
„Halottak napja közeledtével én is a hozzátartozómra 
gondolok. Édesapám a mai napig minden nap 
eszembe jut, hogy vajon ő hogyan csinálta volna „ 
– interjú György Pál Attila kőfaragó mesterrel  8. oldal
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Halupa B. Eszter, Majzik Attila

Térfigyelő kamerát telepíte-
nek a városközpontba a Naper-
nyős lány szobrához. Az új biz-
tonsági eszköz kihelyezésétől 
azt várják, hogy a műalkotás 

mellett nagyobb biztonságban 
lesznek a környékbeli kerékpá-
rok is.

Már többször, 2015-ben és 
2016-ban is megrongálták a szob-
rot, ezt akadályozná meg a szente-

si térfigyelő rendszer bővítése egy 
újabb kamerával. A biztonsági esz-
köz emellett a körforgalomra is rá-
lát majd, illetve a téren szórakozó 
fiatalokat is szemmel tudja tartani.

A térfigyelő kamera felszerelé-
sére a 2017-es költségvetés biz-
tosított keretet, tavasszal a leendő 
eszköz helyét is kijelölték, tudtuk 
meg dr. Szabó Andreától, a körzet 
képviselőjétől.

– A kamera év végére fog a he-
lyére kerülni. Az ügy sajnos a hosz-
szadalmas folyamatok, az áraján-
latok bekérése, a kivitelezők 
kiválasztása miatt elég lassan ha-
ladt, ezeket a Műszaki Osztály vé-
gezte. Most, hogy a Városellátóhoz 
került a végleges megvalósítás, az-
óta felgyorsultak az események – 
mondta el Szabó Andrea.

A városközpontban még min-
dig gyakoriak a biciklilopások, az 
új biztonsági eszköz ezen a hely-
zeten is javíthat, mivel nem fix, ha-
nem körbeforgásra képes kamera 
kerül majd ki a térre.

– A körzetben igény volt már 
erre. Az ott lakók többször keres-
tek, fórumot tartottunk ezzel kap-
csolatban a rendőrség bevonásá-
val együtt. Sokat panaszkodtak a 
tér melletti társasház lakói a fiata-
lok hangoskodására, rongálásai-
ra. Emellett az új kamera a kerék-
párlopások ügyében is jelenthet 
megoldást, én azt gondolom, 
hogy mindenki megelégedésé-
re fog ott működni ez az eszköz – 
indokolta a kamera beszerzését a 
képviselő.
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Kamera figyeli a Napernyős lányt

Halupa B. Eszter

Többen panaszkodtak az 
ivóvíz ízére, szagára az elmúlt 
időszakban. Érdeklődésünk-
re a szolgáltató Alföldvíz PR- 
munkatársa, Diós Zsolt kö-
zölte: műszaki okok miatt az 
ivóvíznek csupán élvezeti ér-
tékében állt be változás, fo-
gyasztása az egészségre nem 
ártalmas.

– Az elmúlt napokban több 
szentesi városrészből is jelezték a 
lakosok, hogy a csapvíz már nem 
olyan, mint régen. Leginkább 
vegyszer szagot véltek felfedezni. 
Ennek mi lehet az oka?

– Az elmúlt hetekben a Be-
rekháti vízműtelepen, az ivóvíz-
tisztító technológia fertőtlení-
tő-vonalán garanciális javítások 
és beavatkozások történtek, me-
lyeket az ivóvízminőség javí-
tó program megvalósítására a 
szentesi önkormányzattal szer-
ződött vállalkozó végzett.

Az üzemeltető Alföldvíz szak-
embereinek a garanciális javítá-
sok idejére a tisztító technológia 
korábbi, fertőtlenítési folyama-
tától eltérő módszert kellett al-
kalmaznia. Ennek következté-
ben elképzelhető, hogy az ivóvíz 
élvezeti értékében, ízhatásában 
a korábbi időszakhoz viszonyít-
va minimális eltérést tapasztal-
hattak a szentesi fogyasztók. 
Azonban ki kell emelnünk, hogy 

mindkét fertőtlenítési mód tel-
jes mértékben megfelel a vo-
natkozó kormányrendeletben 
foglaltak közegészségügyi elő-
írásainak. Továbbá a folyama-
tos laboratóriumi vizsgálatok  
egyértelműen visszaigazolták, 
hogy a hálózatba termelt ivóvíz 
fentiekkel összefüggő paramé-
terei megfelelnek a 201/2001. 
Kormányrendelet előírásainak.

– A vízhálózat fertőtlenítése ho-
gyan, milyen berendezéssel törté-
nik?

– Az ivóvízhálózaton és a víz-
tornyon tervezetten évente két 
alkalommal történik hálózat-
mosatás és fertőtlenítés. Az ivó-
vízellátó hálózatot mechanikus, 

szivacslövedékes módszerrel, il-
letve öblítéssel a víztornyot ma-
gas nyomású mosással tisztítjuk.

– Milyen szerrel fertőtlenítik a 
vízhálózatot, és ebből a lakosság 
mit érzékelhet?

– Az ivóvízellátó hálózat me-
chanikus, szivacslövedékes tisz-
títása során a szivacslövedékek 
közé juttatva klórt használunk. 
A mosatás és klóros fertőtlenítés 
idején a lakosság szakaszos nyo-
máscsökkenést, a mosatás ideje 
alatt a víz enyhe zavarosságát, il-
letve esetlegesen előforduló rö-
vid ideig tartó vízhiányt érzékel-
het.

A munkáinkat igyekszünk 
minden esetben úgy tervez-
ni és azt végrehajtani, hogy a 
jelzettekből a lakosság a lehe-
tő legkevesebbet, vagy semmit 
ne vegyen észre. A tervezett 
mosatás és fertőtlenítés meg-
kezdése előtt minden esetben 
írásos tájékoztatást küldünk az 
önkormányzat részére, hogy 
a helyi médián keresztül a fel-
használókat értesíteni tudja az 
ivóvíz hálózaton történő be-
avatkozásról.

– A fertőtlenítő adagolóját mi-
kor ellenőrizték, ezzel lehetett-e 
esetleg probléma?

– Az ivóvíztisztító technoló-
gia teljes rendszerét, beleértve 
a fertőtlenítő adagolót is vizuá-
lisan naponta több alkalommal, 
az online számítógépes folya-
matirányító rendszeren keresz-
tül pedig napi 24 órában folya-
matosan figyeljük. Amennyiben 
bármilyen rendellenesség törté-
nik, akkor a szükséges intézke-
déseket, beavatkozásokat a le-
hető leggyorsabban meg tudjuk 
tenni.

– A szentesiek közül többen kér-
dezték, hogy mikor áll vissza az 
ivóvíz minősége.

– Az ivóvízminőség- javító 
program megvalósítására szen-
tesi önkormányzattal szerző-
dött vállalkozó a szükséges ga-
ranciális beavatkozást elvégezte, 
így a korábban alkalmazott fer-
tőtlenítési módra vissza tudunk, 
tudtunk térni. Nyomatékkal kí-
vánjuk ismételten megjegyezni, 
hogy a hálózatba termelt ivóvíz 
fentiekkel összefüggő paramé-
terei folyamatosan megfeleltek 
és megfelelnek az előírásoknak.

– Van-e bármilyen élettani ha-
tása annak, ha a jelenlegi csapvíz-
zel főzünk, vagy fogyasztunk be-
lőle?

– A szolgáltatott ivóvíz koráb-
ban sem volt és most sincs sem-
milyen negatív élettani hatással 
a felhasználókra, korlátlanul le-
het fogyasztani, felhasználni.

Büdös volt, de iható
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A szeptemberi testületi ülé-
sen Szabó Zoltán Ferenc Job-
bikos képviselő bejelentette, 
hogy forgalomlassítással de-
monstrálnak a kerékpárút ki-
építéséért a szentesi Tisza-híd-
nál. Az esemény hirdetése 
okán október 19-én felkerült 
egy plakát a legnagyobb kö-
zösségi oldalra, miszerint ok-
tóber 22-én, kedden történik 
meg a #nagy lassítás. A ter-
vezett esemény helyszíne 14 
órától 17 óráig Csongrád és 
Szentes között, a 28,3-as km 
szelvény. 

„Az a kerékpárcsík (kerékpár- 
út, a szerk.), amibe (ami miatt, a 
szerk.) a Közút Zrt. és a Szente-
si és Csongrádi rendőrkapitány-
sággal egyeztetve demonstrá-
ciót fogunk tartani, körülbelül 
6-8 éve várat magára. Ez egy 291 
méteres sáv, hogy kerékpárosok 
biztonsággal tudjanak kerékpá-
rozni” – nyilatkozta október 20-
án, pénteken Szabó Zoltán Fe-
renc, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom sajtótájékoztatóján. 
A fent említett plakát ugyana-
zon közösségi oldalra két nappal 
később, azaz egy nappal a ter-
vezett demonstráció előtt, egy 
narancssárga felirattal megbo-
londítva került ki, melyen ez sze-
repelt: „BETILTVA!”.

A jobbikos képviselő a követ-
kező mondattal osztotta meg 
a „BETILTVA!” felirattal átpecsé-
telt plakátot: „Valaki odatelefo-
nált…!?” A sok poszt és kom-
ment között lapozgatva látszott, 
többen megkönnyebbültek, 

hogy elmarad a demonstráció és 
nem lesz óriási dugó. Volt, aki a 
Bokros-Tiszaalpárt összekötő út 
javítása mellett kampányolt, ki-
használva a sok hozzászólást. 
Egy csongrádi hölgy pedig a kö-
vetkezőt szűrte le a történtek-
ből: „Politika! Különben azt sem 
tudnánk, hogy ki az a jobbikos 
országgyűlési képviselőjelölt...”

A jó ötletnek tűnő forgalom-
lassító demonstráció hallatán 
sokan jelezték, hogy inkább 
bosszantó és negatív, mint építő 
lenne ez a megmozdulás. Tény, 
hogy a demonstráció elmaradt. 
Hogy e miatt, vagy esetleg a Job-
bik már előre tudhatta, hogy for-
galomlassító demonstrációjuk 
nem valósul meg?

Kíváncsiak voltunk, hogy a 
rossz idő, mint a Momentum-
nál, a józan belátás, hogy rossz 
ötlet bosszantani a helyieket, a 
kevés csatlakozni vágyó miatt, 
vagy egyéb meggondolás, eset-
leg valóban a „Politika” van a hát-

térben, ezért szerkesztőségünk 
utánajárt az eseményeknek. El-
sőként a Csongrád Megyei Ren-
dőr-főkapitányság munkatársát 
kerestük meg, ahol a következő 
választ kaptuk: „A szervezők tá-
jékoztatták a rendőrséget a ren-
dezvényről, majd később eláll-
tak annak megtartásától. Ennek 
okairól kérem, kérdezze a szer-
vezőket!” – tudtuk meg Szabó 
Szilvia Katalintól. Tovább men-
tünk a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-hez, akiknél szintén be kell 
egy ilyen eseményt jelenteni, 
engedélyt kérni, az intézkedése-
kért fizetni. A következő választ 
kaptuk: A kérdéses forgalomlas-
sító demonstrációval kapcsola-
tosan társaságunkat hivatalosan 

sem a rendőrség, sem a kezde-
ményező helyi Önkormányza-
ti Képviselők nem keresték meg, 
így az a kijelentés, ami tegnap 
este (hétfő) megjelent, mely 
szerint társaságunk nem járult 
hozzá a demonstráció megtar-
tásához, nem felel meg a való-
ságnak. Ehhez hasonló esemény 
szervezésekor a balesetveszély 
elkerülése érdekében ideiglenes 
forgalomtechnikát lenne szük-
séges kialakítani, és engedé-
lyeztetni társaságunkkal” – adta 
ki nyilatkozatát a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt., Összefoglalva: Se 
hivatalos megkeresés, se enge-
délykérés nem történt a szerve-
zők részéről, tehát a Jobbikon kí-
vül senki nem akadályozta meg 
a demonstrációt, főleg nem lett 
„BETILTVA!”. Az esetből való me-
neküléshez kapóra jöhetett a 
Jobbiknak, hogy hírbe hozza a 
Fideszt?

Szabó Zoltán Ferenc jobbikos 
képviselő önéletrajzában olvas-
ható, hogy Budapesti Rendőrfő-
kapitányság állományában dol-
gozott, így nyilvánvalóan az 
azóta csak kis mértékben válto-
zott eljárásrendről tudnia kel-
lett. Az ilyen politikai kommuni-
káció nem építi a hitelességet, 
sőt rombolják a választók politi-
kusokba, pártokba vetett hitét. 
Elképzelhető, hogy a képviselő 
rossz tanácsadók prédájává vált, 
de remélhetőleg felhagy az uszí-
tással, hiszen bennünket, váro-
sunkat csak a megbízható, hite-
les emberek vihetik előre.

BETILTVA?! De most tényleg?

„Én azér t szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni,
mer t itt mindent megtalálok, amire a napi főzéshez
szükségem van. ”
  Lenti Edina

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

A Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője

felhívja a megszűnt kereskedelmi egységek
üzemeltetőit, hogy

azok, akik az általuk működtetett kereskedelmi,
ill. vendéglátóegység megszűnését követően

nem jelentették be az üzemeltetés megszűntetését,
szíveskedjenek azt pótlólag megtenni

a Polgármesteri Hvatal fszt. 110-es irodájában
ügyfélfogadási időben (hétfő, csütörtök 8:00-16:00).
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A regionális kapcsolatok épí-
tése jegyében, színvonalas kul-
turális seregszemlének adott 
otthont a Dr. Sipos Ferenc Par-
kerdő Otthon. Egy tehetség-
kutatón mutatathatták be a 
szociális intézmény ellátottjai 
és dolgozói, hogy otthonosan 
mozognak a művészetek vilá-
gában is.

– Minden évben megrendez-
zük a „Parkcsillag születik” elne-
vezésű rendezvényünket. Meg-
hívjuk a társintézményeinket, a 
gondozási központ klubjait, a Re-

formátus Idősek Otthonát és szo-
ros kapcsolatot ápolunk az oros-
házi idősek otthonával is. A Békés 
megyeiek rendszeresen elláto-
gatnak a rendezvényeinkre, be-
kapcsolódnak a munkánkba – 
mondta lapunknak Dányiné Nagy 
Andrea. A szociális otthon intéz-
ményvezetője megjegyezte, he-
tek óta készültek az ellátottjaik 
a mindenki által várt programra. 
Verset, éneket és táncot tanultak 
meg, de voltak, akik egy kis moz-
gástól sem ijedtek meg, és tor-
náztak is társaik előtt. Elmesélte, 
hogy a társintézményekkel köl-
csönösen jó a kapcsolat, így azok 

rendezvényeire is rendszerint el-
látogatnak. – A mindennapokon 
túl – amelyeken segítséget nyúj-
tunk – megpróbáljuk jobb kedvre 
deríteni időseinket, mosolyt csal-
ni az arcukra. Kollégáim nemcsak 
a vendégfogadásban, hanem a 
műsorba is bekapcsolódtak, tán-
coltak és énekeltek is – tette hoz-
zá Dányiné Nagy Andrea. A pro-
dukciókat Gondiné Ollai Katalin 
ellátottjogi képviselő – a zsűri el-
nöke –, Magyar Gézáné, koráb-
bi gondozotti ügyintéző, illetve 
egy ellátott hozzátartozója érté-
kelték.

Ahogy lenni szokott, a prog-
ram után minden visszatért a 

régi kerékvágásba. Az otthon la-
kói azonban nemcsak az ilyen al-
kalmakkor kapcsolódhatnak ki, 
hiszen családias légkörben tölt-
hetik mindennapjaikat. – Na-
gyon jó szobatársam van, a 96 
éves Teci néni. Szellemileg, fizi-
kailag friss, aranyos és jó szándé-
kú. Nem unatkozom. Van, ami-
kor lehet diót törni, valamikor 
tornaóra is van. Szeretek itt len-
ni – újságolta lapunknak Tofán 
Antalné, aki két éve él a Parkerdő 
Otthonban. – Igyekszik az em-
ber mindenkivel jó viszonyban 
lenni, szeretetet adni, amennyit 
csak lehet. Ez a legjobb orvosság 
– mondta.

Sebők Tamás

Lezárult a tíz hetes alapki-
képzés az MH 37. II. Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezrednél, ezt 
követően október 19-én, csü-
törtökön ünnepélyes keretek 
között tettek esküt az alaku-
lat sikeres vizsgát tett közka-
tonái.

Az ünnepségen elhangzott, 
a szentesi alakulatnál augusz-
tus 7-én 56 újonc kezdte meg 
az alapkiképzést, közülük 51-en 
tettek sikeres záróvizsgát. Bartók 
Gábor alezredes, az ezred törzs-
főnöke ünnepi beszédében úgy 
fogalmazott, a közkatonák a mai 
esküvel csatlakoztak a Magyar 
Honvédség nagy családjához. 
Napjainkban komoly feladat há-
rul a biztonságot garantáló szer-
vezetekre, így az esküt tett ka-
tonákra is. – Önök felesküdtek a 
piros-fehér-zöld lobogóra, és fo-
gadalmat tettek arra, hogy ha-
zánkat híven szolgálni fogják, 
polgárait, jogait, azok szabad-
ságát, Magyarország határait és 
nemzeti érdekeit életük árán is 

megvédik. Esküt tenni felemelő 
érzés és nagy felelősség is egy-
ben – fogalmazott megnyitó be-
szédében az alezredes. 

Az ünnepélyes esküt Kovács 
Norbert közkatona vezetésével 
együtt mondták el az újoncok. 
Ezt követően Antal László, az ez-
red parancsnoka elismeréseket 
adott át. A kiképző állományból 
elismerésben részesült Kovács 
Adél, Dán József, és Huszka Eme-
se, az esküt tettek közül öt fő: 
Rémi Orsolya, Hoang Thanhlong 
Norbert, Kovács Norbert, Gregó-
czki Dániel és Földi Zsoltné. 

Az esküt tett közkatonák közül 
lapunknak Lázár Viktor (képün-
kön elöl) elmondta, már egészen 
gyermekkora óta közel áll hozzá 
a katonai szakma, hiszen a szen-
tesi Hunyadiak Örökében Törté-
nelmi Hagyományőrző Egyesü-
let egyik alapítója. A közkatona a 
10 hetes alapkiképzést megelő-
zően közel egy évig készült erre 
a pályára.

– Megkönnyebbülten érzem 
magam, elég nehéz volt ez a 10 
hét, de úgy gondolom, fizikai-

lag és mentálisan is erősödtünk. 
Mindig is tetszett ez a pálya, van 
fejlődési, előrejutási lehetőség, 
és számomra nagyon fontos a 
haza szeretete is – fogalmazott  
Viktor, aki az interjú során emlí-
tette, hogy a szentesi laktanyán 
belül a támogató szakaszhoz fog 
kerülni, katonai híradó lesz. 

Ördög Krisztián úgy véli, nagy 
változásokon esett át minden 
esküt tevő. – Mindig volt minek 
fájni, de ez előnyünkre vált, és a 
mentális tűrőképességünk fejlő-

dött leginkább. Én zenészként 
terelődtem erre a pályára, a MH 
43. Nagysándor József Híradó és 
Vezetéstámogató Ezredhez fo-
gok csatlakozni, és amikor pró-
bajátékon vettem részt, egy na-
gyon jó parancsnokot és egy 
nagyon jó csapatot ismertem 
meg. Persze nálam is gyermek-
korom óta egy álom volt, hogy 
majd egyszer katona leszek. A 
jövőben, ahogy eddig is tettem 
megpróbálok minél jobban hoz-
zájárulni a közös erőfeszítéshez, 
a közös sikerekhez. Magam ré-
széről pedig folyamatos szakmai 
fejlődést várok – zárta az interjút 
a közkatona.

Mosolyt csalni a mindennapokba

Ötvenegy közkatona tett esküt
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Halupa B. Eszter, Majzik Attila

Szentesen már október 22-én 
elkezdődtek az ’56-os megemlé-
kezés eseményei. Egy sajtótájé-
koztató nyitotta az ünnepet, Dr. 
Gulyás Gergely a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség Parlamenti 
csoportjának frakcióvezetője ér-
kezett Szentesre.

– Nyilvánvaló, hogy a magyar 
történelem legnagyszerűbb, leg-
tökéletesebb XX. századi esemé-
nye az 1956-os forradalom. Az or-

szág megítélésének ékköve a mai 
napig az, hogy 1956-ban Magyar-
országon a forradalmárok, a világ 
legerősebb hadseregével szem-
ben hősiességet bizonyítva fel-
keltek, és a szabadság kivívásáért 
az életüket adták, kockáztatták, 
vagy akár hosszú börtönévekkel 
fizettek – mondta el beszédében 
Dr. Gulyás Gergely, majd kiemelt 

feladatként tekintett az ’56-os 
események és hősök megünnep-
lésére. – Azt ne felejtsük el, hogy 
az 1956-os forradalom volt az 
első, amely rést ütött a kommu-
nizmus áthatolhatatlannak tűnő 
falán – tette hozzá a frakcióve-
zető. A sajtótájékoztatót követő-
en, közel kétszáz fő gyújtott mé-
csest a Rózsa Gábor téren lévő 
Büszkeségpontnál, emlékezve az 
56-os hősökre a helyi Fidesz szer-
vezésében. Az események ok-
tóber 23-án folytatódtak, az ön-
kormányzat szervezésében. Az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc, valamint a Köztársaság 
kikiáltása évfordulójának váro-
si ünnepségét a kopjafánál kezd-
ték a pártok – a Fidesz kivételével 
– és civil szervezetek képvise-
lői, majd a Gujdár Sándor emlék-
táblánál történt meg a koszorú-
zás. Ezt követően a Kossuth téren 
felvonták a városi, a nemzeti és 
az Uniós zászlókat, ahol a képvi-
selő testület tagjai jelen voltak. 
Az ünnepi műsort a Szecesszi-
ós Házban rendezték. Itt Grecsó 
Krisztián, József Attila díjas író, 
költő mondott ünnepi beszédet. 

A Múzs-Art Színházi egyesület 
tagjai, Endrődi Ágnes, Tövispataki 
Beáta és Jegercsik Csaba színmű-
vészek adtak egy szívhez szóló, 

feledhetetlen emlékműsort. Saj-
nos végtelenül csekély volt a vá-
rosi ünnepség iránti érdeklődés. 
A műsort követően a helyi ön-
kormányzat, a Szentesi Járási Hi-
vatal, a civil szervezetek megko-

szorúzták a Büszkeség Pontot. A 
Fidesz-KDNP képviselői a zászló-
felvonást megelőzően koszorúz-
tak, majd Budapesten vettek rész 
az ünnepségen. 

A megemlékezés, ahogy egy 
sajtótájékoztatóval indult, azzal 
is zárult. – Egyeztetés és konszen-
zus nélkül, az '56-os forradalom 
emlékéhez méltatlanul zajlott 
az október 23-i  megemlékezés 
Szentesen – hangzott el az ün-
nep másnapján a témában tar-
tott sajtótájékoztatón.

Antal Balázs Tibor, a szentesi fi-
desz frakcióvezetője és Kovács 
János, a művelődési bizottsági el-
nöke kiemelte, egyszemélyi dön-
tés született a megemlékezésről, 
ezért az nem volt méltó színvo-
nalú.

– Itt egy egyszemélyes döntés 
született, sem a bizottság, sem a 
testület véleménye nem lett ki-

kérve. Én úgy látom, itt a demok-
rácia is sérült. A polgármester-
nek nem megosztónak, hanem 
konszenzuskeresőnek kellene 
lennie. A tavaly felavatott Büsz-
keségpontnál lehetett volna ün-

nepelni. A méltóságát az emelte 
volna az október 23-i ünnepség-
nek, ha megfelelően előkészültek 
után megfelelő helyen lett volna 
az ünnepség - szögezte le Antal 
Balázs Tibor, aki a megemléke-
zés érdektelenségbe fulladásáért 
egyértelműen a polgármestert 
tartja felelősnek. – Mi arra törek-
szünk, hogy a várost továbbra is 
működőképesen fenntartsuk, a 
nemzeti ünnepeinket pedig mél-
tóképpen ünnepeljük meg – fo-
galmazott a képviselő.

A Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság is tárgyalta az 
ünnepi programot, tagjaik szin-
tén nem értettek egyet az októ-
ber 23-i ünnepség menetével, 
ám őket sem hallgatta meg sen-
ki. A bizottság elnöke szintén az 
egyeztetést hiányolta. – Méltat-
lannak találtuk az egész eljárást. 
Már nem ez az első eset, hogy 
konzultáció nélkül, önkényesen 
készülnek az ünnepi műsorok – 
mondta el lapunknak Kovács Já-
nos. – A jövőben ezen minden-
képpen változtatnunk kell, a 
művelődési bizottságnak kelle-
ne ezeket a megemlékezéseket 
szerveznie – tette hozzá az elnök

’56-os ünnepi körkép: teljes káosz a városi megemlékezésen

Szentesen a koszorúzás egyéb program
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November elseje és máso-
dika az ima és az elhunytak 
emlékének időszaka. Szen-
tes egyházközösségeinek ve-
zetőinek halottak és minden-
szentek napjával kapcsolatos 
gondolatait olvashatják a kö-
vetkezőkben.

Veres-Ravai Réka, a Szentesi 
Evangélikus Egyházközség lel-
késze:

„Íme, én veletek vagyok min-
den napon, a világ végezeté-
ig.” (Mt 28) A halottak napja az 
a nap, amikor előrement szeret-
teinkre emlékezünk, mindenki 
ott, ahol épp megteheti: teme-
tőben, otthon egy gyertya mel-
lett, azokon a helyeken, amelyek 
kapcsolatunkra emlékeztetnek. 

Azt vesszük azonban észre, hogy 
a halálról való beszéd a modern 
korban szinte csak erre az egyet-
len napra korlátozódik. Ilyen-
kor mindenki igyekszik meglá-
togatni szerettei sírját, bárhol is 
legyen és leróni kegyeletét, em-
lékezni. Aztán onnan folytat-
ni tovább, ahol abbahagytuk. A 
halál olyan területe életünknek, 
amelyet csak úgy tudunk a he-
lyén kezelni, ha hiszünk a meg-
váltó Krisztusban. Nélküle a halál 
egy félelmetes kötelező velejá-
rója életünknek, a teljes pusz-
tulás, az örökre elvesztés. Krisz-
tusban azonban egy másik élet 
van, a valódi, ott ahova igazá-
ból tartozunk, Istennél, az Atyá-
nál. Ezért meg kell erősítenünk 
kapcsolatunkat Jézussal, amíg 
lehetőségünk van rá, hogy nyu-
galommal tudjunk a halál felé te-
kinteni. Ezt pedig Ő maga ígérte 
meg számunkra, amikor a fen-
tebb idézett szavakkal búcsú-
zott tanítványaitól. És ezzel a bi-
zodalommal a halál többé már 
nem egy ismeretlen, félelmetes 
pusztulás, hanem boldog talál-
kozás Krisztussal, aki meghalt ér-
tünk, de dicsőségesen feltámadt 
és legyőzte a halált. Ezt a hitet kí-
vánom mindannyiunknak!

Dr. Gruber László, a Szent Anna 
templom plébánosa: 

Aki szépen, szeretetben éli 

életét, arra igaz az ősi magyar 
mondás: „Jó, mint egy falat ke-
nyér”, vagyis sokan táplálkoz-
hatnak belőle. De aztán eljön 
majd az ember életében a pil-
lanat, amikor már nemcsak da-
rabokat kell önmagából odaad-
nia, hanem élete egész kenyerét 
kell visszaadnia Istennek, s ez 
nem más, mint a halál nagy és 
ünnepélyes pillanata. A keresz-
tény ember ilyenkor azt mond-
ja: Köszönöm neked, Istenem az 
egész életem. Köszönöm, hogy 
vendéged lehettem ebben a 
minden fájdalmai ellenére szép 
világodban. Köszönöm a gyer-
mekeimet, akiket szerethettem, 
és a hivatásomat, amellyel má-
sokat szolgálhattam. S bocsásd 
meg, ha nem voltam mindig Te-

hozzád méltó, ha nem voltam 
mindig nagylelkű a szeretet-
ben. Most neked ajánlom ezt az 
életet. Egyedül neked van hatal-
mad arra, hogy ami benne töre-
dékes maradt, azt beteljesítsd, 
s a sebeket begyógyítsd. Aho-
gyan a szentmisében az életün-
ket jelképező kenyérből Krisztus 
teste lesz az átváltoztatás szavai 
után, úgy valami hasonló törté-
nik velünk a halálunk pillanatá-
ban: Isten meghatottan kézbe 
veszi életünk kenyerét és átvál-
toztatja azt, kezei között új élet 
születik. Másképpen él az em-
ber, ha tudja, hogy a léte értel-
mes, és másképpen hal is meg, 
ha van örök reménye, ha tud-
ja, hogy a cél a pályán nem egy 
betonfal, hanem hogy Krisz-
tus fényességébe érkezünk, ha 
hinni tudja, hogy a halál: szü-
letés! Amint a fán előbb elher-
vad a virág, hogy majd beérjen 
a gyümölcse, úgy a tenger távo-
li horizontján szemünk elől el-
tűnő hajó sem semmisül meg, 
hanem tovább folytatja útját a 
túlpart felé. „Szeretem a teme-
tőket...nem, mert valami befe-
jeződik itt, de mert valami el-
kezdődik” (Kosztolányi D.) Az 
egésznek csak a felőlünk látha-
tó oldalát hívják úgy, hogy ha-
lál, a túloldalát azonban így hív-
ják: feltámadás!

A HAT-17-01-2017-00193 Határtalanul pályázat keretén belül 
2017. október 2-6-ig a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI, 
valamint a Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 60 
tanuója, illetve 7 pedagógusa tanulmányi kiránduláson vett részt Er-
dély magyarlakta területein. Az utazáshoz az EMET által meghirde-
tett Határtalanul! program a teljes költséget biztosította. Az útnak  
elsősorban  az volt a célja, hogy különféle természeti értékekkel is-
merkedjenek meg Székelyföldön a résztvevők. Felmentek a Király-
hágóra, majd leereszkedtek a Tordai sóbányába. Lovas szekerekkel 
járták be a fenyőkúti fennsíkot és tőzeglápot. Túráztak a Medve-tó-
nál és környékén. Ellátogattak több történelemi emlékhelyhez is. 
Megtekintettek irodalmi vonatkozású helyszíneket is. A kirándulás 
felejthetetlen élményt adott minden résztvevőnek. 

Elhunyt szeretteinkre 
emlékezünk

A természet csodáinak 
nyomában Székelyföldön 
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Palicska Irén

Kétnapos, fantasztikus ren-
dezvénysorozat várta a HSZC 
Zsoldos Ferenc Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola diák-
jait október 19-én és 20-án. 
Több, mint 50 esemény, ver-
seny, vetélkedő közül választ-
hattak a fiatalok, és kellett is 
választaniuk, hiszen aláírással 
igazolták, hogy legalább ki-
lenc programon részt vettek. 

Tizenkettedik alkalommal 
szervezték meg a Zsoldos Na-
pokat, amelyre nagyon sok kül-
sős előadót is meghívtak. Kósné 
Kári Tímea tanárnő, főszervező 
kiemelte a Legrand Zrt.-től Zsi-
bók Zsolt fejlesztési, és Katona 
Szilva HR igazgatók előadását, 
valamint Mészáros Zoltán, a Hu-
nor Coop Zrt. vezérigazgatójá-
nak prezentációját. Volt kutyás 
bemutató, a rendőrök által szer-
vezett programok, de mindig a 
sportesemények a legnépsze-
rűbbek a gyerekek körében. Elég 
szép számmal jelentkeztek a ta-
nárok által szervezett vetélke-
dőkre is. A feladat az volt, hogy 
csütörtökön öt, pénteken pedig 
négy aláírást gyűjtsenek. Min-
den órában kötelező volt részt 
venniük valamin, csak a diákok 
választhatták ki, hogy milyen 
programra mennek. 

Páhi Vivien és Vasvári Viktória 

kilencedikesek, és eladónak ta-
nulnak. Nagyon jónak értékelték 
az idei Zsoldos Napokat, ame-
lyen először vettek részt. Táncol-
tak, indultak a kosárlabda dobó 
versenyen, fitnesz edzésen, fej-
lesztő foglalkozáson, kétszer is 
megcsináltatták a hajukat a fri-
zurakészítésen és tanácsadá-
son, és megnézték a Néma si-
koly című dokumentumfilmet a 
terhesség megszakításról. Kitű-
nően érezték magukat a gólya-
avatón is. 

Az a cél, hogy a gyerekek ta-
nuljanak, és – ahogy Mészá-
ros Zoltán említette előadásá-
ban – egy kis csapatépítés is 
legyen – mondta el lapunknak 
Pintér Etelka a Hódmezővásár-
helyi Szakképzési Centrum Zsol-
dos Ferenc Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája igazgatója. 
A programok során más szem-
szögből is megismerhették le-
endő szakmájuk fortélyait, egy-
mást és tanáraikat. Rengeteg 
versenyt rendeztek – történel-
mi, matematika sport – ahol csa-
patban kellett dolgozni. A kilen-
cedikesek gólyavetélkedője is 
arról szólt, hogy jobban megis-
merjék egymást. Nagyon örü-

lök, hogy a külsős előadók is el-
fogadták a meghívásunkat, így 
a diákok gyakorlati tanácsokat 
is kaphattak az elkövetkezen-
dő életükre – tette hozzá Pintér 
Etelka. A péntek reggeli ünnep-
ségen megkoszorúzták névadó-
juk, Zsoldos Ferenc emléktáblá-
ját. Az iskola 1992-ben vette fel 
a nevét, és megemlékeztek róla. 
Ő is nagyon sokat tett a városért. 
Átadták a Zsoldos-díjat Bugyá-
né Bakó Veronikának, aki most 
ment nyugdíjba, és hosszú éve-
ket töltött az iskolában, mate-
matikát tanított. Nagyon sokan 

köszönhetik neki, hogy felkészí-
tette őket az érettségire. A mi di-
ákjainkhoz különleges kvalitás 
kell, hogy odáig eljuttassuk őket. 
Nemcsak jó képességű tanulók 
jönnek hozzánk, de ők is szeret-
nének érettségit tenni. Meggyő-
ződésem, hogy azoknak a peda-
gógusoknak, akik itt tanítanak 
nálunk, jóval több munkája fek-
szik abban, hogy az érettségire 
és a szakmai vizsgára eljuttassák 
a tanulókat. Sokkal több elis-
merést kellene kapniuk ezért a 
munkáért – fogalmazott az igaz-
gatónő. 

Zsoldos Napok – tizenkettedik alkalommal

Tanulás és csapatépítés
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Halupa B. Eszter

Közeledik november 1-je, 
mindenszentek ünnepe, no-
vember 2-a pedig Halottak 
napja a keresztény világban. 
Az ünnepek alkalmából a te-
metőkben folyamatos a taka-
rítás, a kripták rendbehoza-
tala, hogy november elején 
méltó körülmények között 
gyújthassunk gyertyát szeret-
teink emlékére.

Szentesi Hősünk az ünnep al-
kalmából György Pál Attila kő-
faragó mester. A cikkhez fotót 
a Kálvária temetőben készítet-
tünk, út közben is csörgött a te-
lefonja, kellemes jazz muzsika a 
csengőhangja. Szabadidejét leg-
szívesebben a családjával tölti. 
A temetőben sétálgatva beszél-
gettünk pályájáról, mesteréről és 
a közelgő ünnepekről. 

– Kiből lesz kőfaragó mester?
– Az általános iskola után ipa-

ri tanuló lettem, így 1969-ben 
kezdődött a pályafutásom. Ezt 
követte három év a szakmun-
kásképzőben, majd 1978-ban 
tettem mestervizsgát, azóta dol-
gozom kőfaragó mesterként, fő-
leg műkőkészítéssel foglalko-
zom. 

– Akkoriban mi jellemezte ezt a 
szakmát?

– Pont ezek a szépségek – mu-
tat jobbra, ahogy a sírok között 
sétálunk a Kálvária temetőben. 
Már ezek a gránit sírkövek van-
nak, ahogy látja ott – hívja fel a 
figyelmem. Mára elérhetőbb lett 
a gránit. Ma már vannak olyan 
műkövek, amelyek drágábbak. 
Inkább már a gépi munka a jel-
lemző, nem pedig a kézi. Sokkal 

gyorsabb, és ezek a gépek bírnak 
akár 30 évet is. A technika ezt a 
szakmát is elérte. Számítógép 
vezérli a gépeket, és a betűknél 
is fontos a tervezés.

– Ki volt az ön tanítómestere?
– Az édesapám – miután ki-

mondta a nevét, elmosolyodik 
és lehajtja a fejét, majd tovább 
mesél. 1947-ben lett önálló vál-
lalkozása, és 1982-ig a nyugdíja-
zásig folytatta, majd én vettem 
át a stafétabotot. Nem fordult 
meg a fejembe, hogy mással is 
foglalkozhatnék. Ebbe a házba 
születtem, itt voltam kisgyerek, 
ahol jelenleg is lakom, dolgo-
zom. 1956 októberében költöz-
tek ide a szüleim. A kőfaragás 
minden folyamatát itt lestem el. 
Édesapám sokat tudott a szak-
májáról, jó tanító volt, sok kőfa-
ragót kinevelt. Itt az Alföldön ez 
egy nagyon ritka szakma, de az 
Eger környéki falvakban, min-
den második házban kőfaragó 
lakik.

– Lehet-e úgy tekinteni egy sír-
kőre, mint egy alkotásra?

– Föltétlen. Nem éppen művé-
szi, de iparos alkotás. 

– Ez egy nehéz munka, nem-
csak fizikailag, hanem lelkileg 
is. 

– Mindig azt szoktam monda-
ni, hogy úgy van ez, mint az or-
vosoknál. Sokszor felróják nekik, 
hogy nincs bennük elég em-
pátia, pedig nem egyszerű napi 
akár ötven beteget ellátni, min-
denki baját magára venni. Itt 
igaz, nincs nagy tömeg, de ta-
lálkozom olyan hozzátartozók-
kal, akik nemrég vesztették el 
szerettüket, akkor nekem is ne-
hezebb. Általában nem a legkö-
zelebbi hozzátartozó rendeli a 
síremléket.

– Biztosan sokkal megter-
helőbb egy olyan személy számá-
ra készíteni a sírkövet, aki közel 
állt önhöz…

– Hát igen… – majd egy jó na-
gyot sóhajt. – Többet gondolok 

olyankor arra a személyre, ami-
kor készítem a sírkövet. 

– Ilyenkor, Halottak napja köze-
ledtével, ön is kilátogat a temetőbe?

– Igen, bár én azt szoktam 
mondani, hogy majdnem egész 
évben kint vagyok. Amikor még 
a szakmát tanultam, nagyon sok 
helyszíni munkánk volt, legin-
kább a műkő keretekkel. A 70-
es években terjedtek el az előre 
gyártott dolgok, azóta keveseb-
bet járunk temetőbe. Halottak 
napja közeledtével én is a hoz-
zátartozómra gondolok. Édes-
apám a mai napig mindennap 
eszembe jut, hogy vajon ő ho-
gyan csinálta volna. 

– Hogyan jelenik meg a szak-
mai alázatot a sírkőkészítésben?

– Egy bontást is úgy kell vég-
rehajtani, hogy minél kevesebb 
sérülés érje a követ. Egy kő nem 
olyan, mint a fa vagy a szövet. 
Nem lehet pótolni, ha hozzá ra-
gasztunk, akkor kiabál, hogy 
nem hozzá tartozik.

Egy sírkő is lehet alkotás
Ok

t. 
30

 - 
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v. 
30
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Hétfő42.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Húsleves csigatésztával,
Sárgaborsó főzelék, párolt 

sertésszelet

Sütőtökkrémleves
Bakonyi pulykacombkockák, 

orsó tészta

Erdei gyümölcs krémleves,
Rakott burgonya kolbásszal

Fejtett bableves,
Sajtos-sonkás pulykacomb 

érmék, sültburgonya, paradi-
csomsaláta,

Tiramisu

Csontleves
Sertéshúskockák bakonyi 
módra, szarvacska tészta,

Ízes palacsinta

Hagymakrémleves,
Sertéskaraj roston,pecsenyelé, 

gombás karfiol szuflé

Burgonyakrémleves,
Haltekercs, kelkáposztába 

töltött zöldség rizottó, 
paradicsom tatár

Vadraguleves,
Milánói makaróni

Eperkrémleves,
Tanyasi sertésszelet, vegyes 
köret, káposztasaláta, keksz-

tekercs

Tejfölös karalábéleves,
Pulykamell kárpáti módra, 

párolt rizs,
Nyárikrémes 

Erőleves húsgombóccal,
Parajjal töltött ravioli, tejszínes 

feketekagyló ragu

Brokkolikrémleves
Marhalábszár steak suvide 
pecsenyelével, héjában főtt 

burgonyamézes paprikasaláta

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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Resz Anita

Minden kislánynak az első 
szerelme az édesapja. Velem is 
így volt, Eszterrel sincsen más-
képp.

Anyukám mesélte, hogy gye-
rekkorunkban a nővéremmel 
úgy vártuk haza apukámat, mint 
a Messiást. Most olyan gonosz, 
nem? – mondta a nővérem egy-
szer, pedig Anyu jogosan volt 
szigorú. Ő volt, aki mindig ve-
lünk volt, ezért neki kellett meg-
tiltania dolgokat vagy rávennie 
olyanokra, amiket nem akartunk 
megtenni (például főzeléket 
enni.) Apu keveset volt otthon, 
de akkor jópofa volt és engedé-
keny. Innen eredt a rajongásunk.

Nálunk ebből egy valósul 
meg: Apuka keveset van itthon. 
Én, az Anyuka, inkább a meg-
engedő típusba tartozom. Sőt, 

a kétéves Eszter lányom igazá-
ból a főnököm. (Az 5 hónapos 
Adrienn is kezd egyre inkább 
az lenni.) Mivel szuperanyuként 
végtelenül kedves és türelmes 
vagyok, lehetnék a rajongás tár-
gya mondjuk én. Ott hibázhat-
tam el, hogy túl sokat beszélek 
napközben Apukáról. Neki fő-
zünk, az ő dolgait pakolásszuk, 
őt várjuk haza. Így alakult ki ná-
lunk az Apakultusz.

Eszter mutogatja Apuka szé-
két (széki), párnáját (pánna), és 
még olyan dolgokra is ráfogja, 
hogy az övé, ami nem is: mond-
juk a kardigánom. Lehetetlen 
meggyőzni, hogy az anyukáé. A 
ruha-témánál maradva: Apuka 
a munkája miatt sok inget hord. 
Eszter leszedi őket a szárítóról 
és dugja az orrom alá, hogy va-
saljam ki. Köszi, drágám. Egyszer 
az üzletben a női ingek között 

mentünk el, és örömmel kürtöl-
te szét: apukáé, apukáé. Rózsa-
szín ingek voltak, és elég sok vá-
sárló látta- hallotta a jelenetet. 

Amikor az állataink körül dol-
gozunk hármasban a lányok-
kal, Eszter akkor is a hősét em-
legeti. A leggyakrabban hallott 
mondat: Apuka traki piros. (tra-
ki=traktor). Ha viszek egy teli 
vödröt, egyből mondja, hogy 
Apuka. Így van édesem, ő job-
ban elbírná, csakhogy nincs itt. 
Engem is sztárolhatna, hogy mi-
lyen ügyes vagyok, amiért el-
bírom, vagy csak én gondolom 
így?

A kislányom úgy hív: Ajuka, 
amikor szeretne valamit, nem 
sikerül összeszerelnie a Legót, 
nem tudja lehúzni a zokniját. Va-
lahová felmászott és nem tud 
lejönni. De sosem mutogatja a 
holmimat, nem mondogatja mit 
szoktam csinálni. Úgy tűnik, az 
ő kis kétéves világában ez csak 
a jelen nem lévő személynek jár.

Azért én sem szorulok ki telje-

sen az imádottak köréből. Habár 
szóban keveset említ engem, 
annál többet fejez ki a tettei-
vel. Fogo, fogo,(fogj), ismételge-
ti, ha szeretné, hogy felvegyem. 
Ennek egyik verziója a fogo cici. 
Idegenek előtt nagyon ritkán 
szólal meg, de ezt mindig szíve-
sen és hangosan mondja. (Miu-
tán felvettem meg is fogja.) Az 
altatás igazán meghitt pillana-
taiban el szokta suttogni, hogy 
szeret (szee). Utána következik, 
a hozz kicsi tejcsi. Elalvás előtt 
mindig tejet akar inni. Van olyan 
rafinált az én kis szívem, hogy 
először eléri, hogy meghatódjak, 
utána kéri, amit szeretne.

Adrienn még nem tud beszél-
ni, de már előre látom, ő is apa-
imádó lesz. Amint meglátja az 
apukáját, a nyálcsorgása maga-
sabb fokozatba kapcsol, keze-lá-
ba jár, vigyorog. Látom már a jö-
vőt: totális Apakultusz. Lehet, 
hogy nem lenne rossz harmadik-
nak egy kisfiú? Neki végre én le-
hetnék a szerelme. 

Baba a fedélzeten

Apakultusz

Kedves „jó tollú” anyukák és apukák!
Rovatunk lassan két éves, és bizonyára ti is észrevettétek, 

hogy Gergő történetein túl egyre több baba életével ismerked-
hettek meg. 

Most pályázatot hirdetünk. Ha te is kipróbálnád az írást, vagy 
már régóta feljegyzed családotok kisebb-nagyobb sztorijait, és 
mindezt megosztanád a nagyvilággal – ez esetben Szentes la-
kosságával – ne fogd vissza magad! Várjuk a családi legendári-
um összes jópofa, vicces, megható történetét. Fogalmazd meg, 
és írd le hogyan tette meg gyermeked az első lépéseket, mi-
lyen volt az első szülinap, kirándulás, nyaralás, Karácsony, mikor 
mondta ki először, hogy „Anya” – amely ugye, maga a csoda! Te 
hogyan élted meg? 

Különösen várjuk az apukák történeteit, hiszen eddig még 
nem sikerült megjelentetni, ők mit éreznek, mit gondolnak, mi-
lyen a családi élet az ő szemszögükből?

E-mail címünk: szentesielet@gmail.com és palicska.iren@in-
dex.hu 

Az írásokat hétről hétre közreadjuk a Szentesi Életben. Egy 
kis inspiráció számotokra: a legjobb írás - melyet szerkesztőségi 
zsűrink értékel - jutalma egy 5.000,- forintos vásárlási utalvány a 
Szentes-Csongrád BabyCenter jóvoltából.

Szentes Város Önkormány-
zata és a Városi Civil Tanács

Október 27-én,pénteken 14 és 
17 óra között rendezik meg a X. 
Civil Szakmai Napot, melyen be-
mutatkozik a Csongrád-Szentes 
Rotary Klub a rendezvényt meg-
nyitja Szobota Imréné

Dr. Rébeli-Szabó József 
Sportuszoda

Október 28-29-én, szomba-
ton és vasárnap rendezik meg a 
Női Magyar Kupa mérkőzéseit a 
szentesi lányok mindkét napon 
10 és 16 órai kezdettel ugranak 
medencébe.

Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület

Október 28-án, szombaton 15 
órakor a Szentesi Körséta soro-
zat következő állomásán a kö-
zelgő halottak napja alkalmából 
a Szeder temetőbe látogatnak 
el. Helyszíni kalauz Labádi Lajos. 

Gyülekező a Szarvasi úti kanyar-
ban lévő bejárat előtt.

Szentes Nagytemplomi Egy-
házközösség

Október 29-én, vasárnap 10 
órakor ünnepi istentisztele-
tet tartanak a Reformáció 500 
programsorozat keretein belül. 
Köszöntőt mond Fehér Csaba 
nagytemplomi lelkész, igét hir-
det Szűcs András újszentesi lel-
kész.

Koszta József Múzeum
A Múzeumok Őszi Fesztivál-

ja rendezvénysorozat keretében 
október 31-én, kedden 16 órai 
kezdettel Múzeumi Szünetelő 
címmel hangszerbemutató és 
koncert lesz a múzeumban. Köz-

reműködik a Csicsergő és a Mar-
garéta citerazenekar. 

Petőfi Café
November 2-án, csütörtökön 

a Kávéházi Esték sorozat új ven-
dége Bánki Éva író, költő, iroda-
lomtörténész. A szerzővel be-
szélget: Paulovics Tamás. 

Megyeháza KKK
November 4-én, szombaton 

12-és 19 óra között „Csak egy…” 
címmel esküvői show és kiál-
lítást rendeznek, bemutatásra 
kerülnek a 2018-as esküvői ru-
hák.

Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság

November 6-án, hétfőn 19 
órakor Elégedetten az élettel, 

vágyak, célok, küzdelmek cím-
mel tart előadást Pál Feri atya. 
Helyszín a dr. Papp László Váro-
si Sportcsarnok.

Hangversenyközpont
November 9-én, csütörtökön 

19 órakor a Zene-Világ- Zene 
programsorozat következő fellé-
pője Dani Imre zongoraművész.

Városi Könyvtár
November 7-én a filmklubban 

az Öveket becsatolni című olasz 
filmet vetítik.

Művelődési Központ
November 6-án, hétfőn 19 

órakor, az Ifjúsági Házban Nu-
mera címmel Kovács András Pé-
ter és Kormos Anett közös estjét 
láthatják.

November 8-án, szerdán 18 
órától Márkus Judit és István At-
tila közös estje, Hitvesem hívó 
szava címmel vers- meditációs 
előadás Janik László írásaira.

P r o g r a m a j á n l ó
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Palicska Irén

Veszteségeinkről, a gyász-
ról, annak feldolgozásáról is 
beszélgettünk dr. Kádár Gab-
riella pszichológussal, aki 
most végzett el ezzel kapcso-
latban egy képzést. A Gyógyu-
lás a gyászból egy önsegítő 
módszer, amelyet mindenki-
nek érdemes elsajátítani, ál-
lítja szakember. 

Nagyon sokféle veszteségünk 
van, és itt nem csak haláleset-
re kell gondolnunk. Több, mint 
negyven féle élettörténés, ben-
nünk zajló folyamat válthat ki 
gyászreakciót – kezdi a beszélge-
tést dr. Kádár Gabriella. Minden-
ki gyászoló, életkortól és minden 
egyébtől függetlenül. Gondol-
junk egy válásra, költözésre, egy 
háziállat vagy egy remény el-
vesztésére, egy kapcsolat meg-
szakadására. És egyáltalán nem 
tudjuk, hogy mit kezdjünk azok-
kal az érzelmekkel, illetve fájdal-
makkal, amelyek megjelennek 
egy ilyen veszteség során. Álta-
lában tovább visszük ezeket az 
életünkben. Amerikában vannak 
olyan kimutatások, hogy pél-
dául a közúti balesetek nagyon 
nagy százaléka összefüggésbe 
hozható ezekkel a feldolgozat-
lan gyászreakciókkal. Minden, 
ami benn ragad, amit nem mon-
dunk ki, vagy nem jól mondunk 
ki, további fájdalmakat okoz, és 
betegségekhez, balesetekhez, 
életminőség romláshoz és füg-
gőségekhez vezethet. 

A Gyógyulás a gyászból egy 
speciális módszer, amelyet Ame-
rikából adaptáltak, többek kö-

zött Magyarországra is. Ez a 
tizenhetedik nyelv, amelyre le-
fordították a könyvet. Bármelyik 
könyvesbolt polcán megtalálha-
tó ezzel a címmel, John W. James 
és Russel Friedman a szerzői. Itt-
hon dr. Sarungi Emőke pszichi-
áter adaptálta a módszert, és 
most már van egy egyre növek-
vő kis csapatunk, akik gyógyulás 
a gyászból specialistákká váltak, 
és arra adták a fejüket és a szívü-
ket, hogy segítsenek az embe-
reknek feldolgozni a vesztesé-
geiket. 

Ez teljesen újfajta – nekünk, 
szakembereknek is új - önsegí-
tő módszer – magyarázta a pszi-
chológus. Az a lényege, hogy 
aki megtanulja, kap egy techni-
kát, egy mankót, amit bármikor 
tud használni, bármilyen vesz-
teség-élmény éri az életében. 
Ez nem mély-pszichológia, nem 

egy terápia, hanem egy önse-
gítő módszer, amit mi specialis-
ták átadunk, megtanítunk egyé-
ni vagy csoportos formában, és 
utána ez szokássá, életmóddá 
válik, ha ezt valaki használja a 
felépüléséhez. 

A képzésen több lelkész is 
részt vett, akik napi szinten ta-
lálkoznak veszteséggel, halál-
esetekkel, és még nekik is bőven 
volt újdonság abban, hogy ho-
gyan tudják segíteni a gyászoló-
kat. Ez nem kötelező, ez egy le-
hetőség, amivel mindenkinek 
érdemes élni, mert egészen meg 
tudja változtatni az illetőnek az 
életét, a saját és a többi ember 
gyászához való hozzáállását is. 

– Miért tabu még a halál? – 
tettem fel a kérdést a szakem-
bernek. 

– Nagyon sok régi rítusunk-
tól, szertartásunktól elszakad-

tunk. A születés és a halál is tabu 
téma a mi civilizált világunkban 
–hangsúlyozta a pszichológus. 
Másrészt pedig sajnos még min-
dig azt tanítjuk a gyerekeinknek, 
hogy kontrollálni kell az érzése-
inket, nem szabad felvállalni, a 
nagy fiúk nem sírnak, legyünk 
erősek, keresztül kell menni az 
életen úgy, hogy nem gyengü-
lünk el és mutatjuk ki az érzel-
meinket. Márpedig a veszteség 
során ez az egyik legkárosabb, 
hogy ezek benn ragadnak, és 
nem lehet ezeket az érzéseket 
megosztani, kibeszélni, feldol-
gozni. 

– Valaki kisírja magát, valaki 
kibeszéli, valaki kiírja magából. 
Mindenkinél más a módszer? 

– A gyógyulás a gyászból mód-
szernek pontosan ez a lényege, 
hogy minden gyász és minden 
gyászreakció egyedi. Nincs két 
egyforma ember, nem mondhat-
juk azt, hogy tudom, mit érzel, 
mert én is elvesztettem a kisba-
bámat. Nem ugyanazt érezzük. 
Nagyon kihangsúlyozzuk azt, 
hogy minden emberi reakció 
normális. Az is, ha valaki sír, és az 
is, ha nem. A módszer, amit meg-
tanítunk, ugyanaz mindenkinél, 
de hogy ki hogyan tölti meg tar-
talommal, az nagyon egyedi. Itt 
nem beszélünk gyász fázisokról, 
mint amit akár én is tanultam az 
egyetemen pszichológusként, 
hanem azt mondjuk, hogy bár-
mikor – egy friss vagy egy húsz 
éve megtörtént veszteséggel 
is – érdemes elsajátítani ezt a 
módszert – fogalmazott dr. Ká-
dár Gabriella.

Gyógyulás a gyászból

Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene sorozat 
ünnepi koncertjét október 
20-án, péntek este rendezték 
a Hangversenyközpontban. 
Szvorák Katalin Kossuth-díjas 
és Liszt Ferenc-díjas magyar 
népdalénekes, előadóművész 
látogatott városunkba és ze-
nekarával ünnephez méltó 
előadást adott.

A koncert dátumához nem-
csak nemzeti ünnepünk köthető, 
hanem Magyarország egyik leg-
nagyobb zeneszerzője, Bartók 
Béla életének egyik legfájóbb 
pillanata is. A zongoraművész 
1940. október 20-án Lisszabon-
ban hajóra szállt és végleg emig-
rált hazánkból. A népművészet 
ifjú mestere október 8-án, fele-

ségével együtt, zenekari hang-
versenyen búcsúzott el híveitől 
a Zeneakadémia nagytermében. 
A koncert záróakkordja az Elin-
dultam szép hazámból… című 
népdal volt. A közönség eb-
ből tudta, hogy Bartókék emig-
rálnak. Az előadás alatt többen 
könnyeikkel küzdöttek.

A fent említett népdalt Szvorák 
Katalin és zenekara: Bolya Mátyás 
pengetős és Cserta Balázs fúvós 
előadásában is hallhatta a szente-
si közönség. Az énekesnő a kon-
cert kezdetén megemlékezett az 
'56-os forradalomról, majd elkez-
dődött az előadás, melyen több 
tételben hallhattunk a nemzeti 
ünnepünkhöz köthető dalokat, 
melyek a hazaszeretet, a szabad-
ság, a szerelem témakörei köré 
épültek. 

Az énekesnő lebilincselő 
hangja mellett a résztvevők a 
két zenész improvizatív játé-
kát is több soron élvezhették. 
Szvorák Katalin az előadáson el-
mondta, ez volt az első alkalom, 

hogy kizárólag a Bolya-Cserta 
kettőssel állt színpadra, így egy-
fajta debütáló koncertként te-
kintettek a szentesi előadásra. 
Ez persze egyáltalán nem vont 
le a színvonalból, nemzeti ün-
nephez méltó koncertet hallha-
tott a Hangversenyközpont kö-
zönsége.

Egy ünnephez méltó koncert
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Darók József

Hagyományosan nemze-
ti ünnepünkön, október 23-án 
nyílt meg a 23. Alföldi Fotósza-
lon. Az ország egyik leginkább 
elismert fotóművészeti sereg-
szemléje ezúttal jellemzően a 
klasszikus fotográfia, és egy 
életében először pályázó fotós 
sikerét hozta. Egy különdíj Né-
metországba vándorolt.

Megyei, majd regionális se-
regszemléből nőtte ki magát 
1980-as indulása óta országos, 
sőt nemzetközi eseménnyé a 
Szentesi Művelődési Központ és 

a Szentesi Fotókör közös pályá-
zata és kiállítása. Az immár 23. 
Alföldi Fotószalon október 23–i 
megnyitóján az ifjúsági házban 
Kiss Viktória két musical dala 
után Szirbik Imre polgármester 
a felfedezés öröméről beszélt, 
felidézve egykori fotószakkö-
rök élményét, hogy a labor de-
rengő fényében vajon mit lá-
tunk majd az előhívott képen. 
S vajon a falakon most látha-
tó képek azt adják-e a látogató-
nak, amit alkotójuk gondolt? Va-
lószínű, hogy a képek legtöbbje 
esetében nem, hiszen mindany-
nyian másként látjuk a világot, 
vélte a polgármester, hozzáté-
ve: ez a művészet igazi értelme, 
a művek érzelmeket indítanak, 
gondolatokat nyitnak, eljutnak 
a másik emberhez.

Egyre emelkedik a fotósza-
lon színvonala, állapította meg 
a pályázati kiállítást megnyitó 
Varga Tamás. A debreceni fo-
tóművész, aki egyike volt a há-
rom tagú zsűrinek, elárulta, az 
elbírálás fontos szempontja volt 
a tartalom mellett a technika és 
a kivitelezés. Előzetesen 65 szer-
ző 285 alkotását nézték végig, 
s a fotóművész külön öröme, 
hogy a fotószalonon előhívott 
képeket lehet zsűrizni, nem kell 
monitoron keresztül nézegetni, 
végül 22 pályázó 63 képe került 
a falakra. Bár manapság egyre 
népszerűbb az archaikus tech-
nikák alkalmazása, a beérkezett 
anyag szép számmal bővelke-
dett a fotográfia klasszikus ha-
gyományait követő művekben 

is. Egy első és két második he-
lyet, s több különdíjat is átadott 
Szirbik Imre polgármester és 
Nagy István, a fotókör vezető-
je. Az első díjas Sárkány Andrea 
(képünkön) fekete-fehér, analóg 
negatív képsorozata szintén a 
hagyományos fotózást idézi. A 
Nagykovácsiból pályázó fiatal 
hölgy elárulta, gyerekkora óta 
fotózik, ám tartott benne szü-
neteket, most egy lelkesebb 
időszakban van. Ez volt az első 
alkalom, hogy beadta valaho-
va a képeit. Szerinte ez a siker 
nem befolyásolja a későbbi-
ekben, hiszen elsősorban nem 
mások véleménye a mozgató-
rugó a számára, hanem a bel-
ső késztetés. A díjazott képeken 
jellemzően gyerekek szerepel-
nek, ez nem véletlen, mondja, 
mert maga is ebben a világban 
érzi jól magát. Tanár is ezért lett, 
s foglalkoztatja a jövő generáci-
ója. A velük kapcsolatos aggo-
dalma jelenik meg a képeken: 
mit hagyunk rájuk, s hogyan 
fogják érezni magukat abban a 
világban?

Megnyílt a 23. Alföldi Fotószalon

10. The Biebers

  Rakjuk Össze!

9. Charlie Puth

Attention

8. Margaret Island

Engedd, Hogy Szabad 
Legyek

7. Avicii feat. Sandro Cavazza 

Without You 

6. Robin Schulz feat. James Blunt 

OK

5. Justin Bieber feat. BloodPop

Friends

4. Imagine Dragons

Thunder

3. Axwell & Ingrosso 

More Than You Know

2.Calvin Harris feat. Pharrell
Williams & Katy Perry & Big Sean

Feels

1. P!nk

What About Us

HETI

A Rádió 451 Charter legnépszerűbb dalait 

szombaton 18 órától hallhatják a 106.1 MHz 

frekvencián. Töltse le applikációnkat, vagy 

hallgasson minket online!

Hering Viktor

• Saját anyját verte és rabolta 
ki egy szentesi férfi. A megalapo-
zott gyanú szerint a feltételezett 
elkövető 2017 szeptemberében 
és októberében többször pénzt 
követelt a sértettől, akit összesen 
hat alkalommal bántalmazott. Az 
idős asszony ennek hatására kész-
pénzt és arany ékszereket adott át 
a 63 éves férfinak – írja a police.hu. 
A bejelentést követő 2 órán belül, 
2017. október 20-án 15 óra körül 
a rendőrök a gyanúsítottat elfog-
ták, majd a Szentesi Rendőrkapi-
tányságra előállították. Az áldo-
zatot a mentőszolgálat kórházba 
szállította. A terhelttel szemben 
rablás és súlyos testi sértés bűn-

tettének megalapozott gyanú-
ja miatt indult eljárás. A szentesi 
nyomozók a férfit őrizetbe vették, 
majd az illetékes ügyészségen 
előterjesztést tettek előzetes le-
tartóztatásának indítványozására.

• Két nő veszett össze az egyik 
helyi közintézményben, majd a 
szóváltást követően egyikük meg-
ütötte a másikat. A pofozkodó nő 
ellen eljárás indult. Négy ittas jár-
művezetővel szemben indított el-
járást a Szentesi Rendőrkapitány-
ság. Érdekesség, hogy közülük 
hárman elektromos kerékpárt ve-
zettek ittasan, a negyedik sofőr 
pedig teherautóval közlekedett a 
451-es számú főúton úgy, hogy 
korábban alkoholt fogyasztott.

• Két férfi keveredett egymással 

szóváltásba október 21-én az ut-
cán, Szentesen. A vitát követően 
egyikük bántalmazta a másikat, 
aki nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. 

• Egy szlovák lízingcéget képvi-
selő férfi tett bejelentést a Szen-
tesi Rendőrkapitányságon, mi-
szerint egy GPS-nyomkövetővel 
ellátott gépkocsijuk itt, a város-
ban található meg. A rendőrök 
azonnal nyomozni kezdtek, és 
valóban megtalálták a nyolcmil-
lió forint értékű gépjárművet. A 
rendőrség lefoglalta a körözött 
járművet, és közokirat hamisí-
tás miatt indított eljárást Magyar-
országon, a lefoglalásról pedig 
megtették a bejelentést az Inter-
pol irodán keresztül.

Saját anyját rabolta ki

A 23. Alföldi Fotószalon az 
alábbi fotósokat díjazták.

1. díj: Sárkány Andrea 
(Nagykovácsi),  2. Szabó Maya 
(Kecskemét) és Héja Gabriel-
la (Németország), különdíja-
sok: Tarjáni Antal (Tatabánya), 
Szaszkó Antal (Kunszent-
márton), Gálos László (Sal-
gótarján), dr. Palotás Lehel 
(Debrecen) és Novák Mihály 
(Szabadka).
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Kis Zsuzsa, Auvers-sur-Oise, 
Franciaország

Ha a temetőkre gondolunk, 
a gyászos gondolatok gyak-
ran elfeledik a tényt, hogy –
amennyiben nincs szemé-
lyes, érzelmi érintettségünk 
– a temetők sokat elárulnak 
a városról, országról, amely-
ben fekszenek, az élők halot-
taikhoz és a halálhoz fűződő 
viszonyáról. Így aztán nem 
véletlen, hogy bizonyos te-
metők nem pusztán temetke-
zési és kegyhelyek, de turisz-
tikai célpontok is. 

Egyik leghíresebb közülük vi-
tathatatlanul a párizsi Père-La-
chaise, amely nevét a Napkirály, 
XIV. Lajos gyóntatópapjáról, 
François d’Aix de la Chaise-ről, 
azaz Père Lachaise-ről kapta. A 
ma már több mint 43 hektáron 
fekvő temető 1804-ben nyitot-
ta meg kapuit. Az első időszak-
ban olyannyira nem számított 
kedvelt temetkezési helynek, 
hogy a hatóságok azzal igyekez-
tek népszerűsíteni, hogy ide he-
lyezték át a híres középkori sze-
relmespár, Abélard és Héloïse, 
valamint La Fontaine hamva-
it, illetve Molière emlékhelyét. 
Ez az intézkedés olyan sikerrel 
járt, hogy ma mintegy 70000 
sírhelynek ad otthont és már 
az ötvenes években „betelt”: 
csak az évente lejáró néhány 
száz koncesszió vagy a már ko-
rábban megvásárolt jogok tesz-
nek lehetővé újabb elhelyezé-
seket. A bejáratnál ma térképet 

osztogatnak, interneten virtu-
álisan is bejárhatjuk. Egy han-
gulatos, órákon át tartó séta 
után az évi 3,5 millió látogató 
megtalálhatja itt többek között 
Edith Piaf, Oscar Wilde, Marcel 
Proust, Balzac, Paul Éluard, Ra-
cine; Yves Montand és Simone 
Signoret sírhelyét. A leglátoga-
tottabb mind között Jim Moris-
soné, mely előtt a világ minden 
részéből érkező rajongók válto-
zatos módon, zenével, egy po-
hár itallal vagy más, akár illegá-
lis szer fogyasztásával hódoltak 
bálványuk emlékének – olyany-
nyira, hogy a hatóságok már 
több ellenlépést is tettek tra-
díció visszaszorításáért.  A Pè-
re-Lachaise legfontosabb ma-
gyar vonatkozású emlékhelye 
Nagy Imre jelképes sírja, ame-
lyet 1988. június 16-án avattak 
fel az Emberi Jogok Magyar Li-
gájának kezdeményezésére.

Néha elég egyetlen híresség, 
hogy egy átlagos temetőbe a vi-
lág minden részéről elzarándo-
koljanak az utazók. Ez történt 
Auvers-sur-Oise-ban, ahol Vin-
cent Van Gogh testét helyezték 
végső nyugalomra.

Palicska Irén

A Házsongárdi temető Ko-
lozsvár történelmi temető-
kertje, a sokévszázados ma-
gyar írásbeliség nagyjainak 
nyugvóhelye és egyben az 
emlékezések kegyhelye. Val-
lásfelekezeti és nemzetiségi 
különbség nélkül temetkez-
tek ide szászok, magyarok, 
románok az évszázadok fo-
lyamán. Ritka szép fekvése, 
dús növényzete, monumentá-

lis emlékművei már a 19. szá-
zad végén híressé tették. Ve-
res-Ravai Réka evangélikus 
lelkész teológiai tanulmányai 
egy részét Kolozsváron végez-
te. Arra kértük, hogy elevenít-
se fel emlékeit a Házsongárdi 
temetővel kapcsolatban. 

A teológusoknak az volt a fel-
adatuk a reformáció ünnepe és 
Halottak Napja előtt, hogy né-
hány híres ember sírját megtisz-
títsák. A reformáció ünnepén 
pedig végig járták a sírokat és 
lerótták a kegyeletüket. Amikor 
a lelkész asszony Kolozsvárra 
került, tudta, hogy a Házsongár-
di temető, nem csak híres egy-
házi embereknek a nyughelye, 
hanem olyanok sírját is megta-
lálja, akik valamilyen módon a 
gyermekkorához kötődnek. 

Hervay Gizella Szilágyi Domo-
kos erdélyi költőnek volt a fele-

sége. Fiuk, Attila nagyon fiata-
lon, 1977-ben, a nagy bukaresti 
földrengésben halt meg. Halá-
la előtt írta Hervay Gizella a Ko-
bak könyve című mesekönyvet, 
amely a lelkész legfontosabb 
gyerekkori olvasmányai közé 

tartozott. 
Veres-Ravai Réka nagyon sze-

reti Áprily Lajos Tavasz a Há-
zsongárdi temetőben című ver-
sét. Ebben Apáczai Csere János 
feleségének állít emléket a köl-
tő. Aletta van der Maet holland 
volt, és úgy került Kolozsvárra, 
hogy feleségül ment Apáczai-
hoz. A középkorban vagyunk, 
és abban az időben ez nem na-
gyon volt szokás. Elég mosto-
ha körülmények között éltek Er-
délyben. Apáczai Csere János 
református volt, így az ő sírja 
nem tartozott azok közé, ame-
lyeket meg kellett tisztítanunk a 
teológus hallgatóknak, de még-
is valahányszor a temetőben 
járt, megkereste őket. 

Kós Károly építész nyughelye 
is itt található, akinek nevéhez 
többek között a budapesti We-
kerle-telep köthető. Ő volt az 
organikus építészet első alakja. 
Csodálatos volt, amikor 2000-
ben Finnországban jártunk, és 
láttunk egy evangélikus temp-
lomot, amelyet Kós Károly min-
tájára építettek föl, így akartak 
a tisztelegni az építész előtt – 
mesélte a lelkész. A Házsongár-
di temetőben nyugszik még Kri-
za János néprajzkutató, költő, 
műfordító, Szabó T. Attila nyel-
vész (lánya Szabó T. Anna költő-
nő), Dsida Jenő erdélyi magyar 
költő, nagyszerű verse a Psal-
mus Hungaricus, amely határo-
zottan az erdélyi lélekről szól, és 
Szenczi Molnár Albert reformá-
tus lelkész, zsoltárköltő, egyhá-
zi író, műfordító. 

A Házsongárdi temetőben 
bárki temetkezhetett, így ro-
mán sírokat is találhatunk. 
1739-től a lutheránusoknak kü-
lön sírkertet alakítottak ki – tud-
tuk meg Veres-Ravai Rékától.

Híres temetők

A Père-Lachaise-től Házsongárdig
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 Élen járunk biztonságos befektetésben

Az OTP Bank nyerte el a legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó 
elismerést 2016-ban*, hiszen bankunknál a számos kiemelkedő teljesítményű 
befektetési alapon felül, több
• fix kamatozású
• kedvező hozamú
• biztonságos
lakossági állampapír közül is választhat.  A jelenlegi kamatkörnyezetben már rövid 
távon is érdemesebb értékpapírban tartani a pénzt, mint lekötetlenül hagyni a 
bankszámlán. 

További részletek: www.otpbank.hu

*Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2016-ban is díjazta az állampapírok forgalmazásában részt vevő partnereit. Az OTP Bank 
nyerte el „A legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó 2016-ban” díjat.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

Darók József

Al Ghaoui Hesna, az anyai rész-
ről magyar, apai részről szír szár-
mazású külpolitikai újságíró, te-
levíziós riporter sokak számára 
ismerős, elhíresült a közel-kele-
ti háborús övezetekből küldött 
tudósításairól, 2011-ben Hábo-
rúk földjén címmel könyvet is 
írt. A fiatal nő életének esszenci-
ális része lett a félelem. Minden-
kit ez érdekelt leginkább, amikor 
a munkájáról faggatták, Hesna 
ezért kezdte úgy érezni, mintha 
receptet szeretnének tőle a fé-
lelem nélküli életre. A félelem-
mel valóban mindennapos volt 
a kapcsolata, s rájött, azt, hogy 
ez az érzés mit hoz ki belőlünk, 
segít-e vagy hátráltat, azt mi ma-
gunk is képesek vagyunk irányí-
tani. Kutatásokat végzett a témá-
ban, számos interjúban kereste a 
választ. Arra is rájött, egyfajta te-
rápia számára erről beszélni, írni. 
Félj bátran – Hajtóerő az élet-
hez, iránytű a kihívásokhoz című 
új kötetében mesél arról, ho-
gyan nézett szembe saját félel-
meivel, amihez érzékletes kere-
tet adnak a konfliktuszónákban 

töltött idők, de a könyv második 
felében már mindezt társadalmi 
színtérre kivetítve folytatja. Az 
anyaság is szerepet kap a könyv-
ben, már a megírásának ötlete is 
a babavárás idején fogant meg 
benne. Akkor hozta meg azt a 
döntést, hogy nem megy töb-
bet veszélyzónába, bár bevallá-
sa szerint még visszakívánkozik. 
Az írásmű tanulsága, hogy tuda-
tunknak milyen hatalma van afö-
lött, ami a testünkben történik.

Könyvajánló

Lámpásnak való tököt ma már 
bárhol be lehet szerezni, nem kell 
különösebb kutatómunka hozzá, 
a 451-es úton Szentes irányában 
a körforgalom után jobb oldalt 
hegyekben állnak. Sokfélét látni, 
annak függvényében válasszunk, 
hogy mit szeretnénk faragni. Hal-
loween fej faragásához szép kerek, 
arányos tök az ideális. Otthon jól 
mossuk meg, és töröljük szárazra.

Szükséges anyagok, eszközök:
• szép méretes tök
• hegyes, éles kés
• golyóstoll
• kartonpapír sablonnak
• teamécses, kisebb gyertya
• kanál
• A töklámpás elkészítése
• A mintát golyóstollal rajzoljuk 

fel, ha hibát vétünk, ezt köny-
nyen le lehetett törölni vizes 
szivaccsal. A szemeknek kar-
tonpapírból készítsünk sab-
lont, hogy egyformák legye-
nek.

• Először skalpoljuk meg a tökö-
ket, majd  kaparjuk ki kanállal 
a közepét. Az arcot rövid pen-
géjű, hegyes és éles késsel 
mintázzuk, ezzel könnyen bol-
dogul egy kevésbe gyakorlott 
kéz is.

• A kikapart tökmagot se dobjuk 
el, jól mossuk és szárítsuk meg, 
és készítsünk finom fűszeres 
csemegét belőle. Egy kis chili, 
só, tökmagolaj kell csak hozzá, 
és fél óra múlva már lehet ro-
pogtatni.

Forrás: NLC

Trendi tökfaragás
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Vadász nokedli
Hozzávalók: 35 dkg finomliszt, 

3 db egész tojás, 2 dl víz, 1 evő-
kanál sertészsír, 20 dkg húsos 
szalonna, 20 dkg sajt, 2 közepes 
fej vöröshagyma, fekete bors, só 
ízlés szerint.

Elkészítés: Egy nagyobb fa-
zékban vizet teszünk fel forrni, 
és megsózzuk. A nokedli tésztá-
ját a lisztből, tojásokból, csipetnyi sóval és a vízzel összeállítjuk. A 
forrásban lévő vízbe beleszaggatjuk, megfőzzük, és leszűrjük. Köz-
ben a zsírban üvegesre pirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, hoz-
záadjuk a vékony csíkokra felvágott bacont, és azt nem túl szárazra 
megsütjük. Beletesszük az alaposan lecsepegtetett nokedlit, jól át-
forgatjuk, sózzuk, borsozzuk. Legvégül hozzáadjuk az apró kockákra 
vágott sajtot, többször megforgatva belekeverjük, és hagyjuk, míg 
elolvad benne. Azonnal tálaljuk, de előtte megszórjuk frissen vágott 
snidlinggel.

Született:
Csendes Zoltán Jánosnak és 

Kozma Anitának (Szentes, Dózsa 
Gy.u. 73.) Abigél, Seres Józsefnek 
és Petrovics Szabinának (Szen-
tes, Koszta J. u. 12.) Szabina, La-
katos Imrének és Bődi Ariáná-
nak (Szentes, Körösparti u. 12.) 
Simon Konor, Kollár Lászlónak és 
Bakos Noéminek (Szentes, Esze 
T. u. 17.) Konrád  René, Hódi Imré-
nek és Petes Krisztinának (Szen-

tes, Huszár u. 24.) Maja (képün-
kön), Demeter Gábornak és 
Tropa Mariannak (Csongrád, Vas-
vári Pál u. 27.) Dávid Márk nevű 
gyermeke.

Elhunyt:
Józsa Istvánné (Szentes, Ko-

váts Károly u. 3.), Vári Imréné 
(Szentes, Rákóczi F. u. 41.), Mol-
nár Árpád Ignác (Szentes, Rákó-
czi F. u. 116.)

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 30-november 6-ig Dr. Bugyi Ist-
ván Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.) hétfőtől-péntekig 8-19 
óráig, szombaton 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készen-
léti telefon: 70/536-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, 
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 
7.30 óráig.

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:

Október 30 -  
November 3.

Hétfő
A menü: Lebbencsleves,
Hétvezértokány, tészta
B menü: Karalábéleves,

Csirkemell vadászraguban
Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta

Kedd
A menü: Szárazbab leves,

Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Vegyes gyümölcsleves,

Csongrádi aprópecsenye, sült burgonya
Napi desszert: Tiramisu

Szerda
Mindenszentek

Menü nincs, de az étterem nyitva tart!
Csütörtök

A menü: Grízgaluska leves,
Milánói sertésborda

B menü: Zellerkrémleves, 
Mézes- mustáros csirkefalatok

Napi desszert: Mákos guba vaníliasodóval
Péntek

A menü: Korhelyleves,
Tűzdelt sertéssült, tört burgonya, pá-

rolt káposzta
B menü: Csirkebecsinált leves, 

Rántott cápaharcsa, kukoricás rizs
Napi desszert: Gesztenyepüré

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

KOS Viszonylag zavar-
mentesen telik el a hét. Csu-
pán szombaton kell feszült-
ségekre számítanod. Ne 
akarj minden harcot megvívni!

BIKA Most igazán elemed- 
ben érezheted magad. Mun-
kádban nagyon sok az új-
donság és a kihívás, de ezt 
most inkább egy jó erőpró-
bának fogd fel, mintsem nehézségnek.

IKREK Most jött el az 
ideje annak, hogy az elő-
térbe lépj, és a főnökeidtől, 
feljebbvalóidtól, vagy a ha-
talom embereitől a támogatásukat kérd.

RÁK Saját magadra kell 
hagyatkoznod. Légy maga-
biztos, minden okod meg-
van rá! Igaz, hogy rengeteg a 
teendőd, de végre valahogy 
több örömöd leled majd benne.

OROSZLÁN Rengeteg 
lesz a munkád, akár kül-
földre is mehetsz emiatt. Ez 
kétségtelenül fárasztó ka-
land lesz, de szerencsére 
nem tart túl soká.

SZŰZ A pénzzel kapcsola-
tos ügyeidben gondoskodsz 
a kellemes meglepetésekről. 
A főnökeid szigorúak ugyan, 
de igazságosak, és ez is inspi-
rál téged.

MÉRLEG Kedves, gyen-
géd és idealista vagy, és 
tele vagy jó érzésekkel má-
sok iránt. Az érzelmi életed 
néha változékony, jó hangulat és lehan-
goltság, mosoly és könnyek váltják egy-
mást.

SKORPIÓ A szokásos-
nál jobban haladnak előre 
a dolgok, nyugodtan bíz-
hatsz a saját döntéseidben. 
Légy hálás mindenért, ami veled törté-
nik!

NYILAS Nem szabad túl 
sokat tervezned, különö-
sen pénteken kell nagyon 
figyelmesnek lenned. A 
Mars a Mérleg jegyében segít kiegyen-
líteni a feszültségeket.

BAK A bolygók most fel-
erősítik mindazt, ami egyéb-
ként is az előnyödre szolgál. 
Uralkodó bolygód segít az 
emberi kapcsolatokban, a nyilvánossá-
got is érintő ügyekben.

VÍZÖNTŐ Egy különös em-
berrel hoz össze a sors, aki 
mély hatást gyakorolhat rád, és 
egyre fontosabbá válik az éle-
tedben.

HALAK Egy kisebb érzel-
mi hullámvölggyel, krízis-
sel kezdődhet ez a hét, talán 
jobb, ha inkább nem tervezel 
nagy társasági életet, mert balul sülne el 
a találkozó.

HOROSZKÓP
Okt. 27- Nov 3.

Burgonya 90-130 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, paradicsom 450-550 Ft/kg, vö-
röshagyma 150-180 Ft/kg, lilahagyma 
350 Ft/kg, fokhagyma 1800 Ft/kg, tojás 
35-38 Ft/db, piros retek 180 Ft/cs, feke-
te retek 250 Ft/cs, fürtös uborka 400 
Ft/kg, kígyóuborka 450 Ft/kg, saláta 
200 Ft/db, kelkáposzta 280-350 Ft/kg, 
fehér káposzta 150-250 Ft/kg, lilaká-
poszta 300-350 Ft/kg, tök 280-350 Ft/
kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-600 Ft/
kg, padlizsán 550 Ft/kg, cukkini 550 Ft/
kg, patisszon 550 Ft/kg, citrom 450-670 
Ft/kg, karfiol 150 Ft/kg, karalábé 150-
200 Ft/db, alma 180-280 Ft/kg, körte 
450-600 Ft, banán 250-480 Ft/kg, na-
rancs 380 Ft/kg, mandarin 380 Ft/kg, 
szőlő 490-650 Ft/kg, sült tök 550 Ft/
kg, mák 1500 Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg, 
csíramálé 220 Ft, birsalma 150-300 Ft/
kg, sütőtök 100 Ft/kg. 

PIAC

Családi események
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Labádi Lajos

Kevesen tudják, hogy volt 
olyan időszak, amikor szentesi 
származású zsurnaliszták hatá-
rozták meg a szegedi újságírást. 
Közéjük tartozott Kulinyi Zsig-
mond, aki 1878-ban részt vett a 
Szegedi Napló megindításában, 
majd hamarosan a lap felelős 
szerkesztője, utóbb főszerkesz-
tője lett. Mellette működött a 
szintén szentesi kötődésű Békefi 
Antal, akinek emlékét jelen sora-
inkkal felidézzük. 

Szentesi izraelita család-
ban született 1858. szeptember 
1-jén; eredetileg Kann Nathan-
ként anyakönyvezték. (A lexiko-
nokban a születési dátuma téve-
sen szerepel!) Szülei Kann Ignác 
Lipót kereskedő és Back Rozá-
lia. A család hamarosan Szeged-
re költözött. 1871–75 között a 
szegedi főreáltanoda tanuló-
ja (neve az iskolai anyakönyv-
ben már Kann Antalként szere-
pel). 1875 őszén a fővárosban 
beiratkozott az országos Színé-
szeti Tanoda operai osztályába, 
s az első évet el is végezte. Fia-
talon jelentkező tüdőbaja miatt 
azonban nem folytathatta tanul-
mányait. (A művészeti pályára 
készülve kezdte használni a Bé-
keffy nevet.)

Tizenévesen kezdett írogatni; 
első versei és novellái a Szegedi 
Néplapban, a Független Hírlap-
ban, a Magyarország és a Nagy-
világban, valamint a Szegedi Hír-
adóban jelentek meg. Kulinyi 
Zsigmond 1881 nyarán földijét, 
Bikefi Antalt kérte fel, hogy írjon 
tudósítást egy robbanási eset-
ről, amely fél Szegedet megráz-
kódtatta. Békefi kimerítő beszá-
molót írt a szenzációs esetről. „Ez 
volt a riport bevonulása a Szege-
di Naplóba, illetve a szegedi saj-
tóba” – állapította meg utóbb 
Móra Ferenc. A fiatal tehetséget 
nyomban a Napló belső mun-
katársává fogadták. Ezzel össze-
függésben írta 1904-ben Móra: 
„A Napló vezetőségének min-
dig éles szeme volt a munkatár-
sak megválasztásában. Békefi-
ben is vérbeli újságírót nyertek, 
akit felhasználhattak a cikkírás-
tól a báli tudósításig mindenre. 
Írt tárcákat, csinos romantikus 
történeteket könnyed tollal, ver-
seket meleg szívvel – és csinált 
riportot azzal az elevenséggel és 
ügyességgel, melyre csak szület-
ni lehet.”

1889-ben megnősült, felesé-
gül vette a szegedi színház szép 
és tehetséges színésznőjét, Kü-
kemezey Vilmát, akitől fiú gyer-
meke született (Békeffy László, 

a későbbi színész, jeles kabaré-
szerző és konferanszié), de fele-
sége belehalt a szülésbe. 

A nevét 1884-ben hivatalo-
san is „Békefi Antalra” változtat-
ta. Munkássága elismeréseként 
1887-ben főmunkatárssá lép-
tették elő. Rendkívül termékeny 
volt: tárcáit, novelláit a főváro-
si lapok is szívesen átvették. El-
beszélései utóbb önálló kötetek-
ben is megjelentek. Az „Eltörött 
a hegedűm…” kezdetű verséből 
Dankó Pista gyönyörű, örökzöld 
nótát írt. Lengyel András iroda-
lomtörténésztől tudjuk, hogy a 
Szegedi Naplónál Kulinyi Zsig-

mond mögött ő lett a második 
ember, s bár „csak” főmunkatárs 
volt, a lapot mindinkább ő csi-
nálta. 1899 őszétől formálisan is 
ő lett a Napló felelős szerkesztő-
je, a lap legfőbb megújítója. Hal-
mozott teendői mellett kiterjedt 
társadalmi életet élt. Ő volt a Du-
gonics Társaság egyik alapítója, 
majd főtitkára. Emellett városi 
képviselő, a helyi Függetlensé-
gi és 48-as Párt alelnöke, a Vidéki 
Hírlapírók Országos Szövetségé-
nek egyik alapítója (1896), majd 
alelnöke… stb.

A pályatársak 1905 tavaszán 
még együtt ünnepelték Kulinyi 
Zsigmond és Békefi Antal ne-
gyedszázados újságírói mun-
kásságát, egy-egy díszalbummal 
ismerve el érdemeiket. 1905 jú-
niusában Békefi mondta a bú-
csúbeszédet a kedves földi, 
barát, munkatárs, Kulinyi Zsig-
mond fölött. Hamarosan azon-
ban ő is ágynak esett, utolsó 
hónapjait szanatóriumokban 
töltötte. Tüdőbaja gyógyíthatat-
lannak bizonyult: 1907. október 
2-án elragadta a halál. Szeged 
városa érdemei elismeréséül dí-
szsírhelyet jelölt ki számára. A 
Bajai úti református temetőben 
alussza örök álmát. Mi szentesiek 
is büszkék lehetünk rá, hisz váro-
sunkban látta meg a napvilágot.

110 éve hunyt el Békefi Antal

Vérbeli újságíró és remek novellista

Békefi Antal

KORTÁRS festőtől olajfestmény 
vásárlási lehetőség. Az alkotótól széles 
választékban vásárolhatók gyönyörű 
tájképek, csendéletek. Érdeklődni, 
időpontot egyeztetni az alábbi tele-
fonszámon lehet: 63/313-004, 20/318-
8059

SZENTESEN a városközpontban 
garázs eladó. Telefon: 63/890-544

SZÉP szürke és cirmos cicákat el-
ajándékoznék. Telefon:30/685-8866

BORDÓ1300-AS Lada Szamara 2 
év műszakival jó állapotban eladó. Te-
lefon: 30/685-8866

KÖZPONTBAN panel programos 
felújított 5. emeleti 2+1 fél szoba + 
étkezős, erkélyes, klímás lakás eladó. 
Telefon: 30/357-6317

ROBI 151-es rotakapa gyári pót-
kocsival, járókerekekkel eladó. Tele-
fon:20/596-9873

ANGOL tanítás 2000 Ft/óra, kezdő 
szinttől a haladóig. Telefon: 30/663-
6293

KÉTSZOBÁS, összkomfortos 
családi ház, melléképülettel, garázs-
zsal, nagy udvarral eladó. Ugyanitt 

kétfunkciós modern szoba WC eladó. 
Telefon: 30/876-6113.

TÖRPE-SNAUZER kiskutyák el-
adók. Telefon: 30/547-2341.

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

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

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

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

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

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

MALACOK eladók. Telefon: 
30/515-6033

75 éves férfi özvegyasszonyt keres 
élettársnak. Vidám természetű vagyok, 
nem dohányzom, családom nincs. Sze-
retetben együtt élni. Szabó Sándor, Hor-
váth M. u. 12.

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

IRODÁNAK, vagy műhelynek rak-
tárnak alkalmas üzlethelyiség a Felső-
párton kiadó. Légelszívóval, légkondici-
onálóval, radiátoros gázfűtéssel, 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 terménydaráló, 25 
l-es zsírosbödön, 50 l-es üvegballon, 240 
l-es fagyasztó- szekrény, 200l-es fémhor-
dó tetővel, üst fedővel. Telefon: 63/364-
792

OXIGÉN hegesztőpalack, hegesztő-
készlettel eladó. Tel.: 30/481-3842

IDŐS gondozást vállalok. Telefon: 
30/440-0962

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

HAJLÍTOTT vázú női 28-as kerék-
pár, villany kukorica daráló, háttáma-
szos fa kanapé eladó. Telefon: 63/313-
473

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZ-
TŐ torna gyerekeknek a Klauzál iskola 
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 hosz-
szú, 70 cm mély vízvezeték rendszer-
rel 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

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: „Aki harcol, az ve-
szíthet. Aki nem harcol, már vesztett is”. 
(Bertolt Brecht)

Múlt heti nyertesünk: Vakhal György-
né. Nyereménye a Szentesi Üdülőköz-
pont két fős szaunajegye. Ezen a héten 
a Zene-Világ-Zene sorozat november 9-i 
Dani Imre zongoraestjének páros belé-
pőjét sorsoljuk ki.

Vízszintes: 1. Egy kubai iskolában megkér-
dezi a nebulóktól a tanárnő: Miről híres Ko-
lumbusz Kristóf? A választ itt olvashatják. 
15. Névelővel: számsorsjáték. 16. Francia-
ország leghosszabb folyója. 17. Hová? 18. 
Ön, maga, régiesen. 19. Virágot gyűjt. 21. 
Indiából eredő testi és szellemi gyakorlat. 
23. Gorilla dereka! 24. Kihalt ókori nyelv. 26. 
Azt követő. 28. Ortodox vallás papja. 29. Vi-
rágtartó. 31. Határtalan fölírat! 32. Őrlő-

üzem. 33. Dátumrag. 34. Alarm. 36. Farkas. 
38. Lóerő, röviden. 39. Égitest. 41. Kimo-
nó öve. 43. Nagytermetű kutyafaj. 44. Elvi-
sel, eltűr. 45. Veszteség. 48. Tizenkét hónap. 
49. Akadozik az elején. 51. Tanítók. 54. Luté-
cium vegyjele. 55. Boldoggá avatott vérta-
nú püspök (Vilmos). 57. Álomkép, délibáb. 
60. Olaszország sportjele. 61. Valóságosak. 
64. Megrettenő. 65. Papírra jegyeztető. 67. 
…ré, szemüveg régiesen. 68. Gyümölcs. 70. 
Papi szertartási díszöltözet. 72. Visszafelé: 
az egri borvidék finom nedűje. 74. Szabó 
Magda színműve. 75. Éra. 76. Gyógyszertár.

Függőleges: 1. Gyakran nevezik így az 
Appennini-félszigeten levő független álla-
mot. 2. A virágrendezés japán művészete. 
3. Ilyen felár is van. 4. Terhére van. 5. Vízzel 
tisztít. 6. Tovább … a válság, nem enyhül a 
helyzet. 7. Nekiinduló. 8. A szabadba. 9. A 
világűrben haladó jármű. 10. Itáliai polihisz-

tor: festő, tudós, matematikus, hadmérnök, 
feltaláló, anatómus, szobrász. 11. Golden 
Globe-díjas amerikai színésznő (Thurman). 
12. Személyed. 13. Duzzog, neheztel. 14. Lí-
bia fővárosa. 20. Hazafele! 22. Cigidarab. 25. 
Páratlan riport! 27. Te meg ő. 28. Panamai és 
svéd gépkocsik jelzése. 30. Borító egynemű 
hangzói. 32. Elvetve kikel. 35. Aprófalu Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében, az Edelé-
nyi járásban. 37. Orvos, kissé viccesen. 40. 
Folyó Dél-Amerika déli-középső részén. 42. 
Tapogató, motozó. 44. Görög húros, pen-
getős hangszer. 45. Vuk nevelője. 46. Két-
harmad táp! 47. … dőlt, összeomlott. 50. 
Bodnár. 52. Kamionfelirat. 53. Hajófar. 54. 
Függőzár. 56. … Madrid, fociklub. 58. Bel-
ga, iráni és vatikáni gépkocsik jelzése. 59. 
Félig notórius! 62. Megkevert Voga! 63. Né-
velővel: rés népiesen. 65. Szintén. 66. Sát-
orvég! 69. Lítium vegyjele. 71. Tragikus vég! 
73. Csorbítatlan, egész.

Beküldendő a vízszintes 1. számú sor 
megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Október 30. – 
november 5.

Hétfő – Gombaleves,
A menü:  Lasagne
B menü:  Mustáros-tejfölös 

sertésragu, galuska
C menü:  Röszkei töltött borda, 

rizs köret, savanyúság
Kedd – Csontleves,
A menü:  Kelkáposzta főzelék, 

sertéspörkölt
B menü:  Rántott karfiol, rizs 

köret, tartármártás
C menü:  Cigánypecsenye, 

burgonya, savanyúság

Szerda – Almaleves,
A menü:  Sertésszelet 

parasztosan, 
rizsköret, savanyúság 
(csak elvitelre, 
kiszállítás nincs)

CSütörtöK –  Kukoricakrém 
leves,

A menü:  Görögös csirkemell, 
vegyes köret

B menü:  Párizsi sertésszelet, 
vegyes köret, 
savanyúság

C menü:  Rántott sajt, 
rizsköret, 
tartármártás

PénteK –  Lencsegulyás,

A menü:  Káposztás tészta

B menü:  Somlói galuska

C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Zöldbableves,

Magyaros sertésszelet, 

rizs köret

VaSárnaP – Húsleves,
Rántott csirkemell, 
héjas burgonya, savanyúság

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

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

C menü frissensült 900 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel 

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

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

Új rovatot indítunk, mely-
ben a helyes és jól megvá-
lasztott mozgásformákkal, 
az egészséges életmóddal, és 
érintőlegesen az étrenddel is 
foglalkozunk majd hónapról 
hónapra. Állandó szakértőnk 
Locskai József személyi edző, 
korrektív tréner. 

– Józsi, mióta foglakozol sze-
mélyi edzéssel?

– Ötödik éve foglalkozom a 
sporttal itt Szentesen. Először 
személyi edzéssel és csopor-
tos órákkal kezdtem. Aztán ezek 
egyre népszerűbbek lettek, és 
kicsit elkanyarodtam a korrek-
tív tréning irányába is. Jelenleg 
ezzel foglalkozom, illetve a vízi-
labda klubnál dolgozom erőnlé-
ti edzőként. 

– Azt hiszem, a korrektív tré-
ning fogalom egy kis magyará-
zatra szorul. Milyen mozgásfor-
mát jelent?

– Meglévő sérülésnél, rehabi-
litációból való visszaállításnál, il-
letve sportba való visszainteg-
rálásnál alkalmazzuk a korrektív 
tréninget. Egyénre szabottan, ki-
mondottan a vendégnek megfe-
lelő edzést állítunk össze. Először 
felmérjük az állapotát, ezután ki-
értékeljük, majd egy célirányo-
san összeállított edzésprogram 
következik, és újabb visszatesz-
telések követik egymást. Sokszor 
egy-két hónapos figyelt edzéssel 
és egy jól összeállított program-
mal már nagy javulást lehet elér-
ni. Nyilván ennek az időtartama 
egyénenként változhat. 

– Látszólag egészségesek va-

gyunk, de a felmérésnél vagy az 
első edzésnél kiderül, hogy min-
denkinek van valamilyen kisebb- 
nagyobb problémája. 

– A korrektív tréninget első-
sorban a sérülések utáni visz-
szaállításnál használjuk. A gyó-
gytorna után sokszor ugyanúgy 
elkezdenek edzeni az emberek, 
mint a sérülés előtt. A korrek-
tív tréningnek az lenne a lénye-
ge, hogy ekkor egy visszainteg-
rálás történjen, és megkeressük 
azt, hogy miért következett be 
a sérülés. Egy előzetes állapot-
felmérést után már következtet-
hetünk a rizikófaktorokra. Ekkor 
a célirányos edzéssel megelőz-
hetjük a sérüléseket. Tehát nem 
csak a sérülést követően van je-
lentősége a korrektív tréning-
nek, hanem ha megelőzés miatt 
szeretnénk végezni. Úgy tudunk 
edzeni, hogy látjuk, mi a saját ri-
zikófaktorunk. 

– Tapasztalataid alapján na-
gyon sokan ősszel kezdik el az 
edzést, és sokszor felkészületle-
nül. Heti 4-5 alkalommal, teljesen 
megterhelve ezzel a szervezetü-
ket. Mi ennek a veszélye?

– Személy szerint azt látom, 
hogy ősszel megugrik az edze-
ni vágyók száma. A nyáron min-
denki egy kicsit lazított, és ilyen-
kor újra visszaáll az eredeti 
napirendünk, elkezdődik az is-
kola, több időt szakítunk a moz-
gásra is. Sokan elkezdenek futni, 
lejárnak a ligetbe, a gátra, illetve 
olyan edzésformákat végeznek, 
amiket addig soha nem csinál-
tak. Ezeknek egy nagy veszélye 
van. Ha túl intenzíven mozog-
nak, túlterhelik saját magukat, 

akár 4-5 edzés után is. Az ele-
jén még nagy a lendület, sokan 
kitartanak, 2 hónap alatt akar-
ják magukat csúcsformába hoz-
ni. Ekkor egész sok sérülést ösz-
szeszednek, és olyan problémák 
jelentkezhetnek, amelyek eset-
leg több éve megvannak: boka, 
térd, csípőízületi, gerincfájdal-
mak. Sok esetben arra következ-
tethetünk, hogy hirtelen nagy 
intenzitású volt az edzés, illet-
ve a szervezet nem volt felké-
szülve ezekre a terhelésekre, és 
most hirtelen beleugrik valaki 
az őszi edzésbe. Ekkor tapaszta-
lom azt, hogy sokan egy-másfél 
hónap után abbahagyják a moz-
gást, ami az elején heti négy-öt 
edzéssel indult. 

– Hetente hány alkalommal 
kezdjük el edzeni?

– Aki eddig nem sportolt ko-
molyabban, annak heti két alka-
lom elegendő. Viszont ezeknek 
az edzéseknek a milyensége na-
gyon fontos. 

– A fogyás, izomépítés, alakfor-
málás elkezdése szempontjából 
a legjobb az őszi időszak. Miért? 
Hiszen ekkor kezd el raktározni a 
szervezet. 

– Így van, a szervezetünket 
megpróbáljuk egy kicsit becsap-
ni az őszi kezdéssel. Ez egy na-
gyon jó időpont arra, hogy ha 
valaki hosszú távon gondolko-
dik, akkor fölépítsen egy egész 
jó kis fizikumot, vagy teljesen át-
változtassa magát. Az őszi átál-
lás miatt a szervezetünkben egy 
természetes raktározó folyamat 
indul be. Így Ha elengedjük ma-
gunkat, és nem figyelünk oda, 
tél végére jó kis súlygyarapo-

dást érhetünk el. Azért javaslom 
az őszi kezdést, mert minden kö-
rülmény adott, könnyen át tu-
dunk állni az edzésre. Szépen 
fel tudjuk építeni magunkban, 
rendszert tudunk kialakítani, így 
sokkal könnyebb lesz a téli edzé-
seket megcsinálni. Amikor jön a 
jobb idő, nem kell akkora súly-
felesleggel nekivágnunk a moz-
gásnak. Lesz egy kis rutinunk is, 
sokkal nagyobb eséllyel kitar-
tunk, és tavaszra, nyárra még 
akár jól is fogunk kinézni. 

Szentes adott otthont a diák 
I-es korcsoport országos baj-
nokságának, ahol 198 verseny-
ző kezdte meg a küzdelmeket a 
sportcsarnokban október 21-én.

A rendezvény előtt megko-
szorúzták dr. Papp Lászlónak a 
sportcsarnok falán elhelyezett 
emléktábláját, így tisztelegve az 
1928-as amszterdami olimpia 
ezüstérmes kötöttfogású birkó-
zójának emléke előtt. A Dr. Papp 
László Birkózó Egyesületet Kuczo-
ra Attila (képünkön középen) kép-
viselte a szentesi viadalon, aki a 
népes mezőnyben végül az elő-

kelő ötödik helyet szerezte meg.  
A szentesi versennyel egyidőben 
Kecskeméten a kadett lányok és 
fiúk országos bajnoksága zajlott. 
Szentest Balogh-Szabó Anna Alíz 
és Vajda Szebasztián képviselte.

– Szebasztián nem akart fo-
gyasztani, mert kötöttfogású 
versenyzőként inkább a hétvé-
gi, budapesti országos versenyre 
tartalékolt, így most egy súlycso-
porttal feljebb indult, ahol a 23 
versenyző közül a 9. helyen zárt – 
tudtuk meg Mazula Eriktől, a bir-
kózók vezetőedzőjétől.

– Anna sajnos az első félévet 
teljesen kihagyta sérülés és mű-
tétek miatt, ami nagyban meg is 
látszódott a teljesítményén, de 
így is a 10. helyen végzett.

Mozogj jól, mozogj jobban!

Az ősz a legalkalmasabb, hogy elkezdjünk sportolni

Ötödik hely a szentesi viadalon

Locskai József
személyi edző, korrektív tréner

E-mail: locskai1989@gmail.com
Telefonszám: 20/278-9198
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Hering Viktor

12-7-re nyerte a megyei 
férfi vízilabda rangadót a Me-
talcom-Szentesi VK csapata. 
A Szeged két negyeden ke-
resztül jól tartotta magát, ám 
a rutinosabb szentesiek vé-
gül szép gólokat lőve itthon 
tartották a bajnoki pontokat. 
Szombaton 18 órától a Hon-
véd lesz Vörös Viktorék ellen-
fele a ligeti uszodában. 

Remek hangulatban kezdő-
dött a megyei derbi, a hazai szur-
kolók örömét az első negyedben 
csak az rontotta el, hogy a meg-
lepetésre a bátran kezdő Szeged 
egy góllal vezetett nyolc perc já-
ték után. Az előny a félidőben is 
vendégeknél volt, ám a harma-
dik negyedben a magára találó 
Szentes hét gólt szerzett – Nagy 
Márton és Palotás Gergely ráadá-
sul duplázni tudott –, így az utol-

só nyolc percnek megnyugtató 
előnnyel vághattak neki a mi-
eink. A záró negyedben két gól 
esett a hazai, egy a vendég olda-
lon – egy pompás Takács-csavart 
is láthatott a publikum -, így vé-
gül öt góllal nyert a Metalcom, 
érvényesítve ezzel a papírfor-
mát. – Annak ellenére, hogy mi 
voltunk az esélyesek, nem szá-
mítottunk könnyű mérkőzésre – 
nyilatkozta a találkozó után Pellei 
Csaba, a Szentes vezetőedzője. – 
Tudtuk, hogy bármilyen össze-
tételben is érkezzen a Szeged, a 
megyei derbik mindig felfoko-
zott hangulatúak, harcos össze-
csapások szoktak lenni, nem volt 
ez másként ezúttal sem. Mindig 
a kötelező győzelmek a legne-
hezebbek, ezt most mi is meg-
tapasztalhattuk, hiszen ellen-
felünk nagy akarással játszott, 
ráadásul mi a játékvezetői felfo-
gáshoz is nehezebben tudtunk 
alkalmazkodni. Végül az döntött, 
hogy rutinos játékosaink van-
nak, akik vezetésével a harmadik 

negyedtől kezdve átvettük a ta-
lálkozó irányítását, és magabiz-
tosan nyertünk. 

A mérkőzésen három gólt 
szerző Palotás Gergely arról nyi-
latkozott, hogy görcsösen kezd-
ték az összecsapást, ám a máso-
dik félidőben sikerült rendezni 
a soraikat, ennek köszönhető a 
győzelem. – A Honvéd ellen sem 
feltett kézzel szállunk medencé-
be, igyekszünk megnehezíteni 
a dolgukat – mondta a szentesi-
ek hetese. A Metalcom követke-
ző ellenfele két győzelemmel és 
két vereséggel jelenleg a negye-
dik helyen áll a táblázaton, leg-
utóbb az Egertől kaptak ki kilenc 
góllal, azt megelőzően viszont a 
Szegedet tíz találattal legyőzték. 
A Honvéd elleni mérkőzés szom-
baton, 18 órakor kezdődik a Dr. 
Rébeli-Szabó József Városi Spor-
tuszodában.

Csillebércen gyűjtötte be az újabb bajnoki pontokat az NB II-ben 
vitézkedő Szekerce rögbi csapata. Az elmúlt hétvégén a Soproni Sa-
sok és a Maglódi Fekete Oroszlánok játékosai által alkotott Szfinx volt 
a mieink ellenfele, ám az újonc együttes még megszorongatni sem 
tudta a Szekerce gárdáját. A 70 – 28- as szentesi-kecskeméti győze-
lemmel zárult találkozón a soproni-maglódi fiataloknak csak felvil-
lanásaik voltak, egy pillanatig sem volt kérdéses a győztes kiléte. – 
Mindenkinek játéklehetőséget tudtunk biztosítani, így a fiataljaink is 
játszhattak, és remek teljesítményt nyújtottak – mondta Törőcsik Sán-
dor, a Szekerce szakvezetője. – Nagyon fiatal gárda volt az ellenfelünk, 
akik rutinszerzési céllal indultak el a bajnokságban, néhány esztendő 
múlva viszont már nagy csatát fogunk ellenük vívni. 

A Szekerce jelenleg a második helyen áll a másodosztályú pontva-
dászatban, és a pozíciójának megerősítésére november 12-én Tárno-
kon lesz lehetőség. Hat nappal később már Kecskeméten meccsel a 
társaság, itt a Budapest Exiles együttese lesz majd az ellenfél. Itthon 
október 28-án lépet volna pályára a csapat, de a Kosok gárdája – sé-
rülések miatt – a találkozó elhalasztását kérte, amibe a Szekerce veze-
tősége belement. Az viszont valószínű, hogy a derbire idén már nem 
kerül sor, az elmaradt mérkőzést jövő tavasszal pótolják a csapatok.

Sebők Tamás     

1969. óta minden évben meg-
rendezi a Szentesi Sakk SE a helyi 
sakk úttörőről elnevezett verse-
nyét, a Gallasz Béla emlékversenyt. 
A korábbi évekkel ellentétben az 
idén a Megyeháza Kulturális Kon-
ferencia Központ nagyterme adott 
otthont az eseménynek.

A megnyitó ünnepségen Kő-
halminé Forrai Julianna és Kozák 
János, a Szentesi Sakk SE vezetői 
köszöntötték a megjelent sporto-
lókat. Elmondták, nagy hagyomá-
nya van a rendezvénynek mellyel 
a szentesi sakk egyik legnagyobb 

alakjára emlékeznek. A Gallasz csa-
lád idei évben is támogatta a ren-
dezvényt, és Sziva Péter, Gallasz 
Béla unokája is részt vett a meg-
nyitón. Minden megjelent sporto-
lónak sikereket és élmény gazdag 
játékot kívánt. 

A versenyen felnőttek és gyer-
mekek mérték össze tudásukat. 
Előbbieknél Udvardi Zalán 6,5 
ponttal szerezte meg az első he-
lyet, Ádok János (5,5 pont) és Vo-
losin Vlagyimir (4,5 pont) előtt. A 
gyermekek csoportjában Kovács 
Dávid (6,5 pont), Kovács Marcell (6 
pont), Bullás Gábor (5 pont) volt a 
sorrend.

Győzelem a megyei derbin

Újabb Szekerce siker Gallasz emlékverseny

Metalcom Szentesi VK - 
Contitech Szeged 12-7

(1-2, 2-2, 7-2, 2-1)
A szentesi gólszerzők:
Palotás (3) Vörös (3), 

Nagy (2), Somogyi (2), 
Werner, Takács
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Sebők Tamás

Hozta a kötelező 3 pontot a 
Szentesi Kinizsi SZITE férfi lab-
darúgó csapata a megyei első 
osztályú labdarúgó bajnokság 
10. fordulójában.

Fontos mérkőzés várt a hétvégi 
fordulóban Némethy László együt-
tesére, a tabella utolsó helyezettje, 
a Sándorfalva SK csapata látoga-
tott a Pusztai László Sporttelepre 
szombat kora délután. 

Lendületesen kezdte a mérkő-
zést a vendégcsapat, az első per-
cekben egy fejes után betaláltak 
a Szentesi kapuba, azonban len-
dült az asszisztens zászlaja, maradt 
a 0-0. A „találatot” követően feléb-
redt a Kinizsi, több támadást is ve-
zettek Kovács Norberték, és ami-
kor már azt gondolta mindenki, 

hogy 0-0-al fordulnak a felek, egy 
jobb oldali beadásba Lekrinszki 
Ariel lágyan ért bele, és a labda a 
hálóban kötött ki.

A második félidőben kiegyenlí-
tett játék folyt megvoltak a hely-
zetek mindkét oldalon és ki kell 
emelnünk Kotvics-Varga Dávid két 
nagy védését is, amivel megőriz-
te előnyét a hazai csapat. A mérkő-
zés végén letámadta a vendégeket 
a Szentes, egy ártatlan hazaadást 
azonban kézzel vett fel Virág Attila, 
a vendégek kapusa, így közvetett 
szabadrúgással jöhettek a mieink 
7-8 méterre a kaputól. Egy ötletes 
megoldást követően Bertók Gábor 
a rövid alsó sarokba helyezte a lab-
dát, beállítva ezzel a 2-0-s végered-
ményt. 

Némethy László így értékelt a 
mérkőzést követően: – Nem ját-

szott jól a csapat, de láttam rajtuk 
a küzdést, az akarást, elképzelhe-
tő, hogy ebben a gárdában jelen-
leg ennyi van. A pozitív viszont, 
hogy megszereztük a három pon-
tot. Egyik legnagyobb hátrányunk, 
hogy a keretünk kevés főből áll és 
sokan munkahelyi elfoglaltság mi-
att nem tudják vállalni az edzése-
ket és a mérkőzéseket. Ez más csa-
patoknál is így van, azonban míg 
egyes csapatok 25-26 fős keret-
tel rendelkeznek, mi csak 18-19-
en vagyunk. A téli szünetben na-
gyon el kell majd az erősítés, mert 
ha nem, a kiesés ellen kell küzde-
nünk – fogalmazott a vezetőedző.

Hering Viktor

Már az első negyedben min-
den eldőlt a BVSC – Hungerit 
Szentesi VK női bajnoki mér-
kőzésen. A fővárosiak ellen a 
folytatásban tisztességesen 
helytálltak a lányok, így a ki-
ütés helyett „vállalható”, 12-7-
es vereség lett az összecsapás 
vége. A hétközi, Eger elleni 
mérkőzést követően Magyar 
Kupa összecsapások várnak 
Vidumanszky László együt-
tesére a hétvégén, a szentesi 
uszodában.

Egyértelműen a dobogó vala-
melyik fokának a megszerzése a 
célja a BVSC csapatának, a mie-
inknek egészen más terveik van-
nak ebben a bajnokságban, így 
a papírforma sima fővárosi győ-
zelmet sejtetett a találkozó előtt. 
Ennek megfelelően kezdtek a 
hazaiak, az első nyolc percet 

követően már 6-0 állt az ered-
ményjelző táblán. A második ne-
gyedben a magyar válogatott 
keretébe – Lekrinszki Gina mel-
lett - meghívást kapó Rybans-
ka Natasa megszerezte a mie-
ink első találatát, és érezhetően 
a Szentes is megérkezett vég-
re a mérkőzésbe. Ezt a negyedet 
döntetlenre hozta a Hungerit, a 
második félidőben pedig egy két 
góllal megnyert, és egy egy talá-
lattal elvesztett szakaszt produ-
kált a csapat. A 12 – 7-es vereség 
ellenére akadtak bíztató perió-
dusai a találkozónak, erre min-
denképpen lehet építeni a kö-
zelgő Magyar Kupa - találkozók 
előtt. A hétvégi négy mérkőzést 
megelőzően még Egerbe uta-
zott a gárda, szombaton viszont 
már két összecsapás vár Hevesi 
Anitáékra, előbb délelőtt 10 órá-
tól az Eger, 16 órától pedig a Sze-

ged lesznek az ellenfelek. Más-
nap, vasárnap szintén ezekben 
az időpontokban a Tatabányával 
és a BVSC-vel meccsel a gárda. A 
tét a legjobb négy közé kerülés, 
ehhez a csoport első két helyé-
nek valamelyikén kellene végez-
nie a csapatnak. 

Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén a Szen-
tesi Farkasok KC felnőtt női 
csapata a Kistelek KK gárdáját 
látta vendégül a Dr. Papp Lász-
ló Sportcsarnokban és szen-
vedtek 5 gólos vereséget.

Pompásan indította a mérkő-
zést a zöld-fehér-kék mezes ha-
zai alakulat, szép gólokat sze-
reztek a lányok és Csenki Anita 
kapusteljesítményét is meg kell 
említeni, szépeket hárított a há-
lóőr. Tizenöt perc elteltével már 
5 gólos (8-3) volt a hazai előny. 

Ezek után visszaesett a játékunk, 
és a Kistelek felzárkózott. 12-12-
vel fordultak a felek.  Sugár Gab-

riella, és Papp Eszter szerezték a 
Farkasok legtöbb gólját. A máso-
dik félidő jobban jött ki a vendé-

geknek, irányították a játékot, és 
a végére 5 gólos előnyt harcol-
tak ki maguknak, melyet a lefú-
jásig meg is tartottak. 

Oroszné Tihanyi Márta játé-
kos-edző a mérkőzés végén la-
punknak elmondta, ezt a mér-
kőzést meg kellett volna nyerni 
a csapatnak. Megtudtuk, sok fi-
atal lány került fel a felnőtt csa-
patba, és még hozzá kell szokni-
uk a gyorsabb, erősebb játékhoz.

Bele kell rázódni a fiataloknak

Kupamérkőzések az uszodában

BVSC – Hungerit 

Szentesi VK 12-7 

(6-0, 2-2, 1-3, 3-2)

A szentesi gólszerzők:

Dias (2) Rybanska (2), 

Mirshina, Guannan, Hevesi

Szentesi Farkasok KC – Kisteleki 
KK 21-26 (12-12) 

A szentesi gólszerzők: Sugár Gab-
riella (8), Papp Eszter (7),  

Fromanné Gy. Edit (3),  
Bubori Kincső (2), Sáfár Nóra.

Végre győzelem

Szentesi Kinizsi SZITE 
– Sándorfalva SK 2-0 (1-0) 

A szentesi gólszerzők: Lekrinszki 
Ariel (45’), Bertók Gábor (82’)




