
XLIX. évfolyam 3. szám   –   2017. január 20.   –   Városi hetilap   –   Ára: 195 Ft (elõfizetve 150 Ft)

szentesiélet
9

7
7
0
2
3
8

9
9
5
0
0
3

3
0

0
7

1

Tájékozottnak lenni jó!

Szentesi sikerek az Implom József helyesírási verseny 
regionális döntőjében 8. oldal
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Darók József

A II. világháború legnagyobb 
magyar tragédiájára minden év 
januárjában Szentesen is meg-
emlékezik a város vezetése, a 
fegyveres erők és pártok képvi-
selői, illetve civil szervezetek, a 
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövet-
sége.

Az előző évekhez hasonló-
an idén január 12-én is csendes 
megemlékezéssel, mécsesek 
gyújtásával adóztak a Széchenyi 
liget bejáratánál lévő II. világhá-
borús emlékműnél a doni áttö-
rés hősei emléke előtt. A Szen-
tesről bevonult katonáknak állít 
emléket Máté István 1989-es al-

kotása, az országban elsőként 
emelték a II. világháborúban el-
esettek emlékére.

1943 januárjában, a Don mel-
lett, a hazától több ezer kilo-
méterre vívott élet-halál harcot 
mintegy 200 ezer magyar kato-
na. A sokszoros túlerővel szem-
ben, a fagyos télben is próbálták 
teljesíteni küldetésüket. Hősök 
voltak, akik a kilátástalan hely-
zetben is az utolsó leheletükig 
küzdöttek a túlélésért, a haza 
szolgálatáért. A hősök azonban 
áldozatok is voltak, akiket a II. vi-
lágháborúban, a hitleri vezetés-
nek megfelelni akaró politikai és 
katonai vezetés kényszere küld-
te a hazától távol. 

Hősökre emlékeztek

Rozgonyi Ádám 

Megújul a város egyik leg-
látogatottabb nagyrendezvé-
nye, a farsang jegyében zajló 
télbúcsúztató karnevál. A ha-
gyományos programok mel-
lett számos újdonsággal is ta-
lálkozhatnak a városlakók és 
a Szentesre látogatók. A Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-

nok interaktív kalandpark-
ká változik. Az első alkalom-
mal megrendezendő expón 
bemutatkoznak a helyi cégek, 
civil- és sportszervezetek, de 
ugyanúgy megmutathatják 
magukat majd az ovisok és is-
kolások is.

– A névváltoztatás a gyerme-
kes családok felé fordulást jelen-

ti, hasonlóan a január 1-jei újév-
köszöntő tűzijátékhoz – mondta 
Szirbik Imre az eseményt beha-
rangozó sajtótájékoztatón. A vá-
rosvezető hozzátette, a karnevál 
alapgondolata ugyanaz marad. 
A délelőtt most is a kicsiké, a to-
vábbi programok között idén is 
helyet kapnak a már megszo-
kott, a farsangi forgataghoz kap-
csolódó események, mint a fel-
vonulás, a tűzgyújtás vagy az 
esti koncert. A rendezvény leg-
nagyobb újdonsága a délelőt-
ti programok között is szereplő 
gyermek expo. Mák Viktória ide-
genforgalmi és marketing refe-
rens elmondta, felhívást küld-
tek a szentesi cégeknek, civil- és 
sportszervezeteknek. Mindenki 
lehetőséget kap a bemutatko-
zásra, amelyet szeretnének in-
teraktívvá tenni. Lesz olyan vá-
rosi intézmény is, amely csocsó 
asztallal érkezik. A sportközpont 
és az üdülőközpont is mozgásos 
formában mutathatja meg ma-
gát. Ezentúl az óvodákat, isko-
lákat is megismerheti a közön-
ség. Ezzel párhuzamosan zajlik 
majd a farsang. A díjazás az el-
múlt évekhez hasonlóan törté-
nik, azonban most különdíjakat 
is kiosztanak. Az óvodás és isko-

lás csoportok Rácz Angélánál, a 
Szentesi Művelődési Központ 
kulturális programszervezőjénél 
jelentkezhetnek. A délelőttöt a  
Pom-Pom együttes műsora zár-
ja, ezután lépnek színpadra az 
általános iskolások. A folytatás-
ban nagyszabású gyerek show 
is lesz, amelyre a családokat és 
a gyerekeket interaktív műsor-
ral várják. A szórakozást Xbox 
és bohócműsor is segíti. Tor-
day Henrietta kommunikációs és 
marketing referens bejelentette, 
egy meglepetés „mega” játékot 
is kipróbálhatnak majd az apró-
ságok, az országban először. Az 
utcai felvonulás és télbúcsúz-
tató tábortűz után újra kinyit-
ja kapuit a sportcsarnok, és el-
kezdődnek az esti koncertek. A 
sztárfellépő nevét egyelőre ti-
tok övezi. Rakk László, a sport-
központ vezetője üdvözli a vál-
tozásokat, örül a rendezvény 
interaktív jellegének. Elmondta, 
a sportközpont is készül megle-
petéssel. A külső területen Ber-
tók Róbert és partnerei várják a 
gyerekeket büfével, játékokkal. 
Újra útnak indul a városnéző kis-
vasút is, amelyre 10-től 18 órá-
ig pattanhatnak fel kicsik és na-
gyok egyaránt.

Első Szentesi Gyermek Expo és Városi Karnevál

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.



2017. január 20. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 3

Rozgonyi Ádám

A Hungerit baromfifeldol-
gozó 1,8 milliárd forint kor-
mánytámogatást kap export-
bővítésre – ezt január 12-én 
jelentették be a Külügyminisz-
tériumban tartott sajtótájé-
koztatón, amelyen lapunk is 
jelen volt. A beruházás ered-
ményeként a szentesi üzem-
ben 5 millióval több szárnyast 
tudnak levágni, s a térségben 
120 új munkahely jön létre.

A Hungerit Baromfifeldolgo-
zó és Élelmiszeripari Zrt. 1,8 mil-
liárd forint vissza nem térítendő 
kormánytámogatást kap az ex-
port bővítését szolgáló, mint-
egy 5,1 milliárd forint értékű 
új beruházásának megvalósítá-
sához, amely 120 új munkahe-
lyet teremt a cégnél – jelentette 
be a külgazdasági és külügymi-
niszter. Szijjártó Péter örömét fe-
jezte ki, hogy úgy ülhetett le a 
tárgyalóasztalhoz, hogy nem 
angolul vagy németül kellett 
beszélni, hanem magyarul lehe-
tett tanácskozni. – Világosan lát-
szik, hogy a magyar közép- és 
nagyvállalati réteg egyre több 

szereplője éri el „azt a verseny-
súlyt”, amelynek alapján igény-
be veheti a kifejezetten a nagy-
vállalatok számára biztosított 
– jelentős beruházásokat felté-
telező – támogatási rendszert 
– mondta. Megjegyezte, a Hun-
gerit teljesítményének növe-
kedése jól illeszkedik a magyar 
élelmiszeripar teljesítményének 
növekedési folyamatába. A ma-
gyar élelmiszeripar a múlt év 
első tíz hónapjában 2370 milli-
árd forint termelési értéket ál-
lított elő, ami 1 százalékkal volt 
magasabb az előző év hasonló 
időszakáénál. 

Farkas Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője el-
mondta, mindig kötelessé-
gének érezte, hogy azokat a 
vállalkozásokat támogassák, 
amelyek meghatározók egy-
egy térség életében. Úgy fogal-
mazott, a Hungerit Zrt. országos 
méretű vállalkozás, éppen ezért 
fontos, hogy milyen társadal-
mi szerepet vállal. Megemlítet-
te, hogy a cég vezérigazgató-tu-
lajdonosának hozzájárulásával 
épült meg a szentesi 50 méte-
res fedett uszoda. A céget biztos 
munkahelynek, foglalkoztatási 
pontnak nevezte, amely jelen-
tős mértékben csökkenti a tér-
ség munkanélküliségi rátáját. 

Magyar József, a Hungerit Zrt. 
igazgatóságának elnöke közöl-
te, a társaság mintegy 47 milli-
árd forintos árbevételt ért el a 
múlt évben, amellyel az ország 
legnagyobb baromfifeldolgo-
zó cégévé vált. Ismertette, a je-
lenlegi beruházás több egy-
másra épülő projektelemből áll. 
Ezek közül kiemelkedik a csirke-
vágás évi 5 millió darabra törté-
nő bővítését szolgáló épület, az 
országban elsőként bevezetésre 
kerülő combfiléző berendezés, 
a biológiai szennyvíztisztító és a 
0 és -18 Celsius-fokos hűtőtáro-
lók. A beruházás legfontosabb 
része egy új panírozó üzem lét-
rehozása. Ezáltal a jelenlegi 6 

ezerrel szemben 9 ezer tonna 
panírozott terméket állítanak 
majd elő. Lapunk érdeklődésére 
Magyar József elmondta, ezekre 
az árukra elsősorban Angliának, 
Svájcnak, valamint Ausztriának, 
Szlovákiának és Csehországnak 
van igénye. A kicsontozott csir-
kecombbal a görög piacot, il-
letve a török érdekeltségű eu-
rópai piacokat célozzák meg. A 
madárinfluenzát nagy kockáza-

ti tényezőnek nevezte. Ez most 
is negatívan érinti a társaság 
termelését. Ennek következmé-
nyeként lesznek olyan hetek a 
cégnél, amikor várhatóan mint-
egy 600-700 embernek csak ál-
lásidőt tudnak fizetni, elkülde-
ni azonban senkit sem akarnak 
– hangsúlyozta. Hozzátette, vár-
hatóan 10 hét múlva már az 
egyik műszaknak folyamatosan 
lesz munkája.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert jók az árak. 
Visszatérő, hűséges törzsvásárló vagyok.”
 – Csentes Pálné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Duplán Magyar

2017. január 25-én, szer-
dán délelőtt 9 és 11 óra kö-
zött Szirbik Imre polgármes-
ter, délután 14 és 16 óra 
között dr. Demeter Attila al-
polgármester hivatali helyi-
ségében fogadja az érdeklő-
dőket.

Fogadónap
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Majzik Attila

Lezárultak az egyeztető 
tárgyalások Szentes város 
2017-es költségvetésével kap-
csolatban. Az előkészítő meg-
beszéléseken a bizottsági ta-
gok megpróbálják feltárni a 
még igénybe vehető forráso-
kat, illetve megtalálni azokat 
a helyeket, ahol megtakarítás 
érhető el. Egy dolog már kör-
vonalazódni látszik: idén is 
szigorú gazdálkodásra kell fel-
készülni.

Nincs könnyű helyzetben a 
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizott-
ság, amikor forrásokat vagy 
megtakarítási lehetőségeket ke-
res, erről tájékoztatta lapunkat 
Móra József, a bizottság elnöke.

– A központi költségvetés jú-
niusban elkészült, ezt követő-
en decemberben kezdődött el 
egy olyan törvénymódosítási 
dömping, ami rendkívül komo-
lyan érintette az önkormány-
zatok gazdálkodását, elég, ha 
csak a minimálbér-emelés, ami 
a szentesi önkormányzatra havi 
90 millió forint többletkiadást 
ró – mondta el Móra József, aki 
arra is rámutatott, hogy mivel az 
önkormányzat korábban nem 
emelte az adóbevételeit, így a 
decemberi törvényi változások 
miatt át kell gondolniuk, hogy 
milyen más kiadásaikat csök-
kentik.

A költségvetés tortájából az 
egyik legvastagabb szelet a 
Szentesi Üdülőközponté. Az in-
tézmény támogatási igénye a 
legjelentősebb, a 2016-os 110 
millió forint után 2017-ben 182 
millió forintra tartanak igényt.

– Ez tulajdonképpen nem 
kimondottan az üdülőközpont, 
hanem azon helyi lakosok, spor-

tolók támogatása, akik igény-
be veszik a szolgáltatást. Az 
önkormányzat támogatja a 
sportközpontot is, ezzel pró-
bálva kimozdítani a gyerekeket 
a számítógépek elől. Az üdülő-
központ esetében még nincs ta-
pasztalatunk az új részlegek mű-
ködéséről, az is lehet, hogy át 
kell gondolnunk az egész fel-
építését – fogalmazott Móra Jó-
zsef. A bizottság elnöke rámuta-
tott: az üdülőközpontnak saját 
erőforrásai vannak, mint példá-
ul a termálkút vagy az ivóvizes 
kút, így mindenféleképp töre-
kedniük kellene a fenntartható-
ságra. A képviselő hangsúlyoz-
ta, az üdülőközpont esetében 
nem csak a működést kell finan-
szírozni, de a korábbi beruházá-
sok külső forrásait és azok kama-
tait is.

Móra József egy marketing-
költség kialakítását is szorgal-
mazná, ebben a városmarke-
tingnek is nagy szerepe lenne. 
– Meg kellene találnunk azo-
kat a „termékeket”, amik elad-
hatóak nemcsak városunk lakói-
nak, hanem másoknak is, és meg 
kellene találni azokat a célcso-
portokat is, akik ezeket igény-
be veszik. Közel a román-, szerb 
határ, próbálni kell olyan lehető-
ségeket kell keresni, amik még 
több vendéget hoznak, így le-
hetne működőképes az üdülő-
központ – szögezte le Móra Jó-
zsef. A Pénzügyi és Tulajdonosi 
Bizottság elnöke azt is elmond-
ta, hogy nem csak egy-egy kira-
gadott attrakciót kellene kínál-
ni, inkább csomagokban kellene 
gondolkodni, olyan ajánlatok-
ban, amik illeszkednek a vendé-
gek igényeihez.

Szintén a háttérmegbeszélé-
sekről, a költségvetés előkészí-

téséről kérdeztük Dömsödi Mi-
hályné képviselőasszonyt, aki 
elmondta, egy városi költségve-
tés elkészítése egy hosszú folya-
mat, mely során feltérképezik az 
igényeket, üzleti terveket. A kép-
viselő kitért az üdülőközpont 
megnövekedett támogatási igé-
nyére is. – Elmondva magasnak 
tűnik ez a 182 millió forintos ösz-
szeg, de belelátva a dolgokba 
azt kell, hogy elmondjam, hogy 
más fürdők esetében is igen te-
kintélyes összegű támogatáso-
kat kell, hogy kapjanak; sokba 
van az ilyen intézmények fenn-
tartása. A költségvetés évről 
évre igen szoros, de ha a város 
be mert vállalni egy ilyen fejlesz-
tést, akkor tisztában kellett len-
ni azzal, hogy a fenntartása mit 
fog jelenteni. Ha nem készültek 
el azok a számítások, amik a mű-
ködtetés költségeit mutatták, az 
nagyon nagy baj – fogalmazott 
a képviselő, aki azt is kiemelte, 
komoly kínálat van fürdőkből, a 
szentesi fürdő pedig versenyhát-
rányban van a megfelelő szállás-
helyek hiánya miatt.

Szabó Zoltán jobbikos képvi-
selő a költségvetéssel kapcso-
latban kiemelte, 250-300 millió 
forintos működési hiányt kell le-
küzdenie a testületnek, emellett 
az egyenlőtlenül fejlesztett bé-
rek miatt képződött bérfeszült-
ségeket is kezelni kell.

– A minimálbér-emelés és a 
garantált bérminimum egy jó 
kezdeményezés volt a kormány 
részéről, de ez sajnos a városon 
csapódik le, ezeket a fejleszté-
seket az intézményeknél teljes 
mértékben, a gazdasági társa-
ságoknál pedig részben a város 
fogja kifizetni. Az ingyenes ét-
keztetésnek én is örülök, Szen-
tesen a gyermekek 90 százaléka 
ingyen étkezik, de itt is a normát 
és a rezsiköltséget is a város fi-
zeti. Az említett 250-300 milliós 
hiány miatt – mivel a dologi ki-
adásokat már nem lehet tovább 
csökkenteni – a fejlesztések szo-
rulnak háttérbe – világította 
meg a részleteket Szabó Zoltán. 
A képviselő a költségvetésben 
jelentős szerepet játszó üdülő-
központról is beszélt, kiemelve, 
hogy az új beruházások fenntar-
tása nagy terhet ró a városra.

– Megnövekedtek az üdü-
lőközpont kiadásai, emellett a 
wellness-részleg kihasználtsága 
sem hozza az elvárt számokat, 

úgy tűnik, hogy túlnyújtóztunk 
azon a ponton, amíg a takarónk 
ér. Nagyobb beleszólást kell ad-
nunk az üdülőközpont vezeté-
sének a jegyárpolitika és a mar-
keting terén is, nekik pedig több 
vendéggel kell megtölteniük az 
intézményt. Minden új fürdő be-
állási ideje 3-5 év körül van, én 
szeretném azt, ha az üdülőköz-
pont is jól működne. Minden 
fürdő fenntartása pénzbe ke-
rül a városnak, ez természetes, 
de azt kellene elérni, hogy ez ne 
egy elviselhetetlenül magas ösz-
szeg legyen. – fogalmazott Sza-
bó Zoltán. A képviselő tájékoz-
tatta lapunkat, valahol 110 millió 
forint összeg körül kellene meg-
álljt parancsolni a támogatási 
költségeknek.

– A jegyárpolitika nagyon ne-
héz ügy, körülbelül 25-30 millió 
forint veszteséget okozott a tes-
tület azzal, hogy kedvezménye-
ket biztosított a lakosoknak. A 
megyében a Szentesi Üdülőköz-
pont a legolcsóbb, nem lehet 
megúszni azt, hogy valamilyen 
mértékű emelés ne történjen – 
mondta el Szabó Zoltán.

Lapunk érdeklődésére a kép-
viselő hozzátette, a korábbi be-
ruházások során nem készültek 
el a hatástanulmányok, így nem 
tudták, hogy mekkora vállaláso-
kat tehetnek. – Sokszor úgy volt, 
hogy mindenki nagy lendület-
tel akart valamit, csak azzal nem 
számolt, hogy 3-5 év múlva mi 
fog történni. A következő beru-
házásoknál látni kellene a szá-
mokat, következményeket, és 
csak úgy belevágni a fejleszté-
sekbe, hogy tudjuk, az rentábi-
lis is lesz – figyelmeztetett a kép-
viselő.

2017-ben sem lesz kolbászból a kerítés
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Kilenc évtized élettapaszta-
latáról mesélt Kálmán Pálné, 
Klárika néni az őt felköszön-
tő dr. Demeter Attila alpolgár-
mesternek és dr. Szabó Andrea 
önkormányzati képviselőnek, 
akik Ady Endre utcai otthoná-
ban látogatták meg az ünne-
peltet. Az önkormányzat ne-
vében virágcsokrot adtak át a 
szépkorúnak, akit a miniszter-
elnök kézjegyével ellátott üd-
vözlő oklevéllel is megajándé-
koztak.

Klárika néni Orosházán szü-
letett, Szentesre 5 éves korában 
került. Pomázon, a szociális nő-
vérek intézetében végezte el a 
7-8. osztályt. Nagycsaládban ne-
velkedett, öten voltak testvé-
rek. Több munkahelyen, a Szabó 
Ktsz-nél,  az Árpád Szövetkezet-
ben és a Kontaktában is minősé-
gellenőrként dolgozott.  Mint el-
mondta, női szabónak tanult, ám 
kereskedő akart lenni, de azt szü-
lei nem engedték neki. Néhai fér-
je, Pál, férfiszabó volt. Két gyer-
mekük született. Az idősebbik, 
Éva, a Boros-iskola tanára, igaz-
gatója volt. Testvére, Pál, autó-

szerelőnek tanult. Dolgozott a 
Kontaktában, majd egy kutató-
intézetnél látott el különböző 
feladatokat. Most az örökölt föl-
dön gazdálkodik. Klárika néni há-
rom unokára, és ugyanennyi dé-
dunokára lehet büszke. Lánya 
egyik gyermeke Szolnokon tanít, 
a másik Angliában egy amerikai 
cégnél pénzügyi vezető. A töb-
bi unoka között akad gazdálko-
dó, gimnazista is, a legkisebb pe-
dig már Angliában iskolába jár. A 
vendégek érdeklődve kérdezős- 
ködtek arról, hogy mivel telnek  
midennapjai. –  Amit meg birok 
csinálni, azt megcsinálom. Van 
egy aranyos segítőm, aki min-
dennap meglátogat. Megeteti a 
kutyát is, aki 13 éve itt van velünk 
– felelte kedvesen. A házikedven-
cet egyébként Bogyónak hívják, 
akiről nagy szeretettel beszélt a 
szépkorú. Mint megtudtuk, sza-
badidejében szívesen olvas és 
néz tévét. Van egy nagyon jó 
szomszédja is, László, aki át szo-
kott menni hozzá beszélgetni, se-
gíteni. Lánya is gyakran látogat-
ja, főz, mos, intézi a tennivalókat. 
Együtt szoktak ebédelni. – Akkor 
boldog, amikor hétvégén meg-
látogatják őt az unokák – mond-
ta Éva. – Az a mindenem, ha jön-

nek. Szeretik a szalonnát, velem 
együtt. Kérdezik, hogy mama, 
van szalonnád? És már meg is te-
rítek – mesélte Klárika néni, akit 
arról is kérdeztünk, hogy mi a 
hosszú élet titka. – Nem szabad 
a szívünkre venni sok mindent. 
Amikor úgy érez az ember, hogy 
már nem bírja tovább, azon vala-
hogy túl kell lépni. Másképp nem 
megy – osztotta meg gondolata-
it. A 90. születésnapját ünneplő 
Klárika néni boldogan újságolta, 
hogy vasárnap 24-en köszöntöt-
ték fel. Dr. Szabó Andrea, a Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési-, és 
a Városfejlesztési Bizottság tag-

ja lapunknak úgy fogalmazott, 
nagyon jó érzés, megható látni 
azt, hogy valaki 90 évesen ilyen 
jó egészségnek és szellemi fris-
sességnek örvend. – Bíztatást ad 
a következő nemzedék számára, 
hogy keményen kell dolgozni, és 
akkor megőrizhető a testi és szel-
lemi frissesség. – Mire tanít egy 
ilyen hosszú életút minket? – tet-
tük fel a kérdést a képviselőnek. – 
Arra, hogy becsülettel végezzük 
a munkánkat, tegyük a dolgun-
kat. Próbáljunk a közösségnek 
minél hasznosabb tagjai lenni.

Fotó: Kárpáti Lajos

Unokái társaságában boldog Klárika néni

Darók József

A sebészettel folytatjuk a 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház osztályait bemu-
tató sorozatunkat. Az osztály 
mai szakembergárdája igyek-
szik folytatni a hagyományo-
kat, az osztály legendás orvo-
sainak munkáját, egyúttal a 
mai kor elvárásaitól sem ma-
radnak el.

A sebészeti osztály közel 
egyidős a szentesi kórházzal, tör-
ténetük, sorsuk, tevékenységük 
párhuzamosan alakult, kezdte 
a beszélgetést dr. Molnár Gábor 
osztályvezető főorvos. A sebé-

szet mindig nélkülözhetetlen pil-
lére volt az intézménynek, olyan 
elődökre gondolhatunk, mint a 
legendás Bugyi professzor, vagy 
Zsoldos Ferenc, és még lehetne 
sorolni. – Ennek megfelelni sok-
szor igazi kihívást jelent – ma-
gyarázta Molnár főorvos. – Az 
utóbbi évtizedek egészségügyi 
politikája az egyetemi pólusköz-
pontok megerősítését célozta, 
ezzel ellenben a szentesi kórház-
ban a szakmai fejlődés nem állt 
meg. Modern, minden igényt ki-
elégítő eszközfejlesztésre nyílt le-
hetőség. 

A humán erőforrás is megfelelő 
az osztályon, a jó csapatként dol-

gozó szakembergárda manapság 
ugyan kisebb orvosi létszámmal 
működik, de még így is el tudják 
látni feladatukat, a főorvos sze-
rint folytonos maradt a színvonal. 
Jelenleg három sebész szakorvos 
dolgozik az osztályon főállásban, 
közalkalmazottként, egy fiatal re-
zidens kollégájuk szakvizsgára 
készül, valamint még négy mun-
katársuk dolgozik be az osztályra 
heti 1-3 napon. Ezen kívül a szak-
rendelés ellátását külsősök, vagy-
is nyugdíjas szentesi sebészek se-
gítik.

– Hogy egy végzett orvosból 
képzett sebész szakorvos legyen, 
az elméleti tudáson túl minimum 
10 év szükséges ahhoz, hogy 
megfelelő gyakorlati tapasztala-
tokra tegyen szert, hogy önálló-
an tudjon dolgozni, ez rengeteg 
lemondással, bent töltött órával 
jár -mondta a főorvos.

Akkor mégis miért maradnak 
ezen a területen? Mert ez szere-
lem, hangzott a lényegre törő vá-
lasz. Ha valakinek megtetszik a 
sebészet, nem is tud szabadulni 
tőle, meg lehet találni a munka 
szépségeit, mondta Molnár főor-
vos. Szerencsére négy fiatal orvos 
itt képzeli el a jövőjét.

Széles palettán dolgoznak, az 
általános sebészeti műtétek dön-
tő többségét meg tudják csinál-
ni, éves szinten 1300-1500-at. 
Legnagyobb számban hasi mű-
téteket végeznek, hasfali véna-, 
lágyéksérv-, epe-, vékony- és vas-
tagbél, gyomor- és daganatos 
betegség miatti műtétek a jel-
lemzőek az osztályon. Az utób-
bi időben nagy hangsúlyt fek-
tetnek a laparoscopos műtétek 
kiterjesztésére, a műszerfejlesz-
tésük jó része is ebbe az irányba 
segítette őket: minimális beha-
tolásból végeznek el ugyanolyan 
operációkat, amelyeket klasszi-
kusan nagy hasi feltárásból le-
hetett csak megcsinálni. A me-
gyeszékhely után az érsebészek 
számát tekintve a második he-
lyen áll a szentesi kórház, de az 
emlődaganatok szempontjából 
is olyan szakmai stáb áll rendel-
kezésükre, ami kevés vidéki kór-
házra jellemző.

– Természetesen átérezzük – 
főleg egy csonkító műtét kap-
csán – a betegnek azokat a prob-
lémáit, amiket a munkánkkal 
okozunk. De ezek a műtétek leg-
többször életmentő beavatkozá-
sok. A betegekkel ezt előtte meg-
beszéljük, szakpszichológus is 
rendelkezésre áll, hogy egy ilyen 
állapotot könnyebb legyen fel-
dolgozni – fejtette ki a főorvos.

A múlt is kötelezi a mai sebészeket



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. január 20.

Rozgonyi Ádám

Második alkalommal ren-
deztek a Bartha János Kerté-
szeti Szakképző Iskola Cik-
lámen alapítványa javára 
jótékonysági bált. A vendégek 
szórakoztatásáért a Dobbantó 
Néptáncegyüttes, a Zafír Has-
tánc csoport és a Just Show-
band felelt.

Jó hangulatban telt idén is a 
„Mezgé-bál”. A fent említett mű-
sorszámok mellett Kispálné Fe-
jes Erzsébet festő alkotásának ár-
verése, tombola is színesítette 
az estet, s természetesen egy fi-
nom vacsorát is elfogyaszthat-
tak a jelenlévők. Junó Ferenccel, 
a Bartha-iskola igazgatóhelyet-
tesével, a rendezvény főszerve-
zőjével beszélgetve több aktua-
litást is érintettünk. Elmondta, az 
ország valamennyi iskolája szá-
mára nagy terhet jelent az anya-
gi korlátok leküzdése. Az alapít-
vány ezért is óriási jelentőséggel 
bír, abból adódóan is, hogy az 
iskolában tanuló fiatalok jelen-
tős része hátrányos helyzetűnek 

számít. – Sok mindent nem kap-
nak meg ettől az élettől. Célunk, 
hogy az alapítvány segítségé-
vel ne csak az iskolai tanagyag-
gal találkozzanak. Segítjük őket 
mind a szakma elsajátításában, 
mind az életben való helytállás-
ban – fogalmazott.  A célkitűzé-
sek között szerepel az is, hogy 
újra „felhelyezzék a térképre” a 
kertészeti szakközépiskolát. – 
Sajnos négy-öt évvel ezelőtt ta-
pasztaltuk, hogy még a szente-
siek körében is elhangzott, azt 
sem tudják, hogy van ilyen iskola 
a városban. Szeretnénk, ha meg-
ismernénk értékeinket. Csak ez-
után tudunk lépéseket tenni 
távolabbi céljaink eléréséhez – 
mondta Junó Ferenc, emlékez-
tetve arra, hogy Szentes a primőr 
kertészet központja. Az oktatási 
intézmény a város és környéke 
foglalkoztatásában, megélheté-
sének támogatásában is felada-
tot vállal. – Úgy gondoljuk, isko-
lánk egy kis ékszerdoboz, ahol 
olyan tanulókat tudunk kine-
velni drágakövekként, akiknek 
a város és környéke csodálatára 

járhat – jelentette ki az igazga-
tóhelyettes, aki szerint alapvető 
probléma a mai társadalomban, 
hogy a fiatal generáció nem sze-
ret dolgozni. – Jobban szeretnek 
a számítógép, a tévé előtt ülni, a 
haverokkal moziba menni. Saj-
nos kiveszett a hagyománya a 
munkának, a földművelésnek 
és az értékteremtésnek. Nagyon 
nehéz feladatunk van, olyan is-
kolákkal kell versengenünk, akik 
nem azt hirdetik, hogy itt meg 
kell fogni a dolog dandárját. El-

sődleges feladatunk, hogy ma-
gát a szakmát megszerettessük, 
és megcáfoljuk azt a tévhitet, 
hogy a kertészet azt jelenti: meg 
kell fogni a kapa nyelét, és ki kell 
kapálni a gazt. – A kertészet nem 
más, mint minden nap ételt ten-
ni az emberek asztalára. Ennek a 
felismerését kell elérnünk a fiata-
lokban, tanári karunk valameny-
nyi tagja ezen dolgozik. Nagyon 
reméljük, hogy nemcsak az isko-
lánk, hanem a város hírnevét is 
öregbítjük tevékenységünkkel.

Másodjára is sikeres volt a Mezgé-bál

Darók József

Újabb önálló kiállításán 
kedvelt témájához, a fény és 
a felületek viszonyához nyúlt 
Ráfi Dénes (képünkön). A fotós-
ként és a saját kiadású naptá-
rai révén is jól ismert gimnázi-
umi tanár a könyvtárban nyílt 
tárlatán elgondolkodtató cél-
lal játszik a fénnyel.

Négy évvel ezelőtt ugyan-
csak a könyvtárban mutatkozott 
be első nagyobb, önálló kiállí-
tásával Ráfi Dénes. A gimnáziu-
mi némettanár az akkori, A fény 

felé című anyagát gondolta to-
vább, hiszen, őt idézve: – A fény 
ugyanaz, de a közvetítő közeg és 
amihez elérkezik, állandóan vál-
tozik.

 Ma mást jelent egy-egy mo-
tívum, tárgy, tér Ráfi Dénes szá-
mára, fényképezőgépével más-
ként dolgozza fel. – Nem látsz 
valamit kétszer ugyanabban a 
fényben, mint ahogyan ugyan-
abba a folyóba sem lépsz kétszer. 
A tárgyak, jelenségek átalakul- 
nak bennünk, ahogy változunk 
– vallja a művész-tanár. Akinek 
intellektuális viszonyáról a fény-
hez kollégája, Cseh Lajos beszélt 
a megnyitón. Hangulatfokozás 
képpen, vagy ha úgy tetszik, rá-
hangolódásként gyermekei, Ráfi 
Anna Réka és Balázs zenéltek.

A fotózás bő húsz éve érke-
zett Ráfi Dénes életébe. – Szicí-
lia szigetén voltunk egyetemis-
ta koromban egy diákcsoporttal. 
Az ott készült fotóim még turis-
taképek voltak, de azzal az ér-
dekességgel, hogy sokak szerint 
jobban visszaadták a kirándulás 
hangulatát, mint a velünk lévő 
félig-meddig profi fotós munkái. 
A biztatás hatott, s a következő 

évben tudtam venni egy komo-
lyabb gépet, azóta, mikor mit lá-
tok bizonyos motívumokban, 
azt próbálom meg fényképként 
úgy visszaadni, másnak is picit 
többet jelentsen az eredeti lát-
ványnál – magyarázta a fotós.

A jelenlegi, Fények földi mása 
címet viselő anyag a fény kü-
lönböző megjelenési formái-
ról szól. A városban műemléke-
ket, szobrokat mindig szívesen 
kap lencsevégre, de azokban is 
az érdekli, ahogyan a fény át-
varázsolja a részleteket. A téma 
szabja meg, hogy mit ad át feke-
te-fehérben, s mit színesben. Ha 
naptárban gondolkodik, csak a 
színes jöhet szóba, úgy gondol-
ja, fekete-fehérben sokkal ke-
vesebb embert vonzana a kiad-
vány. Egyébként hét éve mindig 
elkészíti aktuális naptárját, jel-
lemzően a lakóhelyéről készült 
képekkel illusztrálva. – Bár sok 
szép szobor van Szentesen, s a 
tavalyi is azokat célozta, ugyan-
azt még egyszer nem szeretné 
eljátszani, ezért idén változott a 
koncepció. Azaz, tulajdonkép-
pen nincs is kötött tematika: az 
elmúlt évben készült fotóiból 

azokat válogatta az oldalakra, 
amelyek a legsikerültebbek, il-
letve szempont volt, melyik hó-
naphoz melyik illik. 

Az alkotó elmondta, most már 
elsősorban azt keresi, hogyan 
jelenik meg a fény egy-egy tár-
gyon, ahogyan átengedi, vissza-
veri, megtöri, átizzik rajta. Épp 
ezért portrékat is szeret fotóz-
ni, mert érdekli az arcokon látha-
tó belső fény. Közreadni viszont 
jogi okokból nem meri ezeket, 
még ha büszke is rájuk. – Nincse-
nek beleegyező nyilatkozatok a 
személyektől, akiket valahol le-
fotóztam. Nyilván nem megyek 
oda mondjuk,  Kalotaszentkirá-
lyon egy imádkozó asszonyhoz, 
miután lefényképeztem, hogy 
tessék már aláírni egy papírt. 
Megpróbálok utánanézni, hogy 
a régebbi, a törvény bevezetése 
előtti képekre vonatkozik-e jog-
szabály.

A könyvtárban február 9-ig 
megtekinthető tárlatán kedvenc 
fotói nincsenek, azonban fontos 
alkotások igen, mutatott rá há-
rom képre egymás fölött, Elsza-
kadva címmel állította ki őket. 
Mindjárt mellettük ott van Khá-
ron ladikja. Ezeket személyes 
okokból nagyon közel érzi ma-
gához, mondta Ráfi Dénes.

Különleges viszonyban a fénnyel
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A nyugdíjas évekre való fel-
készülés az egyik legfonto-
sabb megtakarítási cél. Nem 
mindegy azonban, hogyan 
számolunk, ha azt akarjuk, 
hogy tényleges anyagi bizton-
ságban töltsük életünk utolsó 
évtizedeit. A témához kapcso-
lódóan ad hasznos tanácsokat 
Nagygyörgy Zsolt (képünkön), 
az MFB vezető munkatársa.

– Mikor kezdjünk félretenni a 
nyugdíjas éveinkre?

– Amikor aláírjuk az első mun-
kaszerződésünket, már akkor 
gondolnunk kellene a jövőre, 
amiben ott szerepelnek a nyug-
díjas éveink is. Persze nem ez 
lesz az elsődleges szempont, mi-
kor dolgozni kezdünk, de valójá-
ban már ekkor fel kellene mér-
ni, hogy milyen jövőképben 
gondolkodunk és ehhez igazí-
tani a tennivalókat. A fokoza-
tosság mindig kifizetődőbb és 
kevésbé megterhelő, mintha 
rövidebb idő alatt kell az idős-
kori biztonságunkról gondos-
kodni. A nyugdíjra való felké-
szülést megtehetjük egyénileg, 
de akár a munkáltatón keresz-
tül is. Egyre elterjedtebb a piaci 
szektorban az a fajta javadalma-
zás, miszerint a cégek az állami 
nyugdíjlevonáson kívül is fizet-
nek nyugdíjcélú járulékot pl. ön-
kéntes nyugdíjbiztosítást. A leg-
fontosabb, hogy először nekünk 
kell eldönteni, miben hiszünk: 
csak és kizárólag állami nyugdí-
jat szeretnénk vagy önálló meg-
takarításban is gondolkozunk, 
ami a nyugdíjas éveinkben ki-
egészítheti az állami nyugdíjat. 
Ha az utóbbit választjuk, min-
denképpen fel kell építeni egy 
megtakarítási görbét, ami 30-40 
év munkaviszony után lehetővé 
teszi a szép és nyugodt nyugdí-
jas éveket.      

– Aki nyugdíjba megy, keveseb-
bet fog költeni?

– Közgazdasági értelemben 
feltétlenül, hiszen azoknak az 
eszközöknek a megszerzése, 
amelyekre egy ember a jövedel-
me jelentős részét költi, elsősor-
ban az aktív, munkában töltött 
időszakra koncentrálódik (lakás-
vásárlás, autóvétel, gyermekek 
taníttatása, stb). A nyugdíjas kor-
ral kapcsolatban hétköznapi ér-
telemben is kijelenthető, hogy 
figyelembe véve a rendelkezés-
re álló forrásokat, csökkeni fog 
a havi jövedelem az aktív korhoz 
képest, tehát nem fogunk tud-
ni annyit költeni, mint korábban.   

– Sokan úgy vélik: ha nem gyűj-
tenek eleget, majd tovább dolgoz-
nak nyugdíjasként is megélnek 

abból. Ez a kijelentés mennyire áll-
ja meg a helyét?

– Általánosságban termé-
szetesen igaz, hogy ha va-
laki a nyugdíjas éveiben is 
dolgozik, akkor abból a jövede-
lemből jobban megél, mint ha 
csak a nyugdíjával számolhatna. 
Érdemesebb azonban inkább 
arra koncentrálni, hogy elegen-
dő pénzt, vagyont takarítsunk 
meg, ami majd fedezetként szol-
gálhat a kiadásainkra a nyugdí-
jas éveinkben is. A megtakarítá-
si folyamat felvázolásánál fontos 
kiindulópont, hogy mennyiből 
fogunk majd megélni. 2016-ban 
a nyugdíj ellátások egy főre jutó 
átlagos összege 109 318 forint 
volt. A férfiak átlagosan 118 083 
forintot, a nők ennél 14 ezer fo-
rinttal kevesebbet kaptak.   

– Ebben a kérdésben is elenged-
hetetlen a következetesség? 

– Igen, következetesen kell fel-
építünk azt a jövőképet amit el-
tervezünk magunknak és amit 
apró lépésekkel kell elérnünk. 
Ha szükséges, kérhetjük szakem-
berek tanácsát. Ha kellő időben, 
többféle megoldásra is gondo-
lunk, nyilván a majdani válasz-
tási lehetőségünk is szélesebb 
lesz, mintha mindent egy lapra 
teszünk fel. Sajnos az élet kiszá-
míthatatlan és bármikor bekö-
vetkezhet egy, a munkaképes-
séget érintő nem várt fordulat 
vagy bármilyen külső körülmény 
megváltozása. Ebben az esetben 
– ha arra tettünk fel mindent, 
hogy az állami nyugdíj mellett 
majd dolgozunk, de egészség-
ügyileg nem leszünk rá alkalma-
sak – komoly nehézségekkel ta-
lálhatjuk szembe magunkat idős 
korunkban, ha nincs elegendő 
megtakarításunk.  

– Magyarországon mi a tapasz-
talat a korai nyugdíjazással kap-
csolatban? Gyakran közbeszól az 
élet (baleset, leszázalékolás)?

– 2016 januárjában az ország 
népességének 27 százaléka, 2,7 
millió ember részesült nyugdíj-
ban, valamilyen ellátásban, jára-
dékban vagy egyéb járandóság-
ban. Magyarországon az európai 
átlagot meghaladó arányban 
fordul elő az egészségügyi okok-
ból történő korai nyugdíjazás. 
2012-ben még 870 ezren része-
sültek ilyen ellátásban (az össz- 
lakosság majdnem 9 százaléka), 
2016-ban viszont már csak 375 
ezren. Emellett azonban még 
nagyjából mintegy 155 ezren 
vannak, akik hozzátartozói (öz-

vegyi, árvaellátás) alapon kap-
nak nyugdíjat, amit szintén a ko-
rai nyugdíjazás egyik formájának 
tekinthetünk. A nyugat-európai 
számokhoz viszonyítva tehát itt-
hon még mindig jelentős arányú 
a korai nyugdíj, sajnálatos mó-
don azonban nem az önkéntes 
megtakarítással összefüggő for-
mája. Ahhoz, hogy utolérjük a 
fejlett országokat, meg kell vál-
toztatni a gondolkodásmódot és 
minél több emberben tudatosí-
tani az öngondoskodás fontos-
ságát.    

– Mire figyeljünk, amikor el-
döntjük, hogy félreteszünk a 
nyugdíjas éveinkre, és hogyan 
kezdjünk hozzá?

– Kezdjük azzal, hogy felmér-
jük, milyen eszközeink vannak, 
amelyek a jövőben jövedelmet 
termelhetnek. Például, föld, in-
gatlan, megtakarítás vagy akár 
a két kezünk, amivel majd dol-
gozni fogunk. Személy szerint én 
a földet és az ingatlant tartom a 
legjobb jövedelemtermelő ké-
pességgel bíró eszközöknek, 
amelyek főleg hosszabb távon, 
a nyugdíj mellett jelenthetnek 
állandó pluszbevételt. Így, aki 

megteheti, annak ezt javaslom. 
Ezután következnek a pénzügyi 
rendszer által biztosított lehe-
tőségek. Jelenleg három olyan 
nyugdíjcélú megtakarítás közül 
választhat az érdeklődő, amelyet 
az állam évi 20 százalék adóked-
vezménnyel is támogat. Fontos 
tudni, hogy egyik sem jobb vagy 
rosszabb, mint a másik, sokkal in-
kább az adott egyén személyes 
körülményein, befektetési isme-
retein, szokásain múlik, hogy ki-
nek mi lenne a legoptimálisabb. 
Eredményes lehet még az ön-
kéntes nyugdíjpénztár, a nyug-
díjbiztosítás és a nyugdíj elő-
takarékossági számla (NYESZ) 
nyújtotta lehetőségek kombiná-
lása is, ezek részleteiről a követ-
kező cikkben írunk. 

Pénzügyi tanácsok
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Darók József

Mondják, a ma emberére ke-
vésbé jellemző a társas kom-
munikáció, egyre inkább az 
internet veszi át az érintkezés 
helyét, következésképp több 
információt közlünk írásban. 
A mai fiatalokra különösen 
igaz a megállapítás. Azonban 
a gyakoribb billentyűkopta-
tás nem hozta magával, sőt le-
szoktatja a felhasználókat a 
nyelv helyes használatáról.

A kor hősei gyakorlatilag 
a helyesen írni tudó fiatalok. 
A magyar nyelvtan szabálya-
it legjobban ismerő legjobb kö-
zépiskolások mérték össze felké-
szültségüket az Implom József 
helyesírási verseny regionális 
döntőjében, melynek immár 25. 
alkalommal adott otthont a Bo-
ros Sámuel Szakgimnázium és 
Szakközépiskola. 

Aki szeretne részt venni, vagy 
aki már volt versenyen – ezek a 
diákjaik indulnak a Boros szak-

iskolában a regionális versenyt 
megelőző felmérőkön, összes-
ségében húsz diák megpróbál-
kozik vele, mondta Fári Mónika. 
A felkészítő tanár sietett hozzá-
tenni: versenytapasztalata ke-
veseknek van, ugyanis náluk 
zömében nem olyan gyerekek 
tanulnak, akik előtte végigverse-
nyezték az általános iskolai éve-
ket. Épp ezért az alapoktól vesz-
nek át mindent a nyelvtanból 
és irodalomból. Kollégáival ki-
választják azt a két diákot, akik 
képviselhetik iskolájukat a ha-
gyományos Implom-versenyen. 
Az egészségügyi és közgazdasá-
gi irányultságú intézmény nem 
csupán kiváló házigazdája év-
ről-évre a rangos megmérette-
tésnek, de rendre el is hozzák 
valamelyik értékes helyezést di-
ákjaik. Egyszóval, aki a Boros szí-
neit képviseli, borítékolható a 
jó szereplése. S hogy mi lapul a 
tényleges borítékokban? Az idei 
verseny tollbamondás részében 
Arany Jánossal kapcsolatos szö-
veget kaptak a résztvevők, majd 
egy feladatlapot kellett kitölte-
niük, Nagy János professzor ösz-
szeállításában. Széles körű tájé-
kozottságot igényel a diákoktól, 

nem árt hozzá például az átla-
gosnál jóval nagyobb ismeret 
minden tantárgyból hiszen pél-
dául így lehet földrajzi neveket 
pontosan leírni. Tanítványa, a 11. 
C osztályos Várdai Lilla is egész-
ségügyi szakmát tanul, orvos-
nak készül, fogékony, tájékozott, 
sokat olvas, ennek is köszönhe-
tően első lett az Implom-verse-
nyen szakgimnáziumi kategóri-
ában. Fári Mónika elmondta, az 
iskolából rajta kívül még Bánsz-
ki Zsuzsanna versenyeztetett, az 
ő diákja, Kertész-Kovács Viktória 
5. helyen végzett. Mégis kettős 
szentesi siker született: a Zsol-
dos szakiskola legjobbja, Lengyel 
Leila (felkészítője Báthoryné Maj-
zik Andrea) is megnyerte kategó-
riája első helyét.

Egyre kevésbé írnak helyesen 
a mai diákok, tapasztalja a tanár-
nő. Viszont aki érdeklődik, azok-
ra jellemző, hogy sokat olvasnak, 
ez az alapja a jó íráskészségnek. 
Ő is lát persze helytelen mon-
datokat az interneten a fiatalok-
tól, de különösebben nem bosz-
szantja, mert ez abból adódik, 
hogy gyorsan írnak, nem figyel-
nek oda, ez a tendencia ebben a 
technika uralta világban.

Olvasással kezdődik az írás

Rozgonyi Ádám

Bene Zoltán Az érdemes, ne-
mes Rózsasándor című leg-
újabb könyvéről tudhattak 
meg érdekességeket az iro-
dalompártolók múlt kedden 
a városi könyvtárban. A szer-
zővel Diószegi Szabó Pál költő 
beszélgetett. Kiderült, a sze-
gedi író főhőse „nyomokban 
Rózsa Sándort tartalmaz”.

Batman, Superman, Pókem-
ber, Robin Hood – ők mind népi 
hősök Bene Zoltán szerint, és 
a legendás hősalakok közé so-
rolhatjuk Rózsa Sándort is. De 
a könyv főszereplője mégsem 
Rózsa Sándor, hanem Rózsa-
sándor. – Ez nem az a Rózsa 
Sándor. Ezt azzal is próbáltam 
jelezni, hogy a név egybe van 
írva – szögezte le lapunknak az 
író, hozzátéve, hogy főszerep-
lője a történeti figurával néhol 
analóg, s az életutakban van-
nak metszéspontok. Egyébként 
a könyvben szereplő összes be-
tyár nevét egybeírja a szerző, a 
főellenségükét, Pandúrsándo-
rét is. Ezzel is jelezve, hogy nem 
hús-vér élő emberekről van szó. 

Ők pikareszk hősök, akik egy-
fajta fogalomként léteznek a 
legendás, és nem a valódi va-
lóságban. A szerző műfaji meg-
határozása szerint alkotása be-
tyárpikareszk, 11 fejezetből álló 
prózafüzér. A kötet hangneme, 
hangulata, eszközei kapcsolód-
nak a népmesékhez, a betyárro-
mantikához és a világirodalom 
egyik legjelesebb pikareszk 
regényéhez, a Don Quijoté-
hoz. Panzasándor neve például 
Sancho Panzára emlékeztet, de 
a párhuzam többször álomké-

pek formájában is felbukkan. 
Sőt, a könyvhöz készült illuszt-
rációk is – amelyeket Török Esz-
ter készített – több ízben utal-
nak a Don Quijotéra. A találó 
grafikákat a közönség is szem-
revételezhette a kivetítőn, úgy 
mint a Seres István készítette, 
a történetből táplálkozó ani-
mációkat. A mű egy részletét az 
író házastársa, Pusztai Virág ol-
vasta fel. A betyárpikareszket 
a felvállalt regionalitás is jel-
lemzi. A szegedi író a történet-
ben többször utal szegedi kö-

tődésű történelmi személyekre, 
a város helyszíneire, nevezetes-
ségeire, és még Hódmezővásár-
helyt is szerepelteti. Kikacsint a 
nagyvilágba, szóba kerül Ame-
rika – a „szénfekete emberek-
kel” –, de még a theresienstadti 
koncentrációs tábor is megjele-
nik az egyik álomképben. – Ma-
napság talán kevesebb legen-
dás alakkal találkozunk, nem 
képződik annyi legenda – vetet-
tük fel az írónak, aki úgy felelt, 
hogy sokkal több történetet kell 
befogadnunk. – A híradókban, 
sajtóorgánumokban is számta-
lannal találkozhatunk. Iszonya-
tos a verseny. Nehezebb kivá-
lasztani azt a néhányat, amely 
megmarad – mondta Bene Zol-
tán, az est folyamán később ki-
egészítve azzal, hogy a mosta-
ni hősöknek konkurálniuk kell a 
virtuálisakkal. – Ez egy szatirikus 
könyv. Magát a betyárroman-
tikát is szatirikusan közelítem 
meg, de a próza divatok felé is 
ilyen üzenete van. Nemcsak szó-
rakoztatni próbál, hanem gon-
dolatokat is ébreszt. Önmagá-
ban a don quijote-i párhuzam is 
elég sok mindent jelenthet – fo-
galmazott a mű által közvetített 
üzenettel kapcsolatban.

Egy betyár jó könyvbemutató
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Palicska Irén

A farkasordító hideg és az 
ónos eső után végre péntek este 
elkezdett havazni. Kedvem lett 
volna egy éjszakai sétát beiktat-
ni, de mégsem rángattam ki Ger-
gőt a kiságyából. „Előrelátó” csa-
lád lévén, persze nem vettünk 
szánkót. Addig vártunk, amíg 
valóban lehull az első hó. Vala-
hol otthon a garázsban, vagy a 
sufniban talán még megvan az 
én százéves ródlim is, de nem 
tudom milyen állapotban. Ger-
gőnek tehát be kellett szerezni 
egyet. Apát még aznap éjszaka 
felkészítettem, hogy szombati 
első feladata legyen végigjárni 
Szentes boltjait, és ha kell, vívjon 
közelharcot a gyerek érdeké-
ben. Elmondtam, milyen legyen 
a szánkó: fa, háttámlás, hogy a 
lehető legnagyobb kényelem-
ben utazzon a fiunk. Ehhez ké-
pest csak a fele teljesült. Gergő 
kapott egy fémvázas, fa üléses, 
háttámla nélküli szánt. Nem aka-
rom senki munkáját becsmérel-
ni, de három lécért, egy fém vá-
zért tízezer forintot elkérni!? És 
még kötelet se adtak hozzá. Kék 
madzagot kötöttünk az elejére 
így húztuk a gyereket a ródlin. 

Na, mindegy. Lényeg, hogy meg-
van a szánkó!

Szombaton még ebéd előtt 
indult el kis családunk első téli 
körútjára. A lakásban tartottunk 
egy főpróbát. 
Megismertet-
tük a gyere-
ket a szánnal. 
A szőnyegen 
húzgáltam a 
konyháig meg 
vissza, elé-
gedett mo-
soly kíséreté-
ben. Még meg 
is kapaszko-
dott a lécekbe. 
Az igazi beve-
tésen aztán a 
férjem húzta a 
szánkót, Gergő 
feszített az új járművén, én pe-
dig hátulról támasztottam. Apa 
lassú járása ellenére most úgy 
loholt a havas-jeges úton, hogy 
én is majdnem hason csúsztam. 
Amíg kiértünk néhányszor le-
esett a gyerek a ródliról, de fel 

se vette. „Már megint hová ci-
pelnek?” – elmélkedett magá-
ban. Dombon lecsúszásra nem 
is gondoltam, csak egy laza hó-
val ismerkedésre. Az ifjúsági ház 

melletti lanká-
kon azonban 
nem sokan 
álltak sorba, 
így Gergővel 
gyorsan fe-
jest ugrottunk 
a téli örömök-
be. Neki is ele-
ge lett a hóba 
bucskázások-
tól, így inkább 
a saját lábán 
akart sétálni. 
Apa felsietett 
vele a lépcsőn, 
én meg laza 

mami lévén, a doboldalon pró-
báltam feljutni a tetejére. Jöhe-
tett a lesiklás! 

Rögtön visszajött a gyerekko-
rom. Mennyit csúszkáltunk a hó-
ban, szánkóztunk a buckákon, 
fagyoskodtunk a hidegben, de 

sötétedésig kinn voltunk a ter-
mészetben, és élveztük a tél 
minden előnyét. Nagyon rövid-
nek tűnt a pálya, de nem mer-
tem Gergővel a dupla lankán 
lesiklani. Neki sem volt ismeret-
len az érzés, hiszen a játszóház-
ban az ölemben ülve csúszdázik. 
Ha nem is kacagott, de lega-
lább visszafogottan mosolygott, 
amikor leértünk, így néhány-
szor megismételtük a művele-
tet. Apa elég hamar elfáradt, így 
lassan otthagytuk a téli játszóte-
ret. Ahol tudtuk, szánkón húztuk 
haza Gergőt, ahol eltakarították 
a havat, vagy olvadt, ott átevic-
kéltünk a pocsolyákon. Persze a 
fiam mindig megtalálta a legna-
gyobbat és a legmélyebbet, de 
jól vizsgázott a kis bakancsa, az 
enyém viszont beázott. 

Vasárnap ismétlés. Akkor már 
síelő gyerekekkel is találkoztunk 
a Kurca-parti buckáknál, és a 
gyerek is tovább bírta a megpró-
báltatásokat. Gergő első téli él-
ménye tehát jól sikerült, később 
jöhet majd a korcsolyázás, a síe-
lés, és Apát is kellő időben el-
kezdjük nyúzni, hogy a szentesi 
emelkedőket felválthatja a Mát-
ra, Lomnici-csúcs vagy a Mont 
Blanc. 

Baba a fedélzeten

Ha-ha-ha havazik

Idén február 1-én lesz 20 éve 
annak, hogy néhány lelkes fiatal 
megalapította az Alibi együttest, 
Derekegyházán. Ebből az apro-
póból egy hatalmas házibulival 
készül a zenekar, 2017. január 
27-én, a derekegyházi Dr. Brusz-

nyai Árpád Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében. Az el-
múlt húsz évben összesen 23 ze-
nész fordult meg a zenekarban, 
amely jelenleg is meghatározó 
szereplője a hazai és külföldi ren-
dezvényeknek. A barátság meg-

maradt, és a buli különlegessé-
ge, hogy tervek szerint minél 
többen színpadra állnak majd 
azok közül, akik a zenekarban 
valaha szerepeltek, és felcsen-
dülnek a legjobb régi „Alibis” slá-
gerek. Várunk szeretettel min-
den bulizni vágyót, aki osztozna 
örömünkben. További infók a ze-
nekar Facebook oldalán lesznek 
megtalálhatók.

20 éves az ALIBI

Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület

Szentesi Körséta
Január 21-én, szombaton 15 

órakor magyar kultúra napja al-
kalmából látogatás a Horváth 
Mihály Gimnázium könyvtárá-
ban. A vendégeket Hegyi Ádám 
a Szegedi Tudományegyetem 
adjunktusa kalauzolja.

Városi Könyvtár
Január 24-én, kedden 18 óra-

kor dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész, MTA-kandidá-
tusa Luther Márton élete című 
előadásának II. része lesz.

Január 25-én, szerdán 18 óra-

kor a Különös esetek a magyar 
történelemben előadássorozat 
következő része: Török Bálint 
török fogságba kerül. Előadó: 
Poszler György tanár

Január 26-án, csütörtökön 18 
órakor Arany László: A Boszni-
ai Piramisok című előadására 
és könyvbemutatójára várják az 
érdeklődőket.

Január 27-én, pénteken 18 
órakor Bod Péter, Katona Mi-
hály A vekeri halastó madárvi-
lága című könyvének bemuta-

tóját tartják.
II. Számú Idősek Klubja
Január 25-én 11 órakor Már-

té Mihály ikonfestő kiállítá-
sát megnyitja Szirbik Imre pol-
gármester. Az alkotásokat 
bemutatja: Szemerédi Endré-
né a Művelődési Központ ké-
zimunkaszakkörének vezetője. 
Helyszín: Szentes, Nagyörvény 
u. 53.

Művelődési Központ
Január 26-án, csütörtökön 19-

21 óráig a Korok és alkotások az 

irodalomban következő előadá-
sán Mikes Kelemen rodostói le-
velei témakörben beszélgethet-
nek Poszler György előadóval.

A Zöldág Hagyományőrző 
Szakkör

szervezésében a Művelődé-
si és Ifjúsági Házban, január 27-
én, pénteken 17 órától „Kurca 
parton” népzenei DVD bemu-
tatója. A rendezvényt megnyit-
ja dr. Demeter Attila alpolgár-
mester. Közreműködnek: Hankó 
Györgyné projektvezető, Szűcs-
né Molnár Erzsébet népzenei 
rendező, Balla Tibor népzenész, 
Puskás Krisztián operatőr.

P r o g r a m a j á n l ó

A programajánló támogatója a KÁVÉZÓ A BELVÁROSI FAVÁGÓKHOZ
6-fajta csapolt sör, 

ÉLŐ, UNPLUGGED KONCERTEK
Nyitva h-cs: 6.30-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00 • Asztalfoglalás: 20/800-7313
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Sebők Tamás

Vasárnap zárult a NYDJAY 
nemzetközi DJ verseny közön-
ségszavazása. A versenyben a 
szentesi lemezlovas, Bereczki 
Bence (képünkön), azaz Ben 
Baker is indult, mixe nagyon 
sikeresnek bizonyult, hiszen 
első helyen végzett, így leg-
közelebb februárban szakmai 
zsűri előtt mutathatja meg tu-
dását az Akvárium Klubban, 
három társával egyetemben.

A NYDJAY verseny Euró-
pán belül az egyik legnagyobb 
volumenű megmérettetésnek 
számít, mely műfaj és régió- 
centrikus, így a hatalmas rajon-
gótáborral rendelkező amerikai 
DJ-k nem szólhatnak bele ebbe 
a versenybe, tudtuk meg Beni-
től. Hozzátette, műfajilag is az 
elektromos zenére helyezik a 
hangsúlyt, nem egy kimondott 
stílusra. A populárisabb, hallgat-
hatóbb mixeket készítő lemezlo-
vasokat kutatják. – Az elbírálás-
nál szempont volt, hogy minél 
változatosabb zenét csinálj, mi-
nél több műfajt csempéssz a ze-
nédbe és minél jobb technikát 
használj ehhez. Elkészítettem a 

saját anyagom, és elindultam a 
versenyen, melyen az egyik fő 
szempont hogy minél több el-
érése legyen a dalodnak, mi-
nél többen hallgassák. Kezdet-
ben 5-600-zal indultam, aztán 
egyik napról a másikra hatal-
masat ugrott ez az arány, 
köszönhető 
egy számom-
ra ismeretlen 
amerikai srá-
cnak, akinek 
annyira megtet-
szett a mix, hogy 
megosztotta a sa-
ját szakmai ol-
dalán, valamint 
az egyik regioná-
lis rádió is a kö-
zösségi oldalán – 
mondta a 19 éves 
Beni, aki találkozá-
sunk első percétől 
széles mosollyal, 
örömmel beszélt 
az aktualitásokról, hozzátette, 
még most sem hiszi el, mekkora 
lehetőség előtt áll. 

Beni lemezlovas karrierjét 
édesapja hatására indította, 
mint mondja ő is DJ volt koráb-

ban, így mindig is érdeklődött 
eziránt. Sokat gyakorolt, majd 
úgy gondolta, nyilvánosan is 
megmutatja magát a helyi klub-

ban. Rengeteg utánajá-
rást és munkát kö-
vetően megkapta 
a lehetőséget, hogy 

megmutatkozzon a 
helyi közönség előtt. 

– Nem érdekelt, sem az 
időpont sem a kö-

rülmények, csak 
az, hogy kap-

jak egy le-
h e t ő s é g e t . 
Két hónapig 

szerveztük a 
bulit a társam-

mal és végül eljött a 
nagy nap. Én úgy ül-
tem az öltözőben, 
mint egy 3 éves gyerek 

a karácsonyi ajándékok 
bontása előtt – mond-
ta. Hatalmas siker lett 

a műsor, mely további kapukat 
nyitott Beniék előtt. Országos 
nevű DJ-kel hozta össze a sors, 
megismerkedett velük, ezáltal a 
közeget is megismerte, kapcso-
latokat épített.

– Van egy pillanat ebben az 
egészben, amiért megéri csinál-
ni. Nem kell hosszú időre gon-
dolni, körülbelül 10 másodperc, 
amikor a buli közben eljön egy 
ún. drop, egy váltás. Ekkor min-
denki megáll és feszülten várják, 
hogy jöjjön a nagy robbanás. És 
akkor az egész tömeg egyszerre 
ugrik. Imádom ezt a pillanatot – 
mondta.

Végül több mint 47 ezer meg-
hallgatással nyerte meg a ver-
senyt egy francia versenyző 
előtt. Február 11-én a budapes-
ti Akvárium Klubban rendezik 
meg a döntőt, ahol a legjobb 
4 magyar versenyző vesz részt. 
Teljesítményüket egy szakmai 
zsűri értékeli majd, a legna-
gyobb booking ügynökségek 
szakembereit, promotereket és 
DJ-ket a soraikban tudva. Az or-
szágos döntő első két helyezett-
je az ibizai világversenyen mu-
tathatja meg tehetségét, és a 
világ legnagyobb DJ-inek men-
torálását élvezhetik.

Beni a zenei karrier mellett 
az iskolára is koncentrál, ősszel 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
mérnök-informatikus képzésére 
is jelentkezik.

Ibizát is meghódítaná Ben Baker
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Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene koncert-
sorozat keretein belül az el-
múlt hétvégén rendezték meg 
az újévi koncertet, a Trio Veni-
te előadását. Jäger Éva ének-
művész, valamint Tokodi Gá-
bor lantművész duó felállása 
Kertész Ákos ütőhangszeres 
művésszel egészült ki.

A zenekar koncertjein a re-
neszánsz és barokk zene meg-
hitt hangulatú rétegét mutatják 
be korabeli hangszerek és ének-
hang, énekdallamok segítsé-
gével. A szentesi hangverseny-
központban a koncertélmény 
mellett egy korhű képet is ka-
pott a közönség a 16. század vé-
gének, 17. század elejének ze-

nei világából. Tokodi Gábor 
három hangszerrel valósítot-
ta meg előadását. – Egy barokk 
és egy reneszánsz lantot, vala-
mint egy barokk gitárt tudhatok 
hangszeremként. Ezek a 17. szá-
zadi hangszerek pontos máso-
lataként készültek el – mondta 
el az előadás közben a lantmű-
vész. Jäger Éva szoprán hangfek-
vése szintén a korszak zenéjének 
stílusjegye. Angolul, franciául, 
olaszul is énekelt. Kertész Ákos 
ütőhangszeres művész egy 
cseppnyi 21. századi világot va-
rázsolt a zenéhez elektronikus 
ütőhangszerével, eszközeivel, 
de az afrikai törzsi zene voká-
lis futamai sem okoztak gondot 
neki. A koncert folyamán szólót 

is hallhattunk tőle. Az előadáson 
olyan előadók műveit hallhatta 
a közönség, mint Claudio Mon- 
teverdi, Henry Purcell, Giovanne 
Felice Sances, vagy a XIV. Lajos 
személyes gitárművésze, a kirá-
lyi udvar gitártanáraként ismert, 
Francesco Corbetta. Az európai 
zenei világ mellett a távol-keleti 
és afrikai hangzásvilágot is bele-
csempészte műsorába a trio. 

– Áltálában nem ilyen zenét 
játszom, de nagyon közel áll a 
szívemhez a komolyzene is, hi-
szen az akadémián végeztem 
Gáborral együtt, innen jött az öt-
let, hogy kapcsolódjak be a mű-

sorukba. A komolyzenei műfajok 
közül a barokk áll a legközelebb 
a szívemhez, elég sűrűn hallga-
tom. Bach az egyik kedvencem. 
Úgy gondolom, hogy ez a kon-
cert is kiváló példája volt annak, 
hogy 2017-ben lehet úgy ko-
molyzenei koncertet adni, hogy 
az mindenki számára élvezhe-
tő, befogadható legyen. Nagyon 
örülök, hogy ennek köszönhető-
en teljesen megtelt a Hangver-
senyközpont terme, és úgy gon-
dolom, hogy senki sem ment 
haza keserű szájízzel – mondta 
el Kertész Ákos a koncertet kö-
vetően.

Január 14-én, szombaton a Megyeháza Konferencia és Kulturá-
lis Központ dísztermében tartottak esküvői showt és kiállítást Csak 
egy… címmel. A rendezvényen egy feledhetetlen esküvő minden 
fontos elemét megtalálták a jegyesek, a fiatal és idősebb, érdeklő-
dők. A több mint öt órán át zajló eseményen egy fodrász, egy eskü-
vői szalon, és egy fotós is bemutatkozott egy kiállítás keretében a 
résztvevőknek. Azok sem csalódtak azonban, akik táncoktatót, cuk-
rászt, vagy sminkest kerestek a nagy napra, hiszen mindezekről sem 
feledkeztek meg a szervezők.

Január 13-án, pénteken este rendezték meg a Kávézó a Belvárosi 
Favágókhoz galériáján Magyarország egyik legkedveltebb alterna-
tív rock’n’roll bandája, a CsótányDzsó koncertjét. A trió különleges 
zenéjére az idősebb és a fiatalabb korosztály egyaránt kíváncsi volt.

Nem sokkal 9 óra után csendültek fel az első dallamok a főváro-
si CsótányDzsó koncertjén. A trió különleges stílusban alkot. Korai 
kiadványaikon inkább a rock’n’rollos, rockabilly-s stílusjegyek vehe-
tők észre, később vették fel az alternatív vonalat. – Úgy gondoltuk, 
hogy a műsorunk elején a könnyedebb kispálos, kiscsillagos 90-es 
évek alternatív zenéjét megidéző énünket vesszük elő, és az újabb 
dalainkat mutatjuk be a szentesi közönségnek. Elég régóta közel áll 
a szívemhez ez a stílus is, és úgy érzem a közönség is szeretettel fo-
gadta – mondta el lapunknak Holup Márk, énekes-gitáros, majd hoz-
zátette, a zenekar imidzsén, a korhű hangszereken, a hajviseleten, 
a díszes színpadi kellékeken azért észrevehető, hogy az 50-es évek 
klasszikus rock’n’ roll-ját sem hanyagolják el.

Műsorukat a 2013-as „Dinoszauruszok” és a 2014-es „Ahol az au-
tók kamionokat esznek” lemezek dalai adták, melyeket igen sajá-
tos módon vezetett fel az énekes, ugyanis minden elhangzó darab 
előtt egy mondatot ismételt: Ezt azoknak, akik hisznek a… A kon-
cert második felében már a pörgős rockabilly-s, táncolható zenék 
hangzottak el, néhányan táncra is perdültek a Favágó galériáján.  A 
közönség hitt a CsótányDzsóban, így a koncert jó hangulatban telt. 
– Nagyon jól éreztük magunkat, és úgy vettük észre, hogy a közön-
ség igényeit is kielégítettük. Köszönjük a szervezőknek a lehetősé-
get, hogy felléphettünk, reméljük, lesz még alkalmunk visszaláto-
gatni, hiszen sok barátunk van Szentesen – zárta a beszélgetést az 
énekes. 

Csak egy jó esküvő

Azoknak, akik hisznek a 
szentesi koncertekben!

Világkörüli utazás a 17. század zenéjében
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Labádi Lajos

Az elmúlt 150–200 évben 
számos jelentős tudós, egy-
házi főméltóság, politikus, 
író, költő, képzőművész, szí-
nész és egyéb híresség idő-
zött hosszabb-rövidebb ideig 
városunkban, de olyan „ven- 
dégjárásnak”, amilyen 1849-
ben történt, nem találjuk pár-
ját Szentes történetében. 
Ugyan szomorú történelmi 
események váltották ki ezt, 
annál inkább kötelességünk a 
megemlékezés.

A szabadságharc 1849 júliusá-
ban a végnapjait élte. A sokszo-

ros túlerőben lévő orosz-osztrák 
csapatok előrenyomulását lehe-
tetlen volt feltartóztatni. A ma-
gyar kormány Szegedre helyez-
te át székhelyét, ezért Pestről 
Szegedre menet számos vezető 
politikus, miniszter, és a szabad-
ságharc mellett kitartó országy-
gyűlési képviselő – köztük jeles 
írók, költők, tudósok – utazott 
át Szentesen. A sort Kossuth La-
jos kormányzóelnök és felesége 
nyitotta meg, akik július 10-én 
Vukovics Sebő igazságügy-mi-
niszter társaságában érkeztek 
Szentesre, és rövid pihenő után 
folytatták útjukat Hódmező-
vásárhelyre. Egy héttel később 
(júl. 17-én) az ország tudomá-
nyos-, irodalmi- és kulturális éle-
tének meghatározó vezérférfijai 
jelentek meg városunkban, élü-
kön Vörösmarty Mihály (1800–
1855) (képünkön) ünnepelt köl-
tővel, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjával, országgyűlé-
si képviselővel. Kíséretében volt 
régi kedves barátja, Bajza József 
(1804–1858) költő, irodalmi éle-
tünk első jelentős kritikusa és 
színházszervezője, a Pesti Ma-
gyar Színház igazgatója, majd a 
Nemzeti Színház aligazgatója, az 
MTA tagja. Szoros baráti és szak-
mai kapcsolatukból adódott, 
hogy 1836-ban Kölcsey Ferenc-
cel, Toldy Ferenccel és másokkal 
megalakították a Kisfaludy Tár-

saságot, célul tűzve ki a magyar 
drámai irodalom fejlesztését és 
terjesztését. Ennek volt egyik 
eszköze az általuk indított Athe-
naeum c. rangos irodalmi folyó-
irat is (1837). 

Vörösmarty kíséretéhez tarto-
zott Fényes Elek (1807–1876) je-
les földrajztudós, közgazdasági 
író, statisztikus, szintén az MTA 
tagja, a honismereti szemlélet és 
munkálkodás hazai megterem-
tője. Róla tudni kell, hogy Vö-
rösmarty mellett alelnöke lett az 
1847-ben alakult Ellenzéki Kör-
nek, majd a Batthyány-kormány 
megalakulása után Szemere Ber-
talan belügyminiszter megbízta 
az Országos Statisztikai Hivatal 
megszervezésével és vezetésé-
vel. Geográfiai és statisztikai mű-
veinek többsége ma is forrásér-
tékűek. 

A városunkba érkezett híres-
ségek legfiatalabb tagja Erdélyi 
János (1814–1868) tanár, költő, 
népdalgyűjtő, filozófus, esztéta, 
a Kisfaludy Társaság titkára, a Res-
publica című újság szerkesztője 
volt. A szabadságharc után hosz-
szabb ideig ő is bujdosott, majd 
1851-ben meghívták a sárospa-
taki főiskola filozófiai tanszékére. 
Tanári munkásságával, főként az 
iskola, az ifjúság érdekeinek lelki-
ismeretes védelmével és a tudo-
mányos közszellem emelésével 
nevét feledhetetlenné tette. 

Országos hírű irodalmi nagy-
ságaink szentesi tartózkodásá-
ról elsőként Péter László jeles 
szegedi irodalomtörténész, va-
lamint Bucsány György közel-
múltban elhunyt szentesi ta-
nár-helytörténész barátunk 
írásaiból értesülhettünk 1998-
ban. Az általuk közzétett, Vö-
rösmarty és Bajza Szentesről írt 
leveleiből tudjuk, hogy vendég-
látásukról Kiss Bálint és Dobosy 
Mihály református lelkészek, 
valamint Horváth Ferenc or-
szággyűlési követ gondoskod-
tak. Mindkét lelkészünk külföl-
di egyetemeken járt személyek 
voltak, akik papi hivatásuk mel-
lett komoly irodalmi és tudo-
mányos munkásságot fejtettek 
ki, tehát bizonyos, hogy a hírne-
ves „vendégekkel” való ismeret-
ségük jóval korábbi időszakra 
datálható. Ezt valószínűsíti az is, 
hogy Kiss Bálint lelkész-esperes 
1836-tól maga is levelező tagja 
volt a Magyar Tudományos Aka-
démiának, Dobosy Mihály neve 
pedig műfordításai révén lehe-
tett ismert a műveltebb nagy-
közönség előtt.

Mai szentesiként büszkék le-
hetünk arra, hogy elődeink – a 
kritikus időszak ellenére – kel-
lő tisztelettel és megbecsüléssel 
fogadták szellemi óriásainkat, és 
több napon át a városunkban 
hagyományos magyaros ven-
déglátásban részesítették az az-
óta tananyaggá vált kulturális 
nagyságainkat.

Sebők Tamás

1989. óta január 22-én ün-
nepeljük a magyar kultúra 
napját. Ennek apropóján egy 
mindmáig nagyon népszerű 
magyar regényt ajánlunk ol-
vasóinknak. Az Abigél Szabó 
Magda Kossuth-díjas író, költő 
műfordító egyik legsikeresebb 
regénye.

Kezdetben egy könnyed, ér-
zelmes, gondtalan ifjúsági ka-
landregénynek indul, később 
azonban igen komoly fordulatok 
következnek be a mű cselekmé-
nyében. A mű a második világ-
háború idején játszódik. Fősze-
replője a 14 éves Vitay Georgina 
egy elkényeztetett gimnazis-
ta lány, édesapja, Vitay tábor-
nok úr a katonai ellenállás veze-
tője. Egyik napról a másikra egy 
vidéki bentlakásos iskolába kül-
di. A fiatal a külvilágtól teljesen 
elzárva, a megszokott életvitelé-
től merőben más, lemondások-

kal teli hétköznapokat él, szigorú 
szabályokkal, percre pontos na-
pirendekkel. Osztálytársai kikö-
zösítik, árulóként bélyegzik meg, 
ezért többször szökésekkel pró-
bálkozik, sikertelenül. Édesap-
ja elmagyarázza neki, az ellen-
állás vezetőjeként nem teheti ki 
veszélynek, ezért küldte az inté-
zetbe. Az iskola legnagyobb le-
gendája a kertben álló kőszobor 
alakja köré fonódik, akit a lányok 
csak Abigélnek neveznek. Gina 
lassan felnő és az ő életébe is 
belép a jótevő. Abigél azonban 
a kamaszkori gondokon felül a 
társadalmi problémákat is meg-
oldja. A mű számtalan rejtélyt és 
fordulatot tartalmaz, néha azon-
ban ezek csak egy-egy elhintett, 
elsőre semmitmondó mondat-
ban vannak elrejtve, melyek ér-
telmét csak oldalakkal később 
értjük meg. A legnagyobb ezek 
közül mégis az: Ki lehet Abigél? 
Természetesen csak a regény vé-

gén derül ki az igazság, de ad-
dig is számtalan esemény: a „hős 
szerelmes” leányszöktetése, a 
harcok felerősödése, új személy-
azonossággal az életben mara-
dásért való küzdelem jellemzi a 
könyvet.

A mű külföldön is nagy sikert 

aratott, többek között cseh, ro-
mán, lengyel és német nyelven is 
megjelent. Sikere a filmipar dol-
gozóit is megihlette 1978-ban 
Zsurzs Éva rendezésében for-
gattak négyrészes tévéjátékot, 
melynek forgatókönyvét maga 
az írónő írta. Később musical-t is 
készítettek az Abigélből Kocsák 
Tibor, Somogyi Szilárd és Miklós 
Tibor rendezésében. A színpadi 
művek 2008-ban mutatták be a 
Budapesti Operettszínházban.

A magyar kultúra nagyjai Szentesen

Könyvajánló – Szabó Magda: Abigél 
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Mitől lesz környezetbarát egy 
munkahely, és a kialakítása be-
folyásolja-e a munkavállalók 
hétköznapjait? Egy munkaválla-
ló-barát és zöld munkakörnye-
zet kialakítása egészen eddig két 
különböző dolognak tűnhetett – 
most azonban kiderült, hogy va-
lójában egy környezetbarát iro-
dában jobban is teljesítenek az 
alkalmazottak. Zöldesíteni nem-
csak a kertünket lehet, de meg-
éri a munkahelyen is törekedni 
rá, hiszen a munkavállalókra is 

kedvező hatást gyakorol. A zöl-
desítés egy irodában általában 
abból áll, hogy energiahatékony 
termékeket használ mindenki, 
esetleg betiltják a kapszulás ká-
vét, vagy LED-izzókra cserélik a 
halogén lámpákat. Most azon-
ban újabb nyomós érv született 
a kicsit nagyobb zöld befekte-
tések mellett: a munkavállalók 
sokkal hatékonyabban dolgoz-
nak, ha környezetbarát irodában 
tengetik munkaóráikat! A leg-
több irodaépületben még min-

dig az egészségtelen, szemet 
bántó halogénlámpák működ-
nek. Napi 8 (esetenként több) 
órában ilyen mellett ülni ront-
ja a szemet, fejfájást és általános 
rossz közérzetet okoz, amiben 
egyértelműen kevésbé produk-
tív egy munkavállaló. Ha ezeket 
az égőket energiahatékony, kör-
nyezetbarát változatra cseréljük, 
máris megcsappan a fejfájások 
száma is – és több munka készül 
el időre. Ugyanezen az elven a 
levegőztetés és a klíma korsze-
rűsítése tanulmányok szerint 5 

százalékkal, a személyes biz-
tonság növelése 6 száza-
lékkal, egy zöld iroda ösz-
szességében pedig 16 
százalékkal növe-
li meg a munka-
vállalók produk-
tivitását. Ez már 
azért olyan szám, 
amiért érdemes ki-
csit befektetni az 
épület környe-
ze t b a r á t a b b á 
faragásába is.

A zöld irodákban a munka is hatékonyabb Tr e n d i

Palicska Irén

Újra kell-e fogalmaznunk 
önmagunkat a változókor-
ban? Milyen lelki-közérze-
ti panaszok jelentkezhetnek 
ebben az időszakban, és eze-
ket hogyan kezelhetjük? Mi-
lyen összefüggést mutat a vál-
tozókor és a szorongás, illetve 
a szorongás és a hőhullámok? 
Állandó rovatunk mai részé-
ben ezekre a kérdésekre ke-
ressük a választ szakértőnk, 
dr. Gyovai Gabriella nőgyó-
gyász szakorvossal.

– Van egy olyan optimális hő-
mérséklete az embernek, ez a 
termoneutrális zóna, ahol jól 
érezzük magunkat, amikor nincs 
melegem, de nem is fázok. Ami-
kor szorongok, akkor egyre ki-
sebb lesz ez a hőmérsékleti rés. 
Minél nyugodtabb vagyok, an-
nál tágabb. Hogyha szorongok, 
sokkal könnyebben van hőhul-
lámom, vagy kiráz a hideg, és 

ugyanez jelentkezik, ha változó-
korba lépünk. 

–Hogyan kezeljük ezeket a tü-
neteket? Kell-e szednünk hor-
monpótló készítményeket? Illet-
ve milyen alternatív módszerek 
ajánlhatók? 

–Mindenkinek nagyon aján-
lom, hogy tanuljon meg  relaxál-
ni! Ugyanis a relaxációval egy-
részt sokkal kevésbé ijed meg az 
ember, másrészt az alap szoron-
gás is csökkenni szokott. Az al-
vászavart is mérsékelhetünk re-
laxációval, és ide tartozik a jóga 
is. Érdemes megnézni még a 
hormonszinteket. Nagyon sok-
szor el tud szaladni a pajzsmirigy 
hormon a változókorban. 

– Ezeknek a tüneteknek a meg-
jelenése előre vetítheti a menopa-
uzát, de már jóval a menstruáció 
megszűnése előtt jelentkezhet-
nek. Mikor keressük fel a nőgyó-
gyászunkat? 

– Ha már 40 éves egy nő, de 
rosszabbul alszik, hirtelen szív-
dobogást érez, idegesebb. Ez a 
peri-menopauza, tehát a válto-
zás kezdete, amikor még rend-
szeres a menstruáció, már akkor 
bekövetkezhet, kicsi vegetatív 
jelekkel, megmagyarázhatatlan 
szorongásokkal. Akinek eddig 

is volt premenstruális szindró-
mája, ideges volt menstruáció 
előtt, nem hogy csökkennének 
a tünetei, de még fokozódni is 
szoktak. Ezután jelentkezhetnek 
olyan kontrollálatlan tünetek, 
amikor rossz időpontban jön 
nagy mennyiségű vérzés, hir-
telen fölemelkedik, majd leesik 
a vérnyomás. Itt a hölgyek arra 
szoktak panaszkodni, hogy nem 
tudják irányítani az életüket. 

– Segíthetnek-e a gyógynövé-
nyek ezekben az esetekben? 

– Természetesen vannak na-
gyon jó készítmények, például 
a Remifenin. Hogyha én otthon 
főzöm a teát, nem biztos, hogy 
ugyanolyan a hatóanyag tartal-
ma. Még egy dolog nagyon fon-
tos! Sokan használják az orbánc-
füvet depresszióra, szorongásra. 
Vigyázni kell vele, mert felpör-
geti a máj egyik lebontó enzim-
jét. És ha bizonyos gyógyszere-
ket szedünk, akkor lecsökkenti 
a hatását. A gyógyszertárban le-
het olyan formáját kapni, amely 
nem befolyásolja a véralvadás-
gátlót vagy a vérnyomáscsök-
kentőt. 

– Milyen hatással lehet a válto-
zókor a párkapcsolatunkra? 

–Nem olyan régen láttam egy 

könyvet, az volt a címe, hogy Ket-
tős változókor, hiszen változóko-
ra van a férfinak, a nőnek, de a 
kapcsolatnak is. Ez próbára te-
szi a személyiségünket, újabb 
megküzdési formákat, stratégi-
ákat kell kitalálnunk. Mekkora 
szerencse, ha ezt egy pár át tud-
ja vészelni. Óhatatlan, hogy van-
nak ütközések, de ha szerencsé-
sek vagyunk, akkor magasabb 
szintre emelkedik a párkapcsola-
tunk. Van olyan lehetőség, hogy 
szétmegy a pár, és létezik üres 
kagyló kapcsolat is. Nagyon szé-
pen sétálunk egymás mellett az 
utcán, de igazán társas magány-
ban élünk tovább. Ez se a férfi-
aknál, se a nőknél nem egyszerű 
időszak. A férfiak egy része úgy 
oldja meg a gondokat, hogy az 
italhoz nyúl. De ez a hatékony-
ságnak és a szexuális életnek is 
árt. Ha olyan jellegű a probléma, 
akkor urológustól kérjen segítsé-
get, aki a hormonokhoz ért, ha 
kell, akkor forduljon pszichiáter-
hez. Ha baj van, mindenképpen 
kérjünk segítséget szakembertől.

Nőkről, nemcsak nőknek

Változókor és szorongás

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

Magánrendelés: kedden
és csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com
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Labádi Lajos

A képeken főterünk „kistest-
vére”, a rendkívül ízléses és han-
gulatos Erzsébet tér látható. Az 
utóbbi időben többször előfor-
dult különböző közlemények-
ben, hogy az Erzsébet királynéról 
elnevezett teret Szent Erzsébet 
térként emlegették, bizonyára a 
közeli katolikus iskoláról eredez-
tetve a névadást. Mielőtt e té-
vedésen alapuló „átkeresztelés” 
átmenne a köztudatba, képso-
rozatunk kapcsán is idézzük fel 
a gyönyörű terecske kialakításá-
nak és névadásának hiteles tör-
ténetét. 

A magyar történelemben 
nincs még egy királyné, akit 
olyan közmegbecsülés, imáda-
tig menő szeretet övezett vol-
na, mint amilyen Erzsébetet. 
Azt a bajor hercegnőt, aki a ma-
gyar szabadságharc eltiprása mi-
att sokáig gyűlölt Ferenc József 
osztrák császárral kötötte ösz-
sze életét. Miből táplálkozha-
tott mégis nagy népszerűsége? 
A tüneményes szépségű Erzsé-
bet már 1854-ben elnyerte a ma-
gyarok rokonszenvét, ugyanis 
menyegzője alkalmával számos 
1848/49-es politikai elítéltnek 
kegyelmet adatott a császár-
ral. (Ekkor szabadulhatott ki a 
várfogságból Boros Sámuel is, 
Szentes szabadságharc alat-
ti polgármestere.) Növelte e ra-

gaszkodást a férjével tett 1857. 
évi magyarországi utazása alatt, 
amelynek során az uralkodó ál-
talános amnesztiát hirdetett. 
(Ennek köszönhette raboskodá-
sának megszűnését Hajdú La-
jos, 20 évi várfogságra ítélt szen-
tesi református iskolaigazgató.) 

Ettől kezdve mind gyakrabban 
időzött gyermekeivel Magyaror-
szágon, s megtanulta az igen ne-
héz magyar nyelvet is. S bár nem 
szívesen avatkozott a politiká-
ba, mégis sokat tett a király és a 
nemzet kibékítéséért, a politikai 
kiegyezés létrejöttéért. Életének 

felejthetetlen napja volt 1867. 
június 8., amidőn a „nemzet ra-
jongó ünneplése” mellett ma-
gyar királynévá koronázták.

Az 1906. évi utcarendezés al-
kalmával a volt Szentháromság 
teret (a katolikus plébánia előt-
ti tér) nevezték el a magyarok 
szeretett királynéjáról. A környe-
ző középületek (járásbíróság, 
városháza, katolikus népiskola) 
1910–1913 között felépültek; ezt 
követően született meg a hatá-
rozat a mai Erzsébet tér kialakí-
tásáról. A munkálatok 1914-ben 
befejeződtek.

Említést érdemel, hogy az új 
tér közepén kialakított magas-
laton eredetileg Horváth Mihály 
történetíró-püspök szobrát ter-
vezték felállítani, aki szintén Er-
zsébet királyné közbenjárásá-
ra térhetett haza 1867-ben az 
emigrációból, s akit az uralko-
dó – bizonyára a királyné kérésé-
nek engedve – kinevezett Rudolf 
trónörökös tanítójává. A szobor- 
állítást a közbejött világhábo-
rú megakadályozta. 1926-ban 
az első világháborúban elesett 
szentesi katonák emlékműve 
került a térre (alkotója Pásztor 
János); ettől kezdve a parkot a 
helybeliek Hősök tereként is em-
legették. 1948-ban egy időre hi-
vatalosan is háttérbe szorult az 
Erzsébet tér elnevezés, ugyanis 
Köztársaság térre keresztelték át. 

Szentes arculata régen és ma (22.)

Az Erzsébet királynéról elnevezett szép terecske

Péntek (január 20.)
14:15 Balerina
16:00 xXx: Újra akcióban
18:15 3D Utazók
20:30 3D xXx: Újra akcióban
Szombat (január 21.)
12:30 3D Balerina
14:15 3D Balerina
16:00 3D Utazók
18:15 3D xXx: Újra akcióban
20:30 3D xXx: Újra akcióban
Vasárnap (január 22.)
12:30 Balerina
14:15 3D Balerina
16:00 3D xXx: Újra akcióban
18:15 3D xXx: Újra akcióban
20:30 3D Utazók
Hétfő (január 23.)
14:15 3D Balerina
16:00 3D Utazók
18:15 3D xXx: Újra akcióban
20:30 3D xXx: Újra akcióban

Kedd (január 24.)
14:15 3D Balerina
16:00 3D xXx: Újra akcióban
18:15 3D Utazók
20:30 xXx: Újra akcióban
Szerda (január 25.)
14:15 3D Balerina
16:00 3D Utazók
18:15 3D xXx: Újra akcióban
20:30 3D xXx: Újra akcióban
Csütörtök (január 26.)
14:30 3D Balerina
16:15 3D A Kaptár - Utolsó fejezet
18:15 3D xXx: Újra akcióban
20:30 Az éjszaka törvénye
Péntek (január 27.)
14:30 3D Balerina
16:15 Az éjszaka törvénye
18:30 3D A Kaptár - Utolsó fejezet
20:30 3D xXx: Újra akcióban

Moziműsor
Január 23-29.

Hétfő – Karfiolleves
A menü: Sertés rizottó, 
savanyúság
B menü: Mustáros-tejfölös 
pulykaragu, galuska
C menü: Zöldséges töltött 
sertésborda, rizs köret
Kedd – Csontleves
A menü: Szárazbabfőzelék, 
sült kolbász
B menü: Szegedi szelet, bur- 
gonya köret, tartármártás
C menü: Bakonyi sertésszelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szerda – Pirított tésztaleves
A menü: Csirkemáj 
„jóasszonymódra”, tavaszi 
rizs, fokhagymás tejföl
B menü: Gyümölcsmártás, 
sertéssült
C menü: Görögös töltött 
sertésborda, vegyes köret
CSütörtöK – Hagymaleves
A menü: Fűszeres-sajtos 

töltött sertésborda, 
vegyes köret, savanyúság
B menü: Csirkemell csíkok 
„Orly” módra, tavaszi rizs, 
fokhagymás tejföl
C menü: Rántott sajt, rizs 
köret, tartármártás
PénteK – Gulyásleves
A menü: Morzsás tészta
B menü: Sajtos pogácsa
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Zöldbableves, 
Cigánypecsenye, rizs köret, 
savanyúság
VaSárnaP – Húsleves, 
Kassai töltött csirkemell, 
héjas burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, ára 950 Ft/
menü. A és B menü ára heti előfizetéssel 700 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 750 Ft. C menü 

frissensült 850 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446
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Mákos guba
Hozzávalók:  4-5 db kifli felkarikázva, 1 l tej, 3 evőkanál kris-

tálycukor, 2 tojássárgája, 2 csomag vaníliás cukor vagy 1 rúd vaní-
lia kikapart belseje, 3 evőkanál darált mák, 2 evőkanál porcukor, 1 
citrom reszelt héja, vaj.

Elkészítés: Egy jénai tálat kivajazunk, a sütőt előmelegítjük 160 
fokra, a mákot összekeverjük a porcukorral.

A tejet feltesszük melegedni, közben a tojássárgákat kikeverjük 
a kristály- és a vaníliás cukorral, beletesszük a citrom reszelt héját 
is, teszünk hozzá néhány kanállal a melegedő tejből, elkeverjük, 
és beleöntjük a tejes fazékba. Folyamatos kevergetés mellett addig 
főzzük a tejet, amíg kicsit besűrűsödik.

Ha a sodó kész, akkor a kivajazott jénai aljára egy sor kiflit te-
szünk, meglocsoljuk a sodóval, és megszórjuk a porcukros mák-
kal. Majd jöhet egy újabb réteg kifli, rá a sodó és a mák. Ezt addig 
folytatjuk, amíg van kifli. A tetejére egy kevés sodót teszünk, és 
mehet a sütőbe kb. 20 percre.

Szentes családi ízei

Született
Labádi Imrének és Fébert 

Andreának (Nagyhegyszéli út 
49.) Lívia (képünkön), Debreczeni 
–Kiss Zoltánnak és Molnár-Far-
kas Georginának( Wesselényi u. 
33/A.) Virág, Farkas Mihálynak és 
Faur Lizának (Lavotta u. 3.) Mer-
cédesz, Hegyi Lászlónak és Ba-
ranyi Viktóriának (Kiss E. u. 23.) 
Milán, Makula Imrének és Se-
res Rozália Elvirának (Csongrád, 
Szív u. 111.) Ruben Attila, Ber-
tók Gábornak és Ötvös Juditnak 
(Csongrád, Muskátli u. 19. 3/10.) 
Roland Zétény nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Szamosközi Zoltán (Nagytőke, 

Kossuth u. 10.) és Fodor Julianna 
(Nagytőke, Jókai u. 24.)

Elhunyt
Czakó József (Kossuth L. u. 

15. 7/36.), Berczeli János (Ap-
ponyi tér I. ép. 2 lph. 3/10.), Kiss 
Papp Zoltán (Dózsa Gy. u. 76/A), 
Pilcz Ödönné (Keresztes u. 12/B), 
Dobó József (Jókai u. 45.), Papp 
Béla (Kossuth L. u. 16. 2/6.)

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
Néha hetek telnek el eseménytelenül, majd hirtelen tengernyi élmény 
sűrűsödhet össze. Ilyen ez a hét is.
BIKA
Vegyél erőt magadon, és láss munkához! Ne tedd kockára kivívott pozí-
ciódat azzal, hogy félrehúzódsz, lemondasz a küzdelemről.
IKREK
A türelem rózsát, a határozott fellépés pedig babért terem. Siker a mun-
kában, boldogság a szerelemben.
RÁK
Ma erősen érződnek a csillagok zavaró hatásai. Most egy kissé könnyel-
műen viselkedsz.
OROSZLÁN
Használd ki a csillagok kedvező hatását, hogy bizonyos állandó problé-
máidra végre megoldást találj.

SZŰZ
A szerelemben nem ismersz lehetetlent, és a szerencsésebb Szüzek most új vi-
szonyt is kezdhetnek.
MÉRLEG
Elsősorban szakmailag aratsz sikereket: tökéletesen ki tudsz bontakozni, önbi-
zalmad pedig megingathatatlan.
SKORPIÓ
Jelentős események előtt állsz. Ragyogó ajánlatot kaphatsz egy olyan állás 
betöltésére, amelyről mindig is álmodtál.
NYILAS
Ma is folytatódik a kellemes periódus. Boldogságod a tetőfokára hág: régi 
partnered iránt ismét heves szenvedélyt érzel.
BAK
Munkatársaid szinte rád sem ismernek: csillogsz, ragyogsz, intézkedsz. A leg-
nagyobb akadályokat is könnyedén veszed.
VÍZÖNTŐ
Ma beborul fejed felett az égbolt. Most nehezedre esik, hogy a határidőket 
betartsd.
HALAK
Új kapcsolatod biztatóan alakul, ezzel egyenes arányban hangulatod is javul.

Január 20-27.

HETI HOROSZKÓP

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 23-30. Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Szentes, 
Sima F. u. 44-58.) hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon zár-
va. Készenléti 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

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: Január 30.–február 5.
Hétfő: Sárgaborsó leves
A menü: Lecsós csirkeragu, 

petrezselymes rizs
B menü: Bácskai rizses hús

C menü: Kukoricapelyhes rántott szelet, 
petrezselymes rizs
Kedd: Húsleves

A menü: Vadas szelet, spagetti köret
B menü: Natúr sertésszelet pirított 
gombával, sajtos rakott burgonya

C menü: Fokhagymás spenóttal töltött 
rántott csirke, sajtos rakott burgonya

Szerda: Zöldbableves
A menü: Ketchupos csirkecomb, 

fokhagymás törtburgonya
B menü: Debreceni sertéstokány, 

pirított tarhonya
C menü: Sertészelet sokmagvas 

bundában, fokhagymás tört burgonya
Csütörtök: Csurgatott tojásleves

A menü: Sertéspörkölt, 
kelkáposzta főzelék

B menü: Rántott csirkemell, almamártás
C menü: Rántott csirkeszárny, 

tejfölös karfiol
Péntek: Kertészleves

A menü: Chilis bab
B menü: Mákos guba

C menü: Párizsi csirkecomb, 
ananászos rizs

Szombat: Kacsanyak-leves 
A menü: Rántott sertésszelet, 

burgonyafőzelék
Vasárnap: Csontleves

A menü: Csirkepörkölt palócosan, 
tészta köret

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

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

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR
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Múlt heti megfejtésünk: Mit lehet tenni 
a tél ellen? Várni kell a tavaszt!

Nyertesünk: Lantos Emília (Apponyi 
tér) Nyereménye: Albert Györgyi A nő 
helye című könyve. Ezen a héten a Szen-
tesi Mozi páros belépőjét sorsoljuk ki. 
Megfejtéseiket küldjék el a 6600 Szen-
tes, Kossuth tér 5. fsz. épület  postacím-
re, vagy a szentesielet@gmail.com inter-
netes címre.

Vízszintes: 1. Drégely László Tél című versé-
ből idézünk (folytatás a függőleges 14. számú 
sorban). 14. Háborúsak. 15. Petőfi híres Pál-
ja. 16. Ábel testvéréjé. 17. Országos Kisipa-
ri Szövetkezetek Szövetsége névbetűi. 18. 
Német filozófus, a német idealizmus meg-
teremtője (Immanuel). 19. Virsliből és kifli-
ből álló, melegen felszolgált étel. 20. Csomó, 
görcs. 21. Rideg, mogorva. 23. Szándékozó. 

25. Ámbár, azonban. 26. Orosz férfinév. 28. 
Jól beevő. 30. Mi? – oroszul. 32. Románia ha-
tárai! 33. Leszármazottat. 34. Kétharmad tér! 
36. Thaiföldi, rövidebben. 38. Olasz, thaiföl-
di és togói gépkocsik jelzése. 40. Alen egy-
nemű hangzói. 41. Sárga nemesfémje. 43. 
Részvénytársaság. 44. Török katonai rang. 
46. Niameyben él. 49. Régiesen ítész. 54. Ber-
lini igen. 56. Visszafelé: névelővel az elején, 
gólya. 58. Talajféle. 60. Vidék és folyó Német-
országban. 61. Zuhany. 63. V… - puha pa-
raffin. 65. E napit. 67. Beszorultak. 70. Sze-
mélyed. 71. Téli csapadékon. 72. Egymás 
életére törve …. mentek. 73. Fölülnézet el-
lentéte. 75. Tár.

Függőleges: 1. Habarcs, malter. 2. Olasz 
folyó. 3. Riszál az elején. 4. Eredeti dzsessz. 
5. Belül lyukas. 6. Névelővel: padozat. 7. Stan 
filmbeli párja. 8. Cári parancs. 9. Állóvíz. 10. 

Keverten árkos! 11. … alapján (amit megnéz-
tünk). 12. Félig lidérc! 13. Pozitív elektród. 14. 
Az idézet befejező része. 18. Konyhaszekrény. 
19. Amennyiben. 22. Fúvós hangszer. 24. Ma-
gyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – röv. 
27. Kucorgók. 29. Asztácium és ezüst vegy-
jele. 31. Kezdeti óhaj! 35. Jómagam szintén. 
37. Krétai királylány a görög mitológiában. 
39. Palotavég! 42. Dombormű. 45. Névelő-
vel: érték. 47. Fordított ábrándjai, látomásai. 
48. Vörösesbarna. 50. Ajánlott küldemény 
jele. 51. Határtalanul lírázó (ékezethiány). 
52. Irányvonal. 53. Kemencepadka. 55. Né-
velővel: szürkeállomány. 57. Annak elején! 
59. Dunántúli megyénk. 60. Só németül. 62. 
Gyanít. 64. Középen csevegő! 66. Angol mű-
vészet. 68. Félig epikus. 69. Ajtót fest. 72. Fia-
talabb fiútestvér. 73. Kétharmad haj! 74. Ket-
tős mássalhangzó.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 14. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Menü január 23-27.
Hétfő – Májgaluska leves,

A menü: Spárgás rakott spagetti
B menü: Almával töltött sajttekercs, 

párolt rizs, erdei gyümölcsmártás
Kedd – Karfiolleves

A menü: Spenótos lencsefőzelék, 
vagdalt

B menü: Citromos vajas csirkemell, 
burgonyafánk, paradicsomsaláta

Szerda – Tárkonyos burgonyaleves,
A menü: Rántott csirkecomb, pórés me-
xikói zöldségköret, kurkumás párolt rizs

B menü: Libazúza konfitálva, 
fejes saláta, valuté mártás

Csütörtök
A menü: Zellerkrémleves,
Budapest szelet, bulgur

B menü: Csirkegulyás,
Gomba párizsi módra, 

petrezselymes burgonya, 
fokhagymamártás, uborkasaláta

Péntek
A menü: Fejtett bableves,

 Szilvalekváros pisztáciás gombóc
B menü: Körtekrémleves,

Zöldséges sertésragu, párolt rizs
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,   Tel.: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
január 23-27.

Hétfő
A menü: Lebbencs leves,
Székely malacpecsenye, burgonyapüré
B menü:  Zöldségleves,
Rántott sajt, kukoricás rizs, tartár

Kedd
A menü: Grízgaluskaleves,
Hentes tokány, tészta
B menü: Paradicsomleves,
Csongrádi aprópecsenye, sült burgonya

Szerda
A menü: Sárgaborsógulyás,
Rakott krumpli
B menü: Minestrone hüvelyesekkel,

Csirkemell bacon pólyában, 
zöldborsófőzelék

Csütörtök
A menü: Pirított tarhonyaleves,

Cordon bleu, rizibizi
B menü: Sajtos hagymakrém leves
Zúzapörkölt, nokedli

Péntek
A menü: Disznótoros leves,
Bugaci aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Tyúkhúsleves,
Grill csirkecomb, zöldséges rizs

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

E-mail:
info@galeriakavehaz.hu
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Sebők Tamás

Napjainkban ország- és vi-
lágszerte egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendnek a 
Spartan Race versenyek. Bár 
még csak 6 éve alapították, a 
sportág világszerte követőkre 
talált, Szentesen is nemrégi-
ben alapították meg a Spartan 
Race Training Group-ot.

A Spartan Race egy nemzet-
közi vezető akadályfutó verseny-
sorozat, amelyet hét elhivatott 
ultra-versenyző talált ki. Cél-
ja egyszerű: megszervezni a le-
hető legkomolyabb állóképes-
séget igénybe vevő futamokat, 
amelyek adrenalin löketet adnak 
minden indulónak.

– 2015 februárjában olyan ki-
kapcsolódási lehetőséget keres-
tünk párommal, amit közösen 
tudunk végezni. Ekkor láttam 
egy videót. Fogalmam sem volt 
arról, mit is nézek pontosan, 
csak láttam, hogy emberek ver-
senyeznek terepen, sárban, füst-
ben. Úgy gondoltam, ez nem áll 
olyan távol tőlünk, hiszen ka-
tonák vagyunk, ki kellett, hogy 
próbáljuk – emlékszik vissza 
Gazsi Tamás, a csoport vezetője. 

Rövid felkészülés után 2015 
áprilisában Mogyoródon volt az 
első versenyük. Hárman indul-
tak egyéniben: Puskás Anna Lil-
la – Tamás párja, Kovács János és 
Tamás.

– Katonai foglalkozásunkból 
adódóan a laktanyában terjedt a 
híre a versenynek és egyre töb-
ben csatlakoztak hozzánk, vé-
gül 15+-os csapatban tudtunk 
nevezni a versenyekre Unity 37 

néven. Nagyon elhivatottá tett 
minket ez a sport, a légkör, oly-
annyira, hogy elkezdtünk azon 
gondolkozni, hogy létrehozunk 
egy training group-ot, mely 
2016. november 4-én jött létre 
hivatalosan.

A vezetőtől megtudtuk négy 
fős vezetőség koordinálja a ha-
zai és a környező országok ver-
senyeit, akik maguk is elhivatott 
sportolók. A legközelebbi veszp-
rémi versenyen már 45-en fog-
nak indulni szentesi színekben, 
Csongrádról, Kunszentmárton-
ból és Budapestről is csatlakoz-
tak hozzájuk. 

A versenyeken a közvetlen raj-
tot egy rajtcsomag átvétele előzi 
meg, amikor egy nyilatkozatot is 
alá kell írni az indulóknak, hogy 
saját felelősségükre vesznek 
részt a futamon. – 15 percenként 
indítanak el 250 embert. Össze-
sen körülbelül kétezren vesznek 
részt egy-egy kihíváson. A raj-
tot egy közös bemelegítés előz 
meg, amit egy trainer és egy 
speaker segít, majd jön a visz-
szaszámlálás és elindul a me-
zőny. A pályán vannak termé-
szetes akadályok is, mint vizes 
árkok, sár és hasonlók, de több-
ségben mesterséges akadályo-
kat kell legyőzni a versenyzők-
nek, ide tartozik a kötélmászás, 
palánkok átugrása, szögesdrót 
alatt kúszás is, minden olyan do-
log, ami kimozdítja az embert a 
komfortzónájából – tette hozzá. 

Megtudtuk azt is, hogy há-
rom hosszúságú távra lehet ne-
vezni. A sprint a legrövidebb táv, 
ezt követi a super és a beast ka-
tegória. Utóbbi legutóbb Szlová-
kiában 24 kilométer volt 1 km-es 
szintkülönbséggel. A megméret-
tetésekre rengeteget készülnek. 
Tamás szerencsésnek érzi a csa-
patot, hiszen kiváló természe-
ti adottságoknak köszönhetően 
megfelelően tudnak felkészül-
ni, másfél-két óra időtartamban. 
Rendszeresen futnak a Tisza árt-
erében, elhagyatott földutakon, 
de hétköznap a ligetben is tar-
tanak edzéseket sok futással, 
szabadtestsúlyos edzéssel, és 
ahogy mondja, igyekeznek mi-
nél több „burpee-t”, azaz 5 üte-

mű fekvőtámaszt csinálni, hi-
szen „ha a versenyen legyőz az 
akadály, 30 burpee a jutalmad”. 

– Elég hihetetlen, de 20 év 
után keltem fel a fotelból és 
kezdtem újra mozogni. Immáron 
két éve veszek részt a Spartan 
versenyeken. Iszonyatosan moti-
vál, hogy sok-sok emberrel egy-
azon célért küzdesz, megismersz 
olyan embereket, akik példaér-
tékű tevékenységet folytatnak.

A Szentesi Spartan Race Trai-
ning Group továbbra is folytat-
ja felkészülését idei versenyek-
re, melyre Antal László, az MH 37. 
II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 
ezredesének támogatásával jut-
nak el.

Spartan Race: amikor a cél ugyanaz

Tóth István emlékére 1930-2017
Nagymágocson született 1930. aug. 11-én. Szentesen a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd Szegeden a Déri Miksa 

Gépipari Technikumban gépésztechnikusi oklevelet szerzett.
Labdarúgó pályafutását Szentesen 1943-ban kezdte az SzTE színeiben. Jelentős sportszervezői munkái: a Szentesi Kinizsi, a Csongrádi 

Petőfi SK, valamint a HSZATÁK gyermek utánpótlás megalapítása. Kezdeményezője a „Pusztai László Sporttelep” névadásának, majd 
elnöke. Lokálpatrióták, Halász Sz. Antal, Szakács Ernő, Abonyi János, Tóth István vezetéknevei kezdőbetűjéből állt a HSZATÁK Gyer-
mekfoci Klub megalapítása, felemelkedése Szentesen.

A labdarúgás az 1950-es években fénykorát élte városunkban is. Játékos pályafutása alatt megyei gólkirály lett 1954-55-ben.
A Baromfi értékesítési N. V-nél beruházási előadó, majd 1967. szept. 1-től műszaki osztályvezető volt 1990. dec. 31-ig.
41 évi munkaviszony után számtalan elismerés, népszerűség, szeretet övezte, amikor megérdemelt nyugállományba vonult.
Pista bácsi ha most beszélgetnénk – miközben Te az állandó sötétség felé mész –, azt kérdezném Tőled, miért nem a fényt választottad? 

Miért nem a zajos világot a végtelen csönd helyett? Mert volt részed reflektor fényben, hangos sikerekben és büszke lehetsz mindarra, 
amit elértél. Mögötted hagyott esztendőkre az irigylésre méltó pályafutásra, végtelen szeretetre, amely körülvett.

Te voltál az örök játékmester, a pozitív gondolkodás megtestesítője.
Amikor elköszöntél, nevetve és azt mondtad, hogy „holnap itt vagyok”, azon az őszi délutánon mi, a „Kossuth téri fiúk” vártunk, de 

már nem jöttél vissza. Betegeskedtél otthonodban csak a kapuban üldögéltél, jártad az orvosokat életed párjával, Zsuzsa asszonnyal, aki 
az utolsó percekig ott volt melletted. A Kis Zsuzsával.

Hogyan adhatja fel a nagy küzdő,veszíteni nem tudó labdarúgó? Órákig mesélted, hogyan pörgetted a lasztit Zöldi Lacival vagy Mikecz 
Sanyi oxijaival. Hogyan csúsztál be, hogyan futottál az alapvonalig és vissza. Rég volt, de ez is az életed részévé vált.

Hiányzol majd nekünk, a régi sportbarátoknak, a Kinizsi nagy családjának. Aki ekkora űrt hagy maga mögött, az előbb-utóbb legend-
ává válik.

„Álmodtunk öregkort, csodálatos szépet
Amit a sors kegyetlenül összetépett”
Köszönjük, hogy voltál, hogy szerethettünk, és hogy szerettél bennünket.
Isten veled drága barátunk: búcsúznak a „Fiúk a térről”, amiben Te is benne voltál.

Bagi Imre
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Az elmúlt hétvégén a nem 
túl kegyes időjárás ellenére 
két megmérettetésen is részt 
vett a szentesi Dr. Papp László 
Birkózó Egyesület. A fiatalok 
Érden egy nemzetközi verse-
nyen és Békéscsabán, a diák- 
olimpia elődöntőjében is 
megmérették magukat, és 
szép eredményekkel tértek 
haza.

Szombaton Érden rendezték 
meg az évnyitó nemzetközi em-
lékversenyt. A Dr. Papp Lász-
ló Birkózó Egyesület három ver-
senyzővel nevezett. Cseh Balázs 
határozott birkózással végig 
koncentrálva első helyet szer-
zett a viadalon. Cseh Tamarának 
(képünkön jobb szélen) már ne-
hezebb dolga akadt, a legfiata-
labbként vett részt a mezőny-

ben. Tudása és kitartása így is 
bronzérmet hozott neki. Vaj-
da Szebasztián nem igazán volt 
szerencsés a hétvégén, előbb a 
2016-os hazai bajnokkal, majd 
a szerb bajnokkal is összehoz-
ta a sors. Ez most nagy falatnak 
bizonyult Szebasztiánnak, azon-
ban Mazula Erik edző bizakodó 
a fiatal versenyző jövőjével kap-
csolatosan. 

Az általános iskolák békéscsa-
bai grundbirkózó diákolimpiá-
jának elődöntőjén is érdekeltek 
voltak a szentesi birkózók, szin-
tén a hétvégén, a Koszta József 
Általános Iskola révén.

Sajnos a nagy havazás miatt – 
ami télen nem meglepő –, több 
szülő nem engedte el a gyer-
kőcöt versenyezni, így igen hi-
ányosan tudtunk nekivágni a 
versenynek. Csapatonként öt fő-
nek meg kellett lenni. Sajnos lá-

nyaink csak négyen voltak, de 
nem volt köztünk jó matekos, 
csak a kísérő tanár néni, aki sze-
met hunyt az elszámolás fe-
lett. A fiúknál többen egy súllyal 
nagyobb csoportban indultak, 
hogy ne legyen sok üres hely – 

mondta el lapunknak Mazula 
Erik, a csapat edzője.

A gyerekek sokszor magukat 
túlteljesítve próbáltak helytállni, 
mely mind a lány, mind a fiú csa-
pat esetében az előkelő 6. hely-
re volt elég.

Két helyszínen is bizonyítottak birkózóink

Hering Viktor

Valamivel több mint 10 esz-
tendővel ezelőtt mi is beszá-
moltunk ezeken a hasábokon 
arról, hogy a Legrand – akkor 
még Rt. – 2007. január 1-től 
nem vállal tovább szponzorá-
ciós szerepet a hazai sportban.

Abban az időszakban a cég-
óriás először külföldön hagyott 
fel a sportegyesületek támoga-
tásával, majd a megszorító in-
tézkedések hazánkat is elérték. 
Károlyi László, a vállalat vezér-
igazgatója akkor lapunknak el-
mondta, hogy már 2005-ben 
volt egy központi felszólítás a 

szponzoráció megszüntetéséről, 
ám itthon sikerült úgy lavírozni a 
lehetőségek között, hogy 2006. 
december 31-ig a Legrand támo-
gatni tudta a férfi vízilabda-csa-
patot. A csapat támogatása rá-
adásul nem hozott annyit a cég 
számára akár az árbevétel, akár 
a termékismeretség növekedé-
se szempontjából, amellyel az 
anyacég felé alátámaszthatták 
volna ennek a komoly összegű 
szponzorációnak a jogosságát, 
nyilatkozta akkor Károlyi Lász-
ló. Később a vállalat a TAO-pén-
zeken keresztül továbbra is segí-
tette a klubot és az utánpótlást, 
névszponzori minőségbe azon-
ban már nem tért vissza. 

2017. január elején ellenben 
újabb fejezetet nyílt a Legrand 
Zrt. és a magyar – igaz nem a 
szentesi – póló történetében. 
A Magyar Vízilabda Szövetség 
honlapja január 12-én számolt 
be arról, hogy a szövetség mel-

lett újabb, nemzetközileg is elis-
mert cég kötelezte el magát, és a 
magyar vízilabdasportban évek 
óta jelenlévő Legrand Zrt. úgy 
döntött, hogy még szorosabb-
ra fűzik kapcsolatukat a vízilab-
dához. Hesz Máté, a szövetség 
főtitkára az MVLSZ honlapjának 
elmondta: „A magyar póló tra-
dicionálisan világhírű, boldog 
vagyok, hogy ilyen kiváló part-
nereink vannak, mint például a 
Legrand. Rengeteg feladat van 
előttünk, az ilyen támogatók 
nagymértékben segítenek ab-
ban, hogy elvégezzük ezeket, és 
örömet okozzunk a szurkolók-
nak.”

Károlyi László vezérigazga-
tó a honlapnak a vízilabda és 
a Legrand közötti kapcsolatról 
beszélt: „A Legrand név kötelez 
bennünket a magas minőség-
re és megbízhatóságra. Az épü-
letek elektromos és digitális inf-
rastruktúráinak szakértőjeként 
úgy tudunk jó eredményt elérni, 
mint ahogyan a vízipóló csapat 
tud eredményes lenni: kitartás-
sal, minőségi munkával, együtt-
működéssel és hosszú távra ter-
vezve.”

Újra komoly szponzorációs 
szerepet vállalt a Legrand

HÍZÓK, Süldők, malacok eladók. 
Telefon: 30/407 5256

HÁZ eladó Szentesen a Nagyör-
vény u. 41/A szám alatt. Telefon: 
20/256-0091

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

TAKARÍTÁST vállalok. Telefon: 
30/347-6622

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-

adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár:2 m 
Ft. Tel:70/619-8125, 

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

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

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

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

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Hering Viktor

Az elmúlt hétvégén folyta-
tódott a férfi vízilabda-baj-
nokság. A Metalcom-Szente-
si VK együttese Debrecenben 
kapott ki 14-6-ra. Szombaton 
18 órakor a csapat a KSI ellen 
játszik, hazai medencében.

Hosszabb szünetet követő-
en folytatódott a férfi vízilabdá-

zók hazai pontvadászata. A téli 
szünetben annyi változás tör-
tént a szentesi keretben, hogy 
két játékossal, nevezetesen Al-
bert Barnabással és a szerb ide-
genlégióssal, Marko Trkuljával 

szerződést bontott a klub. A két 
vízilabdázó pótlásáról már gon-
doskodtak a klub vezetői, hi-
szen a korábbi orosz válogatott 
Viktor Visnyjakov és az egri Sza-
lai Gábor bevetésre készen áll, 
fájó, kizárólag az alapszakasz 
végén, februárban játszhat-
nak mérkőzést szentesi színek-
ben. Így az amúgy sem hosszú 
kispadú gárda tovább rövidül 
a hátralévő négy mérkőzés-
re. Már Debrecenben sem ját-
szott a két pólós, ennek ellené-
re szoros eredményben bíztak 
az év első „éles” mérkőzésén a 
szakvezetők. Sajnos sima hazai 
győzelem lett a vége, a Kom-
lósi Péter irányította együttes 
nyolcgólos sikert aratott a mie-
ink ellen. – Kemény mérkőzést 
játszottunk a Debrecennel – ér-
tékelte a történteket Pellei Csa-
ba, a Szentes vezetőedzője. – 
Sajnos már az első negyedben 

végleg elveszítettük Vörös Vik-
tort, majd elhibáztunk egy bün-
tetőt, aminek nagy jelentősé-
ge lett volna a felzárkózásban, 
így aztán végig vezetve otthon 
tartotta a pontokat a Debrecen. 
Abban bíztam – a szentesi mér-
kőzés tapasztalataiból kiindul-
va -, hogy szoros összecsapást 
tudunk játszani ellenfelünkkel, 
ám sajnos nem így történt. Az 
emberelőnyeinket rosszul hasz-
náltuk ki, tízből egyszer voltunk 
eredményesek, és a kapusunk 
is mindössze 33 százalékon vé-
dett, ez pedig kevés a sikerhez.

A Szentes a következő mérkő-
zését hazai környezetben vívja, 
az ellenfél a KSI együttese lesz. 
Ősszel a mieink 7-3-ra tudtak 
nyerni soros ellenfelük ottho-
nában, és most is a győzelem-
ben bízhat a gárda. A találkozó 
18 órakor kezdődik a ligeti uszo-
dában. 

Sebők Tamás

Az NB II-es gyermek kézilab-
da bajnokság Badó László ré-
giójának C csoportjában küzd 
a Szentesi Farkasok KC U13-as 
leány csapata. Január 14-én, 
szombaton a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban ren-
deztek fordulót. Oroszné Ti-
hanyi Márta tanítványai az 
elvárásoknak megfelelően 
teljesítettek.

Az alapszakasz utolsó fordu-
lójához érkezett az NB II-es gyer-
mek kézilabda bajnokság Badó 
László régiójának C csoportja. A 
Szentesi Farkasok KC U13 leány 
csapata 9 órakor kezdte meg 
szereplését a listavezető Szeged 
KKSE ellen. Hajtottak a lányok, 
de a nemzet egyik legnagyobb 
kézilabdavárosaként ismert Sze-
ged fiataljai erősebbnek bizo-
nyultak, 21-12-re győztek.

– A listavezető szegedi csa-
pattal kezdtük a hazai fordulót, 
próbáltunk tisztesen helytállni. 
Előzetesen azt kértem a lányok-
tól, hogy legalább 10 gólt sze-
rezzen a csapat, amit sikerült el-
érnünk, azonban így is – ahogy 
azt előzetesen várni lehetett – 
alulmaradtunk – mondta el la-
punknak a mérkőzést követően 
Oroszné Tihanyi Márta. 

Szeged KKSE - Szentesi FKC: 
21-12 (9-4) 

A szentesi gólszerzők: Ková-
csi Zóra (5), Papp Eszter (4), Bu-
bori Kincső Jázmin (2), Sáfár 
Nóra (1).

A játéknap másik szentesi ér-
dekeltségű mérkőzésén a lá-
nyok a TVSC Ásotthalom csa-
patával játszottak. Az edzőtől 
megtudtuk ezt a csapatot már 
többször sikerült megverni a lá-
nyoknak, most is ebben bíztak. 

A fiatalok 40-18-as végered-
ménnyel zárták a mérkőzést.

Szentesi FKC – TVSC Ásottha-
lom: 40-18 (22-6)

A szentesi gólszerzők: Papp 
Eszter (23), Sáfár Nóra (7), Ko-
vácsi Zóra (5), Bubori Kincső Jáz-
min (5)

Az alapszakaszt követően 
minden csoportban szétosztják 
a csapatokat. A Szentesi FKC a C 
csoport 4. helyét szerezte meg, 
így a középső házba fog kerülni 
a harmadik helyezett Kiskunha-
las UKSC vel, valamint az A és a 
B csoport 3. és 4. helyezettjeivel.

A KSI ellen javíthat a Szentes

A középső házban folytatják az U13-as kézis lányok

Sebők Tamás

Eredmények: Hungerit I. – Fe-
hér Arany (D), 1-5; Black Jack – 
Fábián U19 (D), 4-1; Zöld Kópé 
– Eperjesi VK (D), 1-5; Hungerit 
II. – B28 Design Stúdió (C), 2-3; 

ABC – Eperjesi VK (D) 1-9; Old 
Boys Center Söröző – Surprise 
(S), 3-0; Old Tigers – Red Roos-
ters (C), 5-3; Foci2000 – Old Boys 
Center Söröző (S), 1-3; Surpri-
se – Belvárosi Favágók (S), 0-3; 
Vodkanarancs – Sörszívók (C), 

2-1; Autocheck Center – Sereg-
hajtók SE (B), 2-0; Dzsúz – Mező 
Trógerek (B), 1-2; 5+1 – Dream 
Team (B), 1-2; Kurcamenti Hó-
dítók – László Tábor (A), 4-1; Po-
lyák Trans Kft. – Next Group (A), 
2-1; László Tábor – Bulldogok 

(A), 2-2; Kurcamenti Hódítók – 
Kispad Legjobbjai (A), 3-2; Sze-
relemhajó – Favorit (A), 5-1.

A következő játéknapot ja-
nuár 22-én, vasárnap rendezik 
meg.

Hungerit Kupa január 15-i játéknap



Időpont Csoport Csapat I. Csapat II. Eredmény 

9:00 D Mosómedvék Black Jack  

9:35 D Hungerit I. Zöld Kópé  

10:10 D Fábián U19 Fehér Arany  

10:45 C Hungerit II. Kispályások  

11:20 C Vodkanarancs Red Roosters  

11:55 C Kontaset Kft. Sörszívók  

12:30 S Surprise Foci2000  

13:05 B Dream Team Dzsúz  

13:40 B Mező Trógerel Sereghajtók SE  

14:15 A Szerelemhajó Next Group  

15:00 S Loki Kunszent Öregfiúk  

15:35 A Bulldogok Kispad Legjobbjai  

16:15 A Kurcamenti  
Next Group 

 

16:50 S Kunszent Öregfiúk Belvárosi Favágók  

17:25 A Kurcamenti  
Hódítók Bulldogok 

 

18:00 B Autocheck Center 5+1  

18:35 B Bundás Liba Legator  

19:10 A László Tábor Polyáktrans Kft.  


