
„Aki jól végzi a munkáját, azt megbecsülik. 
Úgy érzem, hogy engem megbecsülnek” 
– interjú Szólát Imre csoportvezetővel 8. oldal
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Halupa B. Eszter

Immár 20. alkalommal ren-
dezte meg az Árpád Szabad- 
idős Sportklub a már hagyo-
mányos rendezvényét a világ 
tragikus sorsú gyermekeire 
emlékezve, a Gyermekek Vi-
lágnapja alkalmából. Az elő-
ző évekhez hasonlóan, idén 

is az ifjúsági ház pódiumter-
me adott otthont az össze-
jövetelnek. A rendezvényen 
a megjelenteket és a műsort 
adó óvodás és iskolás cso-
portokat Szirbik Imre polgár-
mester és Hanti Vilmos, a Ma-
gyarországi Gyermekbarátok 
Szövetségének elnöke kö-
szöntötte. 

– 20. alkalommal hívtuk élet-
re ezt a rendezvényünket. Idén 
barátságosabb környezetet pró-
báltunk teremteni a fellépő gye-
rekeknek, ez alkalommal nem 
a színpadon, hanem a pódi-
umterem közepén adtak mű-
sort. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a gyerekekkel is beszélje-
nek a felkészítők, arról, amiről 
ez a mai nap szól. Vannak olyan 
gyerekek, akik nem ilyen körül-
mények között élnek, mint mi. 
Rájuk gondolunk ma, értük gyúj-
tunk gyertyát, és helyezzük el 
a megemlékezés koszorúját a 
Széchenyi-ligetben – nyilatkoz-
ta lapunknak Krausz Jánosné. Az 
Árpád Szabadidős Sportklub el-
nöke kitért arra is, hogy nem-
rég jártak Szentes testvérvárosá-
ban, Újszentesen, ahonnan idén 
is érkeztek diákok a rendezvé-
nyükre. Szoros kapcsolatot ápol-
nak az újszentesi önkormányzat-
tal, és civil szervezeteikkel. – Az 
ottani gyerekek figyelemmel kí-
sérik az általunk hirdetett rajz-
versenyeket, megajándékoznak 
bennünket alkotásaikkal, ne-
veznek a költészet napjára hir-

detett szavalóversenyre, nyáron 
pedig itt táboroznak. Bízom ab-
ban, hogy a szeretetakciónkra is 
ellátogatnak – tette hozzá az el-
nök. Krausz Jánosné szerint ez a 
kapcsolat mindkét fél számára 
előnyös, hiszen „már hazajárunk 
egymáshoz.”

Sebők Tamás

Szeptember 20. és 24. között 
immáron 78. alkalommal ren-
dezték meg az Országos Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Kiállítást és Vásárt (OMÉK) a 
HUNGEXPO Budapesti Vásár-
központban. A Délalföldi Ker-
tészek Szövetkezeténél már 
hagyomány, hogy képviselteti 
magát a vállalat az eseményen. 

Idén – csakúgy, mint két évvel 
ezelőtt – egy látványos standot 
állítottunk ki, egyik legnagyobb 
beszállítónk, az Árpád-Agrár Zrt-
vel közösen, így egészen a palán-
taneveléstől a kész áruig be tud-
tuk mutatni tevékenységünket a 
kiállításon, és egy mini-fóliasát-
rat is felállítottunk, mely a gyer-
mekek szimpátiáját is elnyer-
te. Közönség kedvencek voltak 
ezek mellett a biológiai növény-
védelemben használt poszmé-
hek, és néhány zöldség óriás mé-
retű műanyag bemutatódarabját 
is kiállítottuk és persze a csoma-
golt termékeinket is bemutattuk 
a nagyközönségnek – nyilatkozta 
lapunknak Gyuricza Kitti. 

A marketing ügyintézőtől 
megtudtuk, idén egy nappal bő-
vült az esemény programja, a 
nulladik, azaz szakmai napot a 
hazai agrárszakmai és élelmiszer-
ipari döntéshozók, szakemberek 
látogathatták, ahol az innováció 
a mezőgazdaságban és a fenn-
tarthatóság témája kapta a fősze-
repet, számos előadáson és kon-
ferencián foglalkoztak ezekkel a 
fontos kérdésekkel.

Gyuricza Kitti lapunknak el-
mondta, már-már presztízskér-
dés, hogy a cég részt vegyen az 
OMÉK-on, hiszen így egy közvet-
lenebb kapcsolatot tudnak ki-
alakítani a közönséggel, ezáltal 
visszajelzéseket is kapnak a ter-
mékekről, másrészt a partner-
kapcsolatok ápolásának is kedve-
ző helyszíne a kiállítás.

Ebben az évben a több mint 
1000 kiállítót számláló rendez-
vény vendég országa Japán volt, 
így egy standnál bárki megkós-
tolhatott olyan japán különle-
gességeket, mint a szaké, a sushi, 
vagy számos más rizsétel.

Az idei évben 13+3 kategóriá-

ban osztottak szakmai díjakat a 
rendezvényen. – Nagy öröm szá-
munkra, hogy a Kertészeti ka-
tegória díját a DélKerTész nyer-
te el. Olyan termékeket kerestek, 
amik egyrészt hagyományőrzők, 
mégis innovatívak is egyben. Mi 
a szentesi paprikával neveztünk, 
melynek története még a bolgár 
kertészek idejére nyúlik vissza, de 
mégis a technológiája miatt bele 
kell vinnünk az innovációt. A ne-
héz szezon után nagy öröm szá-
munkra, hogy megkaptuk ezt a 
díjat és azt gondolom, hogy ez a 

DélKerTész összes termelőjének 
és dolgozójának érdeme – fogal-
mazott Gyuricza Kitti.

Az OMÉK-on idén egy új kezde-
ményezést is elindítottak, mely-
ben egy élelmiszerbanknak le-
hetett felajánlani a megmaradt 
termékeket. A lehetőséggel so-
kan éltek, több, mint 1 tonna áru 
gyűlt össze.

A beszélgetés zárásaként a 
marketing asszisztens elmondta, 
a két év múlva esedékes OMÉK-
ról sem hiányozhat a DélKerTész 
standja.

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.

Gyermekek Világnapja

Az OMÉK Kertészeti Díját nyerte el a szentesi paprika

Fellépők:
Rákóczi Ferenc Utcai Óvo-

da  Süni csoportja Felkészí-
tők: Takács Józsefné és Far-
sang Anita

Szent Anna Utcai Óvoda 
Méhecske csoportja Felkészí-
tők: Bárányné Tóth Csilla, Kot-
vics-Vargáné Lovas Szilvia

Deák Ferenc Általános Isko-
la kiskórusa Felkészítő: Vajdá-
né Balogh Ida

Koszta József Általános Is-
kola Felkészítő: Csorba Ildikó

Újszentesi Általános Iskola 
magyar tagozata Felkészítő: 
Bodor Angéla, Bán Mária, Fe-
kete Hajnalka

Margaréta Citerazenekar 
Felkészítő: Mélykútiné Né-
meth Kornélia
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Palicska Irén

Óvónők, gyerekek, szülők, 
nagyszülők már két hete izga-
tottan készültek az intézmény 
fennállásának 80. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnep-
ségre, melyet múlt szombaton 
délelőtt tartottak a Damja- 
nich utcai Óvodában. Jelen-
legi és volt óvodások műso-
ra, fotó – és rajzkiállítás, régi 
játékok, emlékfa ültetés, „lufi 
posta” és kézműves tevékeny-
ségek színesítették a születés-
napi műsort. 

Az ünnepségen a város veze-
tői is jelen voltak. Elsőként Szir-
bik Imre polgármester mondta el 
köszöntőjét, amelyben kiemelte, 
hogy ő az első napján megszö-
kött az óvodából, és három utcá-
val odébb érték csak utol. A pol-
gármester az ünnepség végén 
egy születésnapi tortát ajándé-
kozott az óvodának. Az ünnep-
ségen jelen volt Antal Balázs Ti-
bor a Fidesz frakcióvezetője is. 
Szabó Zoltán Ferenc önkormány-
zati képviselő feliratos pólókkal 
kedveskedett a gyerekeknek. 

Bozó Zoltán a Metalcom Zrt. 
vezérigazgatója – aki szintén kö-
szöntötte a jubiláló intézményt 
- lapunknak elmondta, hogy ő 
maga nem járt óvodába, viszont 
a lányai természetesen igen. 
Amikor először elhozta Bíborkát, 
egy olyan közösségbe csöppen-
tek, amely érezhetően más volt, 
mint amit eddig tapasztaltak. 
Nagyon tetszett a megközelítés, 
ahogyan a gyerekekkel foglal-
koztak, ahogy partnernek tekin-
tették és tekintik őket. A szülők 
is nagyon sok élményt szereztek 
az ünnepségeken, évzárókon, 
előadásokon, ahol lányaik is sze-
repeltek. Feleségével együtt már 
tavaly megfogalmazódott ben-
nük, hogy valamivel meg kellene 

lepni az óvodát 80. születésnap-
ján. Talán az egyik legnagyobb 
segítség, ha ágyakat vesznek a 
gyerekeknek. Így a több évtize-
des, korszerűtlen fekvőhelyek 
helyett 44 új ágyat szereztek be 
az óvoda számára. 

Kovács János a Művelődési- 
Ifjúsági- és Sportbizottság el-
nöke pedig új ágyneműkkel 
lepte meg a kis óvodásokat. Kí-
vülről felújították az épületet. 
Az udvara gyönyörűen parko-
sított, medencével, modern fa 
játszóeszközökkel felszerelt. A 
belső terekre azonban még rá-
férne a frissítés. Kérdésünkre 
Kovács János, mint a választó-
kerület képviselője úgy nyilat-
kozott, hogy az épület 125 éves, 
és nagyon nehéz rajta bármit 
is módosítani. Az udvar felő-
li homlokzatot még ebben az 
évben felújítják, új nyílászáró-
kat – amelyek már megérkeztek 
– és vakolást kap az épületrész.  
A használat során elavuló ját-
szóeszközökre a továbbiakban 
is figyelmet fordítanak, és folya-
matosan lecserélik őket. 

Ágostonné Szabó Tünde tagó-
voda vezető szerint nagyon jó 
érzés volt készülni a születésnapi 
rendezvényre. Sok óvodás nagy-
szülőként hozott képeket, emlé-
keket. Sok munkával járt mind a 
dolgozók, mind a szülők részé-
ről, akik rengeteget segítettek. 
Nyolcadik éve vezetője az in-
tézménynek. Szerinte nem csak 
az ő érdeme, hogy ez az óvoda 
– adottságainál fogva is – csalá-
dias hangulatú. Úgy gondolja, 
hogy jól csinálják. Olyan vissza-
igazolások jönnek, hogy jó Dam-
janich ovisnak lenni. 

Zsiga Judit óvónő 38 évvel ez-
előtt itt kezdte a pályáját, és je-
lenleg is itt dolgozik. Amikor 
meglátta régi óvodásainak csil-
logó szemét, rögtön elérzéke-

nyült. Összegyűjtötték a 80 év 
fényképeit, és minden gyerekre 
emlékezett. Felvillantak az em-
lékek, élmények. A fotók mellett 
egy 54 éves pillangó jelmezt is 
megőriztek. Két vegyes életkorú 
csoport működik az óvodában. 
A két és fél évestől a hét évesig 
járnak ide a gyerekek. Sokat van-
nak a természetben. Kirándulni, 
szőlőszüretre, a ligetbe és piacra 
is járnak a Damó ovisok – emelte 
ki az óvónő.  

Perczel Olivérné – aki barátnő-
jével együtt a régi fotókból ké-
szült tablók előtt emlékezett 

– 2008-tól három évig volt veze-
tője az intézménynek. Akkoriban 
is kicsi, két csoportos, családias 
hangulatú óvoda volt, minden-
ki mindenkit ismert. Anyósa is 
itt dolgozott, mint dajka néni. A 
férje pedig ebben a házban szü-
letett, ami akkor még szolgálati 
lakásként működött. Túri Andrea 
ide járt óvodába. Kocsmáros-
né Eszterke óvó nénire még eny-
nyi év távlatából is emlékezett, 
aki csodálatos ember volt. A sző-
ke kontyába bele volt fonva az 
egész élet – fogalmazott a volt 
óvodás.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert közel van, és elégedett vagyok 
a pékáru választékkal.” – Kiss Béláné 

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Lufik, torták, ajándékok

Nyolcvan éves a Damjanich utcai Óvoda

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

(végrehajtó)
munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás a www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu honlapokon megtekinthető.
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Sebők Tamás

Hétfőtől kezdve közel egy 
hónapon át tekinthető meg 
a Szentesi Családsegítő Köz-
pont és a Köztes Átmenetek 
NKft. közös interaktív drog-
prevenciós kiállítása a Kos-
suth tér 5.-ben, a fehér ház 
emeleti szintjén. A „Köztes Át-
menetek – a drog” című kiállí-
tás sajtónyilvános megnyitó-
ját múlt pénteken tartották.

Gál Antal, a Szentesi Családse-
gítő Központ igazgatója a meg-
nyitón hangoztatta, az Iskolai 
szociális munka program kere-
tében hozták ismét városunk-
ba ezt a kiállítást, mely pár éve 
már látható volt, akkor a Kiss Bá-
lint Református Általános Iskola 
adott helyszínt az igen nagy ér-
deklődést mutató kiállításnak. 
– Már 8-10 éve is nagy sikere, 
volt ennek a projektnek, ponto-
san az interaktív jellegéből faka-
dóan, hiszen jobban megfogja a 
célközönséget, a gyermekeket. 
Öröm számunkra, hogy most is 
számos iskolai osztály, pedagó-
gus, fiatal és szülő fogja megte-
kinteni. Reméljük, ugyanolyan 
hatékony lesz, mint évekkel ez-
előtt – fogalmazott Gál Antal. 

Szirbik Imre polgármester 
megnyitó beszédében rámuta-
tott, a drog nem olyan dolog, 
ami elől homokba dughatjuk a 
fejünket. – A szerhasználói kor-

határ csökkenésével egyre ko-
molyabbá válik az ügy, és szinte 
bárki a rabjává, érintetté válhat, 
ezért fontos, hogy az ismeretek 
egyre szélesebb körben elterjed-
jenek. Szeretném, ha ennek ér-
dekében minden eszközt fel tud-
nánk használni – zárta beszédét 
a város első embere.

A megnyitót követően Var-
ga Dániel programigazgató mu-
tatta be a kiállítást. A 2001 óta 
működő tárlatot több mint 130 
helyszínre vitték már el, 10 al-
kalommal határon túlon is be-
mutatták, ezalatt körülbelül 200 
ezer látogatója volt. A nonprofit 
vállalkozás emellett pedagógu-
soknak és szociális munkások-
nak szóló képzéseket is tart.

A látványra, vizuális elemek-
re épülő kiállítás közel 130 négy-
zetméteren terül el, a szentesi 
helyszínen 5 szóbából áll. A szo-
bák, a fogyasztóvá, majd a füg-
gővé válás lineáris folyamatát 
mutatják be különböző vizuá-
lis és tárgyi eszközökkel, melyek 
egyúttal a szerfogyasztók lelki 
világát is kifejezik. 

Barát László, a Szentesi Csa-
ládsegítő Központ munkatár-
sa, a Szentesi Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum koordináto-
ra elmondta, az iskolai frontális 
előadásokkal ellentétben – amik 
rövid, tanórai keretben valósul-
nak meg –, sokkal szemlélete-
sebb ez a kiállítás, ami lehető-
séget biztosít a reakcióra, illetve 
élményszinten átélnek a fiata-
lok olyan dolgokat, amiket adott 
esetben egy iskolai óra kereté-
ben nem lehet megtenni. – Úgy 
gondolom, a kiállítás beindítja a 
résztvevő fantáziáját, gondolko-
dását, és könnyebben ráirányítja 
a figyelmet azokra a problémák-
ra, amikre szeretnénk felhívni a 

figyelmet. Emellett a tárlat fiatal-
barát, nem véleményez, a meg-
szerzett élményekre épít, és sok-
kal kevésbé szájbarágós, mint 
egy iskolai információátadó óra.         

A kiállítást a délelőtti órákban 
az előre bejelentkezett oktatá-
si intézmények diákjai és peda-
gógusai tekintik meg, a délutá-
ni időpontokra, azonban várják 
további csoportok jelentkezé-
sét. Ezzel kapcsolatban a Szente-
si Családsegítő Központ munka-
társánál, Kaiser Andreánál lehet 
érdeklődni, a 06-63/561-510-es 
telefonszámon.

A szentesi képviselő-testület, 
szeptember 28-án tartotta soros 
ülését a nyári szünet után. Zárt 
ülésen döntöttek a városatyák 
a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 
ügyvezetőjének személyéről. 
Döbrőssy Iván nyugdíjba vonu-
lása után, Nagygyörgy Zsolt ve-
zeti a kft-t. A bölcsőde vezetője 
továbbra is Szőllősi Ágnes marad. 
Az ülésen tárgyalták az önkor-
mányzat féléves költségvetési 
beszámolóját, melyet egyönte-
tűen kiegyensúlyozottnak talált 
a testület. Heves vita alakult ki a 
kulturális koncepcióval kapcso-
latban, mely napirendnél Szirbik 
Imre polgármester igen erős kri-
tikát fogalmazott meg a művelő-
dési központ igazgatója, Varróné 

Szabó Ildikó munkájával kapcso-
latban. A Gólyás-házra 2018 feb-
ruárjában ír ki pályázatot az 
önkormányzat, melynek feltéte-
leiről is határoztak a városveze-
tők. A pályázat bárki számára el-
érhető lesz a város honlapján. A 
házhoz menő hulladékgyűjtés 
az üveg szelektív gyűjtését nem 
tartalmazza, így meghagyják a 
szelektív hulladékgyűjtőszigete-
ket erre a célra. A könyvtár-kér-
dés végére is pont került, Szűcs 
Ildikónak, szeptember 29-vel si-
került a végelszámolást befe-
jeznie, mely szokatlanul hosszú 
ideig, egy évig tartott. A város-
nak közel havi 1 millió forintjá-
ba került ez a „talpraesett végel-
számolás”.

Mint arról már beszámoltunk, megkezdődött Szentes Településké-
pi Arculati Kézikönyvének (TAK) és ezen alapuló Településképi Ren-
deletének (TKR) a kidolgozása a helyi minőségi és fenntartható épí-
tészet elősegítése érdekében.  Az említett témában, október 3-ára 
hívott össze lakossági fórumot a polgármester, a Szentes Szecessziós 
Házban. A konzultáción jelen volt a Városfejlesztési bizopttság részé-
ről Antal Balázs Tibor elnök és Dömsödi Mihályné bizottsági tag, illet-
ve a Tulajdonosik és pénzügyi bizottság elnöke Móra József. A munka-
indító lakossági konzultációra meglehetősen gyér volt az érdeklődés, 
ezért továbbra is kérik Önöktől, hogy gondolataikkal, véleményükkel, 
nevet és elérhetőséget tartalmazó levélben írják meg a TAK@szentes.
hu e-mail címre, vagy postán a Polgármesteri Hivatalnak (6600 Szen-
tes, Kossuth tér 6.), hogy mit tartanak fontosnak Szentesen a város-
kép arculatát tekintve. Írjanak példa-értékű épületekről, közterekről, 
lehetőleg egy fényképet mellékelve. A munkában való részvétel kö-
szöni a városvezetés. A cél, a város vonzerejének a növelése.

Drogprevenciós kiállítás a fehér ház emeletén

A nappaliból a labirintusba

Új vezető az SzVSz élén Legyenek közös céljaink
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Majzik Attila

Szoros kapcsolatot ápol 
Szentes és Skierniewice, leg-
utóbb lengyel testvérváro-
sunk delegációja látogatott el 
városunkba pár napra.

Szentes és Skierniewice 2004-
ben kötött testvérvárosi part-
nerszerződést, azóta élő és szo-
ros kapcsolat van a lengyel és a 
magyar település között. A két 
város vezetői és képviselői már 
több ízben meglátogatták egy-
mást, most a szentesieken volt 
a sor, hogy vendégül lássák len-
gyel barátainkat.

A közös nyelvet – mint oly sok 
esetben – ezúttal is a foci jelen-
tette, a skierniewicei polgármes-

teri hivatal csapata több mecs-
cset is játszott, tudtuk meg dr. 
Chomiak Waldemartól, aki végig 
tolmácsolt a vendégeknek. – Na-
gyon jól érezték magukat, mint-
ha már hazajárnának Szentesre. 
A kapcsolat kezdete óta köve-
tem ezt a testvérvárosi viszonyt, 
én is többször jártam Skierniewi-
cében. – mondta el a képviselő, 
aki kiemelte a helyi vállalkozók 
szerepét is ebben a kapcsolat-
ban.

– Dicséret és köszönet ille-
ti Csernus Lászlót, aki ennek az 
élő testvérvárosi kapcsolatnak 
a megteremtője. Ez a jó viszony 
már nem a delegációkról szól, 
hanem magánemberekről, akik 

kölcsönösen vendégül látják 
egymást. Idén az önkormány-
zat is részt vett a terhek vállalá-
sában, Kalamusz Endre például 
a horgásztanyáját ajánlotta fel 
egy esti programhoz, Antal Ba-
lázs Tibor a képviselői keretéből 
nyújtott támogatást és Farkas 
Sándor, a térség országgyűlé-
si képviselője is sokat tett azért, 
hogy színesebb legyen a vendé-
gek programja – mutatta be a 
testvérvárosi viszonyt Chomiak 
Waldemar. A képviselő hangsú-
lyozta, a szentesiek meleg ven-
dégszeretetét viszonozzák majd 
Lengyelországban is.

A testvérvárosi kapcsolatok 
lényege, hogy a városok lakos-
sága profitáljon belőle – mu-
tatott rá Chomiak Waldemar. A 
képviselő elmondta, a kezde-
ti időkben iskolának, sporto-
lóknak, művészeti iskoláknak 
segített kijutni Skierniewicé-
be, majd lengyel diákoknak se-
gített több szentesi látogatás 
megszervezésével. – Most azon 
dolgozom, hogy a Horváth Mi-
hály Gimnázium partneri kap-
csolatot tudjon kialakítani egy 
lengyel középiskolával. Ebből 
a gyerekek is tudnak profitálni 
nyelvtudásban, tapasztalatszer-
zésben – beszélt a jövőről a kép-
viselő.

A lengyel vendégek három 
napot töltöttek Szentesen, eza-
latt jártak Ópusztaszeren is. Vá-
rosunkból leginkább az őket kö-
rülvevő vendégszeretet tetszett 
nekik a legjobban. – Nagyon jól 
érezték itt magukat, teli van az 
internet a képeikkel, a fényké-
palbumnak pedig a „Látogatás 
magyar testvéreinknél” címet 
adták. Ízlett nekik az itteni ha-
lászlé is, amit Nyári János mes-
terszakács készített – összegzett 
Chomiak Waldemar, aki hoz-
zátette, örültek annak is, hogy 
megismerhették a magyar törté-
nelem egy fontos szeletét. – Az 
ópusztaszeri Feszty-körképnek 
van egy lengyel vonzata is, 1991 
és 1995 között egy lengyel resta-
urátor csapat, a wroclawi Ars An-
tiqua állította helyre a körképet. 
Ebben az időben jártam egye-
temre Szegeden, így restaurálás 
közben is láthattam a Feszty-kör-
képet – mesélt élményeiről a 
képviselő.

A vendégek számára az is szí-
vet melengető élmény volt, 
hogy Szentesen van egy emlék-
mű, a II. világháborúban elesett 
lengyel pilóták emlékére, itt ko-
szorút helyeztek el.

Mindkét fél bízik abban, hogy 
minél hamarabb folytatódik ez 
az erős testvérvárosi kapcsolat, 
már akár novemberben vagy de-
cemberben érkezhetnek ven-
dégek Szentesre a skierniewicei 
gimnáziumból.

Majzik Attila

Egy forgalmas útkeresztező-
dés nem a legbiztonságosabb 
terep egy kerékpáros számá-
ra, több lakossági megkeresés 
is érkezett a képviselők felé ez 
ügyben. Ennek hatására egy 
új körforgalom épülne a Kos-
suth Lajos utcán, az evangéli-
kus templomnál, ha a bürokrá-
cia nem hátráltatná a munkát.

Szentes új körforgalma a Kos-
suth Lajos utca, a József Atti-
la utca és a Horváth Mihály utca 
találkozásánál fog megépülni. A 
kereszteződésben, ahol gyalo-
gos-, kerékpáros- és autós forga-
lom is találkozik, már többször 
történt közlekedési baleset, leg-
utóbb szeptember végén.

– A mi feladatunk, hogy biz-
tonságosabbá tegyünk egy ke-
reszteződést, ha a város la-
kossága is azt kéri. A 2017-es 
költségvetésben 6 millió forintot 
különítettünk el a csomópont át-

építésére, ezt az összeget a ter-
vezésre és a kivitelezésre lehet 
fordítani – tájékoztatta lapunkat 
Antal Balázs Tibor, aki hozzátet-
te, ennek ellenére az elmúlt fél 
évben nem sok előrelépés tör-
tént az ügyben.

A Városrendezési, -fejlesztési 
és Idegenforgalmi Bizottság el-
nöke leszögezte, csak az elmúlt 
két hónapban mozdult meg a 
körforgalom ügye, miután több-
ször is járt a Műszaki Osztályon. 
– Ennek az osztálynak van fel-
adata, és azt a feladatot végre 
kell hajtani. Úgy látom, a Műsza-
ki Osztályon nem úgy mennek 
a dolgok, az ügyintézések, ezt 
a kritikámat a testületi ülésen is 
megfogalmaztam – hangsúlyoz-
ta a képviselő.

Antal Balázs Tibor ennek el-
lenére bízik abban, hogy még 
idén elkészül az új körforgalom. 
– Szerettem volna, ha minél ha-
marabb megépül a körforgalom, 
de úgy látom, hogy még mindig 

a bürokrácia útvesztőiben sza-
ladgálunk. Szomorú lennék, ha 
idén december 31-ig nem ké-
szülne el, mert nem szeretnék 
több balesetet. A város lakos-
sága biztonságban akar átkelni 
ezen a kereszteződésen – szö-
gezte le a Városfejlesztési Bizott-
ság elnöke.

A forgalmas kereszteződés-
ben egy autósnak több helyre 

is kell figyelnie egyszerre, hiszen 
az autók mellett a kerékpárosok 
és a gyalogosok is abban a cso-
mópontban találkoznak, vala-
mint a buszok is arra közleked-
nek. A vélekedések szerint már 
eleve hibásan lett megtervezve 
az az útszakasz, és ez vezetett az 
ott előforduló balesetekhez. Ezt 
a helyzetet szeretné kijavítani az 
épülő körforgalom.

Körforgalom épül a Kossuth utcán az evangélikus templomnál 

Veszélyes kereszteződésből biztonságos csomópont

Lengyel-magyar, két jó barát
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Sebők Tamás

A Szentes-Csongrád Rotary 
Club felajánlásából egy kor-
szerű számítógéppel gazda-
godott a Hajléktalan Segí-
tő Központ. Az új eszközt a 
helyi Rotary Club két képvi-
selője adta át az elmúlt pén-
teken.

Berki András, a Hajléktalan Se-
gítő Központ vezetője elmond-
ta, a 21. század az intézményt 
sem tudja elkerülni, és az ellátot-
tak részéről is felmerült a közös-
ségi számítógép használatának 
igénye. A Szentes-Csongrád Ro-
tary Club kapott az alkalmon, és 
egy korszerű eszközt ajánlott fel 
a központ részére. Tímár Ferenc 

elnök lapunknak úgy fogalma-
zott, a klub alapvető feladata az 
elesett – jelen esetben hajlékta-
lan – emberek segítése. – A szá-
mítógép igénye az egyik ellátott, 
Benyó Tóth István részéről merült 
fel, akivel a szentesi könyvtárban 
ismerkedtem meg. Ő jelenleg 
közfoglalkoztatottként dolgo-
zik az önkormányzatnál, és mun-
kájához elengedhetetlen az esz-
köz használata. Az ő esetében 
tapasztaltam meg, hogyha va-
laki akar valamit, és ezért hajlan-
dó erőfeszítéseket tenni, akkor 
ez sikerülni fog. Nagyon jó érzés 
számunkra, hogy ezzel felaján-
lással egy kis magabiztosságot is 
tudtunk adni Istvánnak és a Haj-
léktalan Segítő Központnak.

Berki András rámutatott, a szá-
mítógép több szempontból is 
segítség az ellátottaknak. – Nem 
kell mondanom, hogy önéletrajz 
megírása, egy saját e-mail cím 
létesítése, egy levél  elküldése, 
egy álláshirdetésre való jelent-
kezés elengedhetetlen feltéte-
le a számítógép, és úgy gondo-

lom, hogy a közösségi háló, amit 
szinte mindannyian használunk, 
ugyanúgy igényként merül fel az 
ellátottak részéről is a távoli is-
merősök, rokonokkal való kap-
csolattartás érdekében. Az in-
tézmény jelen pillanatban telt 
házzal üzemel, ez 56 ellátottat 
jelent. – A számítógép igény en-
nél sokkal nagyobb. Az ún. krí- 
zisidőszak beálltával van lehe-
tőség a létszám saját hatáskö-
rű bővítésére. Az ellátottak kö-
rülbelül 80-90 százalékának van 
szüksége internetelérésre és kü-
lönböző eszközök használatára – 
fogalmazott a vezető.

A Hajléktalan Segítő Központ 
a már említett létszámbővítés-
sel készül a téli időszakra. Berki 
András elmondta, minden olyan 
időszakos feladatot elvégeztek, 
mely a felkészülés stádiumába 
tartozik, és előreláthatólag ki is 
használják majd a bővítési le-
hetőségeket annak érdekében, 
hogy gondoskodni tudjanak 
mindenkiről, aki igénybe akarja 
venni az ellátást.

Palicska Irén

Mintha egy maszkabálba 
csöppentem volna pénteken 
este. Otthonkákba, kendők-
be öltözött, felsőruházaton fe-
hérneműt viselő, kifestett ki-
lencedikesek, úszósapkával 
vagy szivárványszínű paróká-
val a fejükön várták, hogy fel-
avassák őket. Előtte azonban 
válogatott „kínzásoknak” ve-
tették alá őket a végzősök. Ti-
zennégy feladatot kellett tel-
jesíteniük a kis gólyáknak az 
ifjúsági házban megrendezett 
avatáson. 

A jól ismert újságpapír-tánccal 
indult az este. Minden kilencedik 
osztályból egy párt szólítottak ki, 
akik egy egyre zsugorodó papír-
darabon táncoltak. A győztes 

pár lett a gólya király és királynő. 
Uralkodásuk alatt nekik kellett 
minden feladat után feltakaríta-
ni. A második feladatban fenék-
re kötött lufikat kellett kilyukasz-
taniuk a kiválasztottaknak. Mint 
kiderült, ez nem is olyan egysze-
rű. Sokféle technikát bevetet-
tek a kilencedikesek. A hangu-
lat már itt a tetőfokára hágott. 
Szókirakás betűtésztából, vizes 
majd lisztes tálból kukacok ki-
halászása (könnyítés volt, hogy 
a kukacok gumicukorból készül-
tek), finomság-evő verseny, lufi 
borotválás, sminkelés bekötött 
szemmel. Csak egy kis ízelítő a 
feladatokból. 

A zenés-énekes részeknél iga-
zi buli hangulat alakult ki. A ka-
raoke-partin felcsendült a Nád 
a házam teteje, a - számomra is-
meretlen – Sej, ribizli, piros bicik-
li és a Pálinkadal is. Az nyert, aki a 
legnagyobb bulit csinálta. A lég-
zenekarban pedig minél több 
hangszert kellett „megszólaltat-
ni”. Már itt tisztán látszott, kik 
az osztályok bohócai. A finálé-
ban begyakorolt koreográfiákat 
mutattak be a kilencedikesek, 
az Érik a szőlő techno verziójára. 
Majd a zsűri összegezte a pont-
számokat és kihirdette a győz-

test. A versenyt a 9. A osztály 
nyerte. Végül az osztályok fél lá-
bon ugrálva letették a gólya-es-
küt, így teljes jogú tagjai lettek a 
Borosnak. 

Somosné Puskás Krisztina a 
HSZC Boros Sámuel Szakgimná-
zium és Szakközépiskola igazga-
tója 23 éve tanít az intézmény-
ben, akkor is volt és azóta is van 
gólyaavató. Tehát több mint har-
minc éves hagyománya van az 
eseménynek. Nagyon jól érez-
te magát és szerinte a gyere-
kek is nagyon élvezték. Fergete-
ges hangulatú rendezvény volt 
-– nyilatkozta lapunknak.  Na-

gyon örült neki, hogy a kilence-
dikesek vidáman és felszabadul-
tan vettek részt a feladatokban, 
amelyeket a végzősök állítottak 
össze szigorú cenzúra mellett. A 
tanárok engedélyezték ugyanis, 
hogy mi kerülhet be a gólyaava-
tás repertoárjába. Az igazgató-
nő elmondta azt is, hogy eléggé 
tiszta profilú osztályok alakultak 
ki. Talán egy kis kavarodás van 
a gazdaságiak között. Az iskolá-
ban működik logisztika, közgaz-
dasági és egészségügyi osztály 
is. Logisztikusok két osztályba is 
kerültek, az idegen nyelv alap-
ján válogatták szét őket. Nagyon 
elégedettek azzal, hogy három 
osztály tudtak elindítani. Bíznak 
benne, hogy ezt a jövőben is 
megtehetik. 

Számítógépet kapott a Hajléktalan Segítő Központ

Gólyaavató a Borosban

Október 12-én, csütör-
tökön a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Szen-
tesi Szervezete ruhaosz-
tást tart 15-16 óra között 
a Málta-házban.
(Szentes, Sáfrán Mihály 
utca 31.)
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Halupa B. Eszter

A tavalyi vendéglétszámát 
megduplázta a II. Efitt Sport-
nap. Idén második alkalommal 
szervezte meg rendezvényét 
a Szentesi Egészségfejleszté-
si Iroda az egészségtudatos 
életmód jegyében, a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok-
ban, szeptember 30-án.

A sportnapot Farkas Sándor, a 
térség országgyűlési képviselő-
je nyitotta meg, és jelen volt a 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház részéről dr. Szilá- 
gyiné Kádár Irén ápolási igazga-
tó. Az EFI vezetője, Czakó-Kádár 
Viktória ismertette a programo-
kat, majd egy fél óra múlva már 
az elegáns ruhát felváltotta a 
sportos dressz, és az első sorban 
mosolyogva végezte a gyakorla-
tokat Bagi Alexandra alakformá-
ló tornáján. 

– Évekkel ezelőtt annyira sze-
rettem az Aerobik Napot, úgy ér-
zem, hogy ezzel a rendezvénnyel 
mintha kezdene ismét feléled-
ni – többek között ehhez hason-

ló mondatokra lettem figyel-
mes, az elszánt, csinos hölgyek 
között. – Idén több mint 300 lá-
togatóval büszkélkedhetünk. 
Nagy öröm számomra, hogy 
az Európai Sporthéten sikerült 
megtartanunk ezt a közösség- 
építő eseményt. Igyekeztem 
úgy összeállítani az óraadó-
kat, hogy bárki ki tudja válasz-
tani a számára legmegfelelőbb 
mozgásformát – mesélte izga-
tottan Czakó-Kádár Viktória. Az 
alakformáló torna után Scheffer 
Szilvia tartott boksz aerobikot, 
mint említette, közkívánatra. 
Ezt az órát nem lehet megun-
ni, tele van kihívással, akaraterő-
vel és persze motiváló zenékkel. 
Locskai József ismét egy kemény 
edzéskörre várta a résztvevőket, 
funkcionális edzésre. A trainer 
kiemelte, hogy fontos a gyakor-
latoknál a helyes testtartás, ezért 
igyekezett mindenki számára 
megmutatni a helyes gyakorlat-
végzést. A köredzéssel párhu-
zamosan kezdte óráját Gombás 
Gabi, aki mellett már sok irányzat 
elhaladt az évek alatt, és a kihí-

vást a Deep Work órákban találta 
meg, amely az egyszerűbb gya-
korlatokon át vezet az intenzív 
mozgásig úgy, hogy a belső spi-
ritualitásunkat érezzük. Ezen az 
órán mezítláb tornáztak a csar-
nokban és a cipőjüket dr. Muzsik 
Réka Body Art órájára sem kellett 
visszavenni. Ez a mozgásforma 
testvére a Deep Worknek, Ara-
diné Kati Zumba órájával pedig 
felpörgette a sportcsarnok apra-
ját-nagyját. Czakó-Kádár Viktória 
gerinctréninget tartott, Kiss Judit 
is ismét kitett magért, az izomláz 
garantált volt. Az órák között is-
teni illatok keringtek  a levegő-
ben, hiszen az egyik helyi edény-
bolt palacsinta kóstolót tartott, 
finom fahéjjal ízesítve. Az egész-
ségnap tehát nemcsak a mozgás 
örömére hívta fel a figyelmet, 
hanem olyan konyhai eszközö-
ket is láthattak az érdeklődők, 
melyekkel egészségesebb étele-
ket tudnak a család asztalán tá-
lalni. Vitaminok, táplálékkiegé-
szítőkben sem volt hiány, illetve 
ételkóstolóval is kedveskedtek a 

szervezők. A magvas csirkemell-
falatok mellett, otthon is köny-
nyen elkészíthető chiapudin-
got kóstolhattak a résztvevők, 
mely egy könnyed desszert. Eb-
ben Nyári János szakácsmester, 
a Központi Gyermekélelmezé-
si Konyha vezetője volt az ille-
tékes, akitől a receptet is sokan 
elkérték. Az EFI munkatársai fo-
lyamatosan szűrték azokat, akik 
kíváncsiak voltak egészségi álla-
potukra. A Mammográfiás Köz-
pont kollégái az önvizsgálat fon-
tosságát hangsúlyozták. Este fél 
6-kor el is érkeztünk a nap sztár-
vendégéhez, Katus Attilához. A 
trainer, személyi edző, sikeres 
üzletember, aki az aznapi ne-
gyedik fellépése után is teli van 
energiával és a következőt tet-
te ki a közösségi oldalra: „Tegnap 
Szentesen is jártam. Mit mond-
jak nagyot nőttek az ott élők a 
szememben! Jó pár egészségtu-
datos, sportolni szerető ember-
rel találkoztam! Gratulálok!”

Az egészség jó buli
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Halupa B. Eszter, Rozgonyi Ádám

Az ember és a magyar mun-
kavállaló a legfontosabb ér-
ték a Legrandnál – olvasható 
a Legrand Csoport bemutat-
kozásában. Egy olyan munka-
helyként jellemzi a cégcsoport 
önmagát, ahol a munkaválla-
lók motiváltak és elkötelezet-
tek. Hogy mindez nem csu-
pán cégmarketing, arról egy, 
a vállalatnál dolgozó ember 
élete mesélhet a leginkább. 
Szólát Imre géplakatos tanuló-
ként kezdett a Kontakta Alkat-
részgyárban, és lett a jogutód, 
a Legrand Zrt. műanyagüze-
mének egyik  csoportvezető-
je. Évtizedek után sem bánta 
meg, hogy annak idején a cég 
mellett voksolt.

Hősünk a '80-as évek elején lá-
togatott először a gyárba. Ami-
kor megkérdezték tőle, hogy 
szeretne-e ott dolgozni, még 
nemmel válaszolt. Aztán 1984-
ben már munkába is állt, mint 
iskolája és az üzem ösztöndíjas 
géplakatos tanulója. Sokat ta-
nult Fábián Mihálytól, akire má-
sodik édesapjaként tekint. A mai 
napig jó kapcsolatot ápol vele. 
Tizenhárom éven át volt a TMK 
műanyagüzemében karbantar-
tó lakatos, majd nehéz idők kö-
vetkeztek. Betanított munkás 
állást ajánlottak neki, amit elfo-
gadott, mivel a cégnél szeretett 
volna maradni. Sokat kellett dol-
goznia. Előbb az A, majd a B cso-

portba került. Néhány év múl-
va az akkori vezető kereste meg 
azzal, hogy menjen át a C cso-
portba gépbeállítónak. – Gyor-
san tanultam. Már 11 éve vagyok 
csoportvezető – mondta Imre. 
Szemléletmódja, a munkához 
való hozzáállása nem változott 
az évek során. – Úgy végzem a 
munkámat, mint a TMK-ban. Ha 
hiba, probléma van a gépekben, 
azok okát próbálom megkeres-
ni. Így sokkal hatékonyabban le-
het dolgozni – osztotta meg la-
punkkal. Ahogy fogalmazott, az 
emberi része a legnehezebb a 
közös munkának. – Két ember 
sem egyforma, és mivel három 
műszak van, nem mindig pihe-
nik ki magukat az alkalmazottak. 
Az éjszakás műszak után nehe-
zebben alszik az ember. Különö-
sen nehéz, ha behozzák a dol-
gozók a  problémákat a gyárba 
és ezeket nagyon nehéz kezel-
ni. Én is ilyen vagyok, előfordul 
velem is – beszélt őszintén Imre, 
hozzátéve, hogy csoportvezető-

ként sincs függetlenítve, ugyan-
úgy dolgozik, beállítási mun-
kát végez ötödmagával. Rajtuk 
kívül 9 dolgozó van a csapatá-
ban, két férfi és hét nő. Kevés a 
fiatal, mert nem egyszerű, sőt 
embert próbáló munkáról van 
szó. –Itt nem te diktálsz, hanem 
a gép. Különböző minden mun-
kafolyamat. Valamelyik nagyobb 
koncentrációt, munkabírást igé-
nyel. Nagyon oda kell figyelni. Itt 
nincs üresjárat, mindig vannak 
problémák – érzékeltette a fela-
dat komolyságát. 

– A munkához való pozitív 
hozzáállás, a folyamatos tanu-
lás, a szorgalom jó pont. Kide-
rül, hogy ki alkalmas a munkára, 
és ki nem – folytatta. Követendő 
példaként említette legfiatalabb 
kollégáját, aki noszogatás nél-
kül kérdezett, és próbált a lehe-
tő legtöbbet tanulni. Mostanra 
nyugodt szívvel ajánlja minden 
feladatra. – Ha gond van, a tech-
nológia nem segít, csak a tapasz-
talat. Sok cserét hajtunk végre. 

A három műszak egy nap alatt 
átmozgatja az egész műhelyt – 
jegyezte meg. Arról is beszélt, 
hogy égető szükség lenne a jó 
szakemberekre. – Aki jól végzi a 
munkáját, azt megbecsülik. Úgy 
érzem, hogy engem megbecsül-
nek – mondta. Elmesélte, hogy 
kikérik a véleményét, munkatár-
sai úgy érzik, elegendő szakmai 
tapasztalat birtokában van. – 
Már ezért megéri dolgozni – fűz-
te hozzá elégedetten. 

A cégvezetés választotta ki, 
hogy Szentesi Hős legyen, amely 
szerinte azért történhetett meg, 
mert jól dolgozik. – Amit elvál-
lalok, azt mindig megcsinálom. 
Valószínűleg jól is – említette 
szerényen. A gépbeállító csapa-
tot összetartó közösségként jel-
lemezte. Közös programként 
együtt főznek vagy sportnapon 
vesznek részt. Imre hobbija a ke-
rékpározás – akár 70 kilométert 
is teker egy délután –, amellyel 
állítása szerint több kollégáját 
is megfertőzte. Más, komolyabb 
elfoglaltságot is talált magának, 
hiszen most tűzoltásvezető tan-
folyamra jár. Nem kíméli magát, 
hiszen ez a hivatás sem egy, ha-
nem három műszakos. 

Az interjú során többször be-
szélt az idő múlásáról, és hogy 
alig hiszi el, hogy már lánya is 14 
éves. Ahogy a családjával, úgy a 
Legrandnál töltött időt nem saj-
nálja, úgy érzi, jól választott. – 
Cukrász, autó- vagy repülőgép-
szerelő is akartam lenni, de azt 
kell, hogy mondjam, nem bán-
tam meg semmit. Úgy érzem, 
hogy szükség van rám ennél a 
cégnél – fogalmazott.

A becsületes, jól elvégzett munkában hisz

Gordon Matthew Thomas 
Sumner. Sokaknak nem mond 
semmit ez a hosszú név, azon-
ban ha Sting becenévvel, illet-
jük, ezrek kapják fel a fejüket. 
Az angol zenész, énekes-dal-
szövegíró, politikai aktivista 
és színész életét már nagyon 
sok kötet feldolgozta, a kö-
vetkező műről szóló ajánlónk 
azonban az egyik leghitele-
sebb forrásból, magától Sting-
től származik. Az idén megje-
lent 288 oldalas kiadvány az 
Európa Kiadó gondozásában 
került a boltok polcaira.

„Miután életem nagy részé-

ben dalszerző voltam, rövid, rí-
mes versszakokba sűrítettem 
gondolataimat és érzéseimet, 
és zenét írtam hozzájuk, soha-
sem jutott eszembe, hogy köny-
vet írjak. De amikor eljutottam 
a számvetésre késztető ötven- 
éves korba, azt vettem észre, 
hogy most először kedvem tá-
madt hosszú prózai szövegeket 
írni, ami éppannyira ösztönző-
nek és izgalmasnak bizonyult, 
mint amilyen a dalszerzés volt 
valaha is.

És így kezdett formát ölteni a 
Széttört zene. Ez a könyv életem 
korai szakaszáról szól, a gyerek-

koromtól a serdülőkoromon át 
majdnem egészen a Police-szal 
aratott sikereim kezdetéig. Ezt 
a történetet nagyon kevés em-
ber ismeri. 

Nem volt kedvem a hagyo-
mányos önéletrajzok szabályai 
szerint mindent elmesélni, ami 
valaha történt velem. Ehelyett 
az vonzott, hogy megvizsgáljak 
bizonyos pontokat, egyes em-
bereket és kapcsolatokat, konk-
rét eseményeket, amelyek ma 
is nagy erővel rezonálnak ben-
nem, miközben próbálom meg-
érteni a gyereket, aki voltam, és 
a felnőttet, aki vagyok.”

Könyvajánló: Széttört zene 
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Palicska Irén

Nemrégiben láttam a közös-
ségi oldalon, hogy az egyik 
anyuka ismerősöm nyert egy 
fotópályázatot, amellyel részt 
vehet egy tanfolyamon. Gon-
doltam, ha szeret fényképez-
ni, akkor talán írni is. Andit, 
és kisfiát a három éves, min-
dig huncut Zolcsit Zenebölcsi-
ből ismerem. Ma fogadják sze-
retettel Andi fotós történetét. 

Igen, sokat van a kezemben a 
telefon, néha túl sokat. Amikor 
még itthon voltam kisfiammal, 
akkor kapcsolat volt a „külvilág-
gal”: családdal, régi barátokkal 
és kollégákkal. Egy éve ismét 
munkaeszköz és emellett hol 
GPS, hol jegyzettömb, ébresz-
tőóra vagy naptár - bár ez utóbbi 
funkciót sokak szerint felesleges 
használnom, mert fejből tudom 
a fontos dátumokat. Amit vi-
szont nem említettem, és évek 
óta fontos számomra, hogy mi-
vel mindig nálam van a telefon, 
így mindig nálam van a fényké-
pezőgép (funkciója)  is.

Nem vagyok fotós, sose vol-
tam ilyen tanfolyamon (eddig), 
nem is az a cél, hogy díjnyertes 
képet készítsek, hanem az, hogy 
megmaradjon a pillanat, hisz 
egy örökmozgó, most már óvo-
dás nagyfiú mellett annyi min-
den történik. Nem sikerül jól 
minden kép. Sőt lehet, hogy csak 
minden 10. lesz értékelhető a kí-
vülálló számára, mert bemozdul 
vagy épp nem jó helyre fókuszál-
tam a sietségben, de majd pár év 
múlva a kisfiam számára szemlé-

letesebben tudom bemutatni a 
gyerekkorát.

Emlékszem kislányként meny-
nyit zaklattam az Anyukámat, 
hogy meséljen, mi minden tör-
tént velem, mikor totyogó vol-
tam. És akkor jött a kockás füzet, 
amiben leírta a történeteket és 
aranyköpéseket a ‘80-as évek kö-
zepétől kezdve, valamint előke-
rült a nagy kartondoboz, amiben 
a fényképeket tároltuk. Sokszor 
volt téma, hogy régen mennyi 
időbe telt, hogy újra lássuk és 
átéljük az emlékeket, amíg vár-
tunk az előhívásra.  Manapság 
kisfiam teszi fel a kérdést: Anya, 
hogy volt, amikor pici baba vol-
tam? Ilyenkor előkerül a mindig 
kéznél levő telefon és a fényké-
pek segítségével nyomban fel- 

elevenítjük az emlékeket.
Amikor telefonkészüléket vá-

lasztottam, mindig az egyik leg-
fontosabb szempont volt, hogy 
milyen képet készít, mivel az 
utóbbi pár évben már szinte 
nem használok fényképezőgé-
pet. Jön a kérdés, hogy akkor 
mindent meg is osztok azon a 
nagy „f” betűs közösségi olda-
lon? Hát, nem. A sok kattintgatás 
eredményét feltöltöm egy hatal-
mas tárhelyre és ott csoportosí-
tom őket. Tudom, hogy nem kí-
váncsi a nagy közönség, hogy a 
családunk épp melyik nap mer-
re járt, mennyire lett maszatos 
a gyerek a fagylalttól, vagy épp 
hogyan szeretgeti a hőn áhí-
tott kék traktort. Ezért vannak a 
fényképmegosztó alkalmazások, 

ahol én mondom meg, hogy ki-
vel osztom meg az emlékeinket. 
Szuper funkcióként néha készít 
nekem egy-két kollázst is, hogy 
akár egy képpel is össze tud-
jam foglalni egy-egy hétvégén-
ket. Mindemellett sokszor jóle-
ső érzés, hogy emlékeztet arra, 
mi történt egy - két - három - 
sok évvel ezelőtt. Ez a napok-
ban is így történt: eszembe jut-
tatta, hogy már 6 éve mondtuk 
ki a boldogító IGEN-t. Három éve 
már, hogy az épp pár hetes ba-
bánkkal csak arra futotta az ün-
neplés, hogy tortázzunk egyet. 
Tavaly pedig már egy közös 
ebéddel ünnepeltük a Nagy na-
punkat – csakúgy, mint az elmúlt 
hétvégén.

Pár hónappal ezelőtt láttam 
egy versenykiírást egy babafotós 
blogon: mobillal készíts fényké-
pet, adott témában a gyerkőcről! 
Ez az - ezt nekem találták ki! Sok 
cuki fényképet láttam fagyi-maj-
szoló, olvasó vagy épp alvó gyer-
kőcről, amelyeken az anyukák 
szintén csak maguknak akarták 
a pillanatot megörökíteni. Kivé-
telesen nem a bezsebelt like-ok 
számítottak, a szerencse mel-
lém állt: meglátjuk, pár hét múl-
va tudok-e alapvető tudást elsa-
játítva már nem csak számomra 
értékes képet készíteni a meg-
nyert tanfolyam jóvoltából. Ad-
dig is gyarapodnak a telefonon 
a képfájlok, gyűlnek a polcon a 
fényképalbumok, amelyek mind 
tele vannak emlékekkel.

Garabáné Dancsik Andrea

Baba a fedélzeten

Anya telefonnal

Szecessziós Ház
Október 6-án, pénteken 18 

órai kezdettel a Szentesi Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Isko-
la gitár tanszakos növendékei-
nek koncertje lesz.

Szegvár
Október 6-án, és 7-én rende-

zik meg a III. Szegvári Bor és Ka-
lácsfesztivált a Művelődési Ház 
előtti téren. Pénteken 17 órakor 
kalácsszentelés, 17.30 órakor 
az Ébredés zenekar előadása, 
18.30 órakor Retro Party. Szom-
baton 10 órakor kiállítás meg-
nyitó, 10.30 órakor a Kurca- Parti 
Óvoda szüreti műsora, 11 órakor 
a Csiga Duó interaktív gyermek-
műsora, 12 órakor dr. Vigh–Mol-
nár Henriett népdalokat énekel, 
12.15 órakor Bazsa Mári Népdal-
kör műsora, 13 órakor az Oszt-
rák Felsőőri Magyar Néptánc- 
csoport fellépése, 13.30 órakor 
Néptánc fesztivál, 17 órakor Dér 

Heni, 18 órakor Palcsó Tamás, 19 
órakor Triász, 21 órakor Dj Domi-
nique, 22 órától DJ Hortobágyi 
szórakoztatja a közönséget.

Koszta József Múzeum
Október 7-én, szombaton 15 

órától a Múzeumok Őszi Feszti-
válja rendezvénysorozat kere-
tében kerékpáros kirándulást 
szerveznek a volt Koszta–ta-
nyához. Gyülekező a Kossuth 
téren a megyeháza előtt 14.45 
órakor.

Október 10-én, kedden 18 
órakor „A lámpás én vagyok” – 
irodalmi est a Péter Pál Polgár-
házban Arany János születésé-
nek 200. évfordulójára. Előadó: 
Ráfi Dénes és tanítványai.

Levéltár
Október 11-én, szerdán 10 

órakor  Reformáció 500. címmel 

Csongrád megyei levéltári na-
pok a Református Nagytemp-
lomban, orgonán közreműködik 
Nagy János. Köszöntőt mond 
Fehér Csaba lelkész és Labádi 
Lajos főlevéltáros, ny. igazgató.

Előadásokat tartanak Filep 
Antal néprajzkutató Blazovich 
László emeritus professzor, az 
MTA doktora, Hegyi Ádám egye-
temi adjunktus (SZTE BTK), Ho-
moki- Nagy Mária egyetemi ta-
nár, tanszékvezető (SZTE ÁJK), 
Mód László néprajzkutató, 
egyetemi adjunktus (SZTE), le-
vezető elnök Karikó-Tóth Tibor. 
A Templomi Galéria megtekin-
tése Mód László néprajzkutató 
tárlatvezetésével.

Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság

Október 19-én,18 órától a 

Művelődési és Ifjúsági Házban 
A reformációról katolikus szem-
mel dr. Török Csaba katolikus 
teológus, egyetemi tanár előa-
dása lesz.

Városi Könyvtár
Október 10-én, kedden a film- 

klubban a Befejezetlen élet 
című amerikai-német filmet ve-
títik.

Szentesi Sport-és Üdülő-
központ

Az alábbi szauna programok-
kal várják a látogatókat:

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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Sebők Tamás

A Djabe zenekar múlt hét 
pénteken adott koncertjével 
elstartolt a Zene-Világ-Zene 
koncertsorozata a Hangver-
senyközpontban. A jazzt és 
a világzenét ötvöző fővárosi 
csapat nyáron megjelent leg-
újabb lemezének dalait hoz-
ta el a szentesi közönségnek. 

A zene világnapja (október 1.) 
alkalmából szeptember 29-én, 
pénteken kezdődött a Zene-Vi-
lág-Zene 2017-2018-as évada. A 
jeles alkalomhoz különleges ze-
nekar is dukált, a Szentesen már 
többször bemutatkozó buda-
pesti Djabe nyitotta az idei so-
rozatot. A különlegességet így 
is magában rejtette az este, hi-
szen a zenekar a két alapító ta-
gon, Barabás Tamás basszus-
gitároson, valamint Égerházi 

Attila gitároson kívül teljesen új 
felállásban lépett színpadra. Mi 
is bizonyíthatná jobban a zene-
kar sikerét, mint az, hogy a kö-
zeljövőben – mint ahogy már 
korábban is – a Genesis egyko-
ri gitárosával, Steve Hackett-tel, 
valamint a legendás izlandi do-
bossal, Gulli Briemmel dolgoz-
nak közösen. 

A szentesi koncert nagy ré-
szét a New Dimensions Update 
Live című új lemez dalai adták, 
de számos korábbi szerzeményt 
is hallhatott a közönség. Bara-
bás Tamás virtuóz játéka ismét 
lehengerlő volt, ami egy loope-
res egyéni szólóprodukcióval 
teljesedett ki. Persze a zenekar 
többi tagja is kibontakozhatott 
csodás dobszólókat gitár és bil-
lentyű kompozíciókat hallhat-
tunk és sokszor vezérszerephez 
jutott Koós-Hutás Áron trombi-

tás is. A zenekar kis interaktivi-
tást is csempészett a műsorába, 
a közönség soraiban ülő kisfiút 
hívták fel a színpadra egy közös 
zenélésre, ahol mindenki furcsa 
afrikai hangszereket ragadott. 

A Zene-Világ-Zene legköze-

lebbi előadását nemzeti ünne-
pünkhöz kapcsolódóan októ-
ber 20-án rendezik meg, amikor 
Szvorák Katalin Kossuth-díjas és 
Liszt Ferenc-díjas magyar nép-
dalénekes, előadóművész láto-
gat városunkba. 

Virtuózok a hangversenyközpontban

A szegvári egyházközség-
ben immár több mint egy év-
tizede, hogy minden év szep- 
temberében ünnepi szent- 
mise keretében sor kerül azon 
házaspárok megáldására, 
akik az adott évben házassági 
évfordulót ünnepelnek. 

Az idén 33 pár volt jelen ezen 
az eseményen, köztük egy 60 
éves házasságukat ünneplő há-
zaspár is. Ellenben voltak, akik 
betegségre vagy elfoglaltság-
ra hivatkozva nem tudtak jelen 
lenni. A szentbeszéd után min-
den házaspár megújította há-
zassági ígéretét, majd ezt kö-

vetően a plébános elé járulva 
külön – külön áldásban része-
sültek. 

A jubiláló házaspárok megál-
dásának ünnepe mindannyiunk 
ünnepe volt, hisz mindenkinek 
van valami köze a családhoz, 
mindannyian családból szár-
mazunk. Ma is a legtöbb gyer-
mek családban születik, a jelen 
században a legtöbb ember a 
családot a boldogság keblének 
tartja. Hisz azért vagyunk, hogy 
szeressünk, hogy szeressenek, 
mert életünk szorosan összefo-
nódik másokkal. És azt először 
a családban tapasztaljuk meg. 

Isten úgy intézte, hogy mindig 
valakinek gyermeke maradjunk, 
vagy valakinek testvére, szülője, 
nagyszülője, rokona vagy hoz-
zátartozója legyünk. Ebből kiin-
dulva sokan tudjuk, hogy ezt a 
kapcsolatot nem lehet könnyen 
megszüntetni, mert ez egy élet-
re szól. Maga az Úr Jézus ebben 
példát mutatott, mert Ő is ilyen 
kapcsolatban élt Szűz Máriával, 
Szent Józseffel, rokonaival és az 
Ő követőivel. Ez a családi kap-
csolat kellene, hogy a modell, 
példa legyen a mai, a mi család-
jaink számára is. Hiszen korunk 
családjai válságban vannak, de 
a megoldásra vonatkozó eszkö-
zök bennünk vannak, csak ép-
pen felszínre kell hoznunk, és 
orvosolnunk a családokban a 
nézeteltéréseket. Éppen az or-
voslás hiányában, a valódi kap-
csolatok mindegyike, a férj – 
feleség, a szülő – gyermek, a 
testvérek közötti kapcsolata na-
gyon sok esetben megromlott. 
Ugyanakkor minél törékenyeb-
bek, sebzettebbek vagyunk, an-
nál több erőt kapunk a család-
tagok szeretetéből, abban az 
esetben, ha egymásra figyelünk. 
Először a családban tanulunk 
meg szeretetet adni és kapni, 
természetesen függetlenül at-
tól, hogy vallásosak vagyunk-e, 
vagy sem.

A családunkban kapjuk meg 
azt a fajta nevelést, hogy eltud-
junk fogadni másféle emberi 
közösségeket: az óvodát, az is-
kolát, a várost, a falut, az egy-
házközségeket, és hogy ezek-
be a közösségekbe be tudjunk 
épülni. Egy rendes meghitt csa-
ládban fedezzük fel Isten jelen-
létének és szeretetének élmé-
nyét is. A családi szentély kincs, 
melyet óvnunk kell, és nem ad-
hatjuk oda cserébe semmiért, 
mert család nélkül nem válunk 
igazi személlyé. Nyilván a csa-
ládban senki nem tökéletes, 
sem a párunk, sem a gyermeke-
ink, csak maga az Isten tökéle-
tes. De együtt élni szeretetben 
és harmóniában csak úgy lehet, 
ha mindig készek vagyunk újra 
gondolni, újra kezdeni a kap-
csolatot. Így válik a Szent család 
modellje, a mai családok példa-
képévé!

A szentmisét követően a ked-
ves jubiláns házaspárokat, jelen-
lévő családtagjaikat és minden 
hívőt, a templomkertben sze-
retetlakomával vendégeltünk 
meg, ahol mindenki megoszt-
hatta egymással saját gondo-
latait, majd remélhetőleg ma-
radandó élménnyel térhettek 
vissza otthonaikba.

Andrási Elemér plébános
Fotó: Kerekes Mátyás

Jubiláns házasok ünnepe Szegváron
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Darók József

Van olyan szerencsés Balázs 
Árpád, hogy a születésnapja 
éppen október 1-jére esik, azaz 
a Zene világnapjára. Szentes 
híres szülöttjét, díszpolgárát, 
az Erkel-és Magyar Örökség-dí-
jas zeneszerzőt, Érdemes Mű-
vészt 80. születésnapján szü-
lővárosában a róla elnevezett 
terem avatásával, valamint 
műveiből összeállított hang-
versennyel köszöntötték. Szen-
teshez való kötődése a mai na-
pig mélyen megmaradt, ez a 
lapunknak adott interjújából 
is kiderül, melyben több, eddig 
nem publikált részletet is meg-
osztott velünk.

A Lajtha László Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény egyik 
szakterme október 1-je óta 
Balázs Árpád nevét viseli, s szá-
mos személyes dokumentum és 
fénykép mutatja be innentől fog-
va a Szentesről indult nagyne-
vű zeneszerző pályáját, aki ezen 
a napon született 80 évvel ez-
előtt. Ezzel tiszteleg előtte a ze-
neiskola, ám emléket még nem 
állít neki, hiszen az ünnepelt re-
mek egészségnek örvend, maga 
is megjelent az eseményen, s bő 
baráti körben, humorát megcsil-
logtatva mesélt mestereiről, pá-
lyafutásáról. Hitvallása szerint a 
zeneszerzőnek mindig előre kell 
néznie, de ez a terem most mó-
dot ad kicsit visszatekintenie. Az 
avatást követően a megyeháza 
dísztermében a Szentesi Zene-
barátok Egyesülete nagyszabású 
hangversennyel, saját műveiből 
összeállított műsorral köszön-
tötte a mestert, Szentes számos 
díszpolgára jelenlétében. Talán 
nem is volt meglepetés, hogy a 
Lajtha László AMI gyermekkórusa 
a Mindenki című Oscar-díjas film-
ben is központi szerepet játszó 
Balázs-szerzemény, a Bodzavirág 

című kórusművel kezdte az estét. 
Szirbik Imre polgármester és Nagy 
János címzetes zeneiskolai igaz-
gató is üdvözölte az ünnepel-
tet, akinek hatalmas zeneszerzői 
munkásságát Berkes János ope-
raénekes és Nagy Johanna ének-
művész énekkel, Bódi Gabriella, 
Csúcs-Ádók Anita, Horváth Henri-
etta  zongorán, valamint a Bárdos 
Lajos Vegyeskar és Szentes Város 
Fúvószenekara mutatta be egy-
egy zenei darabbal, illetve meg-
határozó zeneművek részleteivel.

Születésnapokon a családja 
köszönti az embert, itt viszont őt 
egy nagyobb „család” ünnepel-
te, említettük meg Balázs Árpád-
nak, aki nagy-nagy szeretettel 
beszélt szülővárosáról. – Úgy va-
gyok, mint Arany János, aki a Tol-
di estéjében leírja Attila táborát, 
és azt mondja: „a kirepítő fészek”. 
Nekem ez Szentes, és az is marad 
mindörökre. Ezer szállal kötődöm 
ide, minden szempontból, és ze-
nei alapanyagomat tekintve is. 
Első zenei élményeimet itt kap-
tam, édesapám kiváló karnagy 
volt, nagyszerű énekkart vezetett 
50 évig, most egy néni idejött, aki 
még apám kezei alatt énekelt. Én 
nekik írtam itt az első darabjai-
mat gimnazistaként, zongorán 
kísértem őket.

Ötévesen született az első dala. 
– A Rákóczi utcában laktunk, a 
Csengettyűs iskola mellett, a még 
álló, de düledező hosszú házban, 
annak ablakából néztem a haza-
vonuló csordákat. A tehenek vo-
nulása ihletett meg, érdekes mó-
don tripodikus dalt szereztem, 
tehát két negyed, három negyed 

váltakozással, ösztönösen nem 
egy hagyományos opust gyártot-
tam – mesélte. 

A zeneakadémiai évek alatt 
Kodály Zoltán személyes felkéré-
sére gyűjtött népdalokat. – Azt 
mondta, „Balázs, nézze meg, mi-
lyen kubikos dalok vannak arra”. 
Akkor én lejöttem ide, s teljesen 
hihetetlen, háromszáz dalt vit-
tem Kodály tanár úrnak. És – ezt 
még soha nem mondtam el sen-
kinek – volt, hogy a vásárhelyi ha-
tárban lovat adtak alám, hogy 
gyűjteni tudjak, mivel egy baromi 
nehéz Tesla magnóm volt, s talán 
a világon az egyedüli vagyok, aki 
lóháton gyűjtötte a dalokat.

Három nagy mestere volt, 
mindhármuktól mást tanult meg. 
– Akkora szerencsém volt, hogy 
az akkori világ három legna-
gyobb zeneszerzőjétől tanulhat-
tam. Farkas Ferenctől a Zeneaka-
démián a mesterséget, hogyan 
kell felrakni a zenét, Hacsaturján-
tól a színes hangszerelést, utá-
na Petrassitól a fegyelmezettsé-
get. Na, ezt se mondtam még el 
sehol: életem legszebb pillanata 
volt, amikor 2014-ben a Zenea-
kadémián átvettem az aranydip-

lomámat, a fiam aznap délután 
lépett be a zeneszerzés tanszakra 
filmzeneszerzés tanárának. Ádám 
ugyanabban a teremben tanít, 
ahol engem annak idején Farkas 
tanár úr tanított – büszkélkedett 
Balázs Árpád.

A Bodzavirág című kórusmű-
ve Szigligeten született, ahol har-
minc éven keresztül nyaralt a 
család, Esterházy Péter, Ágh Ist-
ván családjával – mesélte Balázs 
Árpád. – Egyszer bodzavirágzás 
idején Nemes Nagy Ágnes köl-
tőnővel jártuk a csodálatos ar-
borétumot, s kiderült, szívünk 
szerelme a bodzavirág. Reggel 
a szobám ajtaján, a kulcslyukba 
be volt dugva egy vers a bodzá-
ról. Egy nappal később az ő kulcs-
lyukába be volt dugva a kotta. 
Na, ilyen gyorsan zenemű még 
nem született, talán Mozart idejé-
ben. Ki adja elő? Családi vállalko-
zás lett belőle, feleségem, Ágika 
énekelte. Akkor még nem sejtet-
tük, hogy a fiunk beépíti a Min-
denki című filmbe, ami hoz egy 
kis aranyszobrocskát Magyaror-
szágnak.

Megzenésítette a szentesi 
tehéncsordát és a bodzavirágot is

Ok
tó
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r 9
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Hétfő41.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Burgonyagombóc leves,
Sült csirkecomb,

rizibizi

Húsleves
Paradicsommártás, 

röszti burgonya, 
párolt sertésszelet

Kelbimbókrémleves
Harcsapaprikás, nokedli, 

csemegeuborka

Zöldbableves
Pulykavagdalt, 

burgonyafőzelék

Tárkonyos 
burgonyaleves
Sertéspaprikás, 

orsótészta, almapaprika
csokis szelet

Lencseleves
Velőropogós, Róbert mártás, 

vajas burgonya, muffin

Görög gyümölcsleves
Tengeri halfilé roston, 

rákmártás, tavaszi köret, 
burgonyahab

Csirkekrémleves,
Sertésszelet milánói

Székelygulyás
Mákos guba

Nádasdy húsgombóc- 
leves, Sonkás palacsinta rántva, 
burgonyapüré, piskótatekercs 

borhabbal

Kapros tökleves,
Gödöllői töltött csirkecomb, 

párolt alma, párolt rizs, 
diópuding, 

Karalábéleves,
Csáky rostélyos, vajas galuska, 

uborkasaláta,
gyümölcskrémes

Erőleves rántott 
borsóval, Hagymás rostélyos, 

angolos zöldköret, sült 
burgonya, fejes saláta

Spárgakrémleves,
Citromos-vajas sertésszelet, 

petrezselymes burgonya, 
barackbefőtt

Libaraguleves
Bevert tojás Hadik módra, 

szalmaburgonya, 
uborkasaláta

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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Darók József

Hogyan jutott el a 20. szá-
zad első felének divatja a szá-
zadfordulóra jellemző fűzőtől, 
a bizarr, hatalmas kalapoktól, 
a földet súroló szoknyáktól a 
40-es éveknek „a szoknyák rö-
videbbek, a haj hosszabb” fel-
fogásáig? Ez is kiderül a Kosz-
ta József Múzeum legújabb 
időszaki tárlatán végigjárva. A 
szépség és a reklám című ván-
dorkiállítás azonban koránt-
sem csak a szebbik nemnek 
ajánlható.

Greta Garbo arcképe fogadja 
a látogatót a megyeháza eme-

letén a múzeumba lépve, majd 
szépen eljutunk Karády Katalinig, 
aki a negyvenes évek magyar 
filmjeiben a „végzet asszonya-
ként” tündökölt. A mozi, amióta 
létezik, bizony mindig hatással 
volt a divat fejlődésére, derült 
ki a kiállítás megnyitóján. Dom-
ján Ilona helybeli divattervező 
is a korabeli sztároknak a divat-
ra gyakorolt hatásán keresztül 
villantotta fel a 20. század szép-
ségiparának fontosabb forduló-
pontjait. Elárulta, bőven tudott 
meríteni a női fehérneműk utol-
só 200 évét feldolgozó szakdol-
gozatának egyik fejezetéből. A 

századforduló előtti időkben a 
szűk, kényelmetlen ruhák terjed-
tek el, ekkor uralkodott az a felfo-
gás, miszerint „aki tud rendesen 
járni, az nincs elegánsan felöl-
tözve”, ekkor a reformöltözéket 
még erkölcstelennek tartották, 
magyarázta a divattervező. Az-
után minden évtized újabb mér-
földkövet hozott a divat alakulá-
sába. Az 1910-es évekre eltűnt a 
fűző, előtérbe került a sport, és 
ez már a ruhákra is kedvező ha-
tást gyakorolt. A háborús évek-
ben a kényelem és  funkció volt 
a két fő szempont a ruházat-
ban: az öltözék rövidült, anyaga 
és fazonja is kényelmesebbbé 
vált. Csakhamar eljött Asta Niel-
sen, az első filmdíva és vele a 20-
as évek ideálja, a céltudatos nő 
típusa, s számukra fogyókú-
rás receptek, tornagyakorlatok. 
Josephine Baker, a „fekete pár-
duc” szintén divatot teremtett, 
szépségápolási cikkeket nevez-
tek el róla, s kezdett népszerű-
vé válni a barnulás igénye, a für-
dőruha. Coco Chanell idején a 
bizsu, a nadrág, a geometrikus 
formák voltak formabontóak. 
Greta Garbóval ismét a nagyon 
nőies nő jelent meg, akinek pél-

dául a garbót köszönhetjük, 
Marlene Dietrich után pedig a 
nadrágot hordják a mai napig a 
nők. 

A Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumból ér-
kezett anyagot szentesi vonat-
kozásokkal egészítették ki, egy 
polgári, egy polgáriasult parasz-
ti és egy ünnepi, magyaros ru-
hával, kiegészítőkkel. A kiállítás 
előterében látható, hogy a hely-
beli hölgyek is igyekeztek követ-
ni a nagyvárosi divatot.

A reklám a tömegtermelés el-
indulásával együtt jelent meg, 
mondta tárlatvezetése során 
Kulich Julianna, a kiállítás kurá-
tora. Már a századfordulón is azt 
hangoztatták,  „mai rohanó vilá-
gunkban” az információkat mi-
nél gyorsabban, közérthetőbben 
kell átadni az embereknek, így 
rövid, feltűnő szöveget és képet 
tartalmazó plakátokra volt szük-
ség, mesélte. Ezek alkotására ne-
ves képzőművészeket kértek fel 
az ekkortájt már megjelenő rek-
lámügynökségek, ennek köszön-
hetően csodálhatjuk meg a gyö-
nyörűen kimunkált, több mint 
száz éves plakátokat. Arculatot is 
kialakítottak egy-egy termékhez, 
s az árucikkeket szemet gyönyör-
ködtető dobozokban árusították, 
ezek mellett számos kiegészítő, 
fejfedők, cipők, piperecikkek so-
rakoznak a vitrinekben.

Kiállítás a divatról – nem csak nőknek

Palicska Irén

Hatalmas megtisztelte-
tés érte Sebők Erikát. A Rich-
ter Aranyanyu Díj elődöntősei 
közé került egészségügyi 
szakdolgozó kategóriában. 
Szentesi Hősök rovatunkban 
egy évvel ezelőtt mutattuk be 
az ápolónőt, aki három éve írja 
blogját az interneten, lelkileg 
támogatva ezzel az egészség-
ügyben dolgozó társait. Mint 
mondja, az ő szakmájukban 
sajnos nincs pszichológus, 
aki segítene nekik feldolgoz-
ni a nap, mint nap átélt trau-
mákat. Ő az írással próbálja 
meg mindezt. Nagyon nagy si-
kerrel, hiszen van olyan cikke, 
amelyet több mint százezren 
olvastak. 

Az egyik lelkes olvasója jelölte 
erre a díjra, aki Turán él és szin-
tén ápolónő. A kezdetektől kö-
veti Erika írásait, mert egyetért 

mindazokkal a gondolatokkal, 
amelyeket a blogjában közöl a 
nővérekről. Közben jó barátnők 
lettek. Nagyon ügyesen titokban 
tartották a jelölést, Erika annyira 
meglepődött, amikor telefonon 
hívták, hogy meg se tudott szó-
lalni és azt mondta, hogy keres-
sék később. 

A Richter Aranyanyu Díjnak 
négy kategóriája van: orvos-
nők, pedagógusok, egészség-
ügyi szakdolgozók, szociális te-
rületen dolgozók.  Olyan nőknek 
ítélik oda, akik a munkájuk mel-
lett valami kiemelkedőt alkot-
nak, szabadidejüket áldozva rá. 
A tizenhat jelöltről kisfilmeket 
is készítettek. A nővér nagyon 
élvezte a forgatást, ami egy na-
pig tartott. Minden gondolatát 
megoszthatta a nézőkkel. 

Sebők Erika lassan harminc 
éve dolgozik a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórházban. Má-

sodik otthonának tekinti. Jelen-
leg a belgyógyászaton ápoló-
nő. Mint mondja, most nagyon 
jól állnak a nővér gárdával, tel-
jes létszámmal dolgoznak. Erika 
lánya is ápolónő Szegeden, a fia 
is kirepült, így több szabadideje 
marad a blogírásra. 

Az élete a hivatása. Egy külön-
leges oldalát mutatja meg a nő-
vér szakmának, a lelki oldalát. A 
blog egyben egy fórum is, ahol 
az ápolónők cenzúra nélkül el-
mondhatnak egymásnak min-
dent, megoszthatják a gond-
jaikat, fajdalmukat, a kellemes, 
humoros történeteket. Termé-
szetesen mindezt politikamen-
tesen. 

Szavazni november 5-ig le-
het az aranyanyu.hu oldalon. 
Erika mindenkit voksolásra buz-
dít, mert a szavazók közül öt em-
bert kiválasztanak, akik részt ve-
hetnek a díjátadó gálán. Nagyon 

boldog lenne, ha Szentes hoz-
hatná el ezt a díjat. Mert – mint 
mondja – ez blog nem róla szól, 
hanem általában az ápolónők-
ről, nővérekről, egészségügyi 
dolgozókról. 

– Ha ezt a díjat megkapom, az 
nem az enyém lesz, hanem a mi-
énk – fejezi be a beszélgetést Se-
bők Erika. 

Richter Aranyanyu Díjra jelölték
a szentesi ápolónőt
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Mától örülni fog az esőnek! Mutassa meg a 
világnak milyen trendi még az esőben is!

Az esernyő története

Az őszi, esős napok is telhetnek 
a kiegészítők szempontjából vi-
dáman, például egy színes eser-
nyővel a kezünkben. De milyen 
messzire nyúlik vissza az esernyő 
története? 

Az esernyő közel 3000 éves 
múltra tekint vissza, s pályafutá-
sát az ókori Egyiptomban, Babi-
lonban és Kínában kezdte, tehát 
kétségkívül nem mai darab. Ab-
ban az időben leginkább a kirá-
lyok, uralkodók, valamint a vallá-
si vezetők körében volt népszerű.  
Az esernyőt mindenhova maguk-
kal cipelték,  hogy egy ún. hor-
dozható árnyékkal védekezzenek 
a nap perzselő sugaraitól. Az elő-
esernyő Periklész korában tűnt fel 
újra a görögöknél,  melyet java-
részt rabszolgák kezében lehetett 
látni, akik leginkább gazdag asz-
szonyok, előkelő nők, úri hölgyek 
fölé tartották a szószerint luxus-
cikknek és státusszimbólumnak 
számító esernyőt, hogy a hajuk ne 
nedvesedjen a szemerkélő eső-
ben s bőrük ne égjen le túlzottan. 
Ókori ábrázolások, rajzok bizonyí-
tékának alapjául szolgál, hogy a 
Római Birodalomban is meghatá-

ro-
zó 
volt 
az eser-
nyő. A sö-
tét közép-
kor alatt eltűnt, 
merthogy a 
hadak egy-
más mielőb-
bi legyő- zésével 
fog- lalkoztak, s 
nem érdekelte őket a 

bánatosan szemer-
kélő eső vagy a laza, 

nyári zápor. Az esernyő 
a 15. században bukkant 
fel ismét Franciaországban, szin-
tén luxuscikk státuszban, majd az 
1800-as évek végén kissé formát 
váltott, s megjelentek a könnyű 
fémszerkezetes esernyők. 

Ma már, modern, virágos min-
tája, színe és formája a szürke, 
esős napokon is jókedre derít. 
Ha a szél belekap, és kifordítja, az 
esernyő jobb esetben nem megy 
tönkre, mert rugós szerkezetének 
köszönhetően könnyen visszafor-
dítható. 

F izessen elő!
Az éves előfizetés csak 7800 Ft!

szentesiélet
Rendelje meg telefonon: 63/311-563,
levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép.,  
vagy a szentesielet@gmail.com címen.
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Sajtos sült 
rizsgolyók
Hozzávalók: 60 

dkg főtt rizs, 4 db 

tojás, 15 dkg reszelt 

sajt, só, 1 mk. fehér-

bors, aprított petre-

zselyemzöld, 3 ek. 

liszt, olaj (a sütés-

hez). zsemlemorzsa.

Elkészítés: Egy edénybe egy kanálnyi olajat öntünk. A rizst kicsit 

megpirítjuk rajta, majd megsózzuk, és kétszeres mennyiségű vízben 

megpároljuk. A megfőtt rizst ezután egy tálba szedjük, és langyosra 

hűtjük. Miután kihűlt, adjunk hozzá 2 tojást, a reszelt sajtot és az ap-

rított petrezselymet. Formáljunk kisebb gombócokat a masszából, 

majd panírozzuk be és olajon süssük ki.

Született:
Lovas Péternek és Nagy Ani-

tának (Szentes, Rozgonyi u. 29.) 
Péter Bence, Molnár Nándornak 
és Kovács Petronellának (Szen-
tes, Árpád u. 28.) Zelma, Kádár 
Rajmundnak és Geszti Erikának 
(Szentes, Dr. Berényi i. u. 118.) 
Liza, Benkő Rolandnak és Sztanó 
Alexandrának (Szentes, József 
A. u. 4.A. lph.) Barnabás, Bányai 

Ádámnak és Almási Fruzsina 
Annának (Szentes, Knézich K. u. 
4.) Nimród Sándor (képünkön), 
Sáfrány Dánielnek és Rabi Gabri-
ellának (Csongrád, Orgona u. 12. 
4/15.) Dániel nevű gyermeke.

Elhunyt:
Jószai Sándorné (Szentes, 

Bocskai u. 3. 2/4.), Szögi Józsefné 
(Szentes, Mészáros L. u. 1.), Nyíri 
István (Farkas M. u. 5. 2/A)

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: október 9-16-ig Kertvárosi Patika (Szen-
tes, Köztársaság u. 29.) hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 
8-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 20/618-
7020

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 9-13.

Hétfő
A menü: Paradicsomleves,

Borsos tokány, tészta
B menü: Fűszeres almaleves,
Hortobágyi húsos palacsinta

Napi desszert: Rizsoch gyümölcsöntettel
Kedd

A menü: Karfiolleves,
Mustáros flekken, sült burgonya
B menü: Pirított tarhonyaleves,

Spagetti carbonara
Napi desszert: Pudingkehely

Szerda
A menü: Szárazbableves,

Rakott krumpli
B menü: Tárkonyos krumplileves,
Rántott csirkemell, meggyszósz

Napi desszert: Mákos guba
Csütörtök

A menü: Sajtos hagymakrémleves,
Sajtimádó töltött karaj, rizibizi
B menü: Vegyes zöldségleves, 

Szilvalekváros gombóc
Napi desszert: Rakott túrós palacsinta

Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,

Sertésszelet vadász raguban
B menü: Májgaluskaleves, 

Szecsuáni csirkefalatok, párolt rizs
Napi desszert: Somlói galuska

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

KOS Nem kell nagyobb 
zavaroktól tartanod, sőt, 
néhány kiváló esély is kí-
nálkozik, amit meg tudsz 
ragadni. 

BIKA Most eléggé moz-
galmas lesz a szerelmi éle-
ted. Ha párkapcsolatban 
élsz, akkor most felerősö-
dik köztetek a szenvedély, ha egye-
dülálló vagy, jó esélyed lesz az ismer-
kedésre.

IKREK Elsősorban a hi-
vatásodban leszel ered-
ményes. A párkapcsola-
todban viszont muszáj 
lesz rendbe tenni egy-két félreértést, 
különben könnyen elmérgesedhet a 
viszonyotok.

RÁK Jó néhány üggyel 
kapcsolatban szélmalom-
harcot vívsz, és úgy érzed, 
hiábavalóak voltak az erő-
feszítéseid.

OROSZLÁN Szin-
te pezsegsz az új ener-
giáktól, ezért semmi 
nem tűnik lehetetlennek 
előtted. A főnököddel 
azonban meg kell vívnod néhány har-
cot.

SZŰZ A hét elején az ér-
zelmi életedben választás 
elé kerülhetsz, hiszen nem 
minden alakulhat a terveid 
szerint, és el kell döntened, 
hogy lentebb adsz-e az igényeidből.

MÉRLEG Kerüld a 
munkahelyi csatákat! Kü-
lönösen a főnökökkel, 
de a hatóság embereivel 
sem érdemes harcolnod. 

SKORPIÓ Szentelj 
több időt a párkapcsola-
todnak, mert most ez az, 
amiből erőt meríthetsz – 
a párod támogat mindenben, és meg 
is vigasztal, ha kell.

NYILAS Becsvágyó le-
hetsz a héten, de arra 
azért figyelj, hogy ne ve-
gyél túl sok terhet a há-
tadra.

BAK Pesszimista han-
gulatban köszönt rád ez a 
hét. Mindenbe belekötsz, 
így nem hunysz szemet 
párod hiányosságai fölött sem. Pró-
bálj meg a jó dolgokra koncentrálni.

VÍZÖNTŐ Légy nagyon 
óvatos, körültekintő a na-
pokban, különösen, ha utaz-
nod kell. Maradj a háttérben, 
onnan sokkal nyugodtabban 
intézheted ügyeid!

HALAK Egy olyan él-
ményben, vagy találkozás-
ban lehet részed, amely 
mély nyomot hagy ben-
ned. Ha egyedülálló vagy, akkor most 
váratlanul erős vonzalom támadhat 
fel benned. 

HOROSZKÓP
Október 6 – 12.

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

A képeken a Kossuth utca rész-
lete látható a „Kossuth kanyarig”; 
balról a Klauzál utca, jobbról pe-
dig a Somogyi Béla utca bejára-
tával. A felső felvétel az 1930-as 
évek második felében, az alsó 
2017-ben készült. Igen lénye-
ges változásokat fedezhetünk fel 
a két kép között: az archív fotón 
teljesen más épületek szerepel-
nek, eltér az úttest elrendezése 
és burkolata, és feltűnhet a régi 
légvezetékes villanyvilágítás, a 
fémből készült otromba villany-
karókkal. A 80 évvel ezelőtti fel-
vételen tekintélyes polgárházak 
sorakoznak mindkét oldalon, je-
lezve, hogy a főutcának ezen a 
részén a város jobb módú lako-
sai éltek. Igazolást nyer ez, ha 
áttallózzuk a háztulajdonosok 
névjegyzékét. A balszélen lát-
ható emeletes lakóház és üzlet-
ház az egyik legismertebb ügy-
véd, dr. Fenyvesi Adolf tulajdona 
volt. A közvetlen házszomszéd-

ja dr. Szeder Ferenc János nagy-
birtokos, országgyűlési képvise-
lő és dr. Mátéffy Ferenc ügyvéd, 
Szentes egyik legnépszerűbb 
polgármestere volt. A szemközti 
oldalon vagyonos gazdálkodók 
laktak (így pl. a Rúzs Molnár- és 
a Kürti családok), akik közül töb-
ben – általában virlis jogon – vá-
rosi képviselők is voltak. A képen 
látható épületek 1900 és 1911 
körül épültek. 

A Klauzál utca sarkán álló 
lakó- és bérházat az 1960-as 
években életveszélyességére hi-
vatkozva lebontották. A helyén 
1977-re felépült az Országos Ta-
karékpénztár szentesi fiókjának 
új székháza, amelynek emelete-
in számos család jutott lakáshoz. 
A szemközti oldalon üzletsort 
alakítottak ki, s csak mutatóban 
maradt meg egy-két régi épület. 
Az úttest macskakövét felváltot-
ta az aszfalt, a kereszteződésbe 
pedig a biztonságosabb közle-
kedést elősegítő körforgalom lé-
tesült.

Szentes arculata régen és ma (33.)

Főutcai épületek nyolcvan évvel ezelőtt

KIADÓ garázst keresek hosszú 
távra az Új utca környékén. Telefon: 
30/312-8472 

ÚJSZERŰ vaskandalló (SER-
VANT), patentozó és gombbehúzó 
tartozékokkal eladó. Telefon: 30/64-
0701

SZENTESEN központban 130 m2-
es, 3 szoba+ étkezős felújított polgári 
ház eladó. Telefon 20/521-4278

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. Telefon: 
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.

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

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

ELADÓ egy hintaszék és egy LG 
márkájú mini hifi, CD magnó, rá-
dió, hangfallal. Jutányos áron. Tele-
fon:30/667-7741

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

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

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

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. Tel.: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

KISÉRI városrészben 2 szoba össz-
komfortos családi ház eladó. Telefon: 
30/473-7137

ELADÓ egy 50 cm-es Panasonic 
színes tv,  egy Sharp hifitorony, egy 7 
részes (nád) ülőgarnitúra, kis szek-
rény, virágtartók. Telefon: 20/828-
9781

16'-OS fiú Delfin kerékpár kitűnő 
állapotban eladó. Telefon: 20/471-
1201

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „A legtöbb időt arra 
vesztegetjük, hogy időt akarunk nyerni”. 
(John Steinbeck)

Múlt heti nyertesünk: Tolnai Tamás. Nye-
reménye a Szentesi Üdülőközpont családi 
belépője. Ezen a héten ismét a Szentesi 
Üdülőközpont családi belépőjét sorsoljuk 
ki.

Vízszintes: 1. Bruce Lee hongkongi szárma-
zású kínai harcművész, színész, rendező, pro-
ducer és forgatókönyvíró gondolatát idézzük 
az életről (folytatás a függőleges 47. számú 
sorban). 13. Szappanmárka 14. Bíztat, lelke-
sít. 15. Aratni szeretne. 16. Gríz. 18. Kossuth-, 
Erkel Ferenc- és Balázs Béla-díjas zongo-
raművész, zeneszerző (György). 19. A „siva-
tag hajója”. 20. Osztogat. 21. Regény szerep-
lője. 23. Bírósági tárgyaláson fontos személy. 
25. Csokoládéfajta. 26. Folyami átkelőhely. 

28. Névelővel: tor. 30. Elnök, röviden. 31. Ver-
tikális. 33. Német autómárka. 40. Poerto-Ri-
coi, olasz és osztrák autók nemzetközi jel-
zése. 41. Iparcikk, termék. 43. Értesít, közöl, 
népiesen. 45. A sor elején. 46. A földre. 47. 
Vacok. 48. Alkohol. 50. Elektronikus levél. 
52. Végtelen Pest! 53. Zavarosban kezd! 54. 
Amerikai televíziós filmsorozat. 56. Kenyeret 
vajaz. 58. Duna egynemű hangzói. 59. Sza-
bálytalanság a fociban. 61. Göd-határok! 62. 
Majdnem ikrek! 64. Egyiptom más néven. 66. 
Viola középen! 67. Újság…(zsurnalisztakép-
ző). 69. Európai állam. 71. Ismétlés, röviden. 
73. Visszafelé: ütközés lehet ilyen. 75. Férfi 
párja.

Függőleges: 1. Hablatyoló. 2. Latin ere-
detű férfinév. 3. Gléda. 4. Házőrző. 5. Al-
kalmas (pl. ruha). 6. Becézett Etelka. 7. Tar-
tó. 8. A szerelmi költészet múzsája a görög 
mitológiában. 9. Áramfejlesztő. 10. Asztáci-
um vegyjele. 11. Tizenkét hónapja. 12. Pos-

tai küldemény. 17. Ankara határai. 19. Tupol-
jev repülőgépének jele. 22. Becézett Lajos. 
24. Ilyen lap is van. 27. Orvosi előszoba. 29. 
Egyetemi tagozatok. 30. Zsebtelep. 32. Peru 
fővárosa. 34. Eme, régiesen. 35. Gondol, kép-
zel. 36. Távolabbra. 37. Visszafelé: megjövés. 
38. Cink vegyjele. 39. Előkelő, ízléses – ango-
lul. 40. Falragasz. 41. A túloldalra. 42. Hábo-
rúk vége! 44. Öltöny egy darabja. 47. Az idé-
zet folytatása. 48. Tehergépkocsi márkanév. 
49. Régi űrmérték. 51. Várpalotával össze-
vont település. 55. Shakespeare királya. 57. 
Az élen van. 59. Szól, megkeverve. 60. Szo-
máliai, francia és luxemburgi gépkocsik jel-
zése. 63. Páratlan renomé! 65. Autómárka 
Koreából. 66. Becézett Imre. 67. Manila fele! 
68. Lábikrája. 70. Ideg egynemű hangzói. 72. 
Kettős mássalhangzó. 74. Kétharmad cím!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 47. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Október 9-15.

Hétfő – Galuskaleves,

A menü:  Rakott zöldbab

B menü:  Édes-savanyú 

csirkemell csíkok, 

rizs köret

C menü:  Gombás töltött borda, 

rizs köret, 

savanyúság

Kedd – Csontleves,

A menü:  Lencsefőzelék, 

sült kolbász

B menü:  Rántott halfilé, 

majonézes burgonya

C menü:  Sertésszelet 

parasztosan, 

burgonya, savanyúság

Szerda – Reszelttészta leves,

A menü:  Pirított sertésmáj, 

burgonya köret, 

csemege uborka

B menü:  Vadas mártás, 

sertéssült, spagetti

C menü:  Kassai töltött borda, 

vegyes köret, 

savanyúság

CSütörtöK –  Gyümölcsleves,

A menü:  Tanyasi töltött borda, 

vegyes köret

B menü:  Rántott sajt, kukoricás 

rizs, tartármártás

C menü:  Kijevi töltött borda, 

rizs köret, savanyúság

PénteK – Babgulyás,

A menü:  Diós tészta

B menü:  Sonkás kelt kifli

C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Zöldborsó leves,

Bakonyi sertésszelet, 

rizs köret

VaSárnaP – Húsleves,

Aszalt szilvás töltött 

csirkemell, hasábburgonya

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
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Sebők Tamás

A Magyar Természetjáró Szö-
vetség minden évben meg-
rendezi országos egyéni tájé-
kozódási túrabajnokságát. A 
bajnokságon a Szentesi Spar-
tacus SE természetjárói is elin-
dulnak. Az idei bajnokságban 
az egyesület tagja, Barát László 
országos bajnoki harmadik he-
lyezést szerzett két paksi ver-
senyzőt követően. A bajnokság 
2017-ben 5 fordulóból állt mely-
nek egyike a hazai rendezésű 
Spartacus Kupa volt.

Szentesi Spartacus SE tovább-
ra is várja a túrázás és a termé-
szetjárás szerelmeseit. Legkö-
zelebb nemzeti ünnepünket 
megelőző napon, október 22-én 
rendeznek történelmi városis-
mereti túraversenyt, melyre már 
várják a jelentkezőket. Az év vé-
gén pedig a már hagyományos 
Tésasszonytúrára is várják a je-
lentkezőket. 

Sebők Tamás

Nyeretlen formát mutatott 
a Szentesi Kinizsi SZITE az el-
múlt két hétben. Némethy 
László tanítványai először az 
FK Szeged otthonában szen-
vedtek egy gólos vereséget, 
a múlt hétvégén pedig hazai 
környezetben 2-2-es döntet-
lent játszottak az újonc Zsom-
bóval. 

A megyei I. osztályú labdarú-
gó bajnokság 6. fordulójában az 
FK 1899 Szeged csapatával csa-
pott össze a Kinizsi. Jól kezdték a 
mérkőzést Vincze Zoltánék, több 
helyzetet is kialakítottak, a ve-
zetést azonban csak közvetle-
nül a szünet előtt szerezték meg 
a mieink, amikor Kovács Nor-
bert talált be. A második félidő-
ben Dóra János révén egyenlí-
tettek a hazaiak. Nem örülhettek 
azonban sokáig, Juhász Csaba 
találatával ismét előnyben volt 
a Szentes. A hajrában Mannheim 
Dorián egyenlített, és már úgy 
tűnt, pontosztozkodással zárul 
a mérkőzés, amikor a ráadásban 
vezetést szereztek a hazaiak, ez-
zel meg is nyerték a mérkőzést. 
A Kinizsi az utolsó húsz percben 

emberhátrányban játszott, Ju-
hász Csaba mehetett idő előtt 
zuhanyozni.  

Az elmúlt hétvégén a megyei 
első osztály újonca, a Zsom-
bó csapata látogatott a Pusztai 
László Sporttelepre. A vendé-
gek mondhatni az „öltözőben 
maradtak” a kezdőrúgást köve-
tően, hiszen rohamozott a Kini-
zsi, a 3. percben pedig meg is 
szerezték az előnyt a piros-ké-
kek. A játékrész felénél újabb 
gólokat láthattak a nézők, előbb 
Kovács Norbert növelte a hazai 
előnyt, majd Mihálffy Zsolt sze-
rezte meg a vendégek első gól-
ját. A félidőig már nem született 
több gól. A második játékrész-
ben tördelte a játékot a vendég-
csapat, amire vevő Borbás Boty-
tyán Aurél játékvezető. Negyed 
óra elteltével egy kontra után 

egyenlített a Zsombó. A talála-
tot követően csak az eredmény 
megtartására törekedtek a ven-
dégek, amit sikeresen végrehaj-
tottak, bár Polyák Csaba kiállítá-
sa után könnyebb dolguk volt, 
így végül 2-2-vel zárult az ösz-
szecsapás.

Némethy László vezetőedző a 
mérkőzést követően értékelt la-
punknak. – Ha lehet így fogal-
mazni, egy nagyon kedvezőtlen 
stílusú csapat ellen játszottunk 
ma. Sosem foglalkozom az el-
lenféllel, de a Zsombó játékosai 
ma rengetegszer kerültek földre, 

amiben partner volt a játékveze-
tő. Agresszíven játszottunk, de 
nem durván. Úgy gondolom, ez 
a futball alapja.. Sajnálom, hogy 
megint nem sikerült befejezni 
a mérkőzést 11 emberrel. Ha az 
összképet nézem, akkor azt gon-
dolom, hogy nem rossz ered-
mény a döntetlen.

Sebők Tamás

11 fő távozott a Szente-
si KK tavalyi összeállításából. 
Az idén nagy változásokon át-
esett csapat a hétvégén Hód-
mezővásárhelyen kezdte meg 
idei NB II-es szereplését. 

Kútvölgyi Csaba, Marossy Ar-
nold és Mácsai Krisztián, a csa-
pat rangidősei mellett számos 
fiatal mutatkozott be a felnőt-
tek között a Vásárhelyi KS 2 el-
leni idegenbeli összecsapáson. 
Aleksandar Preskar tanítványai 
15 pontos vereséget szenved-
tek a klasszisokkal felálló csapat 
ellen. A vezetőség bizakodó az 
idei teljesítményt illetően. 

A tavalyi szezonnyitáskor itt-
hon játszottunk Gyula ellen, és 57 
ponttal nyertük meg első NBII-es 
mérkőzésünket, akkor az edzőnk 
nem volt teljesen elégedett já-
tékunkkal. Ehhez képest, idén a 
Vásárhelyi KS 2 csapatával vívtuk 
meg első mérkőzésünket és 15 
pontos vereséget szenvedtünk. 
És miért vagyunk elégedettek? 
A Vásárhelyi csapat csupa vá-
sárhelyi „legendákból” összera-
kott csapat, mint például: Nyilas, 
Utasi, Czibere, Kukla, nem utolsó 
sorban a kiváló „fiatal” Rostás, és 
a tavalyi Szentesi KK-s irányító, 
Vejinovic is a keretükben pattog-
tat. De amire mi vagyunk büsz-
kék a mai mérkőzés után: a 18 

éves Csábi Áron (5 pont), mint ta-
pasztalt játékosunk mellett, az 
NB2-ben debütált a 18 éves For-
rai Simon, a 17 éves Bodzsár Mik-
lós, Drávai Tamás (7 pont) és csa-
patkapitányunk Blaskovics Áron 
(2 pont). A debütálók közt szere-
pel még a 16 éves Visinka Domi-
nik (2 pont) és valószínűleg Ma-
gyarország legfiatalabb NB2-es 
játékosa a 14 éves Tasic Nenad (4 
pont). Utánpótlás edzőnkről, Vu-
jadinovic Vladimirról sem feled-
kezhetünk meg, aki harciassá-
gával az előző évhez hasonlóan 
ösztönzi csapatunkat. Nem utol-
só sorban, az idei center poszton 
történő erősítésünk, a 22 éves 
Milenkovic Nikola, 31 pontot 
szerzett – írja közleményében a 
Szentesi KK. 

Vereség idegenben, döntetlen itthon

Elindult a kosárlabdaszezon Bajnoki 
bronzérem

FK 1899 Szeged – 
Szentesi Kinizsi SZITE 3-2 (0-1)

Gólszerzők:
Dóra János (54’),  Mannheim 

Dorián (85’), Imre Zoltán (90+2’) 
ill. Kovács Norbert (45’), 

Juhász Csaba (62’).

Szentesi Kinizsi SZITE – 
Zsombó SE 2-2 (2-1)

Gólszerzők:
Orovecz Sándor (3’), Kovács 

Norbert (23’), ill. Mihálffy Zsolt 
(30’), Mocsári Gyula (58’).

Vásárhelyi KS 2 - Szentesi KK 
91:76 (23:16, 25:21, 21:15, 22:24)

A szentesi csapat pontszerzői::
Vujadinovic (16), Marossy (2), 

Csábi (5), Milenkovic (31), 
Kútvölgyi (1), Visinka (2), 

Mácsai (6), Bodzsár (0), Blaskovics 
(csk) (2), Tasic (4), Drávai (7).
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Hering Viktor

A nemzetközi női vízilab-
datorna vendége volt néhány 
nappal ezelőtt Szentesen dr. 
Molnár Tamás, a Magyar Vízi-
labda Szövetség alelnöke, aki 
idén nyáron fontos feladatot 
kapott: beválasztották a FINA 
vízilabda szakbizottságába. 
Célja, hogy jelenlétével a ma-
gyar sportdiplomácia erősöd-
jön, és nemzetközi szinten ér-
demben még többet tegyen 
szeretett sportágáért. 

– Rajtol a férfi, nem sokkal ké-
sőbb a női bajnokság, komoly já-
tékosmozgások voltak a férfiak-
nál, új csapat mutatkozik be a 
hölgyeknél. Mit vár az idei szezon-
tól?

– A Ferencváros szerintem top 
favorittá lépett elő a férfiaknál 
a címvédő Szolnok mellé, de ne 

feledkezzünk meg az OSC-ről, az 
Egerről, a BVSC-ről és a jól erő-
sítő Miskolcról sem, kíváncsian 
várom, hogy ez utóbbi be tud-e 
kerülni a négy közé? Nem vélet-
lenül mondják az a külföldi szak-
emberek, hogy a magyar férfi 
bajnokság a legerősebb. Női vo-
nalon a Ferencváros belépésével 
egyel több jó csapat szerepel az 
ob I-ben, jelenlétük jót tesz majd 
a bajnoki színvonalnak. 

– Mennyit tud profitálni a vizes 
világbajnokság sikeréből a sport-
ág?

– Minden idők egyik legjob-
ban sikerült szervezésű világbaj-
noksága volt a hazai, biztosan 
állíthatom, hogy kiemelkedőt 
produkált Magyarország, és min-
den sportág képviselője, akik 
ebben részt vettek. A Budapes-
ten lezárult kongresszus sport-

diplomáciai előnyeit élveztük, a 
férfi válogatott ezüstérme óri-
ási siker, bár a döntőt követő-
en nyílván nem voltunk boldo-
gok a lelátón ülve. A hölgyektől 
azt várom, hogy a riói olimpia 
és a budapesti világbajnoksá-
got követően végre úgy zárnak 
majd egy világversenyen, hogy 
ne kelljen a fejüket fogniuk a lá-
nyoknak, hogy saját magunkat 
vertük meg, nem pedig az ellen-
fél győzött le minket. 

– A nyáron bekerült a FINA vízi-
labda szakbizottságába, amire 
hosszú esztendők óta készült. Mi-
ért tartotta fontosnak, hogy oda 
bekerüljön, és képviselje a sport-
ágat?

– Amikor 2008-ban befejez-
tem a válogatottban az aktív pá-
lyafutásomat, akkor én már azért 
kezdtem el a játékvezetést, hogy 
egyszer majd bekerüljek ebbe a 
bizottságba. Korábban még fia-
talnak tartottak ehhez, de ezek 
szerint most már úgy gondolják, 
hogy ott lehetek én is. Salamon 
Ferenc távozásával a FINA-ból és 
a LEN-ből, egy hatalmas űr tá-
madt a magyar vonalon, és ez a 
helyzet már a 2000-es évek ele-
je óta fenn állt. Ezen mindenkép-
pen szerettünk volna változtatni, 
és azt is szerettük volna elérni, 
hogy a bizottságokba új, fiatal, 
a vízilabdához értő, és ebben a 
sportágban komoly eredménye-
ket elérő személyek kerüljenek 
be. Azzal, hogy beválasztottak, 

biztos, hogy erősödik a magyar 
sportdiplomácia.

– Ön a Magyar Vízilabda Szö-
vetség alelnöke, tisztséget tölt be 
a LEN-ben, most a FINA-ban is, 
ugyanakkor a szegedi vízilabdát 
sem hagyta magára. Tervezi-e, 
hogy valamelyik tisztségétől meg-
válik?

– Valóban nagyon sűrű volt a 
nyár, minden fronton komoly, 
sok és fontos feladatot kellett 
megoldani, de azt gondolom 
mindezt sikerrel tettük. Igen, 
azt érzem én is, hogy eljön az 
az idő, amikor a vállalt felada-
tokat ritkítani kell, ám jelen pil-
lanatban erre még nincs lehe-
tőségem. Amiért az elmúlt tíz 
esztendőben dolgoztam, az a 
nemzetközi vízilabda, ez most a 
legfontosabb az életemben. Az 
MVLSZ-ben betöltött alelnöki 
pozícióm mindennapos felada-
tokkal nem jár, az viszont igen, 
hogy alelnökként a nemzetkö-
zi ügyekért felelős vagyok, és az 
elmúlt fél évben magamra vállal-
tam a versenyeztetéssel kapcso-
latos, versenybírói, játékvezetői, 
ellenőri dolgoknak az intézését 
is. A szegedi vízilabdáért tenni 
pedig az erkölcsi kötelezettsé-
gemnek érzem, és azt is, hogy 
ebben a nehéz helyzetben a dol-
gok élére álljak. Ha eljön az idő, 
és sikerül ezt egyenesbe hozni 
és a felszínen tartani, akkor ettől 
a tisztségtől kell elsőként meg-
válnom.

Szeptember 22.-24. között 
13. alkalommal rendezte meg 
a Magyar Lovasterápia Szö-
vetség Alapítvány a Nemzet-
közi Gyermekmentő támoga-
tásával Fóton a Nemzetközi 
Díjlovas és Lovasterápiás Ver-
senyt. Idén is közel 20 csapat 
vett részt az ország minden tá-
járól, sőt Romániából, Nagye-
nyedről is volt versenyző.

Számukra Szentes is ismerős, 
hiszen a szervezet vezetői itt is-
merkedtek meg a lovasterápia 
módszerével, számos tapaszta-
latcsere jellegű projektben dol-
gozott együtt a két szervezet. A 
fejlesztő lovastorna gyakorlata-
it az Alapítvány speciális nevelé-
si igényű lovasai Erdélyben is be-
mutatták. 

A Jó Úton-Lóháton Alapítvány 
lovasai sem maradtak távol az ez 
évi eseményről sem. A három na-
pos rendezvényen több kategó-
riában mutathatták meg lovasa-
ink ügyességüket, bátorságukat. 
Bár az idő nem mindig kedvezett, 
volt, amikor szakadó esőben folyt 
a verseny, ennek ellenére töret-
len maradt a lelkesedés, jókedv. A 
versenyszámok közben sok érde-
kes program várta a gyerekeket, 
többek között kézműveskedés, 
lufiformálás, arcfestés, buborék-
fújás és mozgásos játékok. Az el-
látás része volt a napi fagyi-adag 
is a Mercedes jóvoltából.

A terápiás csapatok egy-egy 
képviselője összemérhette ere-
jét a nem terápiás díjlovas ver-
senyzőkkel is.

Elért eredmények:
Horváth László 1. helyezés, 

Horváth Zsolt 4., 5. helyezés, Lé-
vai Dávid 5. helyezés, Seres Fe-
renc 2 db 2. helyezés, Turcsik Ró-

bert 2. helyezés, Varga Richard 2. 
helyezés. 

Az ügyességi csapatverseny-
ben 4. helyezés, melynek tagjai: 
Horváth László, Horváth Zsolt, Lé-
vai Dávid, Varga Richard voltak. 

Piti Irén
lovasterapeuta

Interjú dr. Molnár Tamással, a Magyar Vízilabda Szövetség alelnökével

Erősödő bajnokság, erősödő sportdiplomácia

Terápiás lovasok újabb sikerei
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Hering Viktor

Szerdán rajtolt a férfi vízi-
labdázók első osztályú baj-
nokságának pontvadászata. A 
Metalcom Szentesi VK együt-
tese a Szegeddel, a Miskolccal, 
az OSC-vel, az Egerrel, a Pécs-
csel, a Honvéddal és a Tatabá-
nyával került egy csoportba.

A bajnoki rajton a Szentes az 
Egerrel kezdett, majd az OSC és 
a Miskolc csapatai következnek 
ellenfélként, gyakorlatilag te-
hát a csoport három legnehe-
zebb együttese ellen indítja a 
bajnokságot Pellei Csaba vezető-
edző együttese. Az első komoly, 
és borzasztóan fontos összecsa-
pásra október 21-ig kell várniuk a 
szentesi szurkolóknak, a megyei 
rangadón, a Szeged ellen illő len-
ne begyűjteni a bajnoki ponto-
kat. Kérdés, hogy a nem minden-

napi sérülés- és betegséghullám 
sújtotta Szentes mire lesz képes 
idén a bajnokságban? Egy biztos, 
a vezetőség várakozásai szerint 
izgalommentes befejezése lesz 
az idénynek, ellentétben a tava-
lyival. A két holland idegenlégi-
óson kívül távozott a csapattól 
Straub Erik, Farkas Kristóf és Bocs-
kai István, Szegedről viszont négy 
pólós igazolt Szentesre a követ-
kező idényre. Nagy Márton egy, 
Pellei Frank két éves kitérő után 
tért vissza a klubhoz, mellettük 
két fiatal, ugyanakkor tapasztalt 
játékos érkezik erősítésként: a 24 
éves Palotás Gergely, valamint a 
26 esztendős Meixner Marcell, aki 
György Dáviddal küzd meg a ka-
pusposztért. Pellei Csaba vezető-
edző dolgát nehezíti, hogy Vik-
tor Vishnyikovra betegség miatt 
három-négy hétig biztosan nem 
számíthat, Vörös Viktor pedig sé-

rülését követőn néhány nappal 
ezelőtt kezdte el az edzéseket. A 
csapat a szerdai, Eger elleni 4-6-
os vereséget követően szomba-

ton a fővárosba utazik, ahol az 
OSC vendégei lesznek Somogyi 
Balázsék, jövő szerdán pedig Mis-
kolcra látogat bajnokira a csapat.

Két héttel ezelőtt rendezték 
meg a XIV. Kistelek Open tánc-
versenyt. Ez volt az őszi verseny-
szezon első eseménye. A két na-
pos versenyen a Szilver TSE 
párosai is részt vettek és remek 
eredményekkel tértek haza.

Az egyesület párosainak ered-
ményei:

Junior II. European Children 
Grand Prix Standard: 1. hely Ur-
bán István - Urbán Lilla.

Junior II. European Children 
Grand Prix Latin: 3. hely Urbán 
István - Urbán Lilla.

Junior Tíztánc Ranglista: 1. 
hely Urbán István - Urbán Lilla, 4. 
hely Papp Ádám István - Gál Dal-
ma, 6. hely Antal Krisztián - Proz-
lik Melinda.

Ifjúsági - Felnőtt Latin Rang-

lista: 1. hely Hidi Balázs - Kis Vio-
letta, 4. hely Szőts Dániel - Egre-
si Melinda.

WDSF Open Ifjúsági Standard: 

4. hely Mészáros Bence - Balanes-
cu Liliána, 6. hely Rischák Balázs - 
Gálfi Petra.

Gyermek I. European Children 

Grand Prix Standard: 2. hely Po-
lónyi Kevin - Dorogi Edina Anna.

Gyermek I. European Children 
Grand Prix Latin: 2. hely Polónyi 
Kevin - Dorogi Edina Anna.

Junior I. European Children 
Grand Prix: 4. hely Papp Ádám 
István - Gál Dalma.

Gyermek I. Basic Standard: 2. 
hely Polónyi Kevin - Dorogi Edi-
na Anna.

Gyermek I. Basic Latin: 2. hely 
Polónyi Kevin - Dorogi Edina 
Anna.

Junior I. Basic Standard: 2. hely 
Antal Krisztián – Prozlik Melinda.

Junior I. Basic Latin: 4. hely An-
tal Krisztián - Prozlik Melinda.

Ifjúsági Basic Latin: 1 hely 
Guba Marcell - Kállai Kamilla.

Hering Viktor

Az elmúlt héten több verse-
nyen is ott voltak a Dr. Papp 
László Birkózó Egyesület spor-
tolói, és a teljesen kezdőktől a 
rutinosabbakig mindenki ka-
pott bizonyítási lehetőséget a 
küzdelmekre ezeken a viada-
lokon.

Múlt csütörtökön, Mezőko-
vácsházán rendeztek az EFI ke-
retein belül birkózó versenyt. A 
megmérettetésen a kicsiké volt 
a főszerep ahol Trungel Ádám az 
első, Felföldi Máté és Felföldi Ben-

ce a harmadik helyen végeztek. A 
nagyobbak közül Balogh-Szabó 
Anna Alíz és Rácz Balázs az első, 
míg Kuczora Márk a harmadik he-
lyen zárták a küzdelmeket.

Szeptember 29-én pénteken 
a diák I, míg 30-án szombaton a 
serdülő korcsoportosoknak ren-
deztek Diákolimpiát Kecskemé-
ten. A pénteki napon Kuczora At-
tila a hetedik, Kovács Zsolt pedig 
a tizenkettedik helyen végez-
tek, szombaton viszont Kuczora 
Márk egészen a negyedik helyig 
birkózta magát a népes mezőny-
ben. – Egyesületünk életében 

most először veszünk részt világ-
versenyen – újságolta lapunk-
nak Mazula Erik, az egyesület ve-
zetőedzője. – Vajda Szebasztián 
(képünkön) nyáron megnyerte a 
strandbirkózó magyar bajnok-
ságot és ennek okán 2017. októ-
ber 13-15. között a törökországi 
Dalyan városában, Kadett Kor-
osztályban ő képviseli klubun-
kat és országunkat a strandbirkó-
zó világbajnokságon. Igaz most 
szőnyeg helyett a homokban mé-
rik össze tudásukat a fiatalok, de 
a birkózás az birkózás, bárhol is 
rendezzék azt. 

Kisteleken is eredményes a Szilver TSE

Szentesi birkózó a világbajnokságon

Rajtol az ob I



HALLOTTAD?

Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 
2017. augusztus 21-től, az Invitel szolgáltatási területén. 
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos 
lefedettségről és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban. 

Invitel Pont: Szentes, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: (06 63) 410 994
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CSALÁDI TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT, HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!


