte élvezni a 
függetlenségét. Mára már be-
járja az egész lakást, négykéz-

láb nem is közlekedik, és egy-
re biztosabb magában. Szépen, 
megfontoltan, egyensúlyoz-
va lépked, keveset esik, inkább 
megtámaszkodik, leteszi a ke-
zét a földre. 

Sétálni is ba-
bakocsi nélkül 
járunk. Igaz, a 
két perce lévő 
Kossuth tér-
re fél óra alatt 
érünk ki, de se-
baj! Lényeg a 
felfedezés sza-
badsága! Meg-
állunk minden 
fűszálnál, a leg-
nagyobb hi-
degben is meg-
fogdos minden 
bokrot, fát, ka-
vicsot. Ezeket még dobálja is. Vi-
lágraszóló hisztit csapott, ami-
kor negyed órás dobálás után el 
mertük hozni a rögtönzött ját-
szóteréről. Most tűnt csak fel, 
hogy a kedves szentesi kutya-
tulajdonosok, nem szedik össze 
a kutyájuk után a piszkot. Nem 

egyszerű elterelni a gyerek fi-
gyelmét, hogy ne ezzel akarjon 
játszani, akkor inkább dobálja a 
kavicsokat. Padkáról le, padkára 
fel és körbe-körbe járunk egy-

egy helyen, las-
san mi leszünk 
az új szentesi 
látványosság. 

Ebben a sark-
vidéki fagyban 
azonban in-
kább ki se dug-
tuk az orrunkat. 
Nem akarom a 
széltől is óvni 
a fiamat, de 
azért a 90-100 
k i l o m é t e r e s 
viharba csak 
nem vittem ki. 
Szombaton vé-

gül kimerészkedtünk, délben 
melegen sütött a nap, a gyerek 
nem volt hajlandó aludni, így 
sétáltunk egyet. Szegénykémet 
úgy beöltöztettem, az overall 
alá még egy polár kezeslábast 
is adtam. Nehezebben mozgott, 
mint egy űrhajós a szkafande-

rében. Ráadásul a harisnyája 
fölé még vastag zoknit is húz-
tam, majd rá a bélelt téli kisci-
pőt. Na, nem is jutottunk mesz-
szire. Gergő hamar megunta a 
„Hold-sétát”, és haza kéredzke-
dett. Nem vagyok túl hatékony. 
Öltözési projekt: fél óra, szabad 
levegőn töltött idő: tíz perc. De 
lehet, hogy csak az volt a gond-
ja, hogy nem látott ki a sapká-
ja alól sem. 

Ahogy elnéztem, egy anyu-
ka se csípi a téli felszerelést, 
alig várjuk már a nyarat! A leg-
jobb sztorit, épp unokatestvé-
rem, Dóri mesélte Karácsony-
kor. Nekem elég egy gyereket 
öltöztetnem, de neki kettő van, 
két év korkülönbséggel. Elő-
ször felöltöztette a nagyobbat, 
Livit, majd kitette a lépcsőház-
ba, hogy ne izzadjon bele a téli 
szerkóba. Aztán jöhetett Dodó, 
és végül ő. Mire elkészültek, Livi 
levetkőzött. Ma már azonban öt 
és hét évesek, nagyon ügyesek, 
természetesen egyedül öltöz-
ködnek. Pár év és mi is eljutunk 
ebbe a stádiumba. 

Baba a fedélzeten

Jár a baba, jár

Darók József

A Szentesi Tárlat címet kap-
ta a művelődési központ To-
kácsli Galériájában janu-
ár 5-én megnyitott kiállítás, 
melyre öt helybeli alkotó, 
Oltyán Gyula, Sárréti Kriszta, 
Haller Andrea, Szabó Mariann 
és Horváth Sándor hozta el 
újabb munkáit.

Mint szokásosan, ezúttal is 
szentesi alkotóknak szentelik 
az év első kiállítását a Tokács-
li Galériában. Fontos ez a ki-
állítóknak is, de a publikum is 
nagyon kíváncsi ezekre az al-
kalmakra, hiszen ismerik, szere-
tik az alkotókat. Nem ismeretle-
nek egymás előtt sem a zömmel 
pedagógusokból álló alkalmi 
csoport tagjai, magának a kö-
zös kiállításnak az ötlete egyi-
kük, Sárréti Kriszta önálló tárla-
tán fogalmazódott meg Haller 
Andreában. Miért is nem csiná-
lunk valami közöset? – merült 
fel a kérdés, aztán Szabó Mari-
ann vette kezébe a szervezést. 

Kollégáik ajánlották a szép 
számú közönség figyelmébe a 
műveket. Pólya Sándor pedagó-

gus megemlítette, Andrea egyik 
alkotása nap mint nap rámoso-
lyog a Kiss Bálint-iskolában, Sa-
nyi egyik munkája pedig aszta-
lának dísze. Mivel ő maga nem 
műértő, csupán lelkes műél-
vező, tanácsa szerint nem kell 
„vájtszeműnek” lenni az alkotá-
sok befogadásához, egyszerűen 
csak át kell adni magunkat a mű 
élvezetének.

Karikó-Tóth Tibor, a Kiss Bá-
lint-iskola igazgatója több pár-
huzamot, példát is talált a mű-
vészeti ágakban az ötös számra. 
A „Szentesi Ötök” szerinte, bár 
öten ötféle stílust képviselnek, 
ezen a kiállításon mégis egysé-
get, egyfajta esszenciát hoztak 
létre. Burai László kiállításrende-
ző, mint a „6. elem” munkájának 
köszönhetően valósulhatott 
meg a tárlat. Ezt már Mariann 
tette hozzá, akitől megtudtuk, 
ő egy 2010-ben megjelent bor-
dalos könyvhöz készült illuszt-
rációit hozta el, melyek eredeti 
méretben láthatók. Oltyán Gyu-
la civilben vízilabda edző, aki 
egyik külföldi edzőtáborozásuk 
alkalmával festett képét is kiál-

lította. A hangulatos kisváro-
si csendélet mellett azonban 
komolyabb művek is látható-
ak. Korábbi gerincsérve min-
denfelé feszítette a fájdalom, 
ez adta több képének a témá-
ját, más-más megközelítésben, 
de vallásos jellegű festménye 
is van. Edzőként kevesebb ide-
je jut festeni, árulta le, ezért erre 
a tárlatra az utolsó pillanatban, 
éjszakázással készített még két 
képet. Megosztozik a paravá-
non felesége, Haller Andrea 
pasztell akvarelljeivel.

Horváth Sándor nemcsak fa-
faragóként, festőként is fan-
táziavilágba repíti a látogatót, 
Sárréti Kriszta pedig népsze-
rű táblaképeit sorakoztatja fel, 
rajtuk egy-egy megszívlelen-
dő, életigenlő üzenettel. Ki-
zárt, hogy bárki is rosszkedvű-
en hagyja el a galériát, már csak 
Kriszta jóvoltából is mosoly-
ra kell fakadnunk, hiszen egyik 
jópofa alkotása, egy tükör alat-
ti felirat éppen ezt kéri tőlünk: 
Mosolyogj!

Öten egy esszenciát alkotnak
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Az egyik leggyakoribb sze-
zonális betegség a téli de-
presszió. Sokféle tünete van, a 
lehangoltságtól kezdve az al-
vásproblémákon keresztül a 
végtagfájdalmakig. Dr. Kádár 
Gabriella pszichológus sze-
rint a depresszióból kijutni az 
egyik legnehezebb dolog, ér-
demes tehát segítséget kérni, 
szakemberhez fordulni.

– A téli depresszió a nevéből 
adódóan összefügg az évszakok 
változásával, elsősorban a fény 
mennyiségének csökkenésével 
– mondta a szakember. A tüne-
tei – hasonlóan a depresszióhoz 
– általános lehangoltság, nega-

tív érzelmi állapot, az érdeklődés 
beszűkülése, hiánya, nehezen 
mozdul ki az ember otthonról. 
Ez előbb-utóbb együtt jár a tár-
sas beszűküléssel, a kapcsolatok 
elhanyagolásával, akár hangu-
latingadozásokkal, alvásprob-
lémákkal, az étkezési szokások 
megváltozásával, és akár össze-
függésben állhat az elhízással is. 
Ilyenkor pótolandó az elvesztett 
örömöket, az édesség után nyú-
lunk, többet eszünk belőle. Illet-
ve konkrétan testi tünetek jelen-
hetnek meg, emésztőrendszeri 
problémák, gyomorproblémák, 
nagyon tipikusak a hát-gerinc 
fájdalmak, végtagfájdalmak, fej-
fájás, akár gyakori megbetege-
dés is az immunrendszer gyen-

gülésével.
– Ha már több szezonon ke-

resztül elkísért minket a téli de-
presszió, hogyan rángathatjuk ki 
magunkat belőle? Mi segíthet? 
A sport, a kikapcsolódás, vagy a 
család, barátok? 

– Mint minden betegségnél, 
az első lépés, hogy belátom. Tu-
dom, hogy van ez a problémám, 
akár már fel is készülök rá, nem 
ér váratlanul. A depresszióból 
egyáltalán nem könnyű kijut-
ni. Pont a jellegéből adódóan, 
hogy annyira fogva tart, beszű-
kült az érdeklődésem, még ah-
hoz sincs kedvem, hogy tegyek 
magamért valamit. Ilyenkor a 
rossz kedvemmel, a levertsé-
gemmel együtt kell megmoz-
dulnom, és egész egyszerűen az 
észnek kell felülkerekednie, és 
azt mondani, hogy muszáj kirán-
gatni magamat a gödörből! Na-
gyon fontos minden olyan te-
vékenység, amely korábban az 
örömömet szolgálta. Legyenek 
azok a barátok, a család, a tár-
saság, a kikapcsolódás.  Terápiás 
céllal szoktam javasolni a hobbit, 
ami bármilyen kreatív tevékeny-
ség lehet. Illetve szinte elen-
gedhetetlen a mozgás, a sport. 
Azt tudni kell, hogy egy 20 per-
ces intenzív kardio mozgás után 
elégnek a stressz hormonok és 
boldogsághormonok, endorfi-
nok termelődnek, ami a cso-
kiban is megvan, csak ez egy ki-
csit egészségesebb. Ha ezt valaki 

rendszeresen beépíti az életébe, 
akkor hosszú távon tud emelni 
az energiaszintjén. 

– Ha mégsem sikerül egyedül 
megszabadulnunk a téli depresz-
sziótól, mindenképpen forduljunk 
szakemberhez segítségért? 

– Ha valaki felismeri azt, hogy 
súlyos problémája van, főleg 
ha ez több szezonban is előfor-
dult, akkor érdemes szakem-
berhez fordulni. Két út lehet-
séges, ami és/vagy jellegű. Az 
egyik a gyógyszeres kezelés, 
amit minden esetben pszichi-
áternek kell felírnia. Ezek ideg-
rendszeri gyógyszerek, nagyon 
fontos, hogy ki legyen kísérle-
tezve, hogy kinek melyik a leg-
megfelelőbb, milyen dózisban?  
A pszichiáternél van egy folya-
matos kontroll, fölír egy gyógy-
szert, egy-két hét múlva vissza-
megy a páciens, elmondja, hogy 
érzi magát tőle? Ha kell, gyógy-
szert váltanak, változtatnak a dó-
zison. Az is nagyon fontos, hogy 
ha egyszer valaki elkezd ilyen 
gyógyszereket szedni, akkor fel-
tétlenül pszichiáteri vezetéssel 
tegye le azokat. A másik út a te-
rápiás kezelés. Egy terápiás ke-
retben megtaláljuk a depresszi-
ójának az okait, feltérképezzük 
a gondolkodási-érzelmi negatív 
sémákat, ezek helyett újakat ala-
kítunk ki. Illetve segítünk talál-
ni olyan tevékenységeket, társas 
kört, hogy ki tudjon mozdulni 
ebből a depressziós állapotból. 

Ha tél, akkor depresszió?

Tavaly nyáron csatlakozott a Szentesi Rendőrkapitányság a Bike 

Safe elnevezésű kerékpármentő programhoz, melynek keretében 

bárki ingyenesen regisztrálhatja kerékpárját, elősegítve ezzel a mi-

hamarabbi kézhezvételt egy esetleges lopást követően. A Szentesi 

Rendőrkapitányság továbbra is folytatja a program megvalósítását 

a Házhoz megyünk bűnmegelőzési és vagyonvédelmi program ke-

retein belül. A legközelebbi regisztrációt január 17-én, kedden 9 és 

12 óra között tartják a Szentesi Művelődési és Ifjúsági Házban (Tóth 

József utca 10.).

Rendőrségi felhívás



2017. január 13. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 11

Az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság a jelenlegi időjárási vi-
szonyok következtében kialakult jegesedési folyamatra tekintettel a 
működési területükhöz tartozó vizeken való tartózkodás veszélyei-
re hívja fel a figyelmet.

A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 

46/2001. (XII.27.) BM rendelet 5.§-a alapján, az ATIVIZIG értesíti a la-
kosságot, hogy a működési területéhez tartozó folyóvízen, mellé-
kágon, holtágakon és tavakon a jégen való tartózkodás szigorúan 
tilos! A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, 
amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.

Az ATIVIZIG lakossági figyelmeztetése

Darók József

Volt tanítványai munkáin 
keresztül, időszaki kiállítással 
mutatkozik be a Koszta József 
Múzeum új múzeumpedagó-
gusa. Beke Mari (képünkön) a 
különböző történelmi korok 
élményszerű megeleveníté-
sét tűzte ki célul munkája so-
rán, kínai tusfestészet, őskori 
sziklarajzok, ausztrál kéreg-
rajzok is kipróbálhatók foglal-
kozásain.

M ű v é s z e t p e d a g ó g u s -
nak vallja magát Beke Mari, a 
Koszta-múzeum új múzeum-
pedagógusa. A Zsámbéki Pre-
montrei Keresztelő Szent János 
művészeti iskolában tanított ki-
lenc éven át a Mindszenten élő 
pedagógus, aki lakóhelyén saját 
szervezésű táborokban is foglal-
kozott gyerekekkel. Korábban 
játékkészítőként portékáival 
visszatérő vendége volt a Budai 
Várban a Mesterségek ünnepé-
nek. Új munkakörében, múze-
umpedagógusként is elsősor-
ban a képző -és iparművészeti 
érdeklődése érvényesül. Eddig 
tevékenysége nagy része éppen 
ilyen irányú volt: történelmi ko-
rok megelevenítése élménysze-
rű formában gyerekekkel. A köz-
gyűjteménybe kerülve is erre 

építi terveit, olyan újfajta vona-
lat képvisel, mely a múzeumi 
tárgyak inspirálta alkotások ké-
szítésére irányul. A gyakorlatias 
pedagógus ezt nem is tehetné 
frappánsabban, mint egy bemu-
tatkozó kiállítással. A megyehá-
za aulájában a magyar kultúra 
napja alkalmából január 20-án, 
jövő pénteken 16 órakor nyíló, 
a népMŰVÉSZETtörténet – Pe-
dagógia a múzeumban, avagy 
az őskortól Hundertwasserig 
című időszaki tárlaton azonban 
Beke Mari a korábbi növendé-
kei munkáin keresztül mutatko-
zik be. A megújuló trendekbe ily 
módon kaphatnak betekintést 
az érdeklődők. A pedagógus ál-
tal irányított foglalkozásokon, 
6-14 éves gyerekek által készí-
tett alkotások töltik meg a tárló-
kat, a tanítványok népművésze-
ti, néprajzi és művészettörténeti 
indíttatású alkotásokat sorakoz-
tatnak fel a kiállításon.

Új munkáját ezzel a kiállítással 
kezdi Beke Mari, ahogy fogalma-
zott, kedvet szeretne ébreszteni 
vele. Tervezi, hogy a követke-
ző hetekben, hónapokban sze-
mélyesen felkeresi a szentesi is-
kolákat. A múzeumpedagógusi 
tevékenysége is a tárlat köré 
csoportosul: minden hónap első 
szombatján tematikus matinéra 

a családokat várja, míg az okta-
tási intézmények számára 45 és 
90 perces foglalkozásokat ajánl, 
ennek keretében a diákok kipró-
bálhatják a kínai tusfestészetet, 
továbbá az őskori sziklarajzok, 
az ausztrál kéregrajz vagy egyip-
tomi kockaszobor készítését. 

A kiállítás időtartama alatt 
szintén a megújulás jegyében 
meghirdeti a Kis muzeológus 
szakkört is, ahol délutánonként 
egyénre szabottan, elmélyül-
tebben, a múzeum világához 
kapcsolódva alkothatnak a gye-
rekek. Ezidáig 1. - 8. osztályosok-
kal foglalkozott, ezt a korosztályt 
érzi magához a legközelebb, ám 
a magasabb évfolyamosokat is 
szívesen látják a múzeumban, 
számukra is tudnak megfelelő 
kreatív foglalkozásokat kínálni, 
tette hozzá Beke Mária.

Tanítványaival végzett közös 
munkái szerepelnek a gyerekek-
nek szóló kézműves könyvei-
ben is, már az ötödik, 77 magyar 
néphagyomány című munka is 
kész van, csak megjelenésre vár. 
A kiállítás abban is rendhagyó 
lesz, hogy az április 28-i zárása-
kor tartandó „finisszázson” mu-
tatják be majd a kötetet.

A múzeum profiljai miatt is 
választotta a szentesi intéz-
ményt Beke Mari, aki az iskolai 

környezet után ezen a területen 
is szeretné magát kipróbálni. 
– Felemelő érzés olyan közeg-
ben és tárgyak közöt lenni, amik 
a múlt emberéről szólnak és a 
múlt értékeit közvetítik – mond-
ta a múzeumpedagógus, akit iz-
galommal tölt el, milyen új ins-
pirációkat kap.

Kis muzeológusokat is vár az új múzeumpedagógus

Városi Könyvtár
Január 14-én, szombaton 15 

órakor a Ráfi Dénes fotóiból ren-
dezett Fények földi mása című 
kiállítását megnyitja: Cseh La-
jos tanár. Közreműködnek: Ráfi 
Anna Réka és Ráfi Balázs. Megte-
kinthető: február 10-ig.

Január 16-án, hétfőn 18 órától 
a Filmklubban a Philomena  Ha-
tártalan szeretet című színes an-
gol filmet vetítik.

Január 17-én, kedden 18 óra-
kor Luther útja a 95 tétel kiszö-
gezéséig címmel dr. Reisinger 
János irodalomtörténész, MTA 
kandidátusa tart előadást. 

Január 18-án, szerdán 18 óra-
kor „Visszhangos” 25 év. Beszél-

getés Dömsödi Teréz lapkiadó-
val.

Január 19-én, csütörtökön 18 
órakor: Az íráshamisítás, II. rész. 
Előadó: K. Horváthné Szabó Edit 
grafológus.

Művelődési központ
Január 19-én, csütörtökön 19-

21 óráig a magyar kultúra nap-
ja alkalmából A reformkor kul-
turális törekvései témakörben 
beszélgethetnek Poszler György 
előadóval.

A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából rendezett programsoro-
zat keretében:

Január 19-én, csütörtökön 19 
órai kezdettel A reformkor kultu-
rális törekvései című előadás lesz.

Január 20-án, pénteken 9 és 
10.30 órai kezdettel A mi ars poe-
tikánk, avagy hiszünk és írunk 
címmel rendhagyó irodalomóra 
a Pódium Színház előadásában, 
iskolás csoportok részére.

Január 20-án, pénteken 14.30 
órakor vers és prózamondó 
nemzetközi fesztivál óvodások-
nak. Január 21-én, szombaton 9 
órai kezdettel vers és prózamon-
dó nemzetközi fesztivál általános 
iskolásoknak.

Tokácsli Galéria
Január 28-ig tekinthető meg 

a Szentesi tárlat című kiállítás 
Haller Andrea, Horváth Sándor, 
Oltyán Gyula, Sárréti Kriszta és 
Szabó Mariann munkáiból.

Városi Sportcsarnok
Január 15-én, vasárnap dé-

lelőtt rendezik meg a regioná-
lis teremlabdarúgó bajnokság a 
Hungerit kupáért következő for-
dulóját.

Koszta József Múzeum
Január 20-án, 16 órakor Beke 

Mari az új múzeumpedagógus 
időszaki kiállítással mutatkozik 
be, melyet Nyitrai Péter muzsi-
kus rajztanár nyit meg.

P r o g r a m a j á n l ó
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Labádi Lajos

A korai munkásszervezetek-
ről, bérküzdelmeikről, politi-
kai törekvéseikről keveset tu-
dunk. Ugyancsak hiányosak az 
ismereteink az első munkásve-
zetőkről, életútjukról, sorsuk 
alakulásáról. Ma már csak igen 
kevesen tudják, hogy ki volt 
Tarnóczi Mihály, Békési Imre, 
Kecskeméti Szabó Sándor, Ár-
vai Bálint, Bajczer Imre… E ko-
rai munkásvezérek közé tarto-
zott Török Sándor földmunkás 
(képünkön) is, akinek 1990-ig 
utca viselte a nevét Szentesen. 
Ki volt ő; mivel emelkedett ki 
munkástársai közül? 

Szentesen született 1877. ja-
nuár 17-én; apja Török Bálint bé-
res, anyja Szabó Mária. Három 
elemi elvégzése után szülei cse-
lédnek adták, hisz kellett a ke-
reset a család megélhetéséhez. 
Tizennyolc éves lehetett, ami-
kor beállt kubikosnak, és fiata-
lon bekapcsolódott küzdelmeik-
be. Ez volt az az időszak, amikor 
a bérharcok megszaporodtak, 
az aratósztrájkok mindennapo-
sokká váltak, a munkanélküliség 
mértéke minden korábbi szin-
tet megdöntött. Az egyre növek-
vő elégedetlenség, valamint az 
agrárszocialista mozgalmak tér-
hódításának leszerelésére a kor-
mányzat 1894-ben kivételes ál-
lapotot vezetett be az Alföldön. 

Térségünk ebben az időben kap-
ta a „Viharsarok” elnevezést.    

Szentesen a bérküzdelmek 
legszilárdabb bázisát a kubikos-
ság alkotta, kiknek száma meg-
haladta az ezret. E rendkívül 
öntudatos, világot járt munkás-
réteg több alkalommal kísérletet 
tett érdekvédelmi szervezetei-
nek megalakítására, de a ható-
ságok mindannyiszor megaka-
dályozták azt. 1900 elején 
egyszerre két egyesület megala-
kítására kértek engedélyt, ame-
lyek közül az egyik a Szentesi Ál-
talános Népkör, a másik pedig a 
Szentesi Földmívelő Munkások 
Egylete nevet viselte. Ez utóbbi 
elnökévé Török Sándort válasz-
tották. Célkitűzéseik között sze-
repelt: a földművelő munkások 
érdekvédelme, munkaalkalmak 

szerzése, az egylet tagjainak mű-
velése, a hazafias érzés ápolása. 

Csató Zsigmond alispán fel-
szólította a szentesi polgár-
mestert, hogy véleményezze az 
alakulóban lévő munkásszerve-
zeteket. Dr. Lakos Imre vélemé-
nye így szólt: „… Mindkét egyle-
tet alakítani szándékozó csoport 
az elégedetlenkedő munkások 
azon részéhez tartozik, kiknek 
szereplésétől sem a munkások 
valódi érdekeinek oltalmazá-
sa, sem pedig a társadalmi rend 
fennállásának megszilárdítása 
legkevésbé sem várható. Mind-
két csoport azokat az elemeket 
összesíti magában, kik fennen 
hirdetik magukat szocialisták-
nak… A Török Sándor elnökle-
te alatt szervezkedő csoport a 
jobbindulatú szocialisták cso-
portja, ezek a »független szo-
cialisták«. Nagyobbára jó mun-
kásemberek, kik nem hajlanak 
annyira az erőszakosság felé. 
Elégedetlenek ugyan a munká-
sosztály helyzetével, de – tekin-
tetbe véve, hogy munkára való 
hajlandóságuk dacára sem ké-
pesek maguknak a munkahiány 
miatt a megélhetést biztosítani 
– elégedetlenségük indokolha-
tó. Ez a józanabb elem; rendszer-
felforgatók, hogy úgy mondjam: 
vad szocialisták nincsenek kö-
zöttük. Higgadtabban gondol-
koznak, tetteikben a törvényt in-

kább tisztelik, mint amazok…”
A polgármesteri megfigyelés 

a későbbiekben is igaznak bi-
zonyult. Török Sándor az elkö-
vetkezőkben is tartózkodott a 
heveskedő, szélsőséges megol-
dásoktól. A munkások körében 
jelentős tekintélyt vívott ki; en-
nek köszönhette – sokszor hálát-
lan – köztisztségeit. 1918 őszén 
tagja lett az SZDP szentesi párt-
választmányának; őt választot-
ták a Földmunkások és Kisbir-
tokosok Országos Szövetsége 
helyi csoportjának elnökévé. A 
Tanácsköztársaság kikiáltása-
kor a Szentesi Munkástanács a 
3 tagú városi direktórium tagjá-
vá választotta. Neki és a két má-
sik direktornak köszönhetően, a 
proletárhatalom 38 napja alatt 
helyi kezdeményezésű túlkapá-
sokra Szentesen nem került sor. 
Ennek ellenére a Tanácsköztársa-
ság bukása után letartóztatták, 
és több társával együtt átadták 
a megszálló román katonai pa-
rancsnokságnak. Előbb Romá-
niába internálták, majd idehaza 
bebörtönözték. 1922-ben am-
nesztiával szabadult. A hatósági 
zaklatások miatt a későbbiekben 
vezető szerepet nem vállalt. 

1945-től a földosztáskor ka-
pott két hold földjén gazdálko-
dott, majd csekély nyugdíjából 
szegényesen élt 1955. március 
17-én bekövetkezett haláláig. 
Sírja a hékédi református teme-
tőben található. 1959-ben ut-
cát neveztek el róla Szentesen 
(1990-ig a mai Munkás utca vi-
selte nevét).

Sebők Tamás

A Malevil a hetvenes évek 
egyik legkedveltebb tudomá-
nyos fantasztikus regénye. A fran-
cia Robert Merle 1972-ben írta. A 
történet 1977-ben, tehát a köze-
li jövőben játszódik, elmesélője 
és főszereplője Emmanuel Com-
te. A főhős egy iskolaigazgató 
egyben földbirtokos, melyhez 
egy Malevil nevezetű vár is tar-
tozik. A bevezetésben egy múlt-
béli visszatekintőt olvashatunk, 
így ismerjük meg a remek diplo-
máciai érzékkel megáldott Com-
te gyermekkorát, melynek egyik 
legfontosabb kulcsmomentuma, 
hogy jól ismeri a birtokon elte-
rülő várat, hiszen mindig ide me-
nekültek barátaival a világ elől. A 
múltidézésből hirtelen a jelenbe, 
pontosan ’77-be ugrik a szerző, 

amikor Comte és barátai egy vá-
ratlan nukleáris robbanást vészel-
nek át a kastélyban. A fordulat 
után ráeszmélnek, hogy a világ 
nagy része elpusztult. Találkoz-
nak azonban túlélőkkel helyszín-
ről, és a szomszéd községből La 
Roque-ból is. Közösen összefog-
va fáradoznak egy új, fejlett társa-
dalom kiépítésén. Természetesen 
még egy ilyen kis csoportban sin-
csenek egyetértések, és harcolni 
kell a javakért. Egyik legnagyobb 
ellenségük Fulbert le Naud a ma-
gát papnak kiadó városvezető, 
aki egyházi diktatúrát hirdet. Az 
álpap idővel megtámadja egy ka-
tonai csoporttal Malevil várát, a 
csatát megnyerve sikerül meg-
dönteni egyeduralmát, kialakíta-
ni a demokráciát és tovább ha-
ladni a fejlődés útján.

Mint a legtöbb katasztrófa-
történetből, a Malevilből is ké-
szült filmes adoptáció 1981-ben 
Christian de Chalonge rendezé-
sében. Merle úgy vélte, a film el-
tereli a nézőt a regény fő értéke-

itől, eltorzította a mű szellemét, 
ezért kérte, ne legyen rajta a neve 
a stáblistán. Ezek után csak annyi 
volt kiírva: Szabadon a Malevil re-
gény után.

140 éve született Török Sándor földmunkás

Elfeledett munkásvezér

Könyvajánló – Robert Merle: Malevil
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Már nálunk is egyre na-
gyobb divat babaváró bulit 
rendezni. Egy alkalom, amikor 
megajándékozzák a kisma-
mát, és köszöntik a születen-
dő babát. 

Minden barátnőt, hugicát és 
nővért arra biztatunk, rendez-
zen a kismamának egy 
babaváró party-t, hi-
szen egyrészt remek 
alkalom egy utol-
só csajos össze-
jövetelre, más-
részt segítség 
a kismamának, 
hiszen renge-
teg hasznos hol-
mival gya-
rapodhat 
a baba-
szoba. A 
7-8. hó-
nap a leg-
j o b b 
v á -
lasz-
t á s , 

mert 
a kis-
mamá-
nak már 
elég nagy a 
pocakja, de még-
sem az utolsó hetek, amikor már 
nagy az izgalom. A pelankatorta 
remek ajándék, emellett ötletes 
játékokkal lehet feldobni a ba-
baváró bulit. Összegyűjtöttünk 
néhányat.

Babafotós játék
A meghívottak hozzanak 
magukkal egy gyerekkori 

babás-fényképet. Tegyük 
őket egy borítékba, majd 

mindenki húzzon 
egy képet, és pró-

bálja meg kitalál-
ni, hogy kit ábrá-
zol, majd el is kell 
mondani, hogy 
miből jött rá.

B a b a é t e l 
kóstoló

Ha üve-
ges étele-

ket hasz-
n á l s z , 

a k k o r 
e l ő -
ször 
l e 
k e l l 

szed-
ni a 

c í m k é -
ket. Ha sa-

ját magad készí-
ted, akkor 
betehetsz 
egy olyat 
is, ami biz-
tos, hogy 
nem baba-
étel. Pl. rak-
hatsz bele 
f o k h a g y -
mát. Érde-
mes 5-6 kü-
l ö n b ö z ő 
ízűvel ját-
szani. Min-
d e n k i n e k 
meg kell 
t ippeln ie, 
hogy mi 
van benne.

Pelenka-
csere

Egy pe-

lenkacserés játék bekötött szem-
mel és egy stopper órával. Ha ez 
egy olyan buli, ahol apukák is 
részt vehetnek, akkor minden-
képpen legyen az elsőbbség az 
övék. Csak egy játékbaba és egy 
pelenka kell hozzá. 

Babaváró buli Tr e n d i

2003-BAN épült 150 m2-es családi 
ház eladó. Érdeklődni: 70/506-6162

TAKARÍTÁST vállalok. Telefon: 
30/347-6622

EXTRA minőségű, eredeti német 
férfi ruhanemű: öltönyök, nadrágok, 
zakók eladók. Horváth M. u. 13.

ÖREG ház eladó a Kisérben. Tele-
fon:30/608-4081

ZEPTER edénycsomag bontat-
lan csomagolásban eladó. Telefon: 
30/454-3581

GARÁZS dűlőben 635 négyszö-
göl belterületű föld eladó. Telefon: 
30/238-1936

SZENTESEN központban 180 m2 
ingatlan eladó.( lakás+ 2db utcára nyí-
ló üzlethelyiség ami lakás céljára átala-
kítható). Csere is érdekel. Érdeklődni: 
70/454-6992

KOMPRESSZOR, gáz vízmelegí-
tő, falikonvektor, újszerű elektromos 
radiátor olcsón eladó. Érd.: Szentes 
Horváth M. u. 15.

KOSSUTH tér 5. 5/10.1,5 szobás 
lakás eladó. Telefon: Cseuz: 20/579-
1144, közös képviselő: 20/354-3445

ZEPTER lámpa és kézi masszírozó 
eladó. Telefon: 20/375-0780

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

ELADÓ ingatlana van? Rövid időn 
belül segítünk értékesíteni. http://
www.ingatlankozvetito.com, telefon: 
20/828-9978

GONDOZÓNŐ nagy gyakorlattal 
mindenben segít Tel.: 30/259-1931 

SZENTESEN az Új utcában 1. 
emeleti 52 m2-es, másfél szobás lakás 

8 m2 önálló pincerésszel 8,9M Ft-ért 
eladó. Tel.: 20/414-0506

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 

KONYHASZEKRÉNY, konvek-
torok, gáztűzhely, mosdókagyló és 
garázs, vagy üzlethelyiség ajtajának 
megfelelő üvegajtó eladó. 63/313-004

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

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

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

A képeken látható Delelő 
csárda létesítése szorosan ösz-
szefügg a Széchenyi-liget szü-
letésével. Mint tudjuk, Szentes 
egyik legszebb közalkotásának 
létrejötte szomorú történelmi 
eseményhez kapcsolódik. Szü-
letését megelőzte egy tragikus 
haláleset, a „legnagyobb ma-
gyar”, gróf Széchenyi István halá-
la. A 69 esztendős, hullámzó ke-
délyű, megtört államférfi 1860. 
április 8-ára virradó éjjel önke-
zével véget vetett életének. Ha-
lálhíre általános döbbenetet 
keltett, országszerte gyászün-
nepségeket rendeztek. 1860. áp-
rilis 30-án Szentesen is megem-
lékeztek a nagy hazafiról, majd 
határozat született emlékének 
maradandó megőrzéséről. Erről 
szól a városi tanács következő 
határozati javaslata: „A megdi-
csőült nagy hazafi, gróf Széche-
nyi István emlékének örökítése 
végett a Vecseri-fok sziget jövő-
re Széchenyi-liget, a Kurczától 
a Kuczori őrházig vezető új or-
szágút pedig Széchenyi út nevet 
nyerjen.” E tömör előterjesztés 
alapozta meg a Széchenyi-liget 
kialakításának eszméjét. 

A 36 holdnyi területre ter-
vezett népkert megvalósítá-
sa a közbejött országos és helyi 
események miatt hosszú hóna-
pokra háttérbe szorult. Az ügy 
1862 őszén végre kimozdult a 
holtpontról. Ez Aradi Lajosnak, 

a Kurcán túli kocsmáztatási jog 
haszonbérlőjének volt köszön-
hető, aki számos beadványban 
kérvényezte, hogy engedélyez-
zék számára egy fákkal beülte-
tett, a városi közönség élvezeté-
re szolgáló sétatér kialakítását, 

valamint egy nyári mulatóhely 
felépítését. Többszöri elutasítás 
után, végre 1863 tavaszán en-
gedélyt kapott egy ideiglenes 
italmérő helyiség felépítésére. 
Az épület hamarosan elkészült, 
amelyet tulajdonosa „Széchenyi 

sörcsarnoknak” nevezett el. Több 
forrás arra utal, hogy a Csongrá-
di út jobb oldalán található je-
lenlegi „Delelő csárda” azonos 
az egykori Széchenyi sörcsarnok 
épületével, természetesen azó-
ta többször átépítve és felújítva. 
Tudni kell ugyanis, hogy a Vecse-
ri-fok sziget akkoriban még ma-
gába foglalta a mai focipályát és 
környékét is, benne a Delelővel. 
A Csongrádra vezető új ország-
út (= Széchenyi kongóút) kikö-
vezésére majd csak 1882/83 fo-
lyamán került sor, ettől kezdve a 
liget területe az országút balol-
dalára szűkült. 

Ekkoriban készült el a város-
ba vezető állandó kurcai kőhíd 
is. A kocsival, szekérrel érkezők-
től kezdetben hídvámot szed-
tek, ezért alakult ki az a gya-
korlat, hogy a szekereket és a 
lovakat az országút melletti csár-
dánál hagyták, s gyalog mentek 
be a városba, hogy ne kelljen vá-
mot fizetni. Az útszéli csárda pi-
henő helye volt az embereknek 
és a jószágoknak egyaránt, in-
nen kaphatta idővel a „Delelő”, 
ill. a „Szamárdelelő” csárda el-
nevezést. A legrégebbi szente-
si italmérő helyek, vendéglők 
egyike. A legutóbbi felújítás so-
rán az épület sokat veszített ere-
detiségéből és hangulatából. A 
Tofán Sándor által készített alsó 
képen ez jól látható. Szerencsé-
re a létesítmény régi nevét meg-
tartották.

Szentes arculata régen és ma (21.)

Széchenyi sörcsarnokból Delelő csárda

Szabó Csaba (helóta) kiállítása a Galéria Kávéház és Étterem-
ben tekinthető meg nyitva tartási időben.

...az idő mely néha könnyed, mint a szélben libegő tollpihe, ne-
héz, mint a csizmára ragadt sár, gyors, mint egy heves szívdobba-
nás, lassú mint a múló fájdalom, megfoghatatlan, mint egy kósza 
árnyék, ott ólálkodik a tűző napon épp úgy, mint a vaksötét éjben, 
ha kell hű társunkként együtt lélegzik velünk. Ha kell elárul és lekí-
sér a föld alá, néha csepeg, mint a tavaszi eresz, néha némán höm-
pölyög, mint egy lomha folyam, ott tanyázik a városokban, tikk-takk, 
kopp-kopp, kopog, mint egy tűsarkú cipő az aszfalton, gúzsba köt 

és közben ketrecbe zár, mint az ember saját 
magát a városaiba, hogy utána pórázként vi-
selje, miközben rágja elevenen vasfogával és 
megemészti míg nem messze az emberi civili-
zációktól a hegyekben csak évszakok vannak, 
lassú madárdalos évszakok, ahol a szú perce-
gése a másodperc, a patak csobogása a perc 
és az óra a sas vijjogása, az erdő táplál, enni ad 
és a patak inni, miközben kimossa belőlünk a 
belénk vackolt kakukk fiókát, az időt...

szabócsaba, helóta

Az idő árulása
Péntek (január 13.)
14:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
16:15 Utazók
18:30 Kincs, ami nincs
20:30 3D Utazók
Szombat (január 14.)
12:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
14:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
16:15 3D Utazók
18:30 3D A nagy fal
20:30 3D Utazók
Vasárnap (január 15.)
12:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
14:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
16:15 3D Utazók
18:30 Kincs, ami nincs
20:30 3D Utazók
Hétfő (január 16.)
14:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
16:15 3D A nagy fal
18:15 3D Utazók

20:30 3D Utazók
Kedd (január 17.)
14:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
16:15 3D Utazók
18:30 3D A nagy fal
20:30 Utazók
Szerda (január 18.)
14:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
16:15 3D A nagy fal
18:15 3D Utazók
20:30 3D Utazók
Csütörtök (január 19.)
14:15 3D Balerina
16:00 3D Utazók
18:15 3D xXx: Újra akcióban
20:30 3D xXx: Újra akcióban
Péntek (január 20.)
14:15 Balerina
16:00 xXx: Újra akcióban
18:15 3D Utazók
20:30 3D xXx: Újra akcióban

Moziműsor
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Aszaltgyümölcsös zabkeksz
Hozzávalók:  125 g puha vaj, 

125 g cukor vagy ennek a meny-
nyiségnek megfelelő édesítő, 
eritrit stb. (Én eritritet és glü-
kózt használtam), 1 db tojás, 100 
g teljes kiőrlésű liszt/tönköly-
liszt, 1 tk. szódabikarbóna, 1 kk 
őrölt fahéj, 125 g zabpehely, 125 
g mazsola vagy vörös áfonya, 60 
g durvára vágott dió vagy mo-
gyoró csipet só.

Elkészítés: A puha vajat kike-
verem a „cukorral” és a tojással. 

Egy másik edényben a száraz összetevőket összekeverem (liszt, fa-
héj, dió, mazsola, zabpehely, szódabikarbóna, fahéj) és a kikevert 
vajas tojásos masszához keverem. Ha jól összegyúrtam, folpackra 
teszem, hengerré formázom és 20 percre a hűtőbe teszem. Ezután 
kisujjnyi szeleteket vágok belőle, a kis adagokat ellapogatom keksz 
formájúra a sütőpapíron, úgy, hogy legyen legalább 1,5 cm távol-
ság kettő között mert nőni fog még. 180 fokon légkeverésen sütöt-
tem 9-10 percig, légkeverés nélkül is lehet sütni 180 fokon. Ha a 
szélek elkezdenek barnulni, akkor már ki lehet venni. Zárható do-
bozban tárolom, hogy sokáig ropogós maradjon.

A recept támogatója a Szentesi Egészségfejlesztési Iroda:

Szentes családi ízei

Született:
Bihari Zoltánnak és Hargitai Editnek (Rákóczi F. u. 122.) Gergő 

nevű gyermeke.
Házasságot kötött:
Szabó Roland József és Gömöri Andrea (Berek tanya 40.) – képün-

kön, Viczián Lajos (Ady E. u. 35.) és Molnár Petra (Bajcsy Zs. E. u. 6.)
Elhunyt:
Gazsó Sándor (Veres P. u. 1/5.), Szalai Sándor (Somogyi Béla 

utca 3. A lph.)

Családi események

Burgonya 80-130 Ft/kg, répa 150-200 Ft/
kg, gyökér 450-550 Ft/kg, zeller 150-250 
Ft/db, petrezselyem 80-100 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 100 Ft/db, fehér 
paprika 550 Ft/kg, paradicsom 500-550 
Ft/kg, póré hagyma 50-100 Ft/cs, vö-
röshagyma 150-200 Ft/kg, fokhagyma 
1600-2000 Ft/kg tojás 38-40 Ft/db, kapor 
100 Ft/cs, kígyóuborka 800-900 Ft/kg, 
saláta 100-150 Ft/db, lila káposzta 380-
400 Ft/kg, kelkáposzta 300-350 Ft/kg, 
fehér káposzta 150-190 Ft/kg, jégcsap-
retek 100 Ft/db, fekete retek 150-280 
Ft/kg, lila hagyma 300  Ft/kg, cékla 250 
Ft/kg, gomba 450-550 Ft/kg, datolya-fü-
ge 450 Ft/cs, alma 150-280 Ft/kg, körte 
380-600 Ft/kg, mandarin 250-350 Ft/kg, 
narancs 250-300 Ft/kg, banán 280-400 
Ft/kg, naspolya 480-550 Ft/kg.

PIAC
KOS
Többre lennél képes, mint amennyivel megbíznak. Ezúttal sikerül 
magadra felhívni a figyelmet.
BIKA
Félelmeid megalapozatlannak bizonyulnak, munkahelyed boldog 
békeidők derűs, ráérős hangulatát idézi. Ez végre megnyugvással tölt el.
IKREK
Érzelemdús hét áll előtted. Valószínűleg ezzel magyarázható időnkénti 
bizonytalanságod.
RÁK
Munkádban kedvező változás következhet be, mondhatni: ritka alkalmad 
adódik az előrelépésre.
OROSZLÁN
Törődj bele, hogy akadnak eseménytelen napok is. Vesd magad a 
munkába, elégedett leszel az eredménnyel.

SZŰZ
A héten mindent a véletlenre bízhatsz, Fortuna a kegyeibe fogadott. Próbáld 
meg erre a napra időzíteni pénzügyi tranzakcióid lebonyolítását.
MÉRLEG
Végre családoddal is sikerül egy jót beszélgetni az esti vacsora mellett, akár 
régóta halogatott témák terítékre kerülhetnek.
SKORPIÓ
Inkább választod a biztos magányt, mint a bizonytalan társaságot. Igen kelle-
mes emberek hívnak vendégségbe.
NYILAS
Az egymásra találás boldogsággal és elégedettséggel tölt el, és jól esik a ben-
sőséges hangulat.
BAK
Már most kezd el szőni a terveket. Semmit sem érdemes az utolsó pillanat-
ra hagyni.
VÍZÖNTŐ
Tele vagy ötletekkel, mind újabb tervekkel, és persze mindegyiket szeretnéd 
azonnal és egyszerre megvalósítani.
HALAK
Minden mulandó, és a jót addig kell megosztanunk másokkal, ameddig ré-
szünk van benne.

Január 13-20.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: január 23-29.
Hétfő: Fahéjas szilvaleves

A menü: Harcsafilé szezámos bundában, 
sárgarépás rizs

B menü: Rizottó
C menü: Párizsi csirkemell, sárgarépás rizs

Kedd: Hamis gulyásleves
A menü: Budapest csirkeragu, tészta köret

B menü: Zöldborsófőzelék, fasírt
C menü: Májjal töltött rántott sertésszelet, 

sült burgonya
Szerda: Francia hagymaleves, pirított 

hagymakockákkal
A menü: Búbos hús 

petrezselymes burgonya
B menü: Pásztor tarhonya, cékla saláta

C menü: Rántott csirkecomb, 
petrezselymes burgonya

Csütörtök: Pirított tarhonyaleves
A menü: Kínai édes-savanyú csirke, 

párolt rizs
B menü: Borsos tokány, 

szalonnás burgonyapüré
C menü: Rántott szárnyas máj, 

szalonnás burgonyapüré
Péntek: Csirke raguleves

A menü: Aranygaluska vanília sodóval
B menü: Derelye

C menü: Csőben sült zöldségek
Szombat: Egres leves 
A menü: Ráczos szelet

Vasárnap: Galuska leves
A menü: Brassói apró pecsenye

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: január 16-23. Szent Damján Gyógyszertár (Szentes, Sima F. u. 
38.) hétfőtől péntekig 7.30-17 óráig, szombaton,vasárnap és ünnepnapokon zárva. Készen-
léti telefon: 70/5635139

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
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Múlt heti megfejtésünk: Hogy boldog 
lehess, három kincset keress: higgy, re-
mélj, szeress! 

Nyertesünk Tihanyi Sándor. Nyeremé-
nye egy páros belépő a Zene-Világ-Zene 
programsorozat újévi koncertjére, a Trio 
Venite előadására. Ezen a héten Albert 
Györgyi A nő helye című könyvét sorsoljuk 
ki a helyes megfejtők között. Megfejtései-
ket küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth tér 
5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesielet@
gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Jókai Mórtól idézünk (folyta-
tás a vízszintes 76. számú sorban). 13. Ez. 14. 
Zala megyei település a horvát határ mellett. 
15. Végtelenül srég! 16. Afrikai folyam. 18. 
Tüzet szüntet. 19. Rakosgat. 21. Állattartás-
hoz szükséges eszközök. 23. Lovas felszere-
lés ápoláshoz. 24. Vízparti növény. 25. A sü-
tőcukrászat sajátos terméke. 28. Megkevert 
lóré! 29. A levesbe száll. 35. A hinduizmus 

egyik legfontosabb istenalakja. 37. Előke-
lő. 39. Ellek! 40. Havas a végén! 41. Prakkert. 
43. Sivatag Közép-Ázsiában. 45. Baleset egy-
nemű hangzói. 46. Mauzóleuma van Moszk-
vában. 48. Kétharmad rés! 49. Angol művé-
szet! 51. Mosópormárka. 52. Helyettes. 54. 
Páratlan lantos! 55. Magyar tornászbajnok-
nő, televíziós műsorvezető (Zsuzsa). 58. Né-
velővel: Német filozófus, a német idealizmus 
megteremtője (Immanuel). 60. Merre? 62. 
Gyötör, kínoz. 64. Amerikai színésznő, éne-
kes, forgatókönyvíró (Katey). 66. Vajon keleti 
táblakép? 68. Japán elektronikai márka. 69. 
Nagyobb termetű halászmadár. 70. Osonó, 
lopódzó. 73. Nagyhatalom. 75. Bejárat. 76. 
Az idézet folytatása.

Függőleges: 1. Bulgakov drámája. 2. Után-
zó. 3. Házhely. 4. Éllovas. 5. Hélium vegyje-
le. 6. Győri fociklub. 7. Impregnál. 8. Trotil 
robbanóanyag – rövid neve. 9. Elegyhatá-
rok! 10. Római császár. 11. Tud. 12. Román 

kisteherautóhoz hasonló. 17. Vándorem-
ber. 20. Magyar énekes. 22. Tűzkő. 23. Lan-
tán és ruténium vegyjele. 26. Szöglet. 27. 
Az észak-amerikai kontinens északnyuga-
ti területének legnagyobb folyója. 29. Ver-
ses kisepikai, nép- és műköltészeti műfaj. 30. 
Kérlel, rimánkodik. 31. Félig epikus. 32. Rom-
halmaza. 33. Métervég! 34. Elmállaszt. 36. 
Iktatva – röviden. 38. Amerícium és foszfor 
vegyjele. 42. Harcművészek, küzdősportok 
szőnyege. 44. Nem erre, messzebbre. 45. Né-
velővel: színárnyalat. 47. Unszol. 50. Talpal. 
53. Na, várj csak! 56. Dohányzik. 57. Feszé-
lyezettség. 58. Lent, mélyen. 59. Tizenegy-
szeres Grammy-díjas és többszörös Golden 
Globe-díjas amerikai énekesnő, színésznő 
(Turner). 61. Keletkezik, létrejön. 63. Űrmér-
ték. 65. Paksi labdarúgó klub – röviden. 67. 
Kálium, oxigén és vanádium vegyjele. 69. 
Görög autók nemzetközi jelzése. 71. Páro-
san írel! 72. Abaliget határai. 74. Asztácium 
vegyjele.

Beküldendő a vízszintes 1. és 76. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
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Menü január 16-20.
Hétfő – Karalábéleves,

A menü: Paprikás sertésszelet, nokedli
B menü: Dubarry szelet, zöldséges rizs, 

őszibarack befőtt
Kedd

A menü: Hamis gulyásleves,
Zöldbabfőzelék, grill csirkecomb

B menü: Burgonyaleves
Barackos túróval töltött palacsinta
Szerda – Citromos zöldségleves,

A menü: Rakott karfiol
B menü: Darált steak, pirított burgonya, 

joghurtos zöldségcsík

Csütörtök
A menü: Eperkrémleves, Rántott hal, 

petrezselymes rizsköret
B menü: Csontleves gríz nokedlivel
Párizsi csirkemell, zöldborsófőzelék

Péntek – Frankfurti leves,
A menü: Csokis gombóc

Aranygaluska, vanília sodó
B menü: Szárnyas saláta, szűzpecsenye 

bacongyűrűben
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,

Telefon: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
január 16-20.

Hétfő
A menü: Sárgaborsóleves,
Kelkáposzta főzelék, fasírt
B menü:  Fűszeres szilvaleves,
Gombapörkölt, nokedli

Kedd
A menü: Sajtos fokhagyma krémleves,
Brassói aprópecsenye
B menü: Vegyes zöldségleves,
Sajtmártásos csirkemell csíkok, párolt rizs

Szerda
A menü: Száraz bableves,
Pásztortarhonya
B menü: Tojásos leves,

Rántott csirkemell, 
meggyszósz

Csütörtök
A menü: Húsleves 

házi tésztával,
Lecsós sertésszelet, tészta
B menü: Csirkebecsinált leves
Rántott csibemáj, rizibizi

Péntek
A menü: Scsí,
Csongrádi töltött karaj, tört burgonya
B menü: Halászlé,
Túrós csusza

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu

E-mail:
info@galeriakavehaz.hu
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Hering Viktor

Bienerth Gusztávot (képün-
kön balról) választották az el-
múlt hétvégén a Magyar Úszó 
Szövetség elnökévé. A Szen-
tes Városi Úszóklub elnöke, 
Paulovics Tamás szerint a há-
rom jelölt közül a legalkalma-
sabb került a szövetség élére. 

– Az új elnök megválasztása 
csak a végeredménye egy hosz-
szabb folyamatnak…

– Valóban, hiszen kb. más-
fél évvel ezelőtt a legeredmé-
nyesebb magyar úszónő, Hosz-
szú Katinka és a szövetség 
elnöke, Gyárfás Tamás (képün-
kön jobbról) között megromlott 
a viszony. Hogy pontosan mi-
ért, azt csak az érintettek tud-
ják, véleményem szerint anya-
gi okok állhattak a háttérben. Én 
úgy látom, hogy ha Katinkáék 
a Holdon szerettek volna edző-

táborozni, akkor azt a lehetősé-
get is megkapták volna a koráb-
bi vezetéstől. A történéseknek 
klubunkra nem volt hatása, leg-
inkább a válogatott úszókat 
érintette a konfliktus.

– Akkor a Gyárfás Tamás-féle 
vezetéssel nem volt problémájuk?

– Semmi problémánk nem 
volt, ráadásul két év óta MÚSZ- 
támogatást is kapunk az arany-
jelvényes eredményeink alap-
ján, igaz ez csak töredéke a 
költségvetésünknek, de verse-
nyekre való elutazásra, edzőtá-
borra fel tudtuk használni. Bí-
zom abban, hogy idén is hozzá 
tudunk majd jutni ehhez a for-
ráshoz. Műhelytámogatásra is 
jogosultak lehetünk, mert a ma-
gyar ranglistán első helyezett, 
arany jelvényes sportolónk van.

– Hány szavazattal rendelkezik 
a Szentes Városi Úszóklub?

– Mindössze egyetlennel, de 
az eredményeink alapján ez a 
szám emelkedhet, ugyanis az 

eredményesség alapján dől el, 
hogy melyik egyesület hány sza-
vazattal rendelkezik. 

– Elégedettek a választás ered-
ményével?

– Igen, mi a megválasztott el-
nököt láttuk volna szívesen, va-
lóban komoly állami támogatást 
kaphat általa a sportág, ráadásul 
a turizmus területéről érkezett, 
ami a világbajnoksághoz köze-
lítve szintén nem utolsó szem-
pont. Számomra meggyőző 
volt, amit a programjában felso-
rolt. A puding próbája azonban 
az evés, kiderül, hogy a változás 
mit hoz a gyakorlatban. Azon-
ban a mi egyesületünk életében 
nem hiszem, hogy komolyabb 
változások következnének be.

– Várható, hogy a közeljövőben 
ellátogat hozzánk Bienerth Gusz-
táv?

– Szeretném meghívni őt a 21. 
Óvodától az olimpiáig úszóver-
senyünkre, bízom benne, hogy 
elfogadja a meghívásunkat.

Hering Viktor

Folytatódott a női vízi-
labda-bajnokság. A Hunge-
rit-Szentesi VK együttese két 
vereséggel indította az idényt.

Január 7-én a Dunaújváros 
együttese ellen kezdte a 2017-es 
esztendőt a Hungerit-Szentesi 
VK gárdája. Bár a csapat novem-
ber 23-án játszott legutóbb baj-
noki mérkőzést, mégis mindösz-
sze négy nappal a találkozó előtt 
tudott teljes létszámban gyako-
rolni a gárda, hiszen a közel más-
fél hónapos bajnoki szünetben 
a csapatból többen voltak tá-
vol világverseny miatt. Hogy az-
tán ez mennyire van hasznára a 
klubnak, azon túl, hogy játéko-
sokat adunk a nemzeti csapat-
ba, azt nem tudni, egy biztos, 
Tóth Gyula vezetőedző amúgy 
sem egyszerű dolgát tovább ne-
hezíti, ha a bajnoki mérkőzés 
előtt négy nappal edzhet együtt 
a komplett csapat – egy 43 na-
pos szünetet követően. Aztán a 
kispad…Mindössze három cse-
rejátékossal vágtak neki a mie-
ink a találkozónak, ráadásul cse-
rekapus nélkül, így az azonnal 
kiderült, hogy erővel is nagyon 
bírni kell a találkozót. Az össze-
csapás vége előtt – a kiponto-
zódások miatt – 10 perccel már 
csak két, 3 perccel a vége előtt 
már csak egy bevethető játéko-
sa maradt Tóth Gyulának. A mér-
kőzésen ugyanakkor a páratlan 

negyedekben kifejezetten jól 
játszott, és szoros nyolc perce-
ket hozott le a Hungerit, a páros 
negyedeket viszont elrontották 
a lányok, igazából a mérkőzés-
nek ezen szakaszaiban dőlt el 
a találkozó. 6-12 után még volt 
egy nagy feltámadása a Szen-
tesnek, 9-12 után viszont a Du-
naújváros ismét magasabb foko-
zatba kapcsolt, és 17-9-re meg is 
nyerte a mérkőzést. Míg a ven-
dégek a nemzetközi kupára ké-
szülnek, addig a mieinknek a 
titkos cél a negyedik hely meg-
szerzése. Tóth Gyula vezetőedző 
a találkozó végén arról beszélt, 
hogy bár egy rövid kispadú, na-
gyon fiatal csapattal kellett kiáll-
niuk, nem csalódott a mérkőzés 
után. - A kapott gólok száma sok 
volt, a lefordulásokban és az egy 
az egy elleni játékban vert meg 
minket a Dunaújváros – mond-
ta a szakvezető. – Új típusú játé-
kot játszunk, amit négy nap alatt 
nem lehet megtanulni. Sajnos 
a kispadot sem tudtuk feltölte-
ni fiatal játékosokkal. Három fel-
nőtt korú játékosunk van, a töb-
bi utánpótlás korú vízilabdázó. 
A legfiatalabb játékosunk Szabó 
Krisztina, ő 2000-es születésű, és 
remekül helyt állt, de kilenc játé-
kossal egy ilyen ellenféllel szem-
ben valóban nagyon nehéz ját-

szanunk. A fiatal játékosink 
közül vannak olyanok, akiknek 
meg kell tanulniuk, hogy ha fel-
nőtt csapatban játszanak, akkor 
azért mennyi mindent meg kell 
tenni, és ha már valaki oda tu-
dott kerülni a felnőttek közé, ak-
kor az becsülje is meg azt, hogy 
ott lehet. Aki most ott volt, azok 
előtt le a kalappal, így kell ké-
szülni egy felnőtt mérkőzésre, és 
így kell játszani egy felnőtt mér-
kőzésen.

A BVSC ellen sem a mieink 
voltak a favoritok, és a papírfor-
ma ebben az esetben sem bo-
rult. A bajnoki döntőbe igyekvő 
BVSC együttese már a félidő-
ben megnyugtató előnyt szer-

zett, ekkor 5-1 volt az eredmény 
Petrovics Mátyás együttese javá-
ra, és a különbség a találkozó vé-
géig tovább nőtt. A fővárosiak 
végül simán, 13-6-ra nyertek a li-
geti uszodában. – Fizikálisan saj-
nos végig hátrányban voltunk 
– mondta Tóth Gyula a találko-
zót követően. – A támadásain-
kat nem tudtuk kivitelezni, és 
bár apróbb részsikereink voltak 
a mérkőzésen, ez a mai napon 
kevésnek bizonyult a BVSC ellen. 

A csapat legközelebb janu-
ár 19-én, a bajnok és kupagyőz-
tes UVSE otthonában szerepel, a 
találkozót – ahogy a BVSC elleni 
összecsapást is – az M4 Sport 20 
óra 15 perctől élőben közvetíti. 

Szentesre is ellátogathat az úszók új elnöke

Négy nap alatt két vereség
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Sebők Tamás

2017. első hetében megkez-
dődtek a Csongrád Megyei Ko-
sárlabda Bajnokság küzdel-
mei. A versenysorozatban a 
Szentesi KK felnőtt férfi csa-
pata is érdekelt, ennek rendje 
és módja szerint lejátszották 
első mérkőzésüket Aleksandar 
Preskar tanítványai.

A szegedi Radnóti Miklós Gim-
názium tornatermében a No-
name Rutin csapata ellen kezd-
te meg a megyei bajnokságban 
való szereplését a Szentesi KK 
felnőtt férfi csapata. A sorozat-
ban 7 gárda szerepel, a küzdel-
mek várhatóan májusban feje-
ződnek be.

Nehezen indult a mérkőzés a 
mieink számára, fej-fej mellett 

haladtak a csapatok és az első 

10 percet követően a szegediek 

vezettek 17-16-ra. A félidő előtt 

összekapták magukat Vejinovi-

cék és 14:24-es negyedet produ-

kálva a félidőben megszerezték 

a vezetést a szentesiek. A harma-

dik játékrészben ismét a mieink 

voltak jobbak két ponttal, majd 
az utolsó negyedet a szegedi-
ek nyerték meg. Vejinovic, Ga-
jic, Vujadinovic, és Halász ismét 
kiemelkedően játszott és a csa-
pat, ha szoros mérkőzésen is, de 
megszerezte első győzelmét. 

Elsősorban az NB II-es sze-
replésünkre koncentrálunk, ta-
lán ebből fakadóan is ment 
számunkra nehézkesen ez a 
mérkőzés. Felkészült ellenféllel 
játszottunk, sokat fejlődtek a ta-
valyi évhez képest. – mondta el 
lapunknak Aleksandar Preskar, a 
csapat edzője. 

Noname Rutin – Szentesi KK 
67:76 (17:16, 14:24, 22:24, 14:12)

Pontszerzők: Vujadinovic 10, 
Vejinovic 16, Gajic 21, Csábi 4, 
Gergely 5, Mácsai 4, Lantos 3, 
Szanyi 6, Halász 7

Hering Viktor

December 20-án, Szege-
den vette át az 2016-os esz-
tendő legjobb Csongrád me-
gyei parasportolójának járó 
kitüntetést Sztanó György (ké-
pünkön), ahol ép és paraspor-
tolókat egyaránt jutalmaztak. 
Gyuri február közepén Dubaj-
ba utazik, ahol világkupa via-
dalon vesz rész, októberben 
pedig Mexikóban a világbaj-
nokságon képviseli hazánkat.

Remekül sikerült az elmúlt 
esztendő Sztanó György számá-
ra. A szentesi parafekvenyomó 
versenyző részt vehetett Rióban 
a paralimpián, ahol a nyolcadik 
helyen végzett. Gyuri jelenleg 
heti öt edzéssel készül a febru-
ár közepén megrendezésre ke-
rülő, dubaji világkupára. – Cé-
lom, hogy a junior kategóriában 
az első helyen végezze – mondta 
a Powerstation SE versenyzője. – 
Szentesen készülök, egy bará-
ti társaság segítségével. Minden 
eszköz a rendelkezésemre áll, bí-

zom az eredményes szereplés-
ben. Természetesen addig még 
a válogatottal is lesz közös edzé-
sünk.

Az eredményes olimpiai sze-
replésért járó összeget Gyuri 
egyelőre nem kapta meg, de rö-
videsen minden bizonnyal erre is 
sor kerül majd. Addig is folyama-
tosan készül az aktuális megmé-
rettetésekre, most a világkupára, 
azt követően pedig a világbaj-
nokságra. A világ legjobb para-
fekvenyomóinak viadalát októ-
berben, Mexikóban rendezik, 

ahol a szentesi versenyző a juni-
orok között célozza meg az első 
helyet. 

Győzelem az első megyei mérkőzésen

Világkupára készül Sztanó György

Január 16-22.
Hétfő – Zöldborsóleves
A menü: Spenótos-sonkás pen-
ne, reszelt sajt
B menü: Rakott kelkáposzta
C menü: Csáki töltött sertés-
borda, rizs

Kedd – Csontleves
A menü: Finomfőzelék, fasí-
rozott
B menü: Csőben sült brokkolis 
halfilé, burgonya
C menü: Párizsi sertésszelet, 
burgonya, savanyúság

Szerda – Gombaleves
A menü: Tarhonyás hús, sava-
nyúság
B menü: Eszterházy pulykato-
kány, galuska
C menü: Kolbászos töltött ser-
tésborda, vegyes köret, sava-
nyúság

CSütörtöK – Gyümölcsleves

A menü: Röszkei töltött sertés-
borda, burgonya, savanyúság
B menü: Budapest szelet, rizs
C menü: Rántott sajt, rizs, tar-
tármártás

PénteK – Lencsegulyás
A menü: Diós guba
B menü: Káposztás tészta
C menü: Rántott szelet, burgo-
nya, savanyúság

Szombat – Zöldségleves, 
Holstein szelet, rizs, savanyúság

VaSárnaP – Húsleves, 
Görögös csirkemell, hasáb-
burgonya

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

In Memoriam Nyíri Zoltán
Stopper, mérőszalag, egy testnevelő tanár legfontosabb mun-

kaeszközei. Nyíri Zoltán testnevelő tanár végleg letette ezeket az 
eszközöket. Eltávozott az élők sorából 2016 december 31-én. Az 
égi sportpályán folytatja tevékenységét. 1949. április 29-én szü-
letett Szentesen. Iskoláit helyben járta ki. Aktív sportoló volt, ver-
senyúszással országos eredményeket ért el. A főiskolát Szegeden 
végezte el, 1973-ban szerzett diplomát földrajz, testnevelés sza-
kon. A főiskola elvégzése után a Deák Ferenc Általános Iskolába 
került. Ott tanult 2005-ig, nyugdíjazásáig. Kollégáival sokat tett 
azért,  hogy az iskola sporttagozata eredményes és jóhírű legyen. 
A tantestületben nagyon jó kolléga volt, segítette a munkájukat. 
Tanítványai is nagyon szerették. Türelme, embersége és igényes-
sége példaértékű volt. Sokat tanultak tőle tanítványai. Szerette 
a sportot, a gyerekekkel is megszerettette. Élete volt a verseny. 
Mindig vitte a tanítványait versenyekre. A jó előkészítés mindig 
meghozta az eredményt. Különösen a kézilabda, atlétika, úszás és 
a torna területe volt kedves számára. Az utánpótlás nevelés terén 
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Sok kupa, vándorzászló, ok-
levél igazolta munkáját. A gyermeke egészséges életre nevelte. Em-
lékeznek rá fia, menye, unokái, tanítványai, kolleganői, és kollegái. 

Nyugodjék békében, áldás nevére.
Medgyesi István 
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Évek óta képviselteti ma-
gát az országos diákolimpián 
a Horváth Mihály Gimnázium 
kosárlabda csapata. Január 
6-án, pénteken a fiatalok Szé-
kesfehérvárra utaztak a regio-
nális elődöntőre, ahol az elő-
kelő második helyet szerezték 
meg Kovács Éva és Kocsis Ist-
ván tanítványai.

– Hosszú évek óta részt vesz 
a gimi kosárlabda csapata a di-
ákolimpián. Ennek nagy úttö-
rője volt Antonjuk Alexandr 
francia-orosz szakos tanár, aki 
imádta a kosárlabdát, ő edzet-
te a csapatot heti 3 alkalommal, 
majd az ő vezetésével indult a 
csapat ezen a rangos megmé-
rettetésen. Később engem ért a 
megtiszteltetés, hogy megörö-
költem ezt a stafétát – meséli a 
kezdeteket Kovács Éva testneve-
lő tanár, aki hozzátette, már ez 
idő tájt a megyei legjobbak kö-
zött volt a csapat.

A későbbiekben tovább fej-
lődött a teljesítményük, mely 
nagyban köszönhető Aleksandar 

Preskar-nak a Szentesi Kosárlab-
da Klub edzőjének. – A Horvát 
Mihály Gimnázium csapatának 
vázát ugyanis olyan játékosok 
alkotják, akik Sale csapatában 
nevelkednek. Az ő munkájának 
nagyban köszönhető az iskola si-
kere – tette hozzá Kovács Éva, aki 
Kocsis István testnevelő tanárral 
kísérte el a tanulókat.

A megyei bajnokságon máso-
dik helyezést érte el a csapat a 
Radnóti Miklós Gimnázium mö-
gött, így területi selejtezőt kel-
lett játszaniuk, a Békés csapatát 
verték meg, és így jutottak be 
az országos elődöntőbe. – A di-
ákolimpa országos elődöntőjé-
be 28 csapat jut be 7 régióból. A 
Horváth Mihály Gimnázium csa-
pata a székesfehérvári négyes 
körbe került a Paks, a Székesfe-
hérvár és a Törökbálint csapa-
ta mellett. – Az első mérkőzésen 
80-77-re legyőztük a Paks csa-
patát, ami azért is hatalmas do-
log, mert Paks híres kosárváros. 
A második megmérettetésünk a 
Székesfehérvár ellen volt, ahol 
sajnos nem sikerült győznünk, 
több sérülés is hátráltatta a csa-

patot – mesélt a mérkőzésekről 
a tanárnő. 

A hét regionális elődöntő 
győztese jutott be a döntőbe, 
amit Nyíregyházán fognak meg-
rendezni. A gimis fiatalok a má-
sodik helyezést érték el, így szá-
mukra véget értek a küzdelmek. 
Mindenképp kiemelendő tel-
jesítményük, hiszen ha úgy te-

kintjük az ország 9. legjobb ko-
sárcsapata a Horváth Mihály 
Gimnáziumnak van. 

A csapat tagjai: Antal Tamás, 
Gergely Dávid, Habranyi Bence, 
Halász Ákos, Kútvölgyi Csanád, 
Makk Marcell, Molnár Róbert, Or-
gona Gergő Milán, Pete Milán 
Bence, Sarusi-Kis Benedek, Szanyi 
Ádám, Vígh Gergely.

Diákolimpia elődöntő ezüstérmes a gimi kosárcsapata

Sebők Tamás

A hétvégén folytatódott 
a regionális teremlabdarúgó 
bajnokság a Hungerit kupá-
ért. A január 8-i mérkőzéseken 
az alábbi eredmények szület-
tek.

Vodkanarancs – Hungerit II. 
4-1 (C), Red Roosters – Kispályá-
sok 4-0 (C), Zöld Kópé – Mosó-

medvék 6-0 (D), Old Tigers – Sör-
szívók 1-3 (C) ABC – Black Jack 
1-6 (D), Kontaset Kft. – B28 De-
sign Stúdió 1-4 (C),  Foci2000 – 
Loki 2-3 (S), Autocheck Center 
– Dzsúz 1-1 (B), Legator – 5+1 – 

1-4 (B), Loki – Belvárosi Favágók 
4-2 (S), Polyák Trans Kft. – Kispad 
legjobbjai 4-3 (A), Bulldogok – 
Favorit 1-3 (A), Kunszent Öregfi-
úk – Surprise 0-2 (S), Kurcamenti 
Hódítók – Bulldogok – elma-

radt (A), Szerelemhajó – Kispad 
legjobbjai 4-3 (A), Next Group 
– Kurcamenti Hódítók – elma-
radt (A), Kunszent Öregfiúk – 
Old Boys Center Söröző 1-4 (S), 
Bundás Liba – Mező Trógerek 
5-1 (B).

A torna következő fordulóját 
január 15-én, vasárnap rende-
zik meg.

Hungerit Kupa

A csoportok jelenlegi állása:
A csoport

1.  Polyák Trans Kft. . . . . . . . . . . . M:  4  . . . . . . . .GK:  +11 . . . . . . .P:  12
2.  Szerelemhajó  . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  +2 . . . . . . .P:  6
3.  Next Group  . . . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  +3 . . . . . . .P:  4
4.  Favorit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  4  . . . . . . . .GK:  -3 . . . . . . .P:  4
5.  László Tábor . . . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  +2 . . . . . . .P:  3
6.  Kurcamenti Hódítók . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  -3 . . . . . . .P:  3
7.  Kispad legjobbjai . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -5 . . . . . . .P:  0
8.  Bulldogok . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -7 . . . . . . .P:  0

B csoport:
1.  Autocheck Center  . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  +11 . . . . . . . P:  7
2.  Dzsúz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M: 3 . . . . . . . . .GK:  +6 . . . . . . .P:  7
3.  Bundás Liba . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  +6 . . . . . . .P:  7
4.  5+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  +2 . . . . . . .P:  6
5.  Legator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -4 . . . . . . .P:  3
6.  Dream Team  . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -5 . . . . . . .P:  3
7.  Sereghajtók SE . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -6 . . . . . . .P:  1
8.  Mező Trógerek  . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK: -10 . . . . . . .P:  0

C csoport
1.  B28 Desing Stúdió . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  +11 . . . . . . .P:  9
2.  Vodkanarancs . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  +6 . . . . . . .P:  6

3.  Old Tigers . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  +3 . . . . . . .P:  6
4.  Sörszívók  . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -1 . . . . . . .P:  6
5.  Red Roosters . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -1 . . . . . . .P:  6
6.  Kontaset Kft.  . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -2 . . . . . . .P:  3
7.  Hungerit II. . . . . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  -5 . . . . . . .P:  0
8.  Kispályások  . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -12 . . . . . . .P:  0

D csoport
1.  Zöld Kópé . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  +9 . . . . . . .P:  9
2.  Black Jack . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  +6 . . . . . . .P:  6
3.  Eperjesi VK . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3 . . . . . . . . .GK:  -1 . . . . . . .P: 6
4.  Hungerit I.  . . . . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  +3 . . . . . . .P:  3
5.  Fehér Arany . . . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  3 . . . . . . .P:  3
6.  Mosómedvék  . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -1 . . . . . . .P:  3
7.  Fábián U19 . . . . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  -4 . . . . . . .P:  0
8.  ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  -11 . . . . . . .P:  0

S csoport
1.  Oldboys Center Söröző  . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  +6 . . . . . . .P:  9
2.  Foci 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  3  . . . . . . . .GK:  +4 . . . . . . .P:  6
3.  Surprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  2  . . . . . . . .GK:  +1 . . . . . . .P: 6
4.  Loki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M:  4 . . . . . . . . . GK:  0 . . . . . . .P:  6
5.  Belvárosi Favágók  . . . . . . . . . M:  4  . . . . . . . .GK:  -1 . . . . . . .P:  3
6.  Kunszent Öregfiúk . . . . . . . . . M:  4  . . . . . . . .GK:  -13 . . . . . . .P:  0



 

Időpont Csoport Csapat I. Csapat II Eredmény 
  9:00   D Hungerit I  Fehér Arany   

  9:35    D Black Jack  Fábián U19   

10:10  D Zöld Kópé  Eperjesi VK   

10:45  C Hungerit II.  B28 Design Stúdió   

11:20  D ABC  Eperjesi VK   

11:55  S 
Old Boys  

Center Söröző  
Surprise  

 

12:30  C Old Tigers  Red Roosters   

13:05  S Foci 2000  
Old Boys  

Center Söröző  
 

13:40  S Surprise  Belvárosi Favágók   

14:15  C Vodkanarancs  Sörszívók   

15:00  B Autocheck Center  Sereghajtók SE   

15:35  B Dzsúz  Mező Trógerek   

16:15  A 5+1  Dream Team   

16:50  A 
Kurcamenti  

Hódítók  
László Tábor  

 

17:25  A Polyák Trans Kft.  Next Group   

18:00  A László Tábor  Bulldogok   

18:35  A 
Kurcamenti  

Hódítók  
Kispad Legjobbjai  

 

19:10  A Szerelemhajó  Favorit   


