
„A mese kapcsolatot jelent a világgal” 
– vallja Almásiné Szaszkó Edit 
tanítónő, drámapedagógus 8. oldal
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Sebők Tamás

A Mobilitás Hetének utol-
só napján, az autómentes na-
pon több program is futott 
párhuzamosan a város szí-
vében, a Kossuth téren. Bár 
a sportágválasztó helyszínét 
illetően csak a B variáció lé-
pett életbe, mégis úgy tűnt, 

hogy az érdeklődőknek be-
jött a változtatás.

Immáron nyolcadik alkalom-
mal rendezte meg a Sportköz-
pont a Nagy Sportágválasz-
tót múlt pénteken. Az előzetes 
tervek szerint a Pusztai László 
Sporttelep adott volna otthont 
az eseménynek, azonban a ko-
rábbi bőséges esőzés miatt, a vá-

rosunk főterét rohamozták meg 
a sportegyesületek és a gyerme-
kek. 

Szirbik Imre polgármester kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, 
ez a rendezvény legalább olyan 
fontos Szentes város életében, 
mint a nagy sportolók életében 
az olimpiai játékok. Beszédében 
elmondta, az olimpiák történe-
tében előírt szabály, hogy a fo-
gadó ország vezetője egyetlen 
mondattal nyithatja meg a ren-
dezvényt. A város első embere 
is így tett.

Rakk Lászlótól, a Sportközpont 
vezetőjétől előzetesen megtud-
tuk, a két napos rendezvényt az 
idei évben egy délelőttre szűkí-
tették. Bár a helyszínváltozás mi-
att az Életjel Sportegyesület nem 
tudta felállítani a mászófalat, és 
a St. Jupát SE is a Dózsa-ház mel-
letti mólón várta az érdeklődő-
ket, a Kossuth téren így is közel 
20 sportágat próbálhattak ki az 
iskolások és az óvodások. Szep-

tember 22. az állami fenntartá-
sú oktatási intézményekben ta-
nítási szünet volt, ennek rendje 
és módja szerint szinte folyama-
tosan volt mozgás az állomáso-
kon, rengeteg gyermek próbálta 
ki a sportágakat.  A birkózóknál 
szüntelen csattant a szőnyeg, a 
kosarasoknál koppant a palánk, 
a rögbiseknél valakit folyton a 
magasba emeltek, pörögtek az 
ugrálókötelek és a vívóknál is 
csattogtak a tőrök.

A sportágválasztó mellett a 
Kossuth tér és a bíróság közöt-
ti lezárt útszakasz adott otthont 
az autómentes napnak. Az ese-
ményhez olyan szervezetek csat-
lakoztak, mint a LÁTDE, a SINOSZ 
Szentesi Szervezete, vagy a Moz-
gáskorlátozottak Csongrád Me-
gyei Egyesületének Szentesi 
Szervezete, de a Szentesi Ren-
dőrkapitányság is egy közleke-
désbiztonsági projektet hozott a 
rendezvényre. 

A sportágválasztót követően 
számos pedagógus és résztvevő 
érezte úgy, hogy meglepően jó 
helyszínként szolgált a Kossuth 
tér az idei rendezvénynek.

Sebők Tamás

Országos szinten 25 új 
tűzoltóautóval bővült a ka-
tasztrófavédelem járműpark- 
ja, ezeket tizenhat megyében 
osztották szét. Csongrád me- 
gyében a Szentesi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság ve-
hette át az új HEROS-RÁBA 
AQUADOUX-X 4000 típusú 
gépjárműfecskendőt, melyet 
ünnepélyes keretek között ad-
tak át hétfő délután.

Kálmán Rajmund tűzoltó alez-
redes beszédében a tűzoltó szak-
ma technikai történetét mesélte 
el. Rámutatott, a magyar feltalá-
lóktól, és ipartól sosem állt távol 
a tűzoltó-gépjármű technika és 
felszerelés gyártása és fejlesztése. 
Bevezetője után műszaki szem-
pontból mutatta be az új tűzoltó-
autót. Megtudtuk, a mérnökök a 
kor követelményeinek figyelem-
be vételével tervezték meg az új 
gépjárműfecskendőt, melyet már 
nem csak a tűzoltási, hanem a mű-
szaki mentési tevékenységekhez 
nélkülözhetetlen felszerelések 
szállítására is alkalmassá tettek.

A 16 tonnás új tűzoltóautót 
egy 290 lóerős motorral és egy 
Renault egylégterű iker veze-
tőfülkével szerelték fel, mely 6 
tűzoltó szállítására alkalmas. A 
beépített tízezer literes víztar-
tályból egy Rosenbauer N25 tí-
pusú szivattyú 10 bar nyomás-
sal percenként kétezer-ötszáz 
liter vízzel képes oltani. A szi-
vattyú saját oltóanyag ellátá-
sát egy-egy beépített 4000 li-
ter vizet és 400 liter habképző 
anyagot tartalmazó tartály biz-
tosítja. A felépítményt olda-
lanként 3 redőnnyel látták el. 
A redőnyök alatt helyezték el 
a tűzoltáshoz nélkülözhetet-
len tömlőket, speciális sugár-
csöveket, valamint a műszaki 
mentéshez szükséges láncfű-
részeket, roncsvágókat, emelő-
párnákat, valamint egy vágó- 
és feszítőszerszámmal ellátott 
hidraulikus mentőkészletet. A 
felépítmény tetejére kerültek a 
tűzoltólétrák, a LED-ekkel ellá-
tott, több méter magasba nyú-
ló fényárbóc, valamint a 2400 
liter/perces teljesítményű hab-
vízágyú.

Szatmári Imre tűzoltó dandár-
tábornok, megyei igazgató be-
szédében kiemelte a Szentesi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ságon végzett kiváló és precíz 
munkát, valamint rámutatott, 
hogy ebben a szakmában fon-
tos a magas szintű technoló-
gia, mely a bajba jutott emberek 
gyors és biztonságos mentését 
szolgálja. A megyei igazgató úgy 
véli, jó helyre került az új gépjár-
műfecskendő. 

Szirbik Imre polgármester kö-
szöntőjében elmondta, fontos, 

hogy minél többet gyakorlatoz-
zanak a tűzoltók az új gépjármű-
vel, ismerjék ki minden felszere-
lését, majd azt kívánta, az éles 
szolgálati időben inkább unat-
kozzanak a lánglovagok. 

Az ünnepélyes átadó lezárását 
megelőzően a történelmi egy-
házak helyi képviselői, Fehér Csa-
ba református lelkész, Veres-Ra-
vai Réka evangélikus lelkész és 
Zsadányi József katolikus plébá-
nos áldotta meg az új gépjármű-
vet, melyet később bárki közel-
ről is szemügyre vehetett.

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Bejött a Kossuth tér a sportágválasztónak

Új, magyar gyártású tűzoltóautó Szentesen
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Rozgonyi Ádám

– Európának el kell dönte-
nie, hogy mit akar – mondta 
Nógrádi György Fábiánsebes-
tyénben, a Kinizsi Park Saj-
tóközpontjában. A bizton-
ságpolitikai szakértő szerint 
egyetlen megoldás létezik: 
meg kell védeni a schengeni 
külső határokat, a gazdasági 
migránsok közül pedig vissza 
kell küldeni azt, akit lehet. 

– Magyarország biztonságá- 
nak, kultúrájának megőrzése 
a legfontosabb Európán belül 
– mondta Farkas Sándor, a tér-
ség országgyűlési képviselője a 
múlt csütörtökön Fábiánsebes-
tyénben tartott sajtótájékozta-
tón, ahol Nógrádi György rész-
letesen elemezte a jelenlegi 
európai- és világpolitikai hely-
zetet, különös tekintettel a be-
vándorlás kérdésére. – Jelenleg 
három globális játékos van: az 
USA, messze lemaradva Kína és 
Oroszország. Mindegyik ország-
nak megvan a stratégiai előnye 
és hátránya – vázolta a bizton-
ságpolitikai szakértő. Elmondta, 
hosszú ideje teret veszít Európa, 
a kontinensen belül pedig Berli-
né a vezető szerep. 

A migránskérdésre rátér-
ve úgy fogalmazott, 2015-ig 
minden évben négyszer any-
nyi ember jött Európába, mint 
a megelőző évben. – A mig-
ránsok négy helyre szeretné-
nek eljutni a világban – hang-
súlyozta. Ezek egyike Ausztrália, 
amely egyértelműen kijelen-
tette, nincs szüksége menekül-
tekre. A második célterület a 
gazdag arab Perzsa-öböl men-
ti szunnita országok. Közös jel-
lemzőjük, hogy egyetlen politi-
kai migránst sem fogadnak be. 
– 2001. szeptember 11. után az 
USA számára a biztonság fonto-
sabbá vált, mint a szabadságjo-
gok. Európa ezt a jelenlegi hely-
zetben mondja – jegyezte meg 
Nógrádi György. Obama alatt 
az éves kvóta 100 ezer fős volt, 
amit Trump 50 ezerre csökken-
tett. – A negyedik célterület Eu-
rópa, ahová két éve – pontosan 
nem tudjuk mennyien – a né-
met adat szerint 1,1 – 1,5 mil-
lió migráns érkezett. Ebből 300 
ezer „eltűnt” – mondta a biz-
tonságpolitikai szakértő, majd 
Németország alapkoncepció-

járól, azaz a pótlólagos munka-
erő-szükségletének fedezésé-
ről beszélt. A korábbi gyakorlat 
szerint a német vállalatok és a 
kormány emberei Európa sze-
gényebb részeibe utaztak an-
nak érdekében, hogy szakem-
bereket keressenek. – Most 
mindez fordítva van. A beérke-
ző migránsoknak nincsenek pa-
pírjai, a nevük sem tudható biz-
tosan, egyre nagyobb részük 
analfabéta, nem beszél nyel-
veket és szakmai végzettsé-
gük sincs – fogalmazott Nóg-
rádi György, hozzátéve, most 
először mondták ki a németek, 
hogy a migránsok eltartása töb-
be kerül, mint amennyi hasznot 
hoz potenciálisan. 

A szakértő közölte, a beván-
dorlók két fő vonalon érkeznek 
Európába: Törökországon ke-
resztül és a Földközi-tengeren. 
Pár hete két új vonal is van, a 
spanyol és a román. Ezek mel-
lett Ukrajna felől is jönnek me-
nekültek. Az embercsempészet 
virágzik, amelyet Nógrádi a vi-
lág legnagyobb üzletének ne-
vezett.

Megemlítette a török politi-
ka 3 térségi és európai célját is. 
Az előbbiek egyike bármi áron 
megakadályozni, hogy kurd ál-
lam jöjjön létre. Szíriát 6-7 mil-
lió ember hagyta el, amelyből 
3-400 ezren haltak meg. Egymil-
lióan Libanonba mentek, ahol a 
helyzet katasztrofális. A máso-
dik cél, hogy Szíriában törökba-
rát szunnita kormány alakuljon, 
harmadrészt pedig az Iszlám 
Állam elleni fellépés. Utóbbit, 
ahogy Nógrádi fogalmazott, 
szét fogják verni, de utána vár-
hatóan új nemzetközi terror-
szervezet jön létre Afrikában 
vagy Délkelet-Ázsiában. A tö-
rök európai célja között emlí-
tette az uniós felvételt, a vízum- 
eltörlést és a megígért évi 3 mil-
liárd eurót. – Nem adtuk oda az 
ENSZ menekülttáboroknak a 
beígért pénzeket és radikalizá-
lódtak a migránsok. A támoga-
tás egyharmadát adtuk meg ta-
valy – mondta.

–  Európának el kell dönte-
nie, hogy mit akar – jelentet-
te ki Nógrádi. Jelezte, hogy az 
unió 28 országában végzett 
utolsó felmérés szerint, nincs 
olyan uniós ország, amelyik 
migránsokat akarna befogad-

ni. – Megépítettük a déli határ-
zárat. Tetszik, nem tetszik, ezzel 
megvédtük az Európai Uniót, 
különös tekintettel a visegrá-
di országokat. Az idő igazolta 
Magyarországot. A terrorfenye-
getettség szintje sokkal kisebb 
hazánkban, mint Nyugat-Euró-
pában – fogalmazott.

A biztonságpolitikai szakértő 
szerint egyetlen megoldás lé-
tezik: meg kell védeni a schen-

geni külső határokat, a gazdasá-
gi migránsok közül pedig vissza 
kell küldeni azt, akit lehet. – Ez 
nem szimpatikus, de vélemé-
nyem szerint célszerű. Döntő-
en pénzről van szó, és nem el-
vekről. Sokkal nagyobb pénz 
kiengedni a migránsokat. Euró-
pa nem tud annyi pénzt adni, 
hogy minden migránst ott tart-
suk, ahol a probléma van – fej-
tette ki Nógrádi György. 

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert kedvezőek az akciós árak, és sok az akciós 
termék.”

– Tariné Lantos Éva 

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő:

Tetszik, nem tetszik, megvédtük az Európai Uniót
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Darók József

Negyven éve alapították a 
Bárdos Lajos Vegyeskart, mely 
a zene terén az eltelt évtize-
dekben Szentes hírnevének 
egyik öregbítője lett, hazánk-
ban és külföldön egyaránt. A 
kezdeti felállásból hatan még 
ma is énekelnek a kórusban, 
de a karnagy személye is válto-
zatlan: Nagy János címzetes ze-
neiskolai igazgató dirigálja. A 
szép jubileumon mi mással ün-
nepeltek, mint azzal, hogy dal-
ra fakadtak.

A magyar és a városi kulturá-
lis életben is komoly szerepet 
tölt be a Bárdos Lajos Vegyes-
kar. Alapításának 40. évforduló-
ja alkalmából jubileumi hang-
versenyt rendeztek a megyeháza 
dísztermében szeptember 23-
án. Az ünnepi alkalomból Szir-
bik Imre polgármester és Farkas 
Sándor országgyűlési képviselő 
is köszöntötte és méltatta a kó-
rust, utóbbi Kövér Lászlónak, az 
Országgyűlés elnöke által aláírt 
Díszoklevelet is átadta. A Magyar 

Kórusok és Zenekarok Országos 
Szövetsége (KÓTA) is emléklap-
pal gratulált a vegyeskarnak. A 
kétórás műsorban széles reper-
toárját csillogtatta meg a kó-
rus, többek között Vivaldi, Ver-
di, Kodály, Liszt, Balázs Árpád és 
a névadó, Bárdos Lajos szerze-
ményeiből összeállított műsorá-
val. Zárásképpen néhány koráb-
bi kórustag is felállt a színpadra, 
s közös énekléssel, Vavrinecz B. 
Széles a Balaton című dalával bú-
csúztak a közönségtől, mely vas-
tapssal köszönte meg az egész 
estés élményt.

Az alapításkor tulajdonképpen 
egy aktívan működő vegyeskar 
igénye lépett fel, így emlékezett 
vissza Nagy János, aki a kezdet-
től dirigálja a kórust. – Szóltam 
pedagógus kollégáknak, ének 
szakosoknak, igazából így indult 
1977 februárjában.

Jó hang szükséges, jelentette 
ki Nagy János, amikor a bekerü-
lés feltételeiről kérdeztük. – Kot-
taolvasást nem kérünk, vannak 
néhányan, akik tudnak, de azok-
hoz kell igazodnunk, akik nem. 

Minden művet szólamonként ta-
nulunk meg, ebben vannak segít-
ségeim, így egyszerre tud gyako-
rolni mind a négy szólam, majd 
amikor összejövünk, én csiszol-
gatom, formálgatom. 40 év óta, 
mindig hétfőn tartják próbáikat. 
– Este hatkor beintem, s 8-kor in-
tem le, addig nincs szünet, így in-
tenzív a gyakorlás, ezt csak így 
érdemes csinálni – magyarázta 
a karnagy, akitől azt is megtud-

tuk: szinte csak nők jelentkeznek 
soraikba. – Ez mindenütt prob-
léma amatőr kórusoknál, de en-
nek is örülünk: mind a két férfi, 
illetve női szólamban vannak ará-
nyosan. Tagfelvételt szezon ele-
jén szoktunk hirdetni, most azon-
ban nem, mivel kész művekkel 
foglalkoztunk, de mégis jött vala-
ki, aki erdélyi, s már 20 éve itt él, 
otthon kórusban énekelt. Vannak 
fiatalok, náluk meg azzal kell szá-
molni, ha anyai örömök elé néz-
nek, mint ahogy most is lesz há-
rom kismamánk, ők a nézőtéren 
ültek – mosolygott Nagy János.

Tisztelt szentesi vállalkozók!
Szentes Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 26/2013. 
(XI.08.) önkormányzati rendelete a 
reklámhordozókról és a reklámok-
ról Szentes teljes közigazgatási te-
rületére kiterjed. A rendelet célja a 
városkép, az utcakép szebbé téte-
le a reklámtáblák, feliratok, cégé-
rek látványának egységes keretbe 
terelésével, előnyben részesítve a 
vonzó, esztétikailag igényes meg-
oldásokat. Ennek értelmében, aki 
eddig elmulasztotta bejelenteni a 
rendeletben szabályozott megje-
lenési módot, felületet, tegye meg 
minél hamarabb. A reklámfelüle-
tek hasznosítására kijelölt szerve-
zet, a Szentesi Élet Kft. A szerző-
déskötéssel kapcsolatban bővebb 
információt kaphat a következő 

elérhetőségeken: Szentes, Kos-
suth tér 5. földsz. ép. Tel.: 63/ 311-
563. 

A reklámrendelet megtalálható, 
letölthető Szentes Város hivatalos 
honlapján (www.szentes.hu). 

Kérjük, hogy akinek a rende-
lettel kapcsolatban kérdése, ész-
revétele van, írja meg a wittek@
szentes.hu címre, vagy keresse fel 
Wittek Krisztina főépítészt a 63/ 
510-390-es telefonszámon ügyfél-
félfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal Műszaki Osztályán. 
Továbbá czirokne@szentes.hu cí-
men, Czirok Jánosnétól, a Műszaki 
osztály osztályvezetőjétől is kap-
hat tájékoztatást, a 63/ 510-354-es 
telefonszámon. 

Közösségi együttélés alapvető 
szabályai megsértésének minősül 
a rendelet megsértése és 5-50.000 
Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, il-
letve 150.000 Ft közigazgatási bír-
sággal sújtható, aki megsérti. A 
közterület-felügyelet munkatár-
sai folyamatosan figyelmeztetik 
azokat a vállalkozókat, akik eddig 
nem értesültek a rendeletről, hogy 
2017. október 6. napjáig tegyenek 
eleget jogszabályi kötelezettsé-
güknek és keressék fel a Szentesi 
Élet Kft. munkatársait a szerződés 
megkötése céljából. 

Szentírás ünnepére emlékez-
tünk harmadik alkalommal szep-
tember 24-én vasárnap délután 
a társegyházakkal közösen a Hor-
váth Mihály szobor mellett. Közel 
ötvenen vállalkoztak a felolvasás-
ra és a közönségünk száma is fo-
lyamatosan gyarapodott.

"Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden tanítással is, amely 
az Isten szájából származik" Mt4,4

A mai ember hajlamos elfeled-
kezni arról, hogy a gondjait Isten 
elé vigye és Tőle kérjen segítsé-
get azok megoldásához. Ugyan-
is a Bibliában minden kérdésünk-
re választ kapunk, abban minden 
le van írva. Még az is: "Nincs Isten. 
- mondotta a balga"  

Isten Igéje közösséget hoz lét-
re, hordozza a Lélek ígéretét, meg-

ment és meggyógyít, hitet ad és 
megtérít, elvezet az örök élet-
re, - természetesen csak akkor, ha 
megfogadjuk és be is tarjuk a ta-
nácsait. Azok szerint cselekszünk 
szeretettel.

Tanulság, amit a nap folyamán 
leszűrtünk: olvasnom és, tanulmá-
nyoznom kell Isten Igéjét és hin-
nem a Szentírásnak. Ha szívem 
vágyódik az igazság után, akkor 
imádkozom, Isten Igéjét megta-
nulom, megélem, és ebből fakad, 
hogy hirdetem Jézus az út, az igaz-
ság és az élet. 

Köszönjük a felolvasóknak, kí-
sérőknek a részvételt, a tanárok, 
hitoktatók munkáját. 

Zsadányi József védnök  
plébános

Közterületi reklámok Szentírás ünnepe

Négy évtized, négy szólam, egy karnagy
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Halupa B. Eszter, Majzik Attila

Szentes is létrehozta helyi ak-
ciócsoportját. Az országosan 
kibontakozó hálózat lényege, 
hogy a város kulturális életét, 
fejlesztéseit a helyi közösségek 
alakítsák ki, a helyi igények for-
málják.

Az önkormányzat által képvi-
selt Szentesi Helyi Közösség első-
sorban a kultúra és a közösségépí-
tés terén tervezhet fejlesztéseket, 
amely fejlesztések közvetetten 
közösségi alapú gazdaságfejlesz-
tési módszertanok kialakítását és 
elterjesztését szolgálják.

Szigeti Miklós, az önkormány-
zat munkatársa leginkább közös-
ségvezérelt helyi fejlesztésekként 
aposztrofálja a csoport működé-
sét. – Mindenütt úgy kellett meg-

alakítani a helyi akciócsoportokat, 
hogy reprezentálva legyen benne 
a közszféra, a vállalkozói szféra és 
a civil szféra is, de egyik sem ke-
rülhet döntő többségbe. Közösen 
kell meghatározni azokat a célo-
kat, amiket a város kulturális, kö-
zösségi élete szempontjából fon-
tosnak tartanak – magyarázta a 
csoportok szerveződésének alap-
ját Szigeti Miklós.

A szentesi csoportban a köz-
szférát az önkormányzat, a nem-
zetiségi önkormányzat és a 
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 
képviseli, a vállalkozói szféra sze-
replői közül a Metalcom Kft., a 
MA-KA Kft. és a Kultúr-Média Kft. 
van jelen, a civil szféra jelenlété-
ért pedig az Evangélikus Egyház-
község, a Szentesi Vendégszere-
tet Egyesület, a Hídfő Közhasznú 
Egyesület, a Keresztény Pedagó-
gus Társaság és a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola Alapít-
ványa felel.

A csoport 800 millió forintos 
keretösszegre nyújtott be pályá-
zatot tavaly, ám a sok jelentkező 
miatt ezt az összeget megfelez-
ték, így a helyi akciócsoport egy 
400 millió forintos keretet hasz-
nálhat fel.

Szigeti Miklóstól megtudtuk, a 
csoport két fő fejlesztési vonala a 
kulturális- és a közösségfejlesztés, 
ezen belül lehet beruházás-jel-
legű tevékenységeket is megvaló-
sítani, valamint lehetőség van kü-

lönböző rendezvények, képzések, 
emberekkel foglalkozó tevékeny-
ségek megvalósítására is.

– A csoport korábban már a kul-
turális- és közösségfejlesztési tar-
talmú helyi fejlesztési stratégi-

ájában meghatározott célokat, 
ehhez helyi szinten fognak pá-
lyázatokat kiírni. Jelenleg a felhí-
vás-tervezetek összeállítása folyik, 
ezeket a minisztériummal kell jó-
váhagyatni. Ha ez megtörtént, 
akkor 2018 január-februárjában 
megjelenhetnek ezek a pályáza-
ti kiírások – tájékoztatta lapunkat 
Szigeti Miklós.

Halupa B. Eszter, Majzik Attila

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Szentesi Csoportja idén is 
megrendezte egészségnapját, 
ebben az évben a II. számú Idő-
sek Klubjában tartottak szűrő-
vizsgálatokat, ruhaosztást, de 
érzékenyítő tréningen is részt 
vehettek a látogatók, az utóbbit 
a LÁTDE jóvoltából.

A tavalyi sikeres rendezvény 
után idén is egészségnappal ked-
veskedett a szentesieknek a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szentesi Csoportja a Szentesi 
Egészségfejlesztési Irodával kar-
öltve. A jó hangulatú délutánon az 
egészséges életmód volt a fősze-
repben, az EFI munkatársai szű-
rővizsgálatokkal próbálták feltár-
ni az egészségnapra kilátogatók 
problémáit.

A máltaisok vezetője, Bozó-
né Ágoston Mária is ezen vizsgá-
latok jelentőségét emelte ki: – Ha 
száz emberből csak kettőnél ta-
lálnak eltérést egy mérés során, 
amivel akár az életét is megment-
hetik, akkor azt gondolom, hogy 

már sikeres ez a kezdeményezés. 
Mi is azért álltunk a rendezvény 
mellé, hogy a beszélgetés és a lel-
ki tanácsadás mellett a testünkre 
is figyeljünk oda. Azt gondolom, 
hogy a mai világban nagyon fon-
tos a megelőzés. Nagyon sok be-
tegség gyógyítható, ha időben 
észrevesszük azokat – erre pedig 
kiválóak ezek a szűrések.

A kiséri rendezvényen részt vett 
Farkas Sándor, a térség országgyű-
lési képviselője is, aki kiemelte, na-
gyon fontosak ezek a programok, 
mert az embereknek a hétköz-
napok rohanásában nem biztos, 
hogy van idejük elmenni egy szű-
résre. – Lehet, hogy az ember még 
nem is érzi, de lappanghat benne 
egy betegség, ezért is nagyon fon-
tos egy ilyen egészségügyi szű-
rés, hogy megelőzzük a betegsé-
gek kialakulását. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat helyi csoportja 
mindig is élen járt az ilyen rendez-
vények szervezésében, az elsők 

között rendeztek egészségjavító 
programokat – fogalmazott a kép-
viselő.

Dr. Chomiak Waldemar nem 
csak képviselőként, de háziorvos-
ként is részt vett a rendezvényen. 
Lapunknak elmondta, a szűré-
sek során a vércukrot, a koleszte-
rinszintet, a vérnyomást és a fiziká-
lis állapotot is vizsgálták, hogy fel 

tudják mérni, milyen szív-érrend-
szeri vagy cukorbetegségi kocká-
zattal rendelkezik egy-egy páci-
ens. – Az a tapasztalatom, hogy a 
fiatalabb páciensek már igyekez-
nek megelőzni a betegségeket, 
eljárnak szűrésekre. A középkorú-
ak, idősebbek körében ez nem ta-
pasztalható, ezért is nagyon fonto-
sak az ilyen rendezvények.

Jó hangulatban telt az egészségnap

A helyi közösségekben az erő
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Sebők Tamás

A győri Aurora múlt szombati koncertjével elkezdődött a 
Zene-Világ-Zene Graffiti idei koncertsorozata. A punk legendák 
közel 160 ember előtt adtak koncertet az ifjúsági házban.

Negyed évszázados idén az Aurora kultikus második nagyleme-
ze, az E.K.G. A Víg László vezette trió ennek apropóján az album min-
den dalát előadta. Persze előzenekar híján kitett magáért a zenekar, 
közel két órán át szórakoztatták a helyieket. Vigi mellett 3 A/4-es pa-
píron sorakoztak a setlist dalai, olyan klasszikusokkal, mint a 88’ Te-
lén, a Kifacsart Citrom, a Nem Hagyom Magam a Bella Ciao, az E.K.G, 
vagy a Robin Hood. Természetes volt, hogy az új slágerek is szerepet 
kapjanak, így a Nincs Térerő, vagy az Őrült Világ is felcsendült. Vigi a 
színpadon úgy fogalmazott, csodás közönség volt a szentesi, érez-
hető volt, hogy mindkét fél tombolt ezen az estén.

Punk ikonok koncertje

Palicska Irén

Stílusosan, Mickey egeres 
pólóban és farmerben fogad 
a kórház gyermekosztályának 
osztályvezető főorvosa. Na-
gyon régóta nem hord fehér 
köpenyt, mert szerinte ez itt 
teljesen fölösleges. Azt mond-
ja, hogy a pólónak története 
van, de erről beszélgetésünk 
végén mesél.

A Csongrád Megyei dr. Bugyi 
István Kórház osztályait bemuta-
tó sorozatunkban ismerjék meg 
a gyermekosztályt és főorvosát, 

dr. Tóth Edit gyermekgyógyász - 
neonatológust.

Öt kórtermük van, 16 ággyal, 
ami teljesen átlagosnak mond-
ható, és elegendő is – kezdi a be-
mutatást dr. Tóth Edit. Technika-
ilag az újszülött és a koraszülött 
osztály is hozzájuk tartozik. Új-
szülött kortól 18 éves korig látják 
el a gyerekeket. Hasfájás, hasme-
nés, törés, hurutos betegségek, 
mérgezés, balesetek, kivizsgá-
lás miatt is ide kerülnek. Egyedül 
a fül-orr-gégészeten van még 
gyerekágy. Sok kórháztól elté-

rően csak néhány napig tartják 
bent a kis betegeket. Ha a gyer-
mek állapota javuló tendenciát 
mutat, hazaengedik. Lehetőség 
van az édesanya és a gyermeke 
egy kórteremben történő elhe-
lyezésére. A bent fekvő gyerme-
kekkel minden nap óvónő fog-
lalkozik. 

A gyermekosztály felszerelt-
sége jónak mondható, köszön-
hető ez a szponzoroknak és a 
pályázatoknak – folytatja az osz-
tályvezető főorvos. Színes gyer-
mekrajzok, festmények teszik 
barátságosabbá a kórtermeket 
és a folyosót. Ez is felajánlásból 
született. Ami a műszerezettsé-
get illeti, a minimum feltételnek 
megfelelnek. Játékokkal pedig 
sokszor spontán meglepik őket 
a szülők. Ha egy gyermek vérvé-
telre jön, és megtetszik neki va-
lami, hazaviheti magával. A sze-
mélyzetnél az orvoshiány érinti 
őket a legjobban. Jelenleg ket-
ten dolgoznak az osztályon dr. 
Hetyei Erika főorvosnővel, egy 
szakvizsga előtt álló gyakorno-
kuk van a klinikán, egy orvos pe-
dig gyesen van. Most azonban 
rájuk mosolygott a szerencse, 

mert október elsejétől egy szen-
tesi származású Debrecenben 
végzett orvos kerül hozzájuk, aki 
gyermekgyógyászatból szeretne 
szakvizsgázni. 

Dr. Tóth Edit 1995 óta dolgo-
zik a szentesi kórházban. Salgó-
tarjánból került ide. Alapvetően 
optimista beállítottságú. Egy fő-
nöknek az a feladata, hogy tart-
sa a lelket az emberekben – állít-
ja a főorvosnő.

 A gyermekgyógyász végül el-
mesélte a Mickey egeres póló 
történetét. Még kezdő orvosként 
kalandvágyból elment mentőz-
ni. Szeretett volna szirénázva vé-
gig száguldani Salgótarján főut-
cáján. Épp ő volt a mentőtiszt, 
amikor Szentkúton bányaomlás 
történt. Négy bányászt hoztak a 
felszínre, akik nagyon súlyos sé-
rüléseket szenvedtek. A doktor-
nő aznap elfelejtett köpenyt vin-
ni, és a nagy pánikban, az egeres 
pólójában utasított mindenkit 
rendre. A négy bányászból végül 
csak kettőt kellett kórházba szál-
lítani, majd ők is jobban lettek A 
fiatal orvos nagyon büszke volt 
magára és helytállásáért meg is 
dicsérték. 

„A gyermekosztályon fölösleges a fehér köpeny”
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Bartus Ádám

Kevesen tudják, de a II. vi-
lágháború egyik záró felvo-
násában, mikor elérte a front 
Szentest, városunk komoly el-
szántsággal védte saját ma-
gát, és legfontosabb stratégi-
ai értékét, a tiszai vasúti hidat.

Szentes az egyre közeledő 
front nyomása alatt már 1944 

nyarának végén megkezdte egy, 
a város akkori határaitól nagy-
jából 1 km távolságban húzó-
dó, összességében mintegy 27 
km hosszúságú védvonal kiala-
kítását. Ebben végül főként a 2. 
Honvédhuszárezred szentesi hu-
szárjai és a M. Kir. 1. Páncélosha-
dosztály megmaradt részei vé-
dekeztek, amikor 1944. október 
8-án a kora reggeli órákban meg-

indult a Vörös Hadsereg támadá-
sa a város birtoklásáért.

Erre az ütközetre és a benne 
résztvevő katonák, hősök emlé-
kére szerveződött 2010-ben az 
azóta már országos érdeklődés-
re számot tartó „Vitéz Vastagh 
György Emléktúra” melynek kere-
tein belül Bartus Ádám kalauzolja 
végig az ütközet főbb helyszíne-
it érintve az érdeklődők és em-
lékezni vágyók egyre népesebb 
táborát. A város körül több ka-
tonasír, valamint emlékhely is ta-
lálható, köztük a tiszai vasúti híd 
szentesi hídfőjében elhelyezett, 
Vastagh ezredes önfeláldozó hő-
siességére emlékeztető tábla is, 
melyet a nemrég elhunyt Szent-
páli Imre Károlytól örökölt meg a 
túra, és amelyek a főbb állomás-
pontjait is alkotják az emlékme-
netnek. Az idei túra október 8-án, 
vasárnap reggel 8 órakor indul a 
Kossuth térről melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.

Október 2-8. között, az 
Országos Könyvtári Napok 
keretében várja a Szente-
si Város Könyvtár az érdek-
lődőket. Az első két nap-
ban a vízé a főszerep, hétfőn 
a 2000. évi tiszai árvíz tör-
ténetét elevenítik fel, ked-
den „Kincsünk az Édesvíz” 
címmel hallhatnak előa-
dást. Október 4-én az első 
világháború szentesi vonat-
kozásáról hallhatnak előa-
dást, másnap pedig ingye-
nes íráselemzésen vehetnek 
részt, nem sokkal később 
pedig Egyedül a hit által – 
Luther reformációja címmel 
tartanak előadást. Október 
8-án Könyves Vasárnap lesz 
az intézményben. 

Hetedik éve a hadak útján
Könyvtár

Darók József

Ismét messzire szaladt a 
Szentesi Fotókör tagjainak 
képzelőereje, egészen Len-
gyelországig, és azt dolgozták 
fel, mi jut eszükbe arról a szó-
ról, hogy keret. Łódźban mu-
tatták be legújabb tematikus 
képanyagukat a fotósok egy 
kiállításon, ahol igazán érte-
nek a képalkotáshoz.

Az ottani fotósokkal felváltva 
látogatnak egymáshoz, páratlan 
években a szentesiek mennek, a 
páros években a lengyelek  jön-
nek. Egymás vendégeiként egy-
egy témára felfűzött képanyag-
gal mutatkoznak be, most a 
kerettel játszanak. Az ötlet nem 
újkeletű: 2012-ben a Szentesi Fo-
tókör útjára bocsátott egy pályá-
zatot, illetve egy hozzá kapcsoló-
dó kiállítást. Akkor a  SZEM, mint 
téma került előtérbe. A fotósok 
„túlláttak” a szemen. Ezt követte a 
SZÉK, mely szintén megmozgat-
ta az alkotókedvüket, idén pedig 
a KERET egy fogósabb kihívást je-
lentett számukra. De ha belegon-
dolunk, a keret lehet ablakkeret, 
a világ egy keretbe foglalt része, 
utcák, házak, mezők, függőlege-
sek, átlók és még sorolhatnánk. A 
KERET lehet az a vonal, amely kö-
rülfogja a kép tartományát, elha-
tárolja a képet a valóságtól, a je-
lentől, attól a valóságtól, amely 
a képet körülveszi, keret nélkül 
a téma belesimulna a környeze-
tébe. A KERET új formát hoz lét-
re, ennek köszönhetően a kép 
nemcsak reprodukál, hanem áb-

rázol is – ahogyan Györgyi Lász-
ló, a fotókör egyik tagja megfo-
galmazta.

Mintegy kétszáz alkotásból 
szűkítették le a „keretet”, 43 ma-
radt végül, ezek utaztak Len-
gyelországba a szeptember 19-i 
megnyitóra. Velük pedig 10-en a 
fotókörből, Gálfalvay Hilda, Györ-
gyi László, Jokity Zita, Kiss János, 
Kozma Anita, Levendovics György, 
Marton Ferenc, Nagy István, Saru-
si István és Szaszkó Antal.

A „keretes” látásmódot mutat-
ták be, az Európa leghosszabb sé-
tálóutcáján található Eugeniusz 
Haneman Fotógaléria adott he-
lyet a tárlatnak. Mint Nagy István, 
a szentesi Fotókör vezetője elme-
sélte, a lengyel fotósszakma lel-
kesen fogadta a képeiket, nagy 

tetszést aratott a kiállítás, mely 
egyébként még látható néhány 
hétig. Szerbiában is kiállíthatják a 
sorozatot.

Nyílt azonban egy másik kiál-
lításuk is, másnap az egyik egye-
tem épületében, Albert Béla és 
Tóthné Timafalvy Gizella képeiből.

Bár már nem először jártak 
ott, tovább ismerkedtek a város-
sal. Ezúttal a helyi filmművésze-
ti egyetemen látta őket vendé-
gül Zbigniew Wichlacz professzor, 
az intézmény direktor helyettese. 
A lengyel filmművészet központ-
ja Łódź, így sok érdekességgel ta-
lálkoztak a fotósok. Cikkünkhöz 
mellékelt csoportképük az egye-
tem azon lépcsőjén készült, ahol 
már sok filmes híresség fotózko-
dott.

„Keretbe” foglalták képeiket Véradások
A Csongrád Megyei Dr. 

Bugyi István Kórház és a 
Magyar Vöröskereszt Szen-
tesi Vezetősége minden 
héten kedden és szerdán 
07.30-12 óráig, és csütörtök 
délután 14-17 óráig tart vé-
radást Szentesen a Vérellátó 
Állomáson.

A Szentesi Vérellátó és a 
Magyar Vöröskereszt Szen-
tesi és Csongrádi vezetősége 
további kiszállásos véradást 
tart, október 3-án, és októ-
ber 10-én, 14.30-18 óráig 
Csongrádon a Városi Galéri-
ában, október 5-én, csütör-
tökön, 9-11 óráig Szentesen 
a Terney Béla Kollégiumban, 
október 9-én hétfőn, 8.30-12 
óráig a Zsoldos Ferenc Szak-
középiskolában, október 11-
én szerdán 15-18 óra között 
Tömörkényen az Öregek 
Napközi Otthonában, ok-
tóber 16-án hétfőn, 10-13 
óráig és 17-19 óráig a Leg-
rand Zrt. Faházban Szente-
sen, október 18-án szerdán, 
14-16 óráig a Közútkeze-
lő KHT-nál Szentesen, ok-
tóber 24-én kedden, 15-18 
óráig az Egészségházban Fá-
biánsebestyénen, október 
25-én szerdán, 15-17 óráig 
a Művelődési Házban Eper-
jesen október 27-én pénte-
ken 9-11 óráig a Tűzoltósá-
gon Szentesen.
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Szeptember 30-án, Benedek 
Elek születésnapján ünnepel-
jük a Magyar Mese Napját. Eb-
ből az alkalomból olvassák el 
e heti Szentesi Hősünk mesé-
jét. 

Egyszer volt, hol nem volt… 
Volt egyszer egy kislány, akit 
Editkének hívtak. A mai Szente-
si Hősünk meséje így kezdődik. 
Főhőse pedig egy drámapeda-
gógus, aki húsz évig fáradhatat-
lanul szervezte a Mesefalva gye-
rektáborokat. Almásiné Szaszkó 
Editet, a Kiss Bálint Református 
Általános Iskola tanítónőjét arra 
kértem, mondja el az ő saját tör-
ténetét.

Edit nagyon meglepődött, 
meghatódva és könnyeivel küsz-
ködve kezdte el a meséjét. Har-
madik gyermekként született 
egy boldog családba, egy ked-
ves kis falu tanyájára. Nagyon 
hálás a sorsnak, hogy oda érke-
zett, mert sok mindent megta-
pasztalhatott. Így most hatvan 
felé közeledve döbbent rá, hogy 
mennyi minden történt vele, és 
mennyi minden változott a vi-
lágban, amióta kislányból fel-
nőtté vált. Amikor elkezd mesél-
ni a saját életéről - mint régen 
az öregek – látja, hogy mennyi-
re érdekli a gyerekeket. Tátják a 
szájukat, amikor arról hallanak, 
hogy mi az a libalegeltetés, a te-
hénpásztorkodás, milyen a kút-
ból vizet húzni. Anyukája még 
teheneket fejt, apukája állatokat 
gondozott. Nyugodt, boldog, 
kiegyensúlyozott gyermekko-
ra volt – emlékszik vissza a taní-
tónő. Sajnálja a mai gyerekeket, 
hogy az ő életükből ez hiány-
zik. Sokszor látja, hogy kulccsal 
a nyakukban érkeznek egy lakó-
telepi lakásból. Majd hazaérve 
bekapcsolják a tévét, a számító-

gépet. Hivatásának érzi, hogy el-
mesélje, milyen volt régen.

A kis Editnek szerencsére 
akadt olyan tanítója és tanára 
a falusi iskolában, akik jó irány-
ba terelgették. Édesanyja is ta-
nító szeretett volna lenni, és a 
családjában is van néhány pe-
dagógus. Kunszentmártonban 
járt gimnáziumba. Színjátszó 
volt, szavalt. Még József Attila 
testvérének is mondott verset. 
Mi legyen egy falusi kislányból? 
Tanító. Így került Jászberény-
be, a főiskolára. Ott találkozott 
egy jászfényszarui pedagógus-
sal, Kovács Andrásnéval, aki saját 
magától kezdte a módszert al-
kalmazni a tanítási órákon. Egy-
szercsak kiderült, hogy ezt hívják 
drámapedagógiának. Az ország-
ban elsőként tett drámapedagó-
gusi vizsgát tíz évfolyamtársá-
val együtt. Ez nem volt neki elég. 
120 órás tanfolyam, másoddip-
loma, szakdiploma, majd a Szín-
művészeti Főiskolán tanulta a 
szakmát. Ez adja a módszereinek 
az esszenciáját. 

Egyszer volt, hol nem volt… 
Volt egyszer egy Mesefalva Tá-
bor, amely húsz évig működött. 

Az úgy kezdődött, hogy nem 
volt a gyerekeknek táborozá-
si lehetősége – folytatja a me-
sét a tanítónő. Szerveztek hát 
egy tábort. Olyan kollégákkal 
dolgozhatott, akik folyamato-
san segítették a megvalósítását. 
A táborban mindig volt egy ve-
zérfonal, kiscsoportonként egy-
egy mese. A foglalkozásokon a 
gyerekek ezeknek az előadására 
készültek, amelyet a záró estén 
mutattak be egymásnak. Az al-
földi gyerek mindig hegyvidék-
re vágyik, ezért olyan helyszíne-
ket kerestek az országban, ahol 
mások a domborzati viszonyok. 
Mesebeli helyeken játszották el 
ezeket a történeteket. Közben 
közösséggé fejlődtek a legap-
róbbtól a legnagyobbakig. Egy 
hatalmas szívdobbanás volt az 
egész tábor. 2015-ben szervez-
ték az utolsót, és ez volt a legfel-
emelőbb. 

Ez nem olyan szakma, amit az 
iskola után letesz az ember, ha-
zamegy és elfelejt. Éjszaka, vagy 
akár mosogatás közben is tanít 
az ember vagy ezzel foglalkozik. 
Almásiné Szaszkó Edit most első 
osztályban tanítja írni-olvasni a 

gyerekeket, illetve az új közok-
tatási törvény szerint ötödikben 
már tarthat tánc- és drámaórá-
kat. A dráma lényege, hogy a 
diákok bekerülnek egy szituá-
cióba, egy játékhelyzetbe. Törté-
nik velük valami, tudat alatt ezt 
megélik, majd valamikor az élet-
ben felhasználják. Ezt úgy hívják, 
hogy drámapedagógiai többlet, 
ami indirekt módon beépül az 
életükbe. Egyszer csak valahol 
hasznosítják az információkat. 

Magyarországon lassan har-
minc éve szerveződött egy ol-
vasótábori szövetség, amelynek 
Edit tagja és titkára is volt. Fiata-
lokat próbálnak toborozni arra, 
hogy az alapvető emberi viselke-
dési formákra fordítsák a figyel-
müket művészeti alkotásokon, 
meséken keresztül. Évente két-
szer mentorképzést is tartanak. 
Legutóbb Fonyódon rendeztek 
két tábort. 

A drámapedagógus számá-
ra a mese kapcsolatot jelent a 
világgal. Aki hallgatja, egyfaj-
ta módon átéli az életének egy 
részét. Aki mesél, az pedig ön-
magát bontakoztatja ki az előa-
dásmódjával, a gondolatmene-
tével. Hozzáteszi a saját poénjait, 
az új ötleteit. Ezért jó a népme-
se, mert az mindig változhat, és 
változott is az évszázadok során. 
Edit kedvenc meséje A plety-
kás asszonyok, és nagyon sze-
reti a felnőtt meséket, amelyek 
nem annyira publikusak. Otthon 
is sokszor előveszi a meseköny-
veit. Hatalmas gyűjteménye van. 
Amióta az eszét tudja, minden 
megtakarított pénzét könyvekre 
költi. Ha lát egy jó mesekönyvet, 
megveszi. 

Almásiné Szaszkó Edittől vé-
gül azt kérdeztem, hogyan fejez-
né be az ő meséjét? 

– Tán igaz se volt – válaszolta e 
heti Szentesi „Mese”Hősünk

A tanítónő meséje

F izessen elő!
Az éves előfizetés csak 7800 Ft!

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

szentesiélet
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Egy kisbaba érkezése a csa-
ládba mindig örömteli pillanat. 
Ezt az apukák alaposan meg is 
szokták ünnepelni. Ez az a bizo-
nyos tejfakasztó buli. 

Azért isznak, hogy minél több 
teje legyen a kismamának. A jó-
kedv nagysága és az elfogyasz-
tott ital mennyisége egyenes 
arányban áll a tej mennyiségé-
vel. Viszonylag régi hagyománya 
van a dolognak, csak az idők fo-
lyamán kicsit átalakult. Két hete 
én is részt vettem egy ilyen tej-
fakasztó bulin, ami csak csajok-
nak szólt. A Vida családba az első 
szülött Samu mellé, megérke-
zett a kis öcsi: Vida Teodor Zol-
tán, azaz Teó. A kismama barát-
női pedig gondoltak egy nagyot, 
és megszervezték az első csajos 
tejfakasztó bulit.

A mindig kreatív Szabó-Gömö-
ri Andi, aki egyébként már jár-
tas a rendezvényszervezésben, 
most is gyönyörűt alkotott. Saját 
házukba hívta a vendégeket. Itt 
kivételesen jelen volt a kismama 
és a már 6 hetes Teó is, később 
pedig befutott az apuka Samu-
val. Szóval egy rendhagyó buli 
ígérkezett. 

Andi és férje, Roli is nagyon 
készült. Csupa Babakék Party né-
ven eseményt hoztak létre a Fa-
cebook-on, ahol, megbeszél-
hettük, hogy milyen ajándékkal 

készülünk, ki mit süt és hoz a 
tejfakasztóra. Napok alatt rend-
be tették a baba és a vendégek 
fogadására kiválóan alkalmas 
egyik melléképületet. Kimeszel-
ték, kékbe öltöztették, levendu-
lával, felhőkkel, esőcseppekkel 

és fényfüzérekkel díszítették. A 
bejárat felett pedig kis kék zász-
lók jelezték a picur érkeztét: „Is-
ten hozott Teó”! Andi minden 
apró részletre odafigyelt. 

Roli készítette az isteni kokté-
lokat. Londonban bármixerként 

dolgozott, így semmit nem bí-
zott a véletlenre. Mi pedig bíz-
hattunk a remek vendéglátás-
ban. Különleges italokkal, saját 
készítésű gyümölcs alapanya-
gokkal dolgozott a házigazda. 
A kismama szigorúan az alko-
holmentes változatokat itta. Mi, 
csajok pedig végig kóstoltuk az 
összes alkoholos verziót, de egy-
általán nem csíptünk be. A han-
gulat azonban az idő előrehalad-
tával érezhetően oldódott. 

A kis Teó pedig kézről kézre 
járt. Újra érezhettem a már hi-
ányzó babaillatot. Karomba ve-
hettem és megsimogathattam 
az apró kezeket és lábakat. Min-
denki elájult, hogy milyen jó 
kisfiú. Szinte végigaludta a tej-
fakasztó bulit. Csilla pedig gyö-
nyörű anyuka, teljesen kivirult a 
második gyermek után. A fáradt-
ságnak nyoma se látszott rajta, 
pedig elmondása szerint nem 
sokat alszanak. A fiúk ugyan-
is felváltva ébresztik őket. Samu 
még nem nagyon tud mit kezde-
ni a helyzettel, féltékeny az öcsi-
re. 

Szerencsére a különleges al-
kalmat egy profi fotós is meg-
örökítette. Faragó Nóra – a baráti 
társaság tagja – szépséges képei 
visszaadják a helyszín varázsla-
tos világát, a kitűnő társaságot, 
a pazar koktélokat, a finomabb-
nál finomabb sütiket és a remek 
hangulatot.

Baba a fedélzeten

Isten hozott, Teó!

1 hl szilva cefre eladó. Telefon: 
63/322-369

ELADÓ kis ház nagy kerttel. Tele-
fon: 30/713-6909

MARSHALL gitárerősítő (valvest-
ate 8020), 20 watt, 25000 Ft.- ért eladó.  
Telefon: 20/312 4978

SZENTESEN a kisérben össz-
komfortos új építésű ház eladó. Tele-
fon:30/553-6075

KEREKES járókeret eladó. Tele-
fon:63/312-911

MALACOK eladók. Telefon: 
30/515-6033

75 éves férfi özvegyasszonyt ke-
res élettársnak. Vidám természetű 
vagyok, nem dohányzom, családom 
nincs. Szeretetben együtt élni. Szabó 
Sándor, Horváth M. u. 12.

ELADÓ egy hintaszék és egy LG 
márkájú mini hifi, CD magnó, rádió, 
hangfallal. Jutányos áron. Telefon: 
30/667-7741

IRODÁNAK, vagy műhelynek 
raktárnak alkalmas üzlethelyiség a 
felső párton kiadó. Légelszívóval, 
légkondicionálóval, radiátoros gáz-
fűtéssel, szociális helyiségekkel,ipari 
árammal. Érdeklődni délután18 óráig. 
Telefon: 30/308-1626

ELEKTROLUX márkájú 225 lite-
res hűtőláda eladó. Telefon: 63/321-
184 

ELADÓ 220 V-os terménydará-
ló, 25 l-es zsírosbödön, 50 l-es üveg-
ballon, 240 l-es fagyasztó- szekrény, 
200l-es fémhordó tetővel, üst fedővel. 
Telefon: 63/364-792

OXIGÉN hegesztőpalack, hegesz-
tőkészlettel eladó. Tel.: 30/481-3842

IDŐS gondozást vállalok. Telefon: 
30/440-0962

JÓGA és Pilates a Body and Soul-
ban. Szentesen a Kossuth L. u. 24. 
szám alatt. Body and Soul közösségi 
oldalon részletes órarend. Telefon: 
30/835-6927

HAJLÍTOTT vázú női 28-as ke-
rékpár, villany kukorica daráló, hát-
támaszos fa kanapé eladó. Telefon: 
63/313-473

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZ-
TŐ torna gyerekeknek a Klauzál is-
kola tornatermében, 6 éves kortól. 
További info hétfőnként 16 órától a 
helyszínen. Tel.:30/438-8578.

NAGYHEGYEN, a Garázs-Dű-
lő végén 3000 m2 gyümölcsös eladó. 
Villany, víz, fúrt kút (67 m mély), 1 
szivattyúház, 2 faház és egy 10 m2-es 
téglaépület van. A kert 141 m hosszú, 
70 cm mély vízvezeték rendszerrel 
beépített, erről 10-15 méterenként 
csapok ágaznak le. A kertben 6 részre 
osztott csöpögtető rendszerű öntöző-
berendezés működik. Irányár: 2 M Ft 
+ 1 fűthető garázs. Tel: 70/405-6116

ÜSTHÁZ üsttel, Robi-52 rotációs 
kapa tartozékokkal-vízszivattyú, fű-
nyíró,önjáró kerék üvegballonok (10-
50 literig) eladó. Tel.: 30/326-4727

SZENTESI söröző pultost és po-
hárszedőt keres! Jelentkezés fényképes 
rövid bemutatkozó levélben a gepja-
tek@freemail.hu e-mail címen, vagy a 
70/884-3541-es telefonszámon.

SZENTES központjában, csendes 
utcában igényesen felújított, 70m2-es 
két szoba+ebédlős+ 9m2 terasz, tégla-
építésű, földszintes polgári, társasházi 
lakás, tetőtér beépíthetőséggel, garázs 
kialakítási lehetőséggel, sürgősen, 
áron alul eladó. Irányár: 9,8mill. Tel.: 
20/802-6062

NAGYHEGYEN, Kispaté úton, 
1600m2 –es ingatlan eladó, rajta 
1000m2 automatizált fólia, ipari gáz, 
villany 380V, vezetékes víz, fúrt kút, 
kb. 50m2-es palaszín, gyümölcsfák, 
termelésre, telephelynek is kiváló. 
Irányár: 3,6mill. Tel.: 20/802-6062  

NÉGY lakásos társasházban, a 
Honvéd utcában 2,5 szobás lakás, 
kerttel, garázzsal eladó. 30/445-0968

MŰANYAG cefrés hordók 120 
literestől- 60 literesig eladók. Tel.: 
30/262-7368

20 éves Daewo Tico 2019 áprilisáig 
érvényes műszakival, megbízható mű-
szaki állapotú első tulajdonostól eladó. 
Tel: 70/610-6741

ELADÓ komplett hálószobabútor 
és 220 l-es mélyhűtőszekrény. Telefon: 
20-419-0805

ELADÓ 4 db Hankook nyári autó-
gumi újszerű állapotban. Méretek: 185 
x 65/14. Telefon: 30/4813-842

RÉGI építésű ház nagy telekkel 
a Rákóczi F. utcában, és fényezett 
hálószobabútor eladó Érdeklőd-
ni:70/504-9189, 30/362-8632

A város központjában eladó fűtött 
garázs, mely vállalkozás céljára is al-
kalmas. Telefon: 06-30-2050132

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



10  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. szeptember 29.

Palicska Irén

A gombák világa egy külön-
leges világ. Ez olyan szakirány, 
amit nagyon kell szeretni – 
állítja Sándor János gomba 
szakellenőr. Magyarországon 
5000 gombafaj van, ebből az 
átlagember ismer hármat: a 
nagy őzlábat, a csiperkét és a 
szegfűt. 

Egyébként számtalan ehető 
és jó gombánk van. Érdekesség, 
hogy nem csak nyáron és ősz-
szel, eső után nő a gomba, ha-
nem egész évben. Két ehető, 
árusítható fajunk van télen is: a 
kései laska és a téli fülőke, ame-
lyek még fagyban is teremnek. 
Akkor áll le az életciklusuk, ami-
kor újra 0 fok fölé emelkedik a 
hőmérséklet, tovább növeksze-
nek. Ráadásul ezek gyógygom-
bák. Azt is kevesen tudják, hogy 
a környezetünkben rengeteg 
ilyen található. Klinikai kutatások 
igazolják, hogy bizonyos típu-

sú gombákban olyan hatóanya-
gok vannak, amelyek az emberi 
szervezetbe nem csak aminosa-
vakat, nyomelemeket juttatnak. 
Olyan vegyületeket tartalmaz-
nak, amelyek a szervezet meg-
betegedése esetén, blokkolnak 
bizonyos rákos daganatokat. 
Ilyen például a pecsétviaszgom-
ba. A déli tőkegomba, amelyből 
környékünkön rengeteg találha-
tó, kiváló immunrendszer erő-
sítő. Ezen kívül a legízletesebb 
tőkegombánk. A vércukor szint 
beállítására alkalmas a gyapjas 
tintagomba. Természetes mó-
don, nem okoz függőséget. Ezek 
a gombák itt vannak körülöt-
tünk, és elmegyünk mellettük. 
A gomba csodálatos élőlény, 
amely mindenhol terem. Erdők-
ben, mezőkön, parkokban, utak 
szélén, ligetekben, fákon. Érde-
kes, hogy évekig nem jelenik 
meg, aztán váratlanul tömege-
sen felbukkan. A felmelegedés 

hatására itt az Alföldön számta-
lan olyan faj jelenik meg, amely 
mediterrán gombának számít. 
Erre is fel kell készülnünk. 

Jánost mindig is nagyon ér-
dekelte a természet, sokat ba-
rangolt a környéken. A gyepe-
ket járta, erdőkbe akkor még 
nem merészkedett be. Úgy ala-
kult az élete, hogy elköltözött 
Gyöngyösre. Nagyon idegesítet-
te, hogy nem ismeri a gombákat, 
pedig akkor is gyönyörűnek ta-
lálta őket. Egy ismerőse felesé-
ge salgótarjáni lányként vitte el 
először a hegyekbe gombász-
ni. – Az első vargánya megtalá-
lása maradandó és örök emlék 
marad. Az az illat belevésődik az 
ember agyába. Az erdei gomba 
illata, íze egy fantasztikus dolog. 
Ott nekem végem volt – idézi 
fel élményeit a gombász. – Ak-
kor tudtam, hogy ez nálam ma-
radandó lesz. Azon túl, hogy az 
ember mozog, jó levegőn van, 
a természet szépségeit csodálja 
a növény – és állatvilágával és a 
gombákkal együtt. 

Magyarországon tízmillió ki-
logramm gomba terem éven-
te. Ennek csak a töredékét hasz-
náljuk fel – folytatja a gomba 
szakellenőr. – A mai ember nem 
ismeri a vadon termett gombá-
kat. Megveszi a boltban a ter-
mesztett csiperkét, laskát. Nem 
akarom bántani a termesztő-
ket, mert az is egyfajta gomba, 
de aki evett már vadon termett 
gombát, az tudja, hogy mi a kü-
lönbség. Erősebb, intenzívebb 
az ízük. Teljesen más ízvilágot 
adnak. 

Sándor János egy évvel ez-

előtt lett gomba szakellenőr, 
2016 novemberében tette le a 
vizsgát. Ez két szakképesítést is 
ad: a piacokon hivatalosan be-
vizsgálhatja a lakosság által le-
szedett gombákat, illetve gom-
baszárítmányozási szakellenőr is 
lett. Az általa szedett gombákat, 
szárítva, megfelelő körülmények 
között, leigazolva árusíthat-
ja. Április óta csütörtök reggel 
7-től 8:30-ig várja a gombászo-
kat. Szentesen ennek még nincs 
tradíciója. Most indul a szezon és 
reméli, hogy egyre többen for-
dulnak majd hozzá. 

János utánpótlás nevelésben 
is gondolkodik. Nem csak a fiá-
val ismerteti meg a gombászás 
rejtelmeit, hanem egy alapfokú 
tanfolyamot is szeretne indítani. 
Azért, hogy minél több ember 
megismerje a környezetünkben 
élő 80-100 féle gombát. Ezek kö-
zül elég sok mérgező. Eddig sze-
rencsére nem volt mérgezés. 
Annyira komoly toxikózist oko-
zó gombáink nincsenek. Egy ki-
vételével a legtöbb gomba csak 
hányás-hasmenést okoz. 

Sándor János olyan szeretettel 
és lelkesedéssel mesélt hobbijá-
ról és szakmájáról, amely engem 
is magával ragadott. – Minden 
gombász kicsit őrült – összegez-
te mondandóját. – A gombászás 
összetartaná a családokat, célt 
adna a gyerekeknek, megismer-
nék, értékelnék a természetet, 
mozognának. Ezen kívül a kö-
zösen leszedett gombát együtt 
készítheti és fogyaszthatja el a 
család. Ezek mindig nagyon jó 
élmények, összekovácsolhatják 
az embereket. 

„Minden gombász egy kicsit őrült”
Ok

tó
be

r 2
-6

.

Hétfő40.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Daragaluska leves,
Hentes tokány,

orsótészta

Brokkolikrémleves,
Sült pulykacomb,

tört burgonya

Lebbencsleves,
Tökfőzelék, vagdalt

Almaleves,
Rántott sertésszelet,

rizibizi

Májgaluskaleves,
Gombafejek Orly módra, zöldség 

ropogós, suprem mártás,
 császármorzsa

Csontleves,
Sült csülök, tepsis burgonya, 

párolt káposzta,
gesztenyepüré

Frankfurti leves,
Carbonara, banán

Tejfölös gombaleves,
vajban párolt csirkemell, 
brokkoli csőben sütve,

fejes saláta

Gulyásleves,
Grízes tészta

Zellerkrémleves,
Sertésszelet Holstein módra, 
sült burgonya, uborkasaláta, 

diós palacsinta

Zöldségleves,
Sertésmáj Marsal módra,
párolt rizs, almapaprika, 

csokoládés fánk

Francia hagymaleves,
Rántott sajt, burgonyapüré, 

tartármártás, rétes

Burgonyaleves,
Hortobágyi rostélyos,

vajas galuska,
uborkasaláta

Fejtett bableves,
Rablóhús nyárson,
pirított burgonya

Zöldborsóleves,
Pacalpörkölt, főtt burgonya, 

vegyes vágott

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

A menü 

790 Ft

B menü 

900 Ft

 

C menü 

830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje Tel.: 63/314-217
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A Veker-ér partjára álmod-
ta meg lovas parkját egy fiatal 
lány sok-sok évvel ezelőtt. En-
nek megvalósításában a szü-
lei segítettek. Tavaly nyitotta 
meg kapuit a Wonderland Lo-
vasfarm, amely azóta minden 
délután fogadja a lovagolni 
vágyó és szerető gyerekeket. 
Kuller Dórával, a farm megál-
modójával, létrehozójával be-
szélgettünk. 

– Az én álmom, de a szüleim 
segítségével sikerült ezt az egé-
szet megvalósítani, tehát nekik 
köszönhetek itt mindent. Ők a 
tulajdonosok, én csak üzemelte-
tem, és próbálom minél szebbé 
és jobbá tenni a környéket. Je-
lenleg kilenc lovunk van, ebből 
hét saját, kettő bértartott. Java-
részt iskolalovak, versenylovak, 
saját hobbi lovaim. Azért sze-
rettem volna egy lovardát, hogy 
egyrészt a saját lovaimat tudjam 
valahol tartani, és biztonság-
ban tudjam őket örökre. Vala-
mint szeretném elérni, hogy mi-
nél több gyereknek olyan élete 
lehessen, mint nekem volt. Kicsi 
koruktól kezdve az életük része 
legyen a lovaglás. Sokat köszön-
hetek a lovaknak és a sportnak 
is. Különlegesnek tartom, mert 
egy állattal dolgozunk, akivel 
nagyon sok mindent meg tu-
dunk osztani. Ő egy lelki társ is 
egyben. Nagyon jó lenne, ha ezt 
minél több gyerek, vagy akár fel-
nőtt is megtapasztalhatná. 

– Mikor ültél először lóra?
– Óvodás koromban, itt ezen 

a pályán. És azóta ez egy nagy 
szerelem. Tízéves voltam, amikor 
megkaptam az első lovamat. Az-
óta minden napot velük töltök. 

– A lovaglás, mint tudjuk nem 
olcsó sport. Megéri létrehozni és 
fenntartani egy egész farmot?

– Igen, ez hatalmas nagy költ-
ség. Nem mindig szoktam utá-

naszámolni, hogy megéri-e ne-
künk? Viszont azt csinálhatom, 
amit mindig is szerettem vol-
na, és ameddig fenn tudjuk tar-
tani a lovakat és mindent, hogy 
így működjön, addig megéri csi-
nálni. 

– Mi a napirendetek? Hánykor 
keltek, mi a program, a lovak mi-
kor mozognak?

– Reggel hét órakor van az 
első etetés, nyolc körül végez-
nek, utána az iskolalovak kimen-
nek a karámba, ott kieresztik a 
gőzt és pihennek. A versenylo-
vaknak kialakítottunk kisebb 
karámokat. Délelőtt edzőtár-
sammal, Tóth Erikával szoktuk le-
mozgatni őket. Most iskolaidő-
ben délután háromtól este hatig 
jönnek a gyerekek tömött turnu-
sokban. Akkor vannak a foglal-
kozások. Este hatkor adunk va-
csorát a lovaknak, akkor fejezzük 
be és zárjuk a lovardát.

– Mit esznek? Zabot? Láttam, az 
egyik ló előtt csak répa volt. Ő di-
étázik?

– Aszerint, hogy milyen moz-
gást, munkát végez a ló, kap ab-
rakot, árpát, zabot. Szénát min-
denkinek adunk, valamint répát 
vagy almát. Nyáron dinnyét is 
szoktak enni.

– Hogyan szervezitek a gyere-
kek oktatását? Egyénileg vagy 
csoportosan lovagolnak?

– Nálunk egyéni oktatás van, 
ezt fontosnak tartjuk. Így job-
ban tudunk koncentrálni a gye-
rekekre. Ketten vagyunk edzők, 
így egyszerre párhuzamosan fo-
lyik a lovagoltatás. Szabadszá-
ras vagy futószáras, de minden-
kinek egyénre szabott oktatása 
van. 

– Hány éves kortól érdemes el-
kezdeni a lovaglást?

– Ötévesekkel szoktuk kezde-
ni. Nekik negyedórás sétát aján-
lunk, ahol megismerkednek ma-
gával az állattal, a mozgással. 

Hatéves kortól szoktuk őket fu-
tószárazni, akkor már egy kicsit 
komolyabban el tudják kezdeni 
a sportot. 

– Mit ad ez a sport, maga a ló? 
Miért jó a lovaglás?

– Szerintem hatalmas szerete-
tet tudnak adni ezek a nagy sző-
rös állatok. Azt látom a gyereke-
ken is, hogy felszabadultak és 
boldogok. Talán egy kicsit ki tud-
nak kapcsolódni a környezet mi-
att is. Itt csend van, nyugalom. 
Egy állattal lehetnek együtt, ki-
szakadnak a mindennapokból. 
Főleg iskolaidőben látom raj-
tuk, hogy szükségük van arra a 
fél vagy egy órára, amit itt tölte-
nek, és megnyugszanak. Hatal-
mas önbizalmat is ad egy ekkora 
jószág. A legtöbb gyerek nagyon 
büszke magára, amikor egy-egy 
feladatot megcsinál, vagy akár 
be tudja vezetni a lovat a karám-
ba, és rávenni arra, hogy együtt 
dolgozzanak, és azt csinálja, 
amit ő szeretne. 

– Vállaltok terápiás célú lova-
goltatást is?

– Az már egy teljesen másik 
szegmens, más végzettség is kell 
hozzá. Mi ezt rekreációs szinten 
végezzük.

– Ott is nagyon sokat segít a 
sport, akár testi, akár szellemi fo-
gyatékosságról van szó.

– Igen, többek között erről ír-
tam a szakdolgozatomat. A lo-
vaglás stresszoldó hatásáról, de 
foglalkoztam a terápiás lovag-
lással is. Mint ahogy a legtöbb 
sportnak, ennek is van stresszol-
dó hatása a mozgás által. Magá-
nak az állatnak is megnyugtató a 
jelenléte. Ahogy a lóhoz érünk, 
megtapintjuk, mindig meleg a 
testük, a szőrzetük, ez is nyugal-
mat áraszt. 

– Azt mondanám, hogy a lo-
vaglás nem aktív sport. Vagy 
mégis?

– Úgy tűnik, hogy nem aktív, 
csak ülünk a lovon. De aki kipró-
bálja, és esetleg futószáron üget, 
rájön, hogy elég sok izomzatot 
megmozgat. Testileg és szelle-
mileg is átmozgat a lovaglás. 

– Dóri, egy évvel a nyitás után 
elégedett vagy? Ezt vártad, ezt 
szeretted volna? Milyen terveid 
vannak még?

– Igen, nagyon boldog va-
gyok, hogy itt tartunk, és sike-
rült ezt létrehozni. Nem álmod-
tam róla, hogy ennyi idő alatt 
ennyi mindent tudunk fejleszte-
ni. Nagyon sok tervem van még. 
Az első már az idén teljesült a 
gyerektáborokkal, hármat is tar-
tottunk. Jövőre szeretnénk még 
többet szervezni. 

A ló szeretetet, tartást és önbizalmat ad

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
(Szentes, Kossuth tér 6.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
INFORMATIKUS MUNKAKÖR

BETÖLTÉSÉRE.
A pályázati kiírás a www.szentes.hu és
a www.kozigallas.gov.hu honlapokon

megtekinthető.
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A keleti kultúra, jóga, medi-
táció iránt érdeklődők számá-
ra nem ismeretlen a hangfür-
dő fogalma. Az Eszenczy Jóga 
Stúdió több alkalommal is kí-
nálta már a relaxációnak ezt a 
formáját.

„Ez egy különleges baran-
golás lesz egy elképzelt, de 
benned valamilyen formában 
mégis létező világba. Az ilyen 
lélekfürdetés jótékony hatá-
sa sokáig megmarad, és utá-
na másként látod világodat és 
benne magadat is. Ezen az es-
tén az ősi és természet köze-
li, sok esetben unikális ütős- és 
dallam hangszerek hangjai egy 
álombéli világba repítenek, mi-
közben a mindennapi gondok, 
gondolatok eltűnnek tudatod-

ból”  - invitált a meghívó az ese-
ményre. 

Gondoltam, ismét átadom 
magam ennek az élménynek, 
amelyet már egyszer kipróbál-
tam a gyulai vár udvarán. Ezúttal 
egy bensőségesebb helyszínen, 
a Szecessziós Ház mozgáster-
mében tartottak hangfürdőt. A 
hangokat, rezgéseket ez alka-
lommal Jenei Kornél és Páli Tibor 
keltette életre. Szinte lépni se 
lehetett, annyian jöttek el a me-
ditációra. A legtöbben a földön 
fekve, plédekbe bugyolálva vár-
ták a teljes kikapcsolódást és át-
szellemülést, de volt, aki nyitott 
szemmel figyelte az eseménye-
ket. Hol úgy éreztem magam, 
mintha egy beavatási szertar-
táson lennék, hol úgy, mint Alíz 
Csodaországban. Voltak szó 
szerint fülsüketítő hangeffektu-

sok, mintha minden félelmem 
egyszerre kerítene hatalmába. 
Majd a „szeánsz” végén a szél-
csengők hangja megnyugtatott 
és lecsendesített. 

A program végén lehetőség 
nyílt kötetlen beszélgetésre és a 
hangkeltő eszközök megisme-
résére is. Dr. Páli Tibor fizikust 
kérdeztem a hangfürdő erede-
téről.

– A buddhisták már régóta 
használják a hangokat a medi-
táció elősegítésére – magyaráz-
ta.– Ennek létezik egy racioná-
lis, tudományos magyarázata. 
Ugyanis ahogy figyelünk ezek-
re a hangokra, relaxáltan, pi-
henten ülünk vagy fekszünk, az 
agyunkból eltűnnek a minden-
napi gondolatok. Nagyon sok-
féle hang és dinamika létezik. 
Ez leköti a figyelmünket. Ezáltal 
azok a gondolatok, amelyek tu-
dat alatt is bennünk vannak, el-
tűnnek. A meditálás a követke-
ző lépcső. Ebben az állapotban 
a buddhisták behozzák azt a té-
mát, amin meditálni akarnak. 
Tőlük ered a gong és a hangtál 
is. Aztán ezt a hatvanas-hetve-
nes években nyugaton is felfe-
dezték, és elkezdtek ugyaneze-
ket a hangokat kicsit másképp 
használni. Magának a hangfür-
dőnek nincs ősi megfelelője, de 
a buddhista meditációhoz áll a 
legközelebb. 

Páli Tibor a munkából való 
kikapcsolódás miatt kezdett a 
hangokkal és a zenével foglal-

kozni. Érdekli a hangok hatása. 
Úgy öt-hat éve Kornél vett egy 
gongot. Fölvetettem, hogy hall-
gassuk meg, hogy szól mellet-
te egy fúvós hangszer? Nagyon 
sok hangfürdőt rendeztünk 
Gyálaréten, Kornél oda valósi, 
én szegedi vagyok – mondta a 
fizikus. Az eddigi legkülönlege-
sebb helyszínük egy budai bar-
lang volt. Szülinapi ajándékként 
kapta egy fiatalember a hang-
fürdőt, mindössze hatan vettek 
részt az eseményen. 

Egy-egy hangfürdőre sokkal 
több hangszert hoznak, mint 
amennyit felhasználnak. Soha 
nem tervezik el előre, hogy mit 
fognak csinálni, csak azt, hogy 
hogyan kezdik. Majd jelekkel 
és érzésekkel dolgoznak. A tá-
vol-keleti hangszerek, mint 
például a gongok és a hang-
tálak Tibetből, Kínából származ-
nak. Mind a ketten szeretik a 
népi hangszereket, így ezeket 
is használják. A hangeffektusok 
is nagy szerepet kapnak, emel-
lett elektronikát is alkalmaznak, 
ami egyedivé teszi előadásukat. 
Hangfürdőjük teljesen impro-
vizatív. Az egy, másfél óra nem 
mindig kényeztető, hiszen néha 
kifejezetten zavaró hangokat is 
keltenek. Úgy gondolják, hogy 
erre szükség van. A nagy gong a 
leghangosabb hangszer, nagyon 
nagy a frekvencia és a dinamikai 
tartománya. Leginkább a hallga-
tótól függ, hogy milyen hatás-
sal van rá. A szélcsengők hangja 
nagyon lágy, feloldó jellegű. Ha 
más hangokkal esetleg feszült-
séget keltenek, a szélcsengőkkel 
zárják le a hangfürdőt. 

Lélekfürdetés – más lesz tőle a világ

Horváth Mihály Gimnázium
Szeptember 29-én, 17 órától a 

Kutatók éjszakája elnevezésű, a 
tudományt népszerűsítő orszá-
gos rendezvénysorozathoz csat-
lakozik az iskola.

Művelődési Központ
Szeptember 29-én, pénteken 

az Ifjúsági Házban 9 és 10.30 
órai kezdettel a Népmese Nap-
ja alkalmából a Hetvenkedő 
János című előadás látható a 
Magyar Népmese Színház előa-
dásában

Október 2-án, hétfőn 15 órá-
tól gálaműsort láthatnak az ér-
deklődők az Idősek Világnap-
ja alkalmából. Közreműködnek 
Szeredy Krisztina énekművész 
és Proksa László bonviván. Hely-
szín: Megyeháza KKK

Koszta József Múzeum
Szeptember 30-án, szombaton 

10-12 óra között Múzeumi Ősz-
búcsúztató-Szent Mihály-nap, 
családi matiné előadással, must- 
készítéssel, kézműves foglalko-
zással.

Október 1-én, vasárnap 16 
órai kezdettel Fridrich fotók a 
század elejéről művészeti ágak 
tükrében, verssel, zenével elme-
sélve a Fridrich Fényirda előtt.

Október 4-én, szerdán 17 órai 
kezdettel a „Nyitott ajtó” –Pin-
cétől a padlásig- című progra-
mon betekinthetnek a múzeumi 
munka kulisszatitkaiba.

Tokácsli Galéria
Október 5-én, csütörtökön 17 

órától a nagyteremben „Holt- Ti-
szai Tekercsek” címmel kiállítás 
nyílik Csák László képzőművész 
alkotásaiból. Megnyitja Kecskés 
László.

Október 5-én, csütörtökön 
17 órai kezdettel a kisteremben 
„Szentes... Szeretem” címmel Tofán 
Sándor fotókiállítása látható me-
lyet Major Anna grafikus nyit meg.

Petőfi Café
Október 4-től Kávéházi Es-

ték címmel új programsorozat 
indul. Első alkalommal 18 óra-
kor Grendel Lajos Kossuth-díjas 
szlovákiai magyar író, a kortárs 
magyar próza élvonalbeli kép-
viselője, a mai magyar regény-
poétika megújítójának könyv-

bemutatóját rendezik meg. 
Beszélgetőtárs a Krúdy Gyula 
Baráti Kör.

Szentesi Sport-és Üdülő-
központ

Az alábbi szauna programok-
kal várják a látogatókat:

Október 1-én, vasárnap A 
nagy visszatérés, 17 órakor je-
ges borzongás, 18 órakor Flo-
wer Power, 19 órakor Őszi relax.

Október 6-án, pénteken 17 
órakor Mézes bőrápolás, 18 óra-
kor Gyümölcsös kavalkád.

Október 7-én, szombaton 17 
órakor Metál menta, 18 órakor 
Kívánság kosár, 19 órakor Alad-
din csaja (jázminos felöntés).

Október 8-án, vasárnap 17 
órakor Mézes bőrápolás, 18 óra-
kor Erdei felfrissülés, 19 órakor 
Virágos rét.

P r o g r a m a j á n l ó
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A nyirkos, hideg napok ellen kiváló gyógyír, ha felfrissíted és megtöltöd 
új színekkel és mintákkal az őszi ruhatárad. Egy mélyvörös bokacsizmá-

ban, puha bársonyruhában vagy tetőtől talpig farmerben máris vidá-
mabban suhansz majd a városban egy esős, szürke napon. A fashion-
days.hu stylistjai elárulják, milyen vadiúj színek, minták és anyagok 
uralják a szezont. 

A tüzes vörös
A púderrózsaszín tavaszi egyeduralma után az ősz vezető divat-

színe a piros. A piros magabiztosságot, szenvedélyt és erőt sugá-
roz, ezen kívül pedig rendkívül szexi és nőies is. Nagyon markáns 
és trendi viselet, ha az őszi mélabúban öltözéked minden darabja 
vibráló vörösben pompázik. A modern hatás érdekében érdemes 
a textúrákkal is játszani, különböző anyagokat kombinálni, de egy testhezálló piros ruha is telitalálat.  

Kockák és tyúklábminta minde-
nütt

Régen az apró tyúklábminta főként az irodai 
ceruzaszoknyákon jelent meg, idén ősszel viszont 
minden ruhadarabra átkúsznak ezek a minták. Egy 
elegáns kockás vagy nagyobb tyúklábmintás blézer 
különleges alapdarab lehet a ruhatáradban. Nagy-
szerű kiegészítői a lenge szoknyák és a romantikus 
blúzok. Egy bő szárú kockás nadrág lezser kötött pu-
lóverrel kombinálva nem csak szuperkényelmes egy 
álmosító napon, de nagyon modern viselet is. A di-
vatportál stylistjai azt tanácsolják, hogy ezeket a 
markáns, mintás ruhadarabokat inkább visszafo-
gott kiegészítőkkel kombináld!

Bújj bársonyba és farmerbe!
A csodásan csillogó bársonnyal könnye-

dén eleganciát csempészhetsz a megjele-
nésedbe. Ha lazább anyaggal, például far-
merrel, vászonnal vagy bőrrel kombinálod, 
a hétköznapokon is izgalmas öltözéked le-
het, sőt a puhasága miatt nagyon kellemes 
viselet. Megújulva tért vissza a hippik ked-
venc anyaga, a kordbársony is, viseld bát-
ran zakó, szoknya vagy nadrág formájában. 
Az örök klasszikus farmert hordd egy kis csa-
varral! Öltözz tetőtől talpig farmerbe, amivel 
egyedi hatást érhetsz el, de különösen tren-
di, ha a nyári, lenge ruháidat dobod fel far-
mer darabokkal. 

Androgün sikk
Nagyszerűen reflektál a di-

vatvilág a nagyon is aktuális 
társadalmi témára, a nemek 
egyenjogúságának előtérbe 
kerülésére.  Az androgün stí-
lus, azaz a férfias és a nőies 
elemek keveredése egyre nép-
szerűbb irányzat. Ilyen stílust 
képviselhetünk például egy 
sejtelmes nadrágszoknyában, 
egy csinos nadrágkosztümben, 
egy túlméretezett ingben vagy 
egy hosszított fazonú, kényel-
mes szabásvonalú kabátban és 
nadrágban is. 

Segítünk, mit csempéssz idén az őszi ruhatáradba

Tüzes vörössel és talpig farmerrel hódít az ősz
A nyirkos, hideg napok ellen kiváló gyógyír, ha felfrissíted és megtöltöd új színekkel és mintákkal az őszi ruhatárad. Egy mélyvörös boka-

csizmában, puha bársonyruhában vagy tetőtől talpig farmerben máris vidámabban suhansz majd a városban egy esős, szürke napon. A fa-
shiondays.hu stylistjai elárulják, milyen vadiúj színek, minták és anyagok uralják a szezont. 
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Gombás egytálétel
Hozzávalók: 10 dkg füstölt 

szalonna, 1 kis fej vöröshagyma, 
1 zöldpaprika 10 dkg füstölt kol-
bász,1 kg gomba, só, bors

Elkészítés: füstölt szalonnán 
megpirítjuk a hagymát, majd rá-
rakjuk a gombát. Fűszerezzük 
sóval, borssal, ízlés szerint csípős 
paprikával. Mikor a gomba levet 
enged, jöhet hozzá a paprika és 
a füstölt kolbász. Fedő alatt pá-
roljuk 5 percig, majd a fedő levétele után addig főzzük, amíg sűrűvé 
válik. Ezután kerül bele a zöldfűszer és kész.

Az étel bármilyen gombából elkészíthető. Ebben vöröses nyálkás-
gomba van.

Sándor János receptje

Született:
Makai Norbertnek és Kiss Beá-

tának (Szentes, Honvéd u. 5. 1/A) 
Mimi, Molnár Józsefnek és Gu-
lyás Alexandra Kingának (Csong-
rád, Berzsenyi D. u. 2.) Olivér, 
Kódor Norbertnek és Donka Ág-
nesnek (Csongrád, Erzsébet u. 
44.) Barnabás nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Szunyi Zoltán Ferenc (Mind-

szent, Szántó Kovács J. u. 85.) és 
Bede Laura (Mindszent, Hársfa u. 
51.) képünkön, Tóth Zoltán (Szen-
tes, Széchenyi I. u. 24.) és Czakó 
Rita (Szentes, Bercsényi u. 137.), 
Pengő József (Szentes, Alsórét 

tanya 210/A) és Csányi Francis-
ka Eszter (Szentes, Alsórét ta-
nya 132/A.), Komár Zoltán (Szen-
tes, Bem u. 4.) és Deák Nikolett 
(Csanytelek, Ady E. u. 70/A), Gere 
Roland és Janó Anett (Szentes 
Wesselényi u. 2/D), Lengyel Ba-
lázs (Szentes, Apponyi tér 0. 4 
lph.2/6.) és Kerekes Ágnes (Szen-
tes, Honvéd u. 16. A lph. 3/9.), 
Szabó Krisztián és Pintér Kata-
lin Andrea (Szentes, Sárgapar-
ti u. 35.)

Elhunyt:
Nagy István Józsefné (Szentes, 

Tölgyfa u. 4.)

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 
óráig, hétvégén és ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásár-
helyi út 30. szám alatt tartanak ügyeletet. Telefon: 30/708-7183, 06-
63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje: 15 órától 17 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügye-
leti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosz-
tálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: szeptember 25-október 2-ig Szent Dam-
ján Gyógyszertár (Szentes, Sima F. u. 38.) hétfőtől-péntekig 7.30-17 
óráig, szombaton , vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 
70/563-51-39

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
HETI MENÜ:

Október 2-5.
Hétfő

A menü: Tojásos leves,
Karaj sokmagvas bundában, 

krumplifőzelék
B menü: Minestrone,

Milánói makaróni
Napi desszert: Csokikrémes palacsinta

Kedd
A menü: Húsleves,

Lecsós sertéssült, tészta
B menü: Magyaros gombaleves,

Mozarellás csirkemell, kukoricás rizs
Napi desszert: Almás-vagy mákos rétes

Szerda
A menü: Scsí,

Chilis bab vagy sertéspörkölt 
sós burgonyával

B menü: Brokkolikrémleves,
Rántott csirkecomb, szilvaszósz

Napi desszert: Túrós gombóc 
vaníliasodóval
Csütörtök

A menü: Lencseleves virslivel,
Kapros túróval töltött karaj, 

zöldséges rizs
B menü: Halászlé, Túrós csusza

Napi desszert: Gyümölcsrizs
Péntek

A menü: Gombakrémleves,
Bakonyi tokány, tészta

B menü: Cherry meggyleves, 
Gyros tál

Napi desszert: Gesztenyepüré

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.; 
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
INFO@GALERIAKAVEHAZ.HU

KOS Jelentőségteljes 
hét elébe nézel. Itt az ide-
je, hogy megszabadulj va-
lami kellemetlenségtől! 

BIKA A bolygók most 
sok erővel és rámenősség-
gel látnak el, hogy elér-
hesd, amit akarsz. Csütör-
töktől azonban nagyon óvatosnak 
kell lenned.

IKREK Érzékenyen 
érinthetnek a hét esemé-
nyei, mert a bolygóhatá-
sok összezavarhatnak ér-
zelmileg. Fontos, hogy az intuíciód 
irányítsa, ne mások jó tanácsai!

RÁK A munkahelye-
den könnyedén veszed 
az akadályokat, és kiví-
vod kollégáid tiszteletét. 
A kapcsolataidban viszont 
elkélne egy kis kompromisszum-
készség.

OROSZLÁN Újra és 
újra a figyelem közép-
pontjába fogsz kerülni. 
Ha az üzleti életben te-
vékenykedsz, sikeres tár-
gyalásokat folytathatsz a 
partnereiddel.

SZŰZ A karrieredben 
új lehetőségek várnak, és 
elég erőd lesz szembenéz-
ni azokkal a feladatokkal 
is, amiket eddig problémaként éltél 
meg.

MÉRLEG Anyagi for-
dulat közelít: talált pénz, 
örökség, nyeremény is 
szóba jöhet. Az biztos, 
hogy ezen a héten a szerencse mel-
léd áll!

SKORPIÓ Most nem 
alkalmas a pillanat arra, 
hogy egyedül állj ki a kö-
zösség érdekeiért. Ke-
rüld a konfliktusokat.

NYILAS Érzelmi és 
anyagi téren is javulás-
ra számíthatsz. Mostaná-
ban kicsit befelé forduló 
voltál. Ideje, hogy megnyílj az új él-
mények felé!

BAK Az ismerőseid kö-
zül valaki igyekszik félre-
vezetni. Bármennyire is 
bosszant az illető viselke-
dése, „csomagold be” a véleményed!

VÍZÖNTŐ Egy olyan aján-
latot kaphatsz, aminek ne-
héz ellenállni. Alaposan 
mérlegeld az előnyöket és a 
buktatókat, mielőtt döntesz.

HALAK Fortuna egész 
héten melletted áll majd. 
Szükséged is lesz a szeren-
csére, hiszen óriási mázli-
val tudsz csak megcsípni 
egy remek lehetőséget.

HOROSZKÓP
Szept. 29 - okt. 5.

Burgonya 100-130 Ft/kg, új répa 100-
200 Ft/cs, gyökér 450-650 Ft/kg, zeller 
150-200 Ft/db, petrezselyem 50 Ft/cso-
mó, kapor 100 Ft/cs, hegyes erős pap-
rika 80 Ft/db, fehér paprika 250-350 
Ft/kg, lecsópaprika 150 Ft/kg, lecsó-
paradicsom 100-150 Ft/kg, paradi-
csom 250 Ft/kg, vöröshagyma 100-180 
Ft/kg, lilahagyma 300 Ft/kg, fokhagy-
ma 1800 Ft/kg, tojás 35-38 Ft/db, pi-
ros retek 150-250 Ft/cs, fekete retek 
250  Ft/cs, fürtös uborka 280 Ft/kg, kí-
gyóuborka 150-350 Ft/kg, eltenni való 
uborka 280-300 Ft/kg, saláta 250 Ft/
db, kelkáposzta 280-350 Ft/kg, fehér 
káposzta 200-250 Ft/kg, lilakáposz-
ta 300-350 Ft/kg, tök 100-150 Ft/kg, 
cékla 250 Ft/kg, gomba 480-600 Ft/kg, 
padlizsán 250 Ft/kg, cukkini 250 Ft/kg, 
patisszon 250 Ft/kg, citrom 670 Ft/kg, 
karfiol 450 Ft/kg, karalábé 200 Ft/db, 
alma 200-250 Ft/kg, banán 250-480 Ft/
kg, nektarin 250-450 Ft/kg, őszibarack 
250-450 Ft/kg, főznivaló kukorica 80 
Ft/db, sárgadinnye 300-350 Ft/kg, szil-
va 250 Ft/kg, szőlő 350-400 Ft/kg, el-
tenni való dinnye 150-250 Ft/kg, mák 
1500 Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg.

PIAC

Családi események
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Labádi Lajos

Korában sokan különcnek, 
ódivatú öltözéke miatt a vá-
ros csodabogarának tartották, 
összesúgtak a háta mögött, a 
vásottabb gyerekek kicsúfolták. 
Akik azonban közelebbről is-
merték Gulyás Pap Etelka élet-
történetét, humanitárius tevé-
kenységét és írói munkásságát, 
azok nagyra becsülték, s a város 
rendkívül értékes polgáraként 
tekintettek rá.

Ősei közé jeles személyiségek 
tartoztak: így anyai ágon a hitval-
ló Séllyei István református szu-
perintendens (püspök), továb-
bá anyai nagyapja – Sélyei Szabó 
Károly –, aki 1845-ben fiatal nép-
tanítóként került Szentesre, és a 
szabadságharc főhadnagyaként 
várfogságot szenvedett. Apai 
ágon nádudvari nemesi család-
ból származott; apai nagyany-
ja keszi Hajdú Lajos református 
igazgató-tanító unokatestvére 
volt, akit 1849-ben halálra, majd 
utóbb 20 évi várfogságra ítél-
tek. E rokoni kötődések mindvé-
gig meghatározták Gulyás Pap 
Etelka közéleti tevékenységét és 
szépírói munkáját.

Etelka Szentesen született 
1876. szeptember 22-én. Édes-
apja Gulyás Pap László teológi-
át végzett tanító, virtuóz zon-
gorista és orgonista. Édesanyja 
– Sélyei Szabó Mária – sorozatos 
családi tragédiák után, megrok-
kanva és megvakulva, egyedül 

Etelkában találta meg a vigaszt 
és támaszt egészen 1941-ig, 93 
éves korában bekövetkezett ha-
láláig.

Ifjú életéről annyit tudunk, 
hogy a református népiskola el-
végzése után a Szentesi Pol-
gári Leányiskolába járt, 
majd a német és fran-
cia nyelv elsajátí-
tására elküldték 
a perjámosi 
apácazárdá-
ba. Saját el-
b e s z é l é -
se szerint 
a polgá-
riban két 
tanár volt 
rá nagy 
hatással : 
a magyar 
irodalmat 
és iroda-
l o m t ö r t é -
netet tanító 
Dósa Elek, és 
rajztanára, Zoó 
János (volt 48-as 
tüzérőrmester, majd 
fotográfus). A két jeles pe-
dagógus szinte rivalizált az alig 
10 éves tehetséges leányért: az 
egyik írót, a másik festőművészt 
akart faragni belőle. Ez nem 
volt véletlen, hisz a kislány igen 
korán verseket írt, és kiválóan 
szavalt, amellett ragyogó kéz- 
ügyessége volt, amelyet rajzai 
bizonyítottak. Utóbb az írói vé-

nája győzött. Első próbálkozásai 
1899-ben a Csongrádmegyei El-
lenzék c. újságban jelentek meg, 
de 1900 novemberében az első 
verseskötetét is kézbe vehették 
a szentesi olvasók. 

Gulyás Pap Etelka életének 
és szépírói munkásságá-

nak meghatározó „él-
ményét” jelentet-

ték az egymást 
követő családi 

tragédiák és 
a folyamatos 
gyász. Még 
csak há-
rom éves, 
amikor el-
v e s z í t i 
édesapját, 
majd az 
e l k ö v e t -

kező évek-
ben három 

saját test-
vérét és vő-

legényét. Va-
lamennyien a 

tüdővész áldoza-
tai lettek. Nem vé-

letlen, hogy amikor Csal-
lány Gábor kórházi gondnok 
– későbbi múzeumalapító – fel-
kérte arra, hogy álljon a helyi 
tüdőszanatórium megvalósítá-
sát célzó mozgalom élére, Gu-
lyás Pap Etelka igent mondott. 
1914-re elkészült a tüdőpavilon, 
de azt sebesült katonákkal töl-
tötték meg. Az elkövetkező öt 

évben Etelka a sebesült katonák 
ellátásáért, a hadiözvegyekért és 
hadiárvákért küzdött, tollal és 
tettekkel. 

Jótékonykodó tevékenysége 
mellett folyamatosan írt. A he-
lyi lapok örömmel közölték no-
velláit, anekdotaszerű írásait, 
amelyek a szentesi múlthoz, le-
gendákhoz kötődtek. Ezt repre-
zentálja az 1941-ben megjelent 
„Régi történetek Szentes múlt-
jából” c. elbeszélő gyűjteménye.

Szentesen hunyt el 1947. 
szeptember 22-én (épp a 71. 
születésnapján). Sima László 
lapszerkesztő, helytörténész az 
alábbiakban búcsúzott Gulyás 
Pap Etelkától: „Érdekes, magá-
nálló, különös egyénisége volt 
városunknak. Mert egyénisége 
volt. Író. Gyűjtő. Jótékonykodó. 
Természetesen szerető szív. Jó 
barát. Aki ismerte, és igazán is-
merte, csak szeretni tudta. Egyi-
ke volt azoknak az embereknek, 
akiknek az élete valamikor a fi-
atalság elején elcsúszott, elka-
nyarodott és belefutott nem az 
embergyűlöletbe, nem az elzár-
kózottságba, hanem valami fur-
csa különösködésbe... Ezen a mi 
szentesi magyar nyelvünkön írt, 
szentesi történeteket, amelyeket 
maga is átélt, vagy hőseit ismer-
te… Megérdemli, mint igazi em-
berbarát, de megérdemli, mint 
író is tőlünk, hogy sírján elhe-
lyezzük megemlékezésünk cip-
ruslombját.”

70 éve hunyt el Gulyás Pap Etelka

A régmúlt megörökítője,
az elesettek önzetlen pártfogója

Rozgonyi Ádám

Bödőcs Tibor hirtelen felindu-
lásból, két éve nyáron, Hamvas 
Béla olvasása közben, után írt 
egy paródiát a borfilozófról, A 
szalonnáról, még egyszer cím-
mel. Elküldte Szálinger Balázs-
nak és Cserna-Szabó Andrásnak, 
aki azt írta – a nyomdaképesség 
határait betartva kicsit finomít-
juk – a szerk. – hogy nagyon jó. 
„Utána eltelt pár hónap, Krúdyt 
kezdtem olvasni, gondoltam, azt 
is kipróbálom, és igazából az volt 
az áttörés. Akkor már mondta is 
a Cserna, hogy legyen ebből egy 

kötet” – emlékezett vissza a hu-
morista. Cserna-Szabó András, a 
kötet szerkesztője így vélekedik 
barátja művéről: „Mikor a szerzőt 
megismertem, még nagyképű-
en vallotta: Hárman nem írunk: 
Szókratész, Jézus és én. Aztán 
megtört, és írni kezdett, paródi-
ákat, persze – és megállt a ka-
nál a levesben, de úgy, hogy a fal 
adta másikat. Úgy vágytunk erre 
a hangra ebben a karót nyelt, 
szürke, humordeficites honi lite-
ratúrában, mint egy falat kenyér-
re. Bödőcs írásaiban a páratlan 
irodalmi műveltség találkozik 
az igazi humorral Karinthy bon-

casztalán. Apját kérdezték, mit 
szól, hogy fia már ír is. „Addig se 
iszik" – válaszolta a bölcs öreg, és 
igaza volt: Tibor írás közben sose 
iszik. (Hmm...) Mert ilyen az iro-
dalom: nevel, tanít, szórakoztat 
- és amíg írunk vagy olvasunk, 
addig se iszunk. Tisztelet a ki-
vételnek. Fogadják tehát szere-
tettel az irodalmi paródia Lem-
myjét, a magyar humor Billy, a 
Kölyökjét, a búcsúszentlászlói 
Rabelais-t. Tessék mosolyogni!” 
A sokak által csak „kis Hofinak” 
nevezett nevettető könyve Ad-
dig se iszik címmel jelent meg, a 
Helikon gondozásában.

Könyvajánló: Addig se iszik
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Igazi barátod az, aki 
a hátad mögött is csak jót mond rólad”. 
(Sam Ewing)

Múlt heti nyertesünk: Vajda Istvánné. 
Nyereménye egy páros belépő a Zene-Vi-
lág-Zene koncertsorozat szeptember 29-i 
Djabe koncertjére. Ezen a héten a Szente-
si Üdülőközpont családi belépőjét sorsol-
juk ki.

Megfejtéseiket telefonszám feltünteté-
sével küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. John Steinbeck amerikai író-
tól idézünk (folytatás a vízszintes 71. számú 
sorban). 15. Székesegyház. 16. Eszménykép-
pé emel. 17. Tizenkét hónapja. 18. Rossz elő-

jel. 20. Iszonyodik. 21. Utazó. 22. Magához 
rendel. 24. Háremőr. 25. Csurgó. 26. Fohá-
szaik.28. Amerikai színész (Hawke). 30. Vége 
eleje. 32. Eszme. 33. Nem kér hiába. 35. Lab-
darúgó klub Athénból. 36. A szobába. 37. 
Szezon, de szoba jelzője is lehet. 39. Lég – 
görögül. 41. Heveny. 43. Befejezés, finálé. 44. 
Hídnak hajt (jószágot). 48. Bagdadban lakik. 
50. Derékszíjára. 52. Nyugta, kötelezvény. 53. 
Ballépés, hiba. 54. Hőn szeretett. 56. Lét, lé-
tezés. 57. Arzén vegyjele. 58. Fabula. 59. Ez-
relék, röviden. 61. Arnoldé – középen. 62. 
Megyei jogú város Pest megyében. 64. Le-
bujszélek! 65. Fiatalok bandája. 67. Alma, táj-
szóval. 69. Lábikrája. 70. Visszafelé: üszőbor-
jú. 71. Az idézet folytatása.

Függőleges: 1. Hatósági adó-megállapítá-
sod. 2. Togo fővárosa. 3. MRI vizsgálat. 4. Te 

és ő. 5. Ödön becézve. 6. Cserjés, lapály. 7. 
Tatár kán volt. 8. Becézett Ilona. 9. Részben 
randizunk! 10. Bambi is ez volt. 11. Félig tá-
koló! 12. Alumínium vegyjele. 13. Mezőn. 14. 
Miskolc hegye. 19. Kérdőívek rovatában ta-
lálható. 21. Férfiak. 23. Ebédhez készül. 25. 
Fogyasztható. 27. Hajlata. 29. Görög ábé-
cé betűje. 31. Vitalitás. 33. Idő előtt. 34. Rá-
mol. 36. Kölcsönözni. 38. Svéd váltópénz. 40. 
Egybecsengés. 42. Mely személyt? 43. Gon-
dol, föltételez. 44. Csinos darab! 45. Enged 
az elején. 46. Labdát kapu elé továbbítja. 47. 
Szántóeszköz. 49. Rádióállomásain. 51. Há-
rít a kapus. 52. Német zeneszerző (J. S.) 54. 
Női név, egyben hurrikán is (ez év szeptem-
ber elején Floridában tombolt). 55. Konkré-
tum. 58. Angol május. 60. Ilyen szó is van. 63. 
Real Academia Española, röv. 65. Görögha-
tárok! 66. Sitt közepe! 68. Argon vegyjele. 69. 
Ideg, húr. 70. Ragadozó hal.

Beküldendő a vízszintes 1. és 71. számú 
sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Október 2-8.
Hétfő – Paradicsomleves,
A menü:  Carbonara penne, 

reszelt sajt
B menü:  Sobri pulykaragu, 

galuska
C menü:  Tanyasi töltött borda, 

rizs köret, savanyúság
Kedd – Májgaluskaleves,
A menü:  Lencsefőzelék, 

sült kolbász
B menü:  Rántott gombafej, rizs 

köret, tartármártás
C menü:  Lyoni sertésszelet, 

burgonya, 
savanyúság

Szerda – Zellerleves,
A menü:  Zöldborsós tokány, 

rizs köret
B menü:  Zöldséges vagdalt, 

burgonya, 
savanyúság

C menü:  Zöldséges töltött 
borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK –  Brokkolikrém-
leves,

A menü:  Aszalt szilvás töltött 
borda, burgonya köret

B menü:  Csirkemell csíkok Orly 

módra, vegyes köret, 

fokhagymás tejföl

C menü:  Rántott sajt, 

rizs köret, 

tartármártás

PénteK – Korhelyleves

A menü:  Ízes derelye

B menü:  Hortobágyi 

húsos palacsinta

C menü:  Rántott szelet 

burgonya, savanyúság

Szombat – Gyümölcsleves,
Magyaros sertésszelet, 
rizs köret

VaSárnaP – Húsleves,
Kassai csirkemell, 
héjas burgonya, 
savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 1000 Ft/menü. 

A és B menü ára heti előfizetéssel 750 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 800 Ft. 

C menü frissensült 900 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel 

csak 520 Ft/nap.
Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 

70/942-6658, 06-70/414-7446

 1 2 3 G 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R 13 14 V 
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Hering Viktor

A harmadik helyen végzett 
a hazai rendezésű nemzetkö-
zi vízilabda tornán a Hunge-
rit-Szentesi VK női együttese. 
A felkészülés hajrájában meg-
lehetősen vegyes a kép a csa-
pattal szemben, hiszen volt 
bravúros győzelem, vállalha-
tó vereség, és egy komolyabb 
„zakó” is a három nap alatt.

A Hungerit az izraeli váloga-
tottat a torna nyitónapján, az el-
múlt pénteken simán, 12-3-ra 
győzte le, és még aznap begyűj-
tötte a Kövér-Kis Rékával, Bujka 
Barbarával és Gémes Alexával ér-
kező Ferencváros skalpját is (11-
9). A Vojvodina legyőzése papír-
forma volt, a jóval erősebbnek 
tűnő Dunaújvárostól pedig – re-
mek hajrát produkálva – mind-
össze két góllal kapott ki Vidu-
manszky László együttese (10-8). 
A torna zárónapján aztán, egy 
mentálisan és fizikálisan is elfá-
radt Szentes szállt medencébe a 
bajnokcsapat UVSE ellen, és a fő-
városiak nem kegyelmeztek, 10-
1-re nyerték a vasárnap déli ösz-
szecsapást. Hazai közönség előtt 

végre bemutatkozott a három 
idegenlégiós, a kínai Guannan – 
ő az utolsó mérkőzésen eltiltás 
miatt nem szerepelhetett, hiszen 
a szombat esti, Dunaújváros elle-
ni derbit követően nézeteltérése 
támadt egyik ellenfelével, és ezt 
eltiltással „jutalmazták” a játék-
vezetők –, a kazah Mirshina, aki 
kifejezetten jól játszott a Ferenc-
város ellen, és a brazil Diaz, aki 
három gólt vágott a zöld-fehé-
reknek. A három idegenlégiós a 
Ferencvárosnak lőtt tizenegy ta-
lálatból összesen hat góllal vette 
ki a részét. 

– Nagyon hasznos volt szá-
munkra a felkészülésünk szem-
pontjából ez a torna – értékelte 
a három nap történéseit Vidu-
manszky László vezetőedző. 
– Megmérkőztünk erős csa-
patokkal, de voltak könnyebb el-
lenfeleink is, és örültem annak, 
hogy ilyen gárdák ellen tudtunk 
gyakorolni. Öt mérkőzést ját-
szottunk három nap alatt, ami 
arra volt jó, hogy tisztább legyen 
a kép a tekintetben, hogy jelen 
pillanatban hol állunk a csapat- 
építésben. Meg kell találnunk 

mindenkinek a helyét a csapat-
ban, hiszen mindössze egy hete 
készülünk együtt a teljes keret-
tel, de előrébb kell lépnünk kon-
centrációban és agresszivitás-
ban is. Vannak és lesznek is még 
hibáink, de azon vagyunk, hogy 
ezeket kijavítsuk és tanuljunk 
belőlük. Október elején mi uta-
zunk majd egy felkészülési tor-
nára, ahol a BVSC, az UVSE és a 
Dunaújváros ellen játszunk majd 
újra. Mivel ez a három együttes 
nagy valószínűség szerint a ha-
zai bajnokság három legerősebb 

együttese lesz, biztos vagyok 
benne, hogy sok tapasztalatot 
szerezhetünk az ellenük játszott 
összecsapásokból. 

A szentesi vízilabda tornát az 
UVSE együttese nyerte a Duna-
újváros, a Szentes, a Ferencváros, 
az izraeli válogatott és a Vojvodi-
na előtt. A gólkirály 18 találattal 
Bujka Barbara lett, a legjobb ka-
pusnak a Hungerit hálóőrét, Lek-
rinszki Ginát, a legjobb szentesi 
játékosnak pedig Szabó Kriszti-
nát választották.

Sebők Tamás

Békéscsabán játszotta első idei tétmérkőzését a Szentesi Ko-
sárlabda Klub. A Békéscsabai KK elleni összecsapás nyertese a 
Hepp Kupában való szereplést harcolta ki. 

Gajic, Vejinovic Orgona és Halász távozása után megfiatalított ke-
rettel vág neki a 2017/2018-as kosárszezonnak az Aleksandar Preskar 
vezette Szentesi KK. A klub közleményében elmondta, a mérkőzés 
kiváló lehetőséget nyújott arra, hogy gyakoroljanak a fiatal, 16-17 
éves játékosok. A fiatalok mellett az új idegenlégiós center, Nikola 
Milenkovic is bemutatkozott. A 22 éves szerb center 29 pontig jutott. 
Jó teljesítménye azonban kevésnek bizonyult, a mérkőzést a hazai-
ak nyerték 30 pontos különbséggel.

Békéscsabai KK – Szentesi KK 94:64 (21:19, 27:19, 23:13, 23:13)
A Szentesi csapat pontszerzői: Csábi (12), Blaskovics (1), Dawud 

(2), Drávai (7), Milenkovic (29), Kútvölgyi (6), Visinka (3), Bodzsár (4)
Első ízben rendezte meg múlt szombaton délelőtt a Szentesi 

Aquatlon versenyt a Four Diamond SE és a Honvéd Rákóczi SE. 
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló megmérettetésen 3 
korosztály mérte össze tudását.

A Szentesi Aquatlon versenyen fiatal gyermekek kóstolhattak bele 
egy, mondhatni kezdetleges triatlon sportágba, mivel ilyen korban 
még a kerékpározás nehézkes, így az aquatlon úszásból és futásból 
tevődik össze. Lapunknak Vidovics Zoltán, a Four Diamond SE képvi-
selője elmondta. – Igazából az óvodások és kisiskolás gyermekeket 
nem szükséges még kerékpárterhelésnek alávetni, ez az idő is el fog 
majd jönni. A futással és az úszással alapozzuk meg számukra azo-
kat az állóképességi és mozgáskoordinációs alapokat, melyekre ké-
sőbb építhetnek, mint triatlonisták.

A gyermekek közül néhányan puttonnyal (testre erősíthető esz-
köz, ami fenntartja a vízen) úszták le a 25 méteres távot, majd 250 
méter futás várt rájuk, amiből sokszor a szülők is kivették a részüket.

Bronzérem és Fradi-verés az uszodában

Kikaptak Békéscsabán Elstartolt az aquatlon
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Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén meg-
rendezett női vízilabda torna 
egyik vendége volt Bíró Atti-
la, a magyar női vízilabdavá-
logatott szövetségi kapitánya. 
A hamarosan startoló bajnok-
ságról, valamint jövő évi Eb-
ről és az utánpótlásról kérdez-
tük.

– 2018-ban Barcelona ad ott-
hont a vízilabda Európa-bajnok-
ságnak, ahol már biztos helye van 
a csapatnak. Milyen események 
várnak addig a lányokra?

– Egyik fontos és felkészülési 
pont lesz az idén debütáló, vízi-
labdaválogatottak Európa Ku-
pája, amely egy kontinensvia-

dal a LEN szervezésében. Ebben 
a sorozatban 12-12 férfi és női 
válogatott szerepel, mely no-
vemberben indul a csoportküz-
delmekkel, majd februárban és 
márciusban folytatják. Emellett 
jön majd a központi felkészülés, 
amit a bajnokság zárása után 
tudunk elkezdeni. Ez egy 2 hó-
napos intenzív felkészülés lesz, 
és remélem, a világligában is 
kiváló eredményeket szerzünk 
majd. 

– A hazai vb-t követően Takács 
Orsi bejelentette visszavonulását, 
milyen kerettel áll neki a felkészü-
lésnek? Mennyire tervez változtat-
ni? 

– Mindenképp változtatni kell, 
hiszen az a fiatalítás, ami a riói 

olimpia után nem következett 
be a hazai vb miatt, most már 
nem tűr halasztást. Mostantól a 
tokiói olimpiára készülve több fi-
atalabb játékost fogok figyelni, 
kipróbálni. Olyan vízilabdázókat, 
akiknek akár életkor, akár tehet-
ség alapján lehetősége lehet a 
tokiói olimpián szerepelni.  

– Milyennek látja az utánpót-
lást? Tekintve akár a friss bronzér-
mes ifi-válogatottra, hogyan látja 
a jövő válogatottját?

– Ez több összetevőből 
áll, egyértelműen kijelenthető, 
hogy sajnos a junior válogatott 
(U20) le van maradva a világ él-
mezőnyétől. Ők egy bravúros-
nak mondható eredménnyel a 
6. helyet szerezték meg az idei 
vb-n. Viszont azt nem mondom, 
hogy nincsenek köztük olyan te-
hetségek, akikre később lehetne 
építeni. Az általad fent említett 
2000-2001-es születésű ifi válo-
gatottban azonban jó néhány 
olyan tehetség bontogatja szár-
nyait, aki meghatározó játékos 
lehet a jövőben. Meglátjuk, hogy 
Tokióig közülük elérheti-e valaki 
a felnőtt válogatott szintet.

– Hamarosan indul a bajnok-
ság, egy új csapattal, és számos 
erősítéssel. Mit vár az idei küzdel-
mektől?

– Mindenképpen örömteli, 

hogy a Fradi a női vonalon is 
színre lépett - és most nem csak 
az Újpest – Ferencváros rangadó 
miatt mondom – hanem mert 
színesebb és erősebb lett a női 
vízilabdabajnokság palettája, 
valamint az élmezőny is bővült 
ezáltal, hogy válogatott játéko-
sokat is le tudtak igazolni. 

– Mennyiben segíti az ön mun-
káját egy ilyen szezon előtti felké-
szülési torna?

– Per pillanat nem sokban se-
gíti a munkám, hiszen a nyár vé-
gén vagyunk, sokan pihenésből 
érkeztek, itt volt az Universiade 
is, ami most ért véget, így még a 
felkészülési időszak zajlik. Azon-
ban nagyon jó találkozni ismerő-
sökkel és néhány olyan fiatallal, 
akikre számíthatok az aktuális 
keretben, vagy esetleg pár év 
múlva eljuthatnak oda.

– Visszatérve az Eb-re: megle-
het a címvédés? 

– Minden világversenyre győz-
ni megyünk, így természetesen 
cél, hogy hasonló eredményt ér-
jünk el, mint tavaly Belgrádban. 
Ugyanakkor, mint láthattuk az 
idei vb-n, hogy néha csak egy 
negyeden, egy rossz lövésen, 
vagy passzon múlnak hatalmas 
dolgok. Bízom benne, hogy sike-
rül kiküszöbölni ezeket a hullám-
völgyeket. 

Sebők Tamás

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Szentes Váro-
si Úszó Club a Szentes Sprint 
versenyt a Rébeli-Szabó Jó-
zsef Sportuszodában az el-
múlt szombaton. 

A nemzetközi úszóverseny-
re határainkon túlról is érkeztek 
úszók, mindösszesen 367 ver-
senyző állt startkőre. A szombati 
nap folyamán 1177 nevezést re-
gisztráltak. Hazai színekben 30 
úszó indult el 99 futamban. Kor-
csoportos eredményeikről az 
alábbiakban olvashatnak. 

50 m fiú gyors
Rébeli-Szabó Tamás 3., Ágos-

ton Máté 1., Horváth Brendon 12., 
Adorján Kende 3., Kanfi-Horvát Le-
vente 4., Horváth Noel 2. 

50 m leány gyors
Batta Orsolya 2., Csatlós Flóra 

6., Szaszkó Zorka 23., Orosz Abigél 

20., Nagy Kincső 21., Horváth Zsófi 
7. Simon Alma 8., Arató Lili 23., Ko-
zák Mira 27., Vidivenyecz Adél 29., 
Tofán Regina 6. Tóth Emese 6. 

50 m fiú hát
Szabó Dániel 22., Ágoston 

Máté 5., Horváth Brendon 12., 
Kanfi-Horvát Levente 4., Adorján 
Kende 12., Horváth Noel 4.

50 m leány hát
Batta Orsolya 1., Csatlós Fló-

ra 11., Szaszkó Zorka 23, Simon 
Anna 13., Csatlós Gréta 19., Nagy 
Kincső 20., Horváth Andrea 18., Si-
mon Alma 15., Horváth Zsófi 18., 
Horváth Luca 19., Tofán Regina 8., 
Tóth Emese 7., 

50 m fiú mell
Szabó Dániel 13., Ágoston Máté 

2., Horváth Brendon 5., Kanfi-Hor-
vát Levente 1., Adorján Kende 3., 
Nagy-Tarnóczi Endre 8.

50 m leány mell
Csatlós Flóra 3., Batta Orsolya 

9., Szaszkó Zorka 17., Nagy Kincső 

12., Simon Anna 14., Orosz Abigél 
17., Csatlós Gréta 21. Horváth 
Andrea 17., Horváth Luca 12., Si-
mon Alma 13., Arató Lili 14., Vidi-
venyecz Adél 19., Horváth Zsófi 24. 
Kozák Mira 27., Tofán Regina 3., 
Tóth Emese 4.

50 m fiú pillangó
Ágoston Máté 3., Horváth Bren-

don 8., Kanfi Horváth Levente 5., 
Horváth Noel 5.

50 m leány pillangó
Batta Orsolya 1., Csatlós Fló-

ra 11., Szaszkó Zorka 22., Simon 
Anna 8., Csatlós Gréta 16., Orosz 
Abigél 19., Nagy Kincső 20. Hor-
váth Andrea 12., Horváth Luca 12. 
Horváth Zsófi 14. Tofán Regina 13. 

Interjú Bíró Attilával, a női vízilabdázók szövetségi kapitányával 

Eljött a fiatalok ideje a válogatottnál

Nemzetközi sprintverseny szép eredményekkel
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Hering Viktor

Három vereséggel és egy 
döntetlennel zárta az elmúlt 
hétvégi Magyar Kupa csoport-
kört a Metalcom-Szentesi VK 
férfi vízilabdacsapata. A mis-
kolci csoportból a házigaz-
dák mellett az Eger együttese 
jutott a nyolc közé. A bajnok-
ság jövő szerdán kezdődik, a 
Szentes itthon fogadja az Eger 
együttesét 19 órától.

Azt már előre lehetett sejteni, 
hogy a Miskolc és az Eger együt-
tesei kimagaslanak ebből a cso-
portból, ahová a Metalcom is 
besorolást kapott, szoros mérkő-
zésre a Pécs és a Tatabánya ellen 
volt esélye a mieinknek. Sajnos 
betegség miatt sem Vörös Vik-
tor, sem pedig Viktor Vishnyakov 
nem állhatott a csapat rendelke-
zésére, ráadásul akadt olyan já-
tékosa Pellei Csabának, aki mind-
össze egy napot tudott edzeni 
– szintén betegség miatt – a ku-

pahétvége előtt. Ennek ellené-
re a Tatabánya ellen 8-8-as dön-
tetlennel kezdett a gárda, majd 
következett egy-egy papírfor-
ma vereség az Eger (18-9) és a 
Miskolc ( 14-3) ellen. Az utolsó, 
Pécs elleni derbit viszont elron-
totta a Metalcom, a 8-4-es vere-
ség tanulságait gyorsan le kell 
vonni, még a fontosabb bajno-
ki találkozók előtt. – A Pécs és a 
Tatabánya ellen nyolc-nyolc gólt 
kaptunk, amit elfogadhatónak 
tartok – értékelte a kupamérkő-
zéseken látottakat Pellei Csaba 
vezetőedző. – A Tatabánya ellen 
kis szerencsével, no meg a talál-
kozó végén kapott emberfór ér-
tékesítésével nyerhettünk volna, 
a Pécs ellen viszont kevés volt a 
négy dobott gól, a centernélkü-
liségünk ekkor ütközött ki iga-
zán. A kapott góljainkat illetően 
akadtak elkerülhetőek is, ezeket 
a hibákat szeretnénk a jövőben 
kijavítani, és ha végre komplett 
játékoskerettel állhatunk majd 

ki a bajnokságban a Pécs és a Ta-
tabánya ellen, akkor ki-ki mérkő-
zést tudunk ellenük játszani.

A jövő szerdai, Eger elleni ha-
zai bajnoki előtt már nem ját-
szik mérkőzést a csapat. Sajnos 
Vishnyakov betegsége – két hé-
tig kizárólag feküdnie szabad –, 

és Vörös Viktor könyöksérülése 
hosszabb távon is fejtörést okoz 
a szakvezetésnek. Elsődleges cél, 
hogy október 21-én, a Szeged el-
len hazai medencében a kerülő 
sorsdöntő bajnokin már mind-
két játékos ott lehessen a me-
dencében.

Hering Viktor

Idegenben győzött a SZEKER-
CE, vagyis a szentesi és kecske-
méti rögbisekből álló NB II-es ala-
kulat. A mieink Gödöllőn léptek 
pályára a helyi és fővárosi rögbi-
sekből álló, Ördögi Medvék elne-
vezésű brigád ellen, és a Törőcsik 
Sándor vezette csapat 33-17-re 
győzte le ellenfelét. – Rögbire tö-
kéletes időben, kiválóan előkészí-
tett pályán játszottunk – mondta 
a szentesiek 10 pontot begyűjtő 
szakvezetője. – Végig vezettünk 
az összecsapáson, a félidőben 
már 14-5 volt a javunkra. Szerez-
tünk egy büntető célt, amiért hét 
pont jár, Köteles és Gránicz öt-öt, 
Pogrányi hat pontot szerzett, eh-

hez tettem hozzá a magam tíz 
pontját. 

A SZEKERCE összesen öt pontot 
szerzett ezzel a győzelemmel, hi-

szen a négynél több bevitt célért 
plusz egy pont jár a győzelmi négy 
pont mellé. A csapat legközelebb 
október 15-én, Csillebércen lép 

majd pályára, amikor is a Soproni 
Sasok és a Maglódi Fekete Orosz-
lánok alkotta vegyes csapat ellen 
csatáznak majd rögbiseink.

Sebők Tamás

Az elmúlt időszakban szá-
mos versenyen mérték ösz-
sze tudásukat a Pollák DSE kis 
cselgáncsozói. Az eredménye-
ket Kalydy Zoltán, az egyesület 
elnöke ismertette lapunkkal. 

Szeptember 9-én Szeged 
adott otthont az Euro Liga Nem-
zetközi versenynek, ahol 

Németh Bernadett 
képviselte a Pollák 
DSE-t. A -57kg-os 
mezőnyben indult 
szentesi versenyző 
az előkelő 7. helye-
zést szerezte meg. 

Szeptember 16-án, 

Egerben rendezték meg a Tóth 
Péter Emlékversenyt. A serdü-
lőknél Németh Bernadett és Pa-
locsai Patrik is az ötödik helyet 
szerezte meg súlycsoportjában. 
A versenyen diák „C” kategóriá-
ban is indultak hazai versenyzők, 
Szokodi Brigitta (-30 kg) hetedik, 
Kunszabó Éda (+49 kg) és, Kotvics 
Milán (-50kg) egyaránt bronzér-

met szereztek.
Kalydy Zoltán, a 

Pollák DSE elnöke 
gratulált sportolói-
nak a szép eredmé-
nyekhez és meg-
köszönte a szülők a 
támogatók segítsé-
gét.

Az elmúlt szombaton ren-
dezték meg Hajdúszoboszlón 
a diák II-es korcsoport szabad-
fogású diákolimpiáját.

A Dr. Papp László Birkózó 
Egyesület Cseh Balázs révén volt 
érdekelt a versenyen, ahol 167 
induló versengett az olimpi-
ai érmekért. Balázs magabiztos 
birkózással jutott el a döntőig, 
ahol egy kazincbarcikai ver-
senyzővel küzdöt meg az ara-

nyéremért. – Balázs a második 
menet elején egy csípődobás-
sal állította be végeredményt 
– tudtuk meg Mazula Eriktől, a 
csapat vezetőedzőjétől. – Ba-
lázs így nagy különbségű pont-
aránnyal (12-2) ismét diákolim-
piai bajnok lett.

Fejet hajtottak az Ördögi Medvék

Cselgáncsos sikerekAranyérem

Búcsú a kupától



Európai uniós és hazai
pályázati projektek

teljes körű 
nyilvánossági feladatait

ellátjuk.
Nyertes projekt esetén forduljon 

tapasztalt csapatunkhoz bizalommal!

A pályázat összeállításánál
kommunikációs terv elkészítését is vállaljuk.

6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Tel., fax: 63/311-563 E-mail: szentesielet@gmail.com


