
„A városi ügyfelek gyorsak, rugalmasak, a falusiak 
mosolyognak, szeretnek beszélgetni. Úgy gondolom, 
hogy mindenkivel könnyen  megtalálom a hangot

„
 

– interjú Szabó Nikolett Éva ügyintézővel  8. oldal
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Halupa B. Eszter

Újraszentelték a Kálvária te-
metőben található, az első vi-
lágháborúban elesett katonák-
nak emléket állító sírkertet, 
amely felújított formában mél-
tó módon tiszteleg őseink 
nagysága előtt.

A Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör Szentesi Szervezete, 

Szentes Város Önkormányzata, 
a Szent Anna Plébánia és a helyi 
műszaki ezred október 31-én ün-
nepélyes keretek között adta át 
az emlékező utókornak a meg-
szépült sírkertet. A kormány ta-
valy hirdetett meg egy pályá-
zatot, amelynek célja az első 
világháborús katonasírok rend-
betétele. A Szeged-Csanádi Egy-
házmegye ennek segítségével 

nyert anyagi forrást a területén 
található első világháborús ha-
disírok és emlékművek rendbeté-
telére, így újulhatott meg többek 
között Szentesen a Nagy Háború-
ban elesett katonák emléke előtt 
tisztelgő kőobeliszk is. Ugyanak-
kor rendbe tették a második vi-
lágháborúban elesett névtelen 
katonák emlékhelyét is.

– A sírkert az a hely, ahol nincs 
helye a szónak, csak az emléke-
ző gondolatnak – kezdte beszé-
dét Szirbik Imre. A városvezető 
személyes emlékeit megosztva 
elmondta, nagyapja 1916-ban 
tüdőlövést kapott. Amikor azt 
hitte, hogy rendbe jött, aratni 
kezdett, de a golyó megmoz-
dult. A lövés 7 év után végzett 
vele. – Egy megcsonkult ország-
ban úgy gondolta, hogy a Nagy 
Háború után egyszer kenyeret 
kell adni. Nagyon sokan voltak 
így vele: magyarok, oroszok, len-

gyelek, németek, franciák és még 
sok európai náció. A világ ezután 
már sosem lett olyan, mint ami-
lyen előtte volt. Családok mentek 
tönkre, országok estek szét, ide-
ák foszlottak semmivé – mond-
ta, hozzátéve, hogy a második 
világháború ugyanazt a vérfür-
dőt hozta el. Köszönetét fejezte ki 
azoknak, akik közreműködtek az 
emlékmű felújításában.

Papp István főhadnagy megi-
dézte a világháború(k) szörnyű-
ségeit, és reményét fejezte ki, 
hogy nem lesz újabb. – Akik meg-
maradtak, a békét vágyták. Ké-
rem önöket, mi is vágyjuk a hosz-
szan tartó békét – fogalmazott. 
Ezt követőn díszlövés dördült el a 
hősi halottak tiszteletére. Perczel 
Tamás trombitán az Il Silenzio-t 
játszotta el, Balla Tibor népzenész 
pedig első világháborús katona-
dalokat interpretált. A sírkertet 
és az emlékművet dr. Gruber Lász-
ló plébános szentelte újra, ame-
lyet a rendvédelmi szervek, a pár-
tok és civil szervezetek képviselői 
megkoszorúztak.

Méltó környezetben a sírhelyek

Palicska Irén

A Szentes Nagytemplomi Re-
formátus Egyházközség ünnepi 
istentiszteletét – a reformáció 
500. évfordulója alkalmából – 
vasárnap 10 órakor Nagy Já-
nos orgonajátéka nyitotta meg. 
Majd Illyés Gyula költeményét 
Pásztor Mátyás szavalta el. Fe-
hér Csaba református lelkész 
a 16. századi hitújító mozgal-
makra emlékezett, Kálvin Já-
nosra és Luther Mártonra.

Reformátusként azt hirdetjük, 
hogy hitünkben megújulni folya-
matosan muszáj. A reformáció-
ban nem az elszakadást ünnepel-

jük, hanem a megújulást – emelte 
ki a lelkész. 

Szűcs András Ottó újszentesi re-
formátus lelkipásztor ünnepi áhí-
tatában a 40. zsoltárból idézett: 
„Bíztam az Úrban, bizakodtam, s ő 
lehajolt hozzám és meghallgatta 
kiáltásomat.” Ebben rejlik a meg-
újulásnak, a változásnak a lehető-
sége. Aki szívből és lélekből várja 
az Urat, annak kiáltását meghall-
gatja. Az élet nehézségeiben, bu-
kásaiban és sikereiben is lehajol 
hozzánk a mennyei atya – hirdet-
te az újszentesi lelkész. 

Az áhítatot követően a 40 éves 
Bárdos Lajos Vegyeskar adott rö-

vid koncertet, majd Fehér Csaba 
bejelentette, hogy hivatalosan is 
felveszik a kapcsolatot az Újszen-
tesi Református Egyházközség-
gel. Ünnepi műsort adtak a Kiss 
Bálint Református Általános Isko-
la pedagógusai, akik hetek óta ké-
szültek az előadásra. Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő ország-

zászlót adott át a gyülekezetnek, 
dr. Kovács György, a Békés-Báná-
ti Református Egyházmegye világi 
főjegyzője pedig egy vándorzász-
lót. Ez utóbbit egy évig őrzik, majd 
átadják a soron következő egyház-
megyének. Áldással és a Himnusz-
szal ért véget az ünnepi istentisz-
telet a református templomban.

Ünnepi istentisztelet a reformátusoknál

„Hitünkben megújulni folyamatosan muszáj!” 

A reformáció vagy hitújítás a 16. században, Nyugat- és Közép-Eu-
rópában a katolikus egyház megreformálására indult mozgalmak 
megnevezése.

A 15–16. században egyre fokozódott a katolikus egyház bírálata. 
Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel 
a figyelmet a hibákra. 1517. október 31-én a hagyomány szerint ki-
szegezte követeléseit és tanításait a wittenbergi vártemplom kapu-
jára, majd fokozatosan távolodott el a római vezetéstől. Ezzel szinte 
egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindítot-
ta új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait a pápaság-
gal szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevez-
ték, a kereszténységnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. 
A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns 
egyházak, felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez veze-
tett. Ezek közül az evangélikus egyház (más néven lutheránus egy-
ház) és a református egyház a legismertebbek. Befolyása megtartása 
érdekében a katolikus egyház az ellenreformációval válaszolt.

A reformáció okait a modern vallástörténet ma már nem leegysze-
rűsített fogalmak segítségével próbálja feltárni, ezért nagyon fontos, 
hogy ne egyetlen, hanem több reformációról beszéljünk.

 Forrás: Wikipedia
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Halupa B. Eszter, Majzik Attila

Országszerte november 
3-án, pénteken tartják a Ma-
gyar Agrár-, Élelmiszergaz-
dasági és Vidékfejlesztési 
Kamarai választásokat. Az or-
szágban két jelölőszervezet 
állított listát, a Mezőgazdasá-
gi Szövetkezők és Termelők 
Országos Szövetsége, vala-
mint a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Országos 
Szövetsége.

Egy ötéves ciklus eltelte után a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra küldöttgyűlése november 3-ra 
tűzte ki a megyei küldöttválasztá-
sok időpontját, ahol valamennyi, 
2017. június 30-án tagsági jogvi-
szonnyal rendelkező kamarai tag 
jogosult részt venni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara létrehozásával az elmúlt öt 
évben sikerült kiépíteni egy egész 
országot átfogó hálózatot, a jö-
vőben erre az együttműködésre 
épülve születhetnek meg azok a 
stratégiai döntések, amelyek ér-
demben hozzájárulhatnak a ma-
gyar agrár-élelmiszeripar fejlődé-
séhez.

Farkas Sándor, régiónk ország-
gyűlési képviselője egyben maga 
is gazdálkodó. Kérdésünkre el-
mondta, nehéz megjósolni, milyen 
mértékű részvétel várható a vá-
lasztásokon, ugyanakkor leszögez-
te, reméli, hogy a magyar gazdál-
kodók arra az összefogásról szóló 

listára fognak voksolni, amit a Ma-
gyar Gazdakörök és Gazdaszövet-
kezetek Országos Szövetsége, azaz 
a MAGOSZ állított.

– Ebben az összefogásban ti-
zennyolc szervezet vesz részt, töb-
bek között a Gabonater mesztők 
Országos Szövetsége, a Tejterme-
lők Szövetsége, a Magyar Állat-
tenyésztők Szövetsége, illetve a 
Fruitweben keresztül a zöldségter-
melők is részei, valamint az erdé-
szek és a méhészek is. Ezek a tár-
sadalmi szervezetek, csoportok 
mind e lista mellett álltak ki, mert 
úgy gondolják, hogy jó az az irány, 
amit a jelenlegi agrárkamara – ha 

nem is száz százalékban megfelel-
ve az elvárásoknak – képvisel – tá-
jékoztatta lapunkat Farkas Sándor.

A kamara szoros együttműkö-
désben dolgozik a kormányzattal; 
ez az a szervezet, amely a gazdál-
kodók ügyes-bajos érdekeit kép-
viseli, kiáll a gazdákért és nem 
utolsósorban érdekérvényesítő 
képességgel tud fellépni akár kor-
mányzati szinten is.

Ezt erősítette meg Farkas Sán-
dor is, aki elmondta, a magyar kor-
mány partnerként kezeli az agrár-
kamarát. – Ez talán a legfontosabb, 
hiszen ez eddig nem volt így. Akár-
milyen kormányzat volt, ilyen szo-

ros kapcsolat a magyar gazdálko-
dók és a kormány között még nem 
volt. Ezt kell tovább erősíteni. – 
hangsúlyozta a képviselő, aki hoz-
zátette, átalakult az agrárirányí-
tás struktúrája, hogy minél jobban 
szolgálja a gazdálkodók érdeke-
it. – Azért állt fel ez az új struktú-
ra, hogy a támogatások mellett 
az információk is minél gyorsab-
ban és rugalmasabban eljussanak 
a gazdálkodókhoz. A kamara hon-
lapján az összes legfontosabb, a 
gazdákat, gazdálkodókat érintő in-
formáció elérhető. Ez egy szépen 
fejlődő folyamat, ami a vidék fejlő-
dése szempontjából nagyon fon-
tos feladatokat lát el. Fontos, hogy 
ne szakadjon meg ez a folyamat, 
a MAGOSZ listája pedig épp ezt a 
folytonosságot képviseli, össze-
fogva a magyar gazdálkodók tel-
jes vertikumát – emelte ki Farkas 
Sándor.

Pár éven belül, 2020 után meg 
fog változni az európai uniós tá-
mogatási rendszer. Hogy milyen 
mértékben, azt egyelőre még nem 
látni, de a kamara képviselői ott 
vannak Brüsszelben, részt vesznek 
a jövőt alakító tárgyalásokon, tud-
nak segíteni a gazdák érdekérvé-
nyesítésében. – Nem lehet a fejünk 
fölött döntéseket hozni, a kamara 
csapata részt vesz a tárgyalásokon. 
Fontos, hogy a támogatások 2020 
után is minél magasabb mérték-
ben kerüljenek el a magyar agrárt-
ermelőkhöz – hangsúlyozta a Ka-
mara szerepét Farkas Sándor.

Megújul a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara

" Én azér t szeretek a Hunor Coop üzletében vásárol-
ni, mer t elégedett vagyok az áruválasztékkal. 
Nagyon kedves és segítőkész eladók szolgálnak ki 
nap mint nap.”                              Széchenyi Mihályné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Sebők Tamás

A szentesi származású Cserna-Szabó András író, újságíró a tartott kü-
lönleges könyvbemutatót városunkban. Az október 27-i eseményre ösz-
sze is gyűltek az ismerősök, barátok, családtagok, érdeklődők az egyik 
helyi vendéglátóegységben.

Mint arról lapunk egy korábbi interjújában beszámolt, nemrégiben 
egy különleges könyvvel jelentkezett a József Attila-díjas irodalmár (bár 
nem szereti, ha ezt mondják rá), a 77 magyar pacal, avagy a gyomor cso-
dálatos élete című művét mutatta most meg a helyi érdeklődőknek, akik 
meg is vásárolhatták, dedikálhatták az új könyvet a szerzővel, de további 
érdekességek is vártak rájuk az este folyamán. Volt tanára, Poszler György 
beszélgetett Csernával, aki mindezek közben egy igen különleges olasz 
pacalt készített el, amit természetesen bárki megkóstolhatott. 

Az esemény mottója pedig Ester házy Pétertől származott: „A csillagos 
ég fölöttem, a pacal bennem”

A pacal volt középpontban



4  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. november 3.

Palicska Irén

A szentesi önkormányzat és 
a Városi Civil Tanács tizedik al-
kalommal szervezte meg a Ci-
vil Szakmai Napot, ahol az 
előadások mellett a szerveze-
tek bemutatkozó kiállításait is 
megtekinthették október 27-
én a Szecessziós Házban.

2005-ben született meg Szentes 
első civil stratégiája, és már akkor 
lefektették, hogy az önkormány-
zat partnerének tekinti a civileket 
– nyilatkozta lapunknak Vidovics-
né Molnár Zsuzsanna közművelő-
dési, civil, ifjúsági és esélyegyen-
lőségi referens. Együttműködést 
alakítottak ki, folyamatosan in-
formálják őket, pályázati lehető-
ségekről nyújtanak tájékoztatást. 
Többek között ez a célja ennek a 
szakmai napnak is. A bírósági be-
jegyzések alapján több mint 160 
szentesi székhelyű civil szerve-
zet létezik. Ezek közül 70 tartja a 
kapcsolatot az önkormányzattal. 
Szobota Imréné a Városi Civil Ta-
nács megbízott vezetője hozzátet-
te, hogy ezek között vannak a kul-
túrát és a művelődést támogató, 

sport alapítványok, iskolai, óvodai 
és egészségügyi szervezetek. Igen 
aktív a civil élet Szentesen, renge-
teg programot szerveznek, min-
dig kitalálnak valami újat. 

A Szentes-Csongrád Rotary 
Club, illetve a világszervezet tevé-
kenységét Tímár Ferenc elnök mu-
tatta be a civil napon. Fő céljuk a 
tehetséges, hátrányos helyzetű fi-
atalok, illetve minden olyan em-
ber segítése, aki erre rászorul, és 
lehetőségeikhez képest megpró-
bálják őket támogatni. Az idei év-
ben nyolcadik alkalommal szer-
vezték meg Kárpát-medencei 
nyári diáktáborukat, ahol az angol 
nyelvé és a számítástechnikáé volt 
a főszerep. Évekre visszamenően 
tartós barátságok is szövődnek a 
táborok ideje alatt. 

A Szentesi Helyi Akciócsopor-
tot, annak tevékenységét és aktu-
ális híreit Slobodan Vukoszavlyev 
ismertette a programban.

Civil jogi kérdésekről adott tá-
jékoztatást dr. Demeter Attila al-
polgármester. Gyakran fordulnak 
hozzá azzal, hogy hogyan kell civil 
szervezetet alapítani, mi az, hogy 

közérdekű vagy közhasznú társa-
ság? Mi különbezteti meg a gazda-
sági társaságokat a civil szerveze-
tektől? Oda kell figyelni az adójogi 
szabályokra és a gazdálkodásra is. 
Aránylag egyszerű ma civil szer-
vezetet alapítani, a kérelmet akár 
elektronikusan is be lehet nyújta-
ni. A bíróság nyilvántartásba veszi, 
de különböző bejelentési kötele-
zettségei is vannak a társaságnak 
– mondta az alpolgármester. 

Uniós és hazai forrásokra is pá-
lyázhatnak a civilek. Elsősorban a 
Gazdaságfejlesztési és Innováci-

ós Operatív Program lehetősége-
ire hívta fel a figyelmet dr. Szabó 
Andrea, a Széchényi Programiroda 
Nonprofit Kft. tanácsadója. Ennek 
másfél-két éves a megvalósítása, a 
fenntartási időszak pedig - amely 
az uniós pályázatoknál előírás - 
öt évre szól. A minimum összeg, 
amelyre pályázni lehet 6,5 millió 
forint, egy nagyobb civil szervezet 
azonban akár 250 millió forintot is 
elnyerhet. Feltétel a több éves mű-
ködés, és olyan jogi forma, amely 
lehetővé teszi a pályázaton való 
részvételt. 

Százhatvan civil szervezet működik Szentesen

Majzik Attila

Soros ülésén tárgyalta a város 
marketingkoncepcióját Szentes 
képviselő-testülete. Bár többen 
kritikus hangot fogalmaztak meg 
a turisztikai marketing koncepció 
tartalma miatt, végül elfogadta 
azt a testület.

A képviselőket a két éves intéz-
kedési tervről Torday Henrietta ide-
genforgalmi referens tájékoztat-
ta, aki hangsúlyozta, az előző két 
éves koncepcióban lefektették az 
alappilléreket, ezt kívánja a követ-
kező két éves koncepció bővíteni. A 
beszámoló szerint a város hirdeté-
si stratégiája nem az országos mé-
diát célozza meg, hanem építkez-

ve előbb a megyét, majd a régiót 
igyekszik meghódítani.

A képviselők közül Dömsödi Mi-
hályné (Pálmások Szövetsége) ve-
tette fel, hogy az országosan javuló 
turisztikai mutatók Szentesre saj-
nos nem mondhatók el. – Számítá-
saink szerint 2011-hez képest 2016-
ra legalább 7 százalékkal csökkent 
a vendégéjszakák száma. Vannak-e 
erre tervek, hogy ezen változtassa-
nak, mert az ebből az anyagból nem 
derül ki? – tette fel a kérdést a kép-
viselőnő, aki kiemelte, a koncepció 
hemzseg az általánosságoktól, ke-
vés benne a konkrétum.

Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik) né-
hány dologban egyetértett képvi-
selőtársával, emellett kiemelte, el-

képzelésünk van a városban jó 
marketing koncepcióról, de a hoz-
zárendelt támogatásokhoz képest 
csak részeredményeket tud felmu-
tatni a marketing csoport. Meglátá-
sa szerint erősebb együttműködés 
kellene a környező településekkel. – 
Alacsony a szálláshelyek kihasznált-
sága. Semmi esély egyedül több éj-
szakára marasztalni a vendégeket, 
Szentesnek együtt kell működni a 
környező településekkel, program-
csomagokat kell kínálni – fogalma-
zott a képviselő.

Bujdosó Tamás (Fidesz–KDNP) a 
szálláshelyek elavultságára hívta fel 
a figyelmet. Emellett hangsúlyozta, 
egynapos település Szentes, olyan 
programokra van szükség, ami több 
éjszakára itt tartaná a vendégeket.

Móra József (MSZP) szerint a vá-
ros honlapján azt is fel kellene tün-
tetni, milyen címeket, díjakat kapott 
Szentes. A polgármester, Szirbik 
Imre (MSZP) szerint ez egyáltalán 
nem érdekelné a potenciális látoga-
tókat, senki nem úgy választ kirán-
dulási célpontot, hogy ilyesmiket 
böngész az interneten.

A városi rendezvények kapcsán 
arra jutottak a képviselők, hogy 
a sok bába között elvész a gyer-

mek. – Amíg mindenki marketin-
gezik és szubjektív szempontok ér-
vényesülnek, addig nem lép előre a 
város. Nagy rendezvény legyen in-
kább a sok kis elaprózó rendezvé-
nyek helyett. Több van ebben a vá-
rosban! – mutatott rá Antal Balázs 
Tibor (Fidesz–KDNP). Torday Hen-
rietta a véleményekre is kívánt re-
agálni és kiemelte, hogy a mar-
ketingcsoportnak nem feladata 
a rendezvényszervezés, ahhoz a 
művelődési központ munkatársai 
kell, hogy értsenek. Illetve a lecsó-
fesztivál ismét szóba került, azzal 
kapcsolatban Henrietta kiemelte: 
nem városi rendezvény, az a Hunor 
Coop szervezése, a város támoga-
tója a fesztiválnak. 

Szirbik Imre egyetértett abban, 
hogy a rendezvények nem mindig 
vannak jól összekapcsolva. Rámu-
tatott, a városnak a csoportos turiz-
musban kell erősnek lennie, mert 
gazdaságilag az kifizetődő. A pol-
gármester is elismerte, a szálláshe-
lyek tekintetében nem áll jól Szen-
tes.

A viták lezárása után végül a tes-
tület a turisztikai marketing kon-
cepciót tizenhárom igen szavazattal 
egy tartózkodás mellett elfogadta.

Ötlet van, már csak a turizmus hiányzik
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Halupa B. Eszter

A Szentesi Élet még 2016-
ban elindította rovatát azok 
számára, akik választ keres-
nek pénzügyi kérdéseikre. 
Rovatunk szakértőjét 2017. 
szeptember 28-án megválasz-
tották a Szentes Városi Szol-
gáltató Kft. ügyvezetőjévé. 
Döbrössy Iván nyugdíjba vo-
nulása után, 2018. március 
1-jétől, ő veszi át a stafétát. 
Nagygyörgy Zsoltot kérdeztük 
terveiről, jövőképéről.

– Tősgyökeres szentesi lévén 
sejtetted, hogy egyszer még hosz-
szabb időre „hazahoz” az élet, 
nemcsak családi látogatásokkor?

– Igen tudatosan készültem 
rá, mivel bár többször is távol 
sodort az élet a szülővárosom-
tól soha nem szakadtam el tőle, 
ahogy tudtam, figyelemmel kí-
sértem a helyi történéseket és 
ahogy tudtam, próbáltam segí-
teni akár magánszemélyeknek 
pénzügyi kérdéseik, problémáik 
kapcsán akár jogi személyeknek 
is. Azt vallom, hogy el kell men-
ni Szentesről, ha az ember or-
szágos, nemzetközi karriert sze-
retne, de utána vissza kell térni, 
hogy az így megszerzett tudást 
és tapasztalatot kamatoztassuk, 
segítsünk a szülővárosnak és 
példát mutassunk a fiataloknak, 
hogy sok mindent el lehet érni. 

– Bár szentesi srác vagy, ha va-
laki utánajár a pályádnak, talán 
joggal teheti fel a kérdést, hogy 
miért pont Szentes, és milyen kihí-
vásokat látsz egy önkormányzati 
cégben, az SzVSz-ben? 

– Amikor először megláttam 
a pályázatot, tudtam, hogy na-
gyon összetett és komplex fel-
adat. Célom elsősorban, hogy a 
tulajdonos önkormányzat min-
denkori teherbíró képességé-
hez igazodó, elsődlegesen köz-
feladat ellátásához kapcsolódó, 
másodsorban a helyi társadal-
mi szükségletek kielégítéséhez 
szükséges elveken alapuló, át-
látható, hatékony és költségta-
karékos működtetés kialakítása. 
Továbbá, az értékek megőrzése, 
állagának a védelme, értéknöve-
lő használata, hasznosítása, gya-
rapítása. Rengeteg lehetőséget 
látok a cégben, de mint felelős 
gazdasági szakember csak akkor 
fogok tudni erről részletesebben 
nyilatkozni, amikor megisme-
rem a működését és átlátom a 
jelenlegi vezetés által folytatott 
gyakorlatot.

– Azt hiszem, bátran kijelent-
hetem, hogy a szakmádban már 
mindent elértél, amit csak lehet, 
sőt igen fiatalon. A jövőképed-
ben mi szerepel, szakmai és persze 
családi téren?

– Igen, én is úgy gondoltam 
a váltáskor, hogy a pénzügyi 
compliance-es szakmában elér-
tem mindent, ezért is fogalma-
zódott meg a váltás gondolata. 
Itthon, Szentesen szeretném si-
keresen véghezvinni az ötéves 
mandátumom az SzVSz élén, ki-

alakítani egy új modern vállala-
ti kultúrát egy büszke összetartó 
csapatot, akik a városért dolgoz-
nak. Családi téren szeretném a 
gyermekeim fejlődését, sikere-
it végigkísérni, és szeretném, 
ha érezhető változás történne 
Szentesen a közösségi összefo-
gás területén.

– Ha megkérdeznénk jelenlegi 
kollégáidat, hogy milyen vezető-
nek tartanak, szerinted mit felel-
nének?

– Következetes, meggyőzhető 

és nagyon támogató vezetőnek 
gondolnak, aki segít nekik elérni 
a céljaikat. 

– Amikor sikerről, sikeres embe-
rekről beszélünk, mindig előjön-
nek a kudarcok is, ugyanis az lesz 
sikeresebb, akinek több kudarccal 
kellett megküzdenie. Volt-e olyan 
pont a pályád során, mely nagy-
ban meghatározta céljaidat, hogy 
milyen ember akarsz lenni, vagy 
éppen maradni? 

– Igen, kudarcok nélkül nem 
tartanék ott, ahol most vagyok. 
Nekem az egyik legfontosabb 
tanulsága az volt a pályámnak, 
hogy bármi áron is tartsak ki a 
céljaim mellett, mert sok-sok 
munkával és némi szerencsével 
szinte minden megvalósítható. 
Szeretnék az az ember megma-
radni, aki mindig is voltam, azaz 
tudom, honnan jövök és hová 
tartok és mindenkivel jó szakmai 
kapcsolatban együtt dolgozni. 
De mindig is a nyitott ajtók híve 
voltam, azaz ha bárkinek problé-
mája van, az nyugodtan fordul-
hat hozzám, mert nyitott vagyok 
a segítségnyújtásra, ha erre lehe-
tőségem van.

– A sport is fontos szerepet ját-
szik az életedben, gyakran látni 
téged szurkolóként a letátókon. A 
társadalmi szerep-felelősségvál-
lalás biztosan számodra is fon-
tos, ez lehet akár befektetés a jövő 
gyermekeibe. Szentesben is látod 
a lehetőségeket? 

– Szentes egy sportváros, bár-
hol is jártam a világban, megle-
pődve tapasztaltam, hogy olyan 
egyedülálló lehetőségeink van-
nak, amelyeket jobban ki kellene 
használni. Ez is fontos szempont 
volt abban, hogy a visszatérés 
szóba került a családunkban. Én 
is tovább szeretném adni, amit 
kaptam Szentestől a gyerekeim-
nek, ez a sport szeretete, így már 
ők is sportolnak rendszeresen és 
hál’ istennek nagyon élvezik is. 
Azt viszont gazdaságilag nem lá-
tom, hogy Szentes hogyan lesz 
képes megtartani az értékeit. 
Itt is, mint máshol, összefogás-
ra lenne szükség, a főbb sportá-
gakat összevonva egy ernyő alá 
kellene kidolgozni a következő 
évek hosszú távú sportkoncep-
cióját, átláthatóságot növelve 
az infrastruktúrákat egyesítve, 
mert különben le fogunk ma-
radni. Ami viszont fontos: a helyi 
gyerekek sportolás iránti vágyát 
a rendelkezésre álló eszközökkel 
a város is segítse.

Szakértőnk, Nagygyörgy Zsolt Szentesen végezte középisko-
lai tanulmányait, és a mai napig szoros szálak fűzik a városhoz. 
2001-ben végzett a Kodolányi János Főiskola idegenforgalmi 
közgazdász szakirányán, 2003-ban posztgraduális diplomát szer-
zett a Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen 
Bankmanagement szakértőként. Ezt követően 2005-ben az OTP 
Banknál folytatta a pályafutását, ahol a compliance funkció hazai 
és csoportszintű (8 országot átölelő) kialakításában és működte-
tésében vett részt. 2010-től csatlakozott a CIB Csoporthoz, ahol 
az Alapkezelő és a Bank compliance tevékenységében vett részt 
vezetőként. 2013-tól a Magyar Fejlesztési Bank Compliance terü-
letét vezeti, amely azért felelős, hogy a Bank betartsa a kapcsoló-
dó szabályokat, ne sértsen törvényt és ne kapjon bírságot. 

2014. január 1-től megválasztották az Európai Értékpapír-pi-
aci Hatóság (European Securities and Markets Authority, ESMA) 
tanácsadói és felügyelői testületének tagjává. Az Európai Érték-
papír-piaci Hatóság az Európai Unió tőkepiaci szabályozásra és 
felügyeletre szakosodott szerve. A párizsi székhelyű intézmény 
feladata az uniós pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása a 
tőkepiaci működés átláthatóságának, egységességének, haté-
konyságának megteremtésén keresztül. A testületnek korábban 
nem volt hasonló feladatkörű magyarországi tagja. Nagygyörgy 
Zsolt feladata az ESMA tevékenységének főként megfelelősé-
gi kérdések támogatása, tanácsadása. A szakember 2016. június 
31-ig látta el új feladatát. Ezen túlmenően még hivatásos tagja 
szintén egyedüli magyarként az egyik legnagyobb angol szak-
mai szervezetnek, az International Compliance Association-nek, 
valamint 2017-ben megválasztják 3 évre a Budapesti Értéktőzs-
de Felelős Vállalatirányítási Bizottsági tagjának is. 

„Vissza kell térni, hogy példát mutassunk”
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Palicska Irén

Tökfaragás, őszi mécses, 
tökfej, Süni Samu és Sára ké-
szítése, valamint egy megle-
petés vendég is szórakoztatta 
a kézműves délután résztve-
vőit a Százszorszép Óvodában 
október 19-én. Szülő és gyer-
mek együtt örülhetett a közös 
barkácsolásnak az utolsó kel-
lemes októberi délutánon. 

Sok éves hagyomány már a 
családi kézműves délutánok 
megrendezése, évente három 
alkalommal tartják, negyedik a 
családi nap, a Gyermeknap – nyi-
latkozta lapunknak Gere Ernőné 
tagóvoda vezető. Egész héten 
készültek erre a délutánra, feldí-
szítették az óvodát. Minden cso-
port készített valamit, a nagyok 
denevér fát, a kicsik levélmanót. 
Ebben a nevelési évben az őszi 
kézműves délután az első, ami-
kor az évszak jellegzetességeit 
hangsúlyozzák, tököt faraghat-
nak a gyerekek, mécseseket ké-
szíthetnek. Nagyon fontos, hogy 

ez olyan alkalom legyen, hogy a 
gyerekek ne csak az óvó nénik-
kel együtt tevékenykedjenek, 
hanem a szülőkkel is. Nagyon 
népszerűek ezek a programok, 
nem csak szülők, hanem testvé-
rek, volt óvodások és nagyszülők 
is eljönnek. A tökfaragásban az 
apukák jeleskednek leginkább – 
mesélte az intézményvezető. 

Az udvaron, egy padon egy-
mással szemben két apuka, Tö-
rőcsik Zoltán és Antalfi Imre 
teljesen belemerültek a tökfa-
ragásba. Mint megtudtuk, azért 
ilyen rutinosak, mert már nyol-
cadik éve végzik a tevékenysé-
get. Elmondták, hogy nincs külö-
nösebb technikája a faragásnak, 
először megrajzolják a szemét és 
a száját, majd próbálják kivágni, 
több–kevesebb sikerrel. Az éles, 
hegyes szerszám viszont elen-
gedhetetlen. A fiúk, Zoli és Dá-
vid nagy segítséget jelentettek a 
szülőknek, fogták a zsákot, ami-
be a tökmag került. 

Hérány Ferencné Marsovszki 

Mónika hat gyermeket nevel, kö-
zülük négyen jártak a Százszor-
szép Óvodába. Az édesanyától 
megtudtuk, hogy nagyon sze-
retnek kézműveskedni, és csalá-
dias környezetben együtt alkot-
ni. Kifejezetten örülnek, amikor 
jó kis programokat szerveznek a 
kicsiknek. Kisfia, Józsi a Pillangó 
csoportba jár, épp egy mécsest 
készített, bátyja, Feri már harma-
dikos, és nagyon szerette az óvo-

dát, mert olyan játékos volt min-
den. 

Az őszi kézműves délutánon 
senki nem maradt éhes és szom-
jas, hiszen a dajka nénik reggel 
óta sütötték a tököket, ami mel-
lé meleg teát kínáltak a vendé-
geknek. Fél hattól pedig a meg-
lepetés vendég, a Csiga Duó 
szórakoztatta a tökfaragásban 
elfáradt tevékeny szülőket és 
gyerekeket. 

Tök jó délután a Százszorszép Óvodában

Palicska Irén

A reformáció 500 éves évfor-
dulója alkalmából ünnepi is-
tentiszteletet tartott a Szente-
si Evangélikus Egyházközség 
október 29-én.  

Vasárnap reggel 9 órakor 
megtelt a szentesi evangélikus 
templom. Orgonamuzsikával fo-
gadta az érkezőket Nagy János 
orgonaművész. Veres-Ravai Réka 
evangélikus lelkész köszön-
tötte az ünneplő gyülekezetet 

és a vendégeket, köztük Far-
kas Sándor országgyűlési kép-
viselőt, Szirbik Imre polgármes-
tert és dr. Gruber Lászlót, a Szent 
Anna templom plébánosát. A 
lelkészasszony János evangéliu-
mából olvasott fel egy részletet. 

Ribár János a Nyugat-Békési 
Egyházmegye nyugalmazott es-
perese igehirdetésében Ámosz 
prófétától idézett, akinek az volt 
a rémképe, hogy elhallgat az Is-
ten. Az Úr azonban minden va-

sárnap szól hozzánk –tette hoz-
zá az esperes. Szentháromság 
ünnepe utáni 20. vasárnap Bib-
liavasárnap is egyben. Ilyen-
kor a Szentírást állítják a közép-
pontba, amit a reformációnak 
és Luther Mártonnak köszönhe-
tünk. Ma bárkinek lehet Bibliája, 
amelyről Gárdonyi Géza azt írta: 
ez a könyvek könyve, mert az Is-
ten szíve dobog benne. A hitnek 
három fokozata van. Az alap: 
nem kételkedem abban, hogy 
van Isten, a középfok: bízom az 

Istenben, és a felsőfok: szeretni 
Istent és az ő Szentfiát, és a szí-
vünket neki adni. És ekkor a hit 
aktív szeretetté változik – mond-
ta el igehirdetésében Ribár Já-
nos. 

XVI. századi reneszánsz muzsi-
kával szolgált a Trio Venite (Ja-
ger Éva énekművész, Tokodi Gá-
bor gitárművész és Kertész Ákos 
ütőhangszeres művész). Végül 
szeretetvendégséggel zárult az 
ünnepi istentisztelet az evangé-
likus templomban. 

Ünnepi istentisztelet az evangélikusoknál

Amikor a hit aktív szeretetté változik
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A
menü

B
menü

C
menü

Tarhonyaleves,
Zöldborsófőzelék, csirkemell 

nuggets

Francia hagymaleves,
Rostonsült harcsa, burgo-

nyapüré

Vegyes gyümölcsleves,
Borsos tokány, törtburgonya

Húsleves,
 Párolt sertésszelet gombamár-

tással, orsótészta

Libaragu leves,
Bolognai spagetti, somlói 

galuska

Zöldségleves,
 Rakott burgonya, kolbásszal, 
házi vegyes saláta, piskótate-

kercs eperöntettel

Csontleves
Brassói aprópecsenye, 

vegyes vágott, 
almás rétes

Garnéla krémleves
Csirkecomb baconban 

rózsaborsos velouté mártás, 
brokkolis burgonya gratin

Sajtkrémleves,
Vajastésztában sült karaj, 

burgonyaröszti, pecsenyelé

Szárazbab leves,
Pulykamell roston, zöldsé-

ges tejszínes gnochni

Tárkonyos sertésraguleves,
Rizsfelfújt

Kapros tökleves
Gombás kacsamájjal töltött 

karaj rántva, hagymás törtbur-
gonya,kakaós palacsinta

Köménymagos leves,
 Pulykamell csíkok szezám-
magos bundában, pirított 

burgonya, joghurtos saláta, 
kókuszos kocka

Nádasdy húsgombócleves,
Mézes malacoldalas, savanyú 
káposztába töltött puliszka,

párolt zöldségek

Zöldbableves
Haltekercs, sonkás rizottóval 

töltött sültparadicsom

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

Palicska Irén

Elég borús képet festett Tari 
Annamária pszichoanalitikus a 
legfiatalabb nemzedék szemé-
lyiségfejlődéséről az informá-
ciós korban. Az ismert pszicho-
terapeuta, az Y és Z generáció 
szakértője a Felhőcsikó Gyer-
mekfejlesztő Egyesület meg-
hívására tartott előadást az 
online tér érzelmi hatásairól 
Csongrádon. 

Az X generáció a szülő, az Y 
generáció az 1982 utáni, a Z ge-
neráció az 1995 utáni digitá-
lis nemzedék. Végül következik 
az alfa generáció, amely a 2005 
után születetteket jelöli. A tizen-
éves korosztály már depresszió-
val és testképzavarokkal küzd. A 
9-10 éveseknek induló anorexiá-
juk van. 9 évesen járnak egymás-
sal és szakítanak a Facebookon. A 
megcsalt szerelmes kiposztolja az 
intim levelezést – sorolta a digitá-
lis kor problémáit Tari Annamá-
ria. 230 ezer követője van egy 11 
évesnek az Instagramon, aminek 
egy csomó szülő örül. Egy kuta-
tás szerint Magyarország az egyik 
legveszélyeztetettebb sávban 
van, mert szinte minden kütyü el-
érhető, a szülők egy része viszont 
digitális analfabéta. Egy 14-15 
éves gyerek semmit nem tapasz-
tal meg az életből, ezáltal elég el-
veszettek lesznek. A szülő viszont 
egy önálló, okos értelmes felnőt-
tet akar nevelni, de akkor nem 
tarthatja infantilis pozícióban. Ez 
a kettős elvárás már egészen kicsi 
korban indul a szülőtől és a taná-
roktól is – magyarázta a pszicho-
terapeuta. 

A fogyasztói társadalom visz-

szásságaira is felhívta a közönség 
figyelmét. Az új generáció ugyanis 
elhiszi, hogy mindent a pénz ural. 
A pénz kitermeli az irigységet. 
Mindenki elérhetővé vált, elkez-
dett erodálódni a tisztelet és a te-
kintély fogalma. Az Z és alfa gene-
ráció nem tudja, kire hallgasson, 

kit tekintsen példaképnek? A szü-
lők és tanárok nem feltétlenül sze-
repelnek az első helyen, inkább az 
online ismerősök véleménye szá-
mít. Megdöbbentő adatokkal il-
lusztrálta előadását Tari Annamá-
ria. 2000 nőből közel 30 százalék 
hazudik valamilyen elfoglaltságot, 
miközben egyedül van otthon. A 
Facebook használók 25 százalé-
ka ad hamis információt magá-
ról. Megfigyelhető a növekvő ego-
centrikusság. A felhasználók 24 
százaléka nem él át fontos pilla-
natokat a való életben, mert az-
zal van elfoglalva, hogy megossza 
másokkal a közösségi csatorná-
kon. Ötből két ember tölt több 
időt az online szociális kapcsolata-
ival, mint a realitásban. 

Ez a generáció nagyon csaló-

dott, hogy a világ nem olyan, ami-
lyennek ígérték neki. Az informá-
ciós kor leginkább a gyerekekkel 
tolt ki – hangsúlyozta a pszichoa-
nalitikus, hozzátéve, hogy 24 órá-
ban kapják az információkat, ettől 
telítődnek, majd következik az ir-
ritáltság, amely átmegy ingerlé-

kenységbe. A nagy magatartás-
változásnak tehát mindenképpen 
köze van az információs korhoz. A 
szülő leginkább a gyereke agresz-
sziójától fél. A vasárnapi ebédek 
kelléke a kanál, kés villa mellett az 
okos telefon. És ha van 3 másod-
perc szünet a beszélgetésben, a 
gyerek ezt kihasználja, és rápillant 
a készülékre. 

A Baby boomerek (az 1940 és 
1959 között születettek) még az 
amerikai álmot akarták elérni. Az 
Y és Z generáció már a saját sze-
mélyes álmát akarja. A Z és alfa ge-
neráció számára az online tér már 
életforma és nem eszköz, mint az 
offline x generációs szülőknek és 
tanároknak. Kis szerencsével dol-
lármillárdossá válhat valaki, ha jól 
használja a Youtube-ot.

Egy 11-12 éves úgy kommuni-
kál, mint egy 20 éves, de ha konf-
rontálódik a valódi élettel, az ér-
zelmi intelligenciája lezuhan egy 
ötéves szintjére. Ezek a fiatalok 
sokkal több médiát fogyasztanak. 
A legnépszerűbbek a valóság-
show-k, amiket a kiskamasz és 
a kamasz korosztály valóságnak 
hisz. A pszichoterapeuta megkér-
dezett gyerekeket, miért választ-
ják ezeket a műsorokat. „Annyira 
jó nézni a szánalmasokat”– vála-
szolták. Ez a nívó nem segít ab-
ban, hogy érték legyen olvasni. 
Hogy lesznek értelmesek és olva-
sottak? A közösségi média 5 perc 
után oldja az önkontrollt. Ez egy 
igazi addikció (függőség). A szü-
lőnek iszonyúan oda kellene fi-
gyelni. 

A Szilícium völgy legnagyobb 
high-tech cégeinek csúcsvezető-
it meginterjúvolták, és kiderült, 
hogy 14 éves kor alatt nem adnak 
digitális eszközt a gyerekeik kezé-
be. A pszichoanalitikus szerint ez a 
megoldás. Majd néhány következ-
ményt is felsorolt. Ezek a gyerekek 
hozzászoknak az érzelmi inkonti-
nenciához. Nincs példa előttük az 
erőfeszítések értékére. A kitartás-
hoz szükséges türelem és céltuda-
tosság átformálódott. Akik sokat 
teljesítenek, gyakran depresszív 
kifáradást éreznek. A szülők több-
nyire érzelmileg nem támogatók. 
Egy gyerek a világon akkor szo-
rong a legjobban, ha át tudja hág-
ni a szülő korlátait. Rendszeresen 
kell beszélgetni velük, mert ez 
iszonyúan hiányzik nekik. Az a csa-
lád működik jól, ahol heti három 
alkalommal beszélnek az internet-
használatról – tanácsolta előadása 
végén Tari Annamária. 

„Az információs kor leginkább a gyerekekkel tolt ki”
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Palicska Irén

Kedves, nyitott, barátságos, 
közvetlen, mosolygós. Ezek a 
szavak jutottak először eszé-
be Szabó Nikolett Éva ügyinté-
zőről munkatársainak, amikor 
megkérdeztem őket. Egy na-
gyon dekoratív ifjú hölgy ér-
kez az interjúra, aki pályakez-
dőként dolgozik a Szegvár és 
Vidéke Körzeti Takarékszövet-
kezetnél. A beszélgetés során 
kiderült az is, hogy 21 évesen 
milyen céltudatos, és már fia-
talon úgy látja, hogy több lá-
bon kell állni. 

– Hol végezted a tanulmányai-
dat és milyen emlékeid vannak az 
iskoláról?

– A Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskolában végeztem, 
ahol nagyon jó nyolc évet töltöt-
tem. Olyan emberekkel voltam 
körülvéve, akik inspiráló közeget 
jelentettek számomra. A taní-
tóim és tanáraim nagyon sokat 
segítettek minden diák előme-
netelében. Majd a Boros Sámu-
el Szakgimnáziumban és Szak-
középiskolában érettségiztem 
külkereskedelmi szakon. Elég 
erős iskola, színvonalasak vol-
tak a tanórák. Itt adódtak olyan 
lehetőségek, amelyek közül vá-
logathattam, hiszen már akkor 
tudtam, hogy ezt a pályát szeret-
ném választani. Aztán egy két-
éves OKJ-s vizsgát tettem pénz-
ügyi-számviteli ügyintézőként. 
Nagyon jó osztályfőnököm volt 
itt is, Bartuczné Józsa Anikó, aki-
re mindig számíthattunk. Kivá-
ló szaktanár, számvitelt tanított, 
megbecsültem őt és a tudását, 
illetve a természetét is. Úgy gon-
dolom, hogy nagyon jól kijöt-
tünk egymással. 

– Hogyan kerültél a helyi taka-
rékszövetkezethez?

– A pénzügy-számviteli vizsga 
után az volt a célom, hogy mun-
kahelyet találjak. Próba – sze-

rencse alapon beadtam az ön-
életrajzomat, majd szóltak, hogy 
felvettek. Amikor ide kerültem, 
kellett bizonyos idő, amíg meg-
szoktam a helyzetet, hogy most 
dolgozom, és nem iskolában va-
gyok. Nem csak figyelek az órá-
kon, nem kapom, hanem adom 
az információkat. Nagyon fontos 
az ügyfeleinknél, hogy nyitottak 
legyünk, és megbízzanak ben-
nünk. És hogy ha ez megvan egy 
ügyintézőben, az ügyfél is biza-
lommal fordul hozzánk. 

– Október 31. Takarékossági Vi-
lágnap. Hogyan látod a munkád 
során, az ügyfelek mennyire elő-
relátóak? Hogyan állnak a pénz-
ügyeikhez? 

– Nem olyan régóta dolgozom 
a helyi takarékszövetkezetnél, ez 
az első munkahelyem. Ennek el-
lenére nagyon sok ügyféllel ta-
lálkoztam már, városiakkal és fa-
lusiakkal egyaránt. Legyen szó 
fiatalokról vagy idősebbekről, 
általában tudják, hogy hová te-
szik a pénzüket, hiszen mi meg-
próbálunk minden információt 
megadni nekik, amelyek alap-
ján nyugodtan dönthetnek, 
és biztonságos helyen tudhat-
ják a megtakarításaikat. Abba 
nem szólhatunk bele, hogy mit 
csináljanak a pénzükkel, itt le-
hetőségeket kapnak. Az idő-
sebb korosztály nagyon szereti 
a megtakarítási formáinkat. Úgy 
látom, hogy a fiatalabbak is egy-
re inkább arra törekszenek, hogy 
megbecsüljék azt a pénzt, amit 
megszereznek céljaik elérésé-
hez. 

– Kihangsúlyoztad a falusi és 
a városi ügyfelet. Mi a különbség 
köztük? 

– A városi ügyfelek gyor-
sak, rugalmasak, mozgékonyak, 
azonnal intézzük el az ügyeiket! 
A falusiak mosolyognak, szeret-
nek beszélgetni. Nagymágocson 
helyettesítettem, amikor bejött 
a kirendeltségünkre egy néni, és 

meglátta, hogy bal kézzel írok. 
Ennek kapcsán azután fél órát 
beszélgettünk. Na, itt a városi 
ügyfeleknél ez nem mindig for-
dul elő – teszi hozzá nevetve. 

– Nagyon szívesen kijártam 
Nagymágocsra, hiszen sok roko-
nommal ismerkedhettem meg, 
akikről addig nem is tudtam. 

– Hatással van-e a saját pénz-
ügyeidre, hogy egy takarékszövet-
kezetnél dolgozol? Te takarékos-
kodsz?

– Úgy gondolom, hogy taka-
rékos vagyok. Kislánykorom óta 
gyűjtögettem a zsebpénzemet. 
Mindig odafigyeltem erre. Az 
volt a legnagyobb dolog az éle-
temben, amikor saját magam 
dolgoztam meg az első lapto-
pomért, vagy a különböző elekt-
ronikai eszközökért. Nagyon so-
kat jelentett, amikor már én is be 
tudtam segíteni az otthoni ház-
tartásba. 

– A fotózás során kiderült, hogy 
ez nem ismeretlen terep számod-
ra. Esetleg modellkedsz? 

– Az egyik szentesi esküvői 
szalonnak vagyok a modellje né-
hány éve, illetve Gila Olgi smink-
mester egy-két bemutatóján is 
részt vettem Szentesen és kör-
nyékén. Ezeket a munkákat is na-

gyon szeretem. 
Közel áll hozzád ez a világ? Nem 

cseréled fel a pénzügyi pályával?
– Úgy gondolom, hogy több 

lábon kell állni az embernek. Mi-

nél több oldala van valakinek, 
annál színesebb. Kikapcsolódás-
ként szeretek bemutatókra járni, 
jó a társaság. Nemrégiben bele-
kezdtem még egy új dologba. Az 
egyik regionális televíziónál az 
Agrárpercek című műsornak va-
gyok a riportere. A média sem áll 
távol tőlem, de pénzügyi terüle-
ten szeretnék maradni, mert ez 
áll közel hozzám, és a megszer-
zett tapasztalataimat itt szeret-
ném kamatoztatni. 

– Mik a terveid a jövőben?
– Ez attól függ, hogy hogyan 

alakulnak a lehetőségeim, de 
én most itt nagyon jól érzem 
magam. Úgy gondolom, hogy 
a fiatalság a legszebb az ember 
életében. 21 éves vagyok, sok 
mindent megtapasztaltam már 
az életben, de még nagyon sok 
minden áll előttem. A negatív él-
ményeket se csalódásként, ha-
nem tanításként éltem meg. Na-
gyon szeretem ezt a várost, nem 
célom, hogy innen elmenjek. 
Szentesi voltam, vagyok és le-
szek is.

Interjú Szabó Nikolett Éva ügyintézővel

Gyermekkorom óta takarékoskodom

F izessen elő!
Az éves előfizetés csak 7800 Ft!
szentesiélet

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

Naiv, első gyermekét váró 
anyaként tuti biztos voltam 
benne, hogy még gyerek mel-
lett is isteni lesz a főztöm, a 
házban a megszokott pedáns 
rend fog uralkodni, mind e-
mellett a lányom rettenetesen 
boldog kisbaba lesz. 

Anyukám adta alám a lovat, 
hiszen ez egyszerű, csupán csak 
a napirend a kulcs. Az ő idejé-
ben volt egy gyerekorvosok által 
kötelező olvasmánynak kikiál-
tott könyv, azt kellett követni, ha 
bármi gond volt, csak fellapoz-
ta és volt kész megoldás. Bizto-
san vannak még ezzel a könyv-
vel szimpatizáló nagymamák, 
így számos anyukatársam szokta 
hallgatni: 3 óránként volt etetés, 
utána letettelek aludni, 4 hóna-
pos korodtól átaludtál minden 
éjszakát és ehhez hasonló példa-
beszédeket. Így nézett ki a töké-
letes napunk, amikor anyukám 
gyesen volt velünk: elsétáltunk 
a boltba, főzött, aludtunk 2 órát, 
lementünk a játszótérre, fél 8-kor 
a nővéremmel együtt szunyál-
tunk az ágyban, ő nézte a hír-
adót, mert napközben minden 
házimunkát el tudott végezni. 
Vagy az a baj, hogy én nem ol-
vastam ezt a könyvet, pedig ott 
lapult a polcon (még cöccögött 
is, amikor este fél 10-kor sétál-
gattam előtte, karomban a nem 
alvó csöppséggel), vagy az el-
sőszülött csemetém nem volt 
olyan beállítottságú, hogy holmi 
napirendekkel foglalkozzon.

A barátnőimmel folytatott 
beszélgetések alapján nekem 
úgy tűnt, a lányom nem volt 
benne a top tíz jól alvó babá-
ban, sőt, inkább sereghajtó volt. 
Ebből egyenesen következett, 
hogy képtelen voltam a gye-
reknevelésen kívül bármilyen 
más feladatot ellátni. Energi-
ám, időm vagy ezek közül egyik 
sem létezett ehhez. Újra kellett 
terveznem a programot. Töb-
bek között volt olyan ötletem, 
hogy behozom a lemaradásai-
mat, amikor Eszter napközben 
alszik. Ó, igen, éppen félig volt 
kész az étel, amikor már fel is 
ébredt. Oda volt a „minden nap 
kétfogásos ebéd, plusz sütök is” 
ábrándja. És ez csak egy példa. 
De valahogy elevickéltem. Utá-
na jött az a csodálatos időszak, 
amikor a kislányom elkezdett 
segíteni. Ráült a porszívóra, mi-
közben szobáról szobára takarí-
tottam, elcipelte a rongyaimat 
és törölgetett velük mindenfe-
lé, dugdosta a wc kefét a kagy-
lóba és más helyekre. Főztünk, 
mosogattunk együtt, jó játék 
volt. Azután eggyel emeltem a 
tétet: a másfél éves Eszter mel-
lé megszületett Adrienn. A drá-
ga másodszülöttem sem éppen 
barnamaci az alvási szokásai te-
kintetében. Nyilvánvalóvá vált, 
nem vagyok szupernő. Igenis 
segítségre van szükségem.

Ahogy Apuka fogalmaz-
na: le kellett szerveznem bizo-
nyos feladatokat. A tanyaépü-
let nem különösebben nagy, de 

két 23 hónapos kor alatti kis-
gyerek esetében ki tud úgy néz-
ni, hogy az felvállalhatatlan. Rá-
adásként akarva-akaratlanul 
behordjuk a cipőnkön, ruhán-
kon a szénát-szalmát és az álla-
titermék-előállítás egyéb, kevés-
bé romantikus melléktermékeit. 
Nem kis meló a megfelelő higi-
éniát fenntartani. Ezért elkezdett 
járni hozzánk egy néni segíteni. 
Óriási egyéniség, szeretem, na-
gyon hálás vagyok neki. Abszo-
lút környezetbarát, egy szál ned-
ves ronggyal csillivillit varázsol. 
Utálja a vegyszereket: „Kellenek 
is azok, mint ablakos tótnak a ha-

nyatt esés.” Ráadásként bababa-
rát. Ha ganés kötéllel is kötöznék 
ki, hogy ne tudjon eljönni hoz-
zánk, még azt is elrágná, csak lát-
hassa a csajszikat. 

Nem, nem vagyok szupernő. 
Nem tudok mindent egyedül 
megoldani. Van segítségem. De 
nem egy vég nélküli rohanás az 
egész napunk, nem kapkodok, 
nem tépem a hajamat. Ráérek 
türelmesen etetni, altatni a gye-
rekeimet, magyarázni az egy-
re okosabb nagylányomnak, ját-
szani, sétálni velük. Akár egész 
nap. Nem vagyok Szupernő, de 
Szuperanya igen.

Baba a fedélzeten

Szupernő

Baba a fedélzeten-pályázat
Kedves „jó tollú” anyukák és apukák!   Rovatunk lassan két éves, és bizonyára ti is észrevettétek, hogy Gergő történetein túl 

egyre több baba életével ismerkedhettek meg.  Most pályázatot hirdetünk. Ha te is kipróbálnád az írást, vagy már régóta feljegy-
zed családotok kisebb-nagyobb sztorijait, és mindezt megosztanád a nagyvilággal – ez esetben Szentes lakosságával – ne fogd 
vissza magad! Várjuk a családi legendárium összes jópofa, vicces, megható történetét. E-mail címünk: szentesielet@gmail.com és 
palicska.iren@index.hu 

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

Megyeháza
November 4-én, szombaton 12-

és 19 óra között „Csak egy…” cím-
mel esküvői show és kiállítást ren-
deznek, bemutatásra kerülnek a 
2018-as esküvői ruhák.

Szentesi Keresztény Pedagó-
gus Társaság

November 6-án, hétfőn 19 óra-
kor Elégedetten az élettel, vá-
gyak, célok, küzdelmek címmel 
tart előadást Pál Feri atya. Hely-
szín a Dr. Papp László Városi Sport-
csarnok.

Hangversenyközpont
November 9-én, csütörtökön 

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

Városi Könyvtár
November 6-án, hétfőn 18 óra-

kor Ma már csak emlék a novem-
ber 7-e című felolvasó estre vár-
ják az érdeklődőket. Rendezte: Dr. 
Horváth György.

November 7-én, kedden 18 óra-
kor a filmklubban az Öveket be-
csatolni című olasz filmet vetítik.

November 8-án, szerdán 18 
órakor 45 éve a vízilabda OB-I-ben 
85 éve született dr. Rébeli-Szabó 
József címmel beszélget Kádár Jó-
zsef szenior vízilabdázó, edző és 
Tímár Ferenc informatikus-könyv-
táros.

November 10-én, pénteken 18 
órakor Sziklay Sándor megyei al-
kotói díjas festőművész Tisztelet 
a jelennek a jövőnek és a múltnak 
című kiállítása megnyitója lesz. 

Megnyitja, és a művésszel beszél-
get Szűcs Ildikó. Megtekinthető: 
november 30-ig.

Művelődési Központ
November 6-án, hétfőn 19 óra-

kor, az ifjúsági házban Numera 
címmel Kovács András Péter és 
Kormos Anett közös estjét láthat-
ják.

Szecessziós Ház
November 8-án, szerdán 18 

órától „Hitvesem hívó szava”cím-
mel Márkus László és István Atti-
la közös vers meditációs estje lesz 
Janik László írásaira.

P r o g r a m a j á n l ó
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Erről a különleges kezdemé-
nyezésről beszélgettünk Kiss 
Dórával, aki a Felhőcsikó Gyer-
mekfejlesztő Egyesület meghí-
vására tartott tréninget peda-
gógusoknak és gyermekekkel 
foglalkozó szakembereknek a 
közelmúltban a Művészetek 
Házában. A Kezdeményezést 
itthon Prof. Philip Zimbardo, 
Orosz Györgyi közösségépí-
tő és kommunikációs szak-
ember, Halácsy Péter a Pre-
zi társalapítója és Orosz Gábor 
szociálpszichológus indítot-
ták el. 2014 óta működik in-
tenzíven, elsősorban peda-

gógusoknak, vállalatoknak 
tartanak tréningeket, és civi-
leknek workshopokat. 

A tanári tréningen két mo-
dullal foglalkoztak. Az egyik az 
úgynevezett „Mindset”, a gon-
dolkodásmód. A másik pedig a 
Bámészkodó hatás. November-
től indul majd a „Mások megíté-
lése” modul, szintén elsősorban 
tanároknak. Ez az előítéletes-
ségről és a sztereotípiákról szól. 
Arról, milyen mechanizmusok 
és automatizmusok működnek 
bennünk tudattalanul is és eze-
ket a falakat hogyan lehet le-
bontani magunkban.

A tréner elmondta, hogy ed-
dig 1400 tanárnak tartottak már 
képzést, és több mint 25 válla-
lattal dolgoznak együtt. Öröm-
mel osztotta meg az eredmé-
nyeket és a visszajelzéseket. 
Tanárok, akik elvégezték ná-
luk a tréninget, később megle-
pő és fontos változásokról szá-
moltak be. Volt olyan iskola, 
ahol a diákok a tréning hatá-
sára úgy döntöttek, nem dob-
ják ki a megmaradt ételt, ha-
nem odaadják a rászorulóknak. 
De volt olyan is, hogy maguk 
szerveztek terepgyakorlatot és 
forgattak kisfilmet a közöny-
ről, arról, amit tapasztaltak az 
utcán. Vannak, akik a 30 napos 
kihívás kampányban vesznek 
részt. Ebben a programban a 
diákok egy hónapon keresztül 
azt vállalják, hogy minden nap 
tesznek valamit másokért. Va-
lami olyat, amit eddig nem tet-
tek meg. Fontos, hogy ezt telje-
sen idegenekért teszik. Például 
megdicsérnek valakit az utcán, 
ha valami jót tett másokkal. 
A vállalatoknál változtattak a 
munkatársak értékelési rend-
szerén és több helyen elfogad-
ták, a munkatársak is hibázhat-
nak, csak fontos, hogy vállalják 
is fel a hibákat. Mert akkor ta-
nulhatnak belőle igazán. 

A Hősök Tere Kezdeménye-
zés trénerei nem első alkalom-
mal járnak itt Szentesen és re-
méljük nem is utoljára. Várják 
azokat az iskolákat, pedagógu-
sokat, akik szeretnének többet 
kihozni a gyerekekből és mind-
ezt úgy, hogy szívesen töltenek 
egy napot kötetlenül, barát-

kozva és fontos tudást kibont-
va más tanárokkal együtt. 

Kiss Dóri 2015-ben egy tré-
nerképzésen vett részt, és a ve-
zető tréner adott neki egy mat-
ricát, amelyen ez állt: Hősök 
Tere. A mai napig őrzi a pénz-
tárcájában, lassan három éve. 
Utánajárt, hogy miről szól a 
kezdeményezés és azt érezte, 
hogy neki ez az otthont jelenti. 
Itt megélheti, milyen másokért 
tenni, egy nagyon jó közössé-
get formálni, milyen tudást át-
adni, saját magát is alakítani. 
Amíg a tréninget nem végezte 
el, empatikus és érzékeny em-
bernek gondolta magát. Aztán 
észrevette, hogy egyre több 
segítségre szoruló ember van 
a környezetében, akiket eddig 
nem biztos, hogy meglátott.

„Nem hiszem, hogy eze-
ket az embereket csak miat-
tam „rakták ki” az utcára, hogy 
Dóri, ezt most csak neked. Va-
lószínűleg eddig is közöttünk 
sétáltak, csak nem volt rá min-
dig szemem. Mert én is rohan-
tam, siettem, nem fontos, majd 
máskor. Most már tudom, hogy 
kicsit jó megállni és körülnézni. 
És ne csak a szemem, a szívem 
is legyen mindig nyitva” – me-
sélte Kiss Dóri, aki ezúton sze-
retne köszönetet mondani a 
szentesi tréning résztvevőinek: 

„Szeretném megköszönni, 
hogy hatalmas szeretettel fo-
gadtak engem és a kisfiamat is, 
aki betegség miatt velünk tar-
tott. A tréning végére együtt 
összefogva meg is szervezték, 
hogy eljussunk a szentesi kór-
házba, ahol professzionális el-
látást kapott egy olyan doktor-
nőtől, aki maga is elvégezte a 
képzést egy évvel ezelőtt.”

Hősök Tere – Az vagy, amit teszel

Kocsis Györgyi

Nagy örömmel és szeretettel 
ajánlom mindenki figyelmébe a 
Zene-Világ-Zene sorozat követ-
kező koncertjét november 9-én, 
csütörtökön este 7 órakor.

Egy nagyon fiatal és nagyon 
tehetséges zongoraművész, 
Dani Imre ad önálló koncertet, 
aki a csongrádi zeneiskola (ta-
nára: Kocsis Csaba) után Szente-
sen Nagy János növendékeként 
nagy szorgalmával, tehetségé-
vel, de végtelen szerénységével 
már gyerekként kitűnt társai kö-
zül. Kétszer is 1. helyen végzett 
az Országos Szolfézsversenyen 

Debrecenben. Emlékszem, ka-
masz fiúként szinte szótlan volt, 
minden mondanivalóját a zon-
gorázása fejezte ki.

Kecskeméti diákként 2009-
ben megnyerte a Zeneművésze-
ti Szakközépiskolások Országos 
Zongoraversenyét Radványi Má-
ria tanárnő felkészítésével. Az az-
óta eltelt néhány év alatt figye-
lemmel kísérhettük fejlődését, a 
zeneakadémiai évei alatt szim-
patikus, kedves fiatalemberré 
érését, s évről-évre gyönyörű él-
ményt adva zongorázásával sok 
örömet szerzett volt tanárainak, 
és szüleinek. A szakmai elismeré-

seket bizonyítják a hazai és nem-
zetközi versenyeken elért helye-
zései. Legutóbb pl. a Rómában 
rendezett Chopin Zongoraver-
seny 1. helyezése kétzongorás 
kategóriában. Egyéniségéhez, 
szívéhez a kamarazenélés áll na-
gyon közel, de biztos vagyok 
benne, hogy önálló koncertjé-
vel is felejthetetlen perceket fog 
szerezni nekünk.  Az érték és az 
élmény garantált, ha Dani Imre 
zongorázik, és J. Haydn, Liszt Fe-
renc, G. Fauré, A. Szkrjabin mű-
veit hallgatva pedig a mi lelkünk 
és életünk gazdagodik. Éljünk a 
lehetőséggel! 

Egykori diák a Hangversenyközpont színpadán

Palicska Irén

Hogyan válhatunk hétköznapi emberekből hétköznapi hősök-
ké? Hogyan tegyünk többet másokért, hogyan fejlesszünk ma-
gunkban érzékenységet a közöny ellen? Sokan szeretnénk jót 
tenni, javítani a világunkon, de gyakran nem tudjuk, hogy kezd-
jünk hozzá. Van, aki bizonytalan és nehezen tudja legyőzni a kö-
zönyt. Van, aki kész a változtatásra, de sokszor megfélemlítéssel 
vagy erőszakkal szembesül. Többek között ezekkel a kérdések-
kel is foglalkozik a Hősök Tere Kezdeményezés, amely a világhí-
rű szociálpszichológus, Prof. Philip Zimbardo Heroic Imagiantion 
Project program alapján indult el. A Hősök Tere azt tűzte ki célul, 
hogy szeretné megtanítani az embereket minderre.
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A Fölszállott a páva népze-
nei és néptánc tehetségkuta-
tó verseny ötödik évadjában a 
komoly hagyományokkal ren-
delkező, de napjainkban már 
háttérbe szoruló citera is el-
juthat számos tévénézőhöz, 
Debreczeni-Kis Helga révén. 
Az MTVA és a Hagyományok 
Háza közös rendezvényének 
első területi válogatóiról ké-
szült felvétel október 27-én 
került adásba a Duna TV-n, 
ekkor láthattuk a szentesi, de 
már Budapesten tanuló fiatal 
népzenész sikeres bemutatko-
zását is. 

A válogatót Szarvason ren-
dezték, ahol a Magda Imre já-
tékmódja alapján előadott cite-
raszólóval az elődöntőbe jutott 
a Zeneakadémia 20 éves hallga-
tója – sokan követték szülőváro-
sában is az adást, ez leszűrhető 
volt a közösségi oldalon olvas-

ható gratulációkból. Az elismert 
népzenei szakemberekből álló 
zsűri dicsérte, élményszerűnek 
nevezte Helga zenei tudását, sőt 
egyikük, Pál Lajos meg is jegyez-
te: „Ott járt, amikor a tehetséget 
osztották, épp ott volt arrafelé.”

– Már évek óta várom, hogy a 
Duna televízió Fölszállott a páva 
műsorába jelentkezhessek. Mió-
ta ezt eldöntöttem, idén volt az 
első olyan lehetőség, amikor az 
életkori meghatározásba is be-
leillettem – tudtuk meg Helgá-
tól, aki repesve várta az idei évad 
adta lehetőségeket.

– Egyrészt azért citerával je-
lentkeztem, mert tudom, hogy 
zenei körökben ez egy kevés-
bé elismert hangszer, és célom, 
hogy minél többen megszeres-
sék, meglássák és meghallják 
a benne a rejlő lehetőségeket. 
Másrészt fontos megemlíteni, 
hogy Szentesen hatalmas ha-
gyománya volt a népzenének, 
Többek között a citerának és a 

tekerőnek, ezért szentesiként 
fontosnak tartom, hogy ápoljam, 
őrizzem, továbbadjam és megél-
jem saját szülőföldem adta ha-
gyományokat is – magyarázta a 
fiatal zenész.

Helga azt gondolja, a 19.-20. 
században itt élő zenészek mu-
zsikájáról készült hangfelvétele-
ket, gyűjtéseket minden szente-
sinek ismernie kell, és büszkének 
kell lenni rá. Különböző interne-
tes portálokon könnyedén meg 
lehet hallgatni, tette hozzá.

– A felvétel napján nagyon 
izgultam, a maximumot akar-
tam nyújtani, igyekeztem min-
den fontos részletre odafigyel-
ni. Egész nap folyt a verseny és a 
forgatás, fárasztó volt, de megér-
te – mesélte.

Helga következő produkciójá-
ra még kicsit várni kell, a novem-
ber 3-i és 10-i területi válogató 
adásokat követően 17-én kez-
dődnek az élő adások négy elő-
döntővel, melyek során ő majd 
december 1-jén tűnik fel újra a 
Duna TV-n. Felhívta a figyelmet, 
hogy előtte mindenképpen ér-
demes lesz megnézni azt másfél 
perces kisfilmet is, amit Szente-
sen forgattak róla, hiszen felet-
tébb izgalmas dolgok történtek 
vele, jegyezte meg sokat sejte-
tően.

– A Fölszállott a pávában a cé-
lom, hogy műsorszámaimban 
a televízió adta nagyszámú kö-
zönség elé eljuttathassam ha-
zánk legvirtuózabb citerajáté-
kosainak zenéjét – fogalmazott 
Debreczeni-Kis Helga. 

Fölszállott a páva Helgával és citerájával

10. Wellhello

    Odaút

9. J Balvin feat. Willy William

Mi Gente

8. Caramel

Használd 
A Szívedet

7. Robin Schulz feat. James Blunt 

OK 

6. Avicii feat. Sandro Cavazza 

Without You

5. Imagine Dragons

Thunder

4. Justin Bieber feat. BloodPop

Friends

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!

Sebők Tamás November 9-én, csütörtökön 
kerül a könyvesboltok polcaira a 
legendás együttes, a Black Sab-
bath zenekarvezető gitárosa, Tony 
Iommi életrajzi könyve, amely vé-
gigkíséri a zenekar és a gitáros tör-
ténetét a hetvenes évektől napja-
inkig. 

Ha egy gitáros elveszti az ujja-
it, az általában a karrierje végét 
jelenti. A kivétel Tony Iommi, aki 
nemcsak hogy nem adta fel sú-
lyos balesete után a zenélést, de 
emberfeletti munkával szó sze-
rint újra megtanult gitározni, ösz-
szetéveszthetetlen hangzásával 
és dalaival pedig kitörölhetetlenül 
beírta magát a rockzene történe-
lemkönyvébe. 

Az Iron Man ennek a kivételes 

zenésznek a története, aki felküz-
dötte magát Birminghamből, Ang-
lia legnyomorúságosabb városai-
nak egyikéből, hogy meghódítsa a 
világot a Black Sabbath élén. Tony 
Iommi megjárta a mennyet, de 
a poklot is: nagykanállal falta a 
droggal és szesszel átitatott het-
venes évek életét, megküzdött a 
rákkal, az adóhivatallal és a ható-
ságokkal, miközben csak tolta és 
tolta a riffeket, és a rockvilág egyik 
legtöbbet hivatkozott gitárosává 
vált, akit nem véletlenül tartanak 
a heavy metal ősatyjának. Fanyar 
humorral fűszerezett könyve le-
bilincselő olvasmány, amely első 
kézből számol be a kemény zene 
egyik legnagyobb ikonjának életé-
ről és kalandjairól.

Könyvajánló: Iron Man
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Az utóbbi években a szen-
tesi Koszta József Múzeum is 
bekapcsolódott a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja országos ren-
dezvénysorozatba. „Az ajtó 
nyitva áll!” – hirdeti a prog-
ramsorozat idei mottója az in-
tézmények azon szándékát, 
hogy feltárják tárhelyeiket, 
afféle kulturális kincseket rej-
tő barlangjukat. 

A szentesi múzeumba szep-
tember 28-án érkezett a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum vándorkiállítása, mely 
jelenleg is látogatható. A szép-
ség és a reklám című tárlat a női 

ideál, a divat és a velük együtt 
járó és fejlődő reklám történe-
tét kíséri végig az 1900-as évek 
első felében. A Kutatók éjszaká-
ja érdekes előadásokat jelentett 
a Horváth Mihály Gimnázium di-
ákjainak, míg a múzeum régé-
szeinek kihívást, hiszen mun-
kájuk szépségeiről, izgalmairól 
adták át tapasztalataikat ezen az 
estén. A szeptember Szent Mi-
hály-napi őszbúcsúztatóval ért 
véget a múzeumban egy igen jó 
hangulatú, családias szüreti mu-
latsággal. Október első napján 
jött a következő program: Frid-
rich János Fényírdájában mesé-
lésre bírták a korabeli képeket, 
közreműködők, visszaemléke-

zők segítségével. A „nyitott ajtó” 
a Pincétől a padlásig elnevezésű 
program lehetővé tette a civil ér-
deklődők belépését a muzeoló-
gusok napi munkakörnyezeté-
be.

S hogy hol volt a múzeum né-
vadója, Koszta József egykori 
munkakörnyezete? A kíváncsi-
ak bicajra pattanva egy kirándu-
lás keretében kitekerhettek Vár-
hátra, megnézni, hol alkotott 
1922-től szinte haláláig a mű-
vész, s ahol egy újonnan készült 
emléktáblát is elhelyeztek a mú-
zeum munkatársai. Az óvodape-
dagógusok szokásos Teréz-napi 
találkozóján ezúttal Seres Kata-
lin tanárnő és jógaoktató a gyer-
mekjógát mutatta be. A Péter 
Pál Polgárház a 20. század eleji 
berendezésével ideális helyszín-
nek bizonyult bensőséges, meg-
hitt hangulatú irodalmi estek-
hez, melyeken Ráfi Dénes illetve 
Ráfiné Gáspár Annamária peda-
gógusok tartottak előadásokat, 
előbbi Arany János, a tanárnő 
pedig Szabó Magda műveihez 
igyekezett kedvet csinálni. Egy 
asztalos is bemutatta mestersé-
ge rejtelmeit a múzeumban, kü-
lönösen a bútorrestaurálást űzi 
mesterfokon Gulyás Ferenc, a 
beszélgetésbe örvendetes mó-

don fiatal szakirányú tanulók is 
bekapcsolódtak. Egy hangszer-
bemutatóval zárult az október: 
a Margaréta és a Csicsergő gye-
rekzenekaroknak köszönhetően 
citeramuzsika zengte be a múze-
um Koszta-termét, de aki eddig 
csak hallgatta, a programon ma-
gával a szép, de kevéssé ismert 
hangszerrel közelebbről is lehe-
tősége nyílt megismerkedni.

A Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja lassan a végéhez közeledik, a 
Márton-naphoz múzeumpeda-
gógiai témanap és matiné (no-
vember 11-én) is kapcsolódik.

A záróakkord egy nagysza-
bású, országos konferencia lesz 
november 16-án és 17-én, ami-
lyenre legutóbb 2008-ban vál-
lalkozott a múzeum. Akkor Csa-
log József régészre, egykori 
múzeumigazgatóra, most a mú-
zeumalapító Csallány Gábor-
ra emlékeznek, s az intézmény 
fennállásának 120. évfordulója is 
apropója az NKA támogatásával 
megvalósuló konferenciának. A 
megyeháza dísztermében mint-
egy 50 tudományos előadás 
hangzik majd el, az ország min-
den részéből érkező kutatóktól, 
szakemberektől, akik a muzeoló-
gia majd’ minden területét érin-
tik. A program nyilvános, és kí-
sérőprogramok is látogathatók: 
a nyitónap estéjén nyílik A Kö-
rösök halászata című időszaki 
kiállítás, majd a zeneiskolában 
Kakuk Tünde és Benedekfi István 
zongoraművészek hangverse-
nyére várják a közönséget.

Kiállítástól konferenciáig:
zárul a múzeumi fesztivál

Hering Viktor

• Közokirathamisítás miatt fo-
lyik büntetőeljárás ismeretlen 
tettes ellen, aki egy gépjármű el-
adása során hamis adásvételi 
szerződést használt fel a gépjár-
mű átíratásakor, így a nyilvántar-
tásba valótlan adat került bele. 

• Büntetőeljárás indult egy férfi 
ellen, aki korábbi haragosával az 
utcán került konfliktusba. A férfi 
gépjárművével a sértett mellé 
hajtott, majd kiszállt a járműből 
és megütötte a kerékpárost, aki 
elesett. A bántalmazóval szem-
ben közúti közlekedés biztonsága 
elleni bűntett miatt indult eljárás.

• Garázdaság és testi sér-
tés miatt indult büntetőeljárás 
egy sofőr ellen, aki – a sértett el-
mondása szerint – a gyalogát-
kelőhelyet túl nagy sebességgel 
közelítette meg. A gyalogos „be-
mutatott” a sofőrnek, aki ezt zo-

kon vette, megállt, kiszállt a jár-
művéből és megpofozta a férfit. 
Ráadásul a gyalogos szemüvege 
a földre esett és összetört, amit 
ugyan a sofőr kifizetett a helyszí-
nen, de azt a sértett kevesellte, és 
végül feljelentést tett a rendőrsé-
gen.

• Elérkezett a fűtési szezon, és a 
csalók máris szép summát kasszí-
roztak egy idős szentesi férfin, aki 
nem vette észre, hogy jóval keve-
sebb tűzifát szállítottak le neki, 
mint amennyiért fizetett. A sértett 
az egyik hirdetési újságban talált 
telefonszámot hívta, megrendel-
te a fát, ami meg is érkezett, ám 
a megrendelt 213 mázsa helyett – 
mint később kiderült – mindössze 
63 mázsát pakoltak le az udvar-
ba a csalók, majd a pénz átvétele 
után elhajtottak a helyszínről. Az 
idős sértettet 450 ezer forint kár 
érte. Szerencsére felírta a jármű 
rendszámát, és a telefonszámot 

is át tudta adni a nyomozóknak, 
akik már közel járnak az elkövetők 
azonosításához. Az talán már ko-
rábban szemet szúrhatott volna 
a vevőnek: lehetetlen, hogy a do-
bozos kisteherautóra 213 mázsa 
fa felférjen. Érdemes tehát meg-
bízható helyről rendelni a téli tü-
zelőt, még akkor is, ha az ott vá-

sárolt fa némileg drágább, mint 
ahogy az jó néhány újsághirde-
tésben olvasható.

• Lopás miatt nyomoz a rend-
őrség egy uszodai tolvaj ellen, aki 
az egyik vendég asztalra letett ka-
bátjából csente el annak pénztár-
cáját. A tettest még keresik a ren-
dőrök.

Becsapták a tűzifaárusok az idős férfit

Fotó: Lantos Imre
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Ebben a hónapban folytatódik 
a Zene-Világ-Zene Graffiti kon-
certsorozata. November 11-én az 
Akela és az Alkohol zenekar kon-
certjét tekinthetik meg az érdek-
lődők az ifjúsági házban. 

Az Akela az 1990-es évek 
egyik legnépszerűbb thrash/he-
avy metal együttese. Nevüket 
Kipling leghíresebb művében, a 
Dzsungel Könyvében szereplő 
farkas vezér, Akela után kapták. A 
farkas motívum ezen felül fősze-
repet játszik imidzsükben: a kö-
zönséget farkasfalkának hívják, 
logójukban is megjelenő motí-

vum és dalszövegeikben is fon-
tos szerepet játszanak a négylá-
búak. 

A fővárosi együttes 2017-ben, 
debütáló nagylemeze, a Fenevad 
25 éves jubileumi turnéjával járja 
az országot.

Ehhez a turnéhoz csatlakozott 
a Békés megyei Okányból indult 
Alkohol csapata, akik természe-
tesen a Kurca partjára is elkísérik 
a farkasokat. Az este főszereplői 
mellett két másik zenekar is be-
mutatkozik, így a rétsági metal-
csapatot, a Rozsdát és a szolno-
ki Midlert is meghallgathatják a 
szentesiek. Várhatóan 19.30-kor 
csapnak a húrok közé a bandák.

Farkasok lepik el az IH-tVéradás
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar 

Vöröskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és 
szerdán délelőtt 07.30-12 óráig, és csütörtök délután 14-17 
óráig tart véradást Szentesen a Vérellátó Állomáson. 

További kiszállásos véradásokat tartanak: November 3-án, 
pénteken és 7-én, kedden Szegváron 15 és 18 óra között a 
Művelődési Házban, november 8-án, szerdán Felgyőn 15 
és 17 óra között a Községi Könyvtárban, november 9-én, 
csütörtökön Csongrádon, 8.20 és 11 óra között a Sághy M. 
Szakközépiskolában november 23-án, csütörtökön 9 és 11 
óra között a Batsányi gimnáziumban. Mindszenten is vár-
ják az önkéntes véradókat a Keller Lajos Művelődési Köz-
pontban november 14-én, kedden, és 24-én, pénteken 14 ás 
18 óra között. Nagymágocson november 21-én, kedden a 
Művelődési Házban 15 és 18 óra között, Szentesen novem-
ber 27-én, hétfőn 10 és 14 óra között a laktanyában, vala-
mint Árpádhalmon november 28-án, kedden a Művelődési 
Házban 15 és 17.30 között.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Városháza Dísztermében közmeghallgatást tart 2017. 
november 23-án, 11-12 óráig.

Közmeghallgatás

Nem múlhat el ősz gesztenyés bejegyzés nélkül, hiszen nagyon 
sok gyerek, kicsi és nagy bolondul ezekért a fényes barna gombó-
cokért. Ahogy elkezdenek potyogni a fáról, sok család indul neki 
gyűjtögetni, hogy aztán vidám dekorációkat készíthessenek belő-
lük. Gesztenyét voltaképpen bárhol gyűjthetünk, a gyönyörű bar-
na gombócok az út mellett mosolyognak ránk. Szentesen, a Széche-
nyi liget is kiváló hely a gyűjtögetéshez. Figurák készítéséhez sok 
esetben fúrni/lyukasztani kell, ezt egy vastagabb szöggel vagy du-
góhúzóval is megoldhatjátok. Lehet persze festeni (akrilfestékkel), 
lakkfilccel, vagy ragasztani belőlük egy csodás gesztenyekoszorút is.

Trendi gesztenye
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Tejszínes, fűszeres 
almaleves

 Hozzávalók:
70 dkg alma, 7 dl víz, 5 dkg 

méz, 3 szem szegfűszeg, 2 dkg 
vaj, 1 evőkanál citromlé, 1 evő-
kanál margarin1, kis darab 
gyömbér, 1 mokkáskanál fahéj, 1 
mokkáskanál koriandermag, 1 dl 
tejszín, só.

Elkészítés:
Egy lábosban felhevítjük a va-

jat, majd, ha megolvadt, belekeverjük a fűszereket, utána felöntjük 
vízzel. Az almát lereszeljük egy tálba, és elkeverjük a mézzel, majd 
a fűszeres vízhez adjuk, összekeverjük, és addig főzzük, amíg telje-
sen megpuhul. Amikor kellőképp átfőtt, hozzá adjuk a tejszínt, majd 
egy botmixerrel pürésítjük addig, amíg teljesen homogén nem lesz. 
Ekkor adjunk hozzá egy kis sót és a citrom levét. Nyáron hidegen, 
télen pedig forrón, apróra vágott almával, vagy körtével gazdagít-
va tálaljuk.

Született: Vass Szilárd Istvánnak és Borák Anikónak (Szentes, Be-
rek tanya 41/B) Bercel András, Horváth Gábornak és Oláh Nikolet-
tenk (Csongrád, Apponyi A .u. 12.) Botond Koppány nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Árgyellán Edina (6600 Szentes, Vásárhelyi út 
122.) és Marton Béla (Nyíregyháza) képünkön.

Elhunyt: Mucsi Lászlóné (Szentes, Ürge u. 52.), Áfra Irén (Szentes, 
Futó Z. u.24.)

November 9-én, csütörtökön a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szentesi Szervezete, ruhaosztást tart 15-16 óra között a  
Málta házban (Szentes, Sáfrán M. u. 31.)

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 órá-
ig, hétvégén és ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásárhelyi 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 ügyele-
ti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: november 6-13-ig Patika Plus Gyógyszertár 
(Szentes, Alsórét 258.) hétfőtől-péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-18 
óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti 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:

November 6-10.
Hétfő

A menü: Sertésraguleves,
Bácskai rizses hús

B menü: Zöldborsóleves csirkeaprólékkal,
Hortobágyi húsos palacsinta, hagymás 

törtburgonya
Napi desszert: Gundel palacsinta

Kedd 
A menü: Vegyes zöldségleves,

Marhapörkölt, tészta
B menü: Paradicsomleves,

Csirkemell szezámos bundában, kelká-
poszta főzelék

Napi desszert: Rizskoch gyümölcsöntettel
Szerda

A menü: Sajtos póréleves
Házi cordon bleu , rizibizi

B menü: Tojásos leves,
Rakott karfiol
Csütörtök

A menü: Frankfurti leves,
Pásztortarhonya

B menü: Fűszeres almaleves, 
Hawaii csirkemell, burgonyapüré
Napi desszert: Csíkos palacsinta

Péntek
A menü: Lencsegulyás,

Brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Csirkeraguleves, 

Saslik, mazsolás rizs
Napi desszert: Bundázott alma

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

KOS Baráti, családi kör-
nyezetben kellemes kikap-
csolódást ígérnek a bolygók 
erre a hétre. Viszont óvato-
san bánj a szavakkal, mert a megjegyzé-
seid könnyen szemrehányásnak vehetik.

BIKA Használd a pozi-
tív gondolatok erejét, mert 
most valóban bevonzhatod 
a jót általuk! Figyelj az álma-
idra, és bízz az ösztöneidben!

IKREK A Marsnak hála 
gyors leszel, és üstökön 
ragadhatod a szerencséd. 
Spontán természetednek 
köszönhetően komoly sikereket köny-
velhetsz el.

RÁK A bolygóállások élet- 
örömöt, szerelmet és bol-
dogság sugároznak az éle-
tedbe. Telihold lesz a Bika je-
gyében, mely spirituális energiákat hív 
életre.

OROSZLÁN A hét első 
felében érdekes megoldá-
sokra bukkansz, és végre 
lezárhatsz egy régóta hú-
zódó ügyet. A csütörtök 
nem igazán alkalmas a pénzügyek ren-
dezésére!

SZŰZ Értékes információ-
kat fogsz kapni, amelyek első-
sorban a hivatásodban lesz-
nek a jövőd szempontjából 
jelentősek. Eddigi pozíciód 
megőrzése sokkal nehezebb lesz.

MÉRLEG Mindenféle 
utazásra kedvező ez a hét, 
de fontos, hogy gondosan 
megtervezz mindent az út-
tal kapcsolatban.

SKORPIÓ Csodák már-
pedig vannak, erről most 
te is megbizonyosodhatsz! 
Egy nagyon fontos kíván-
ságod, egy kérésed való-
ra válhat.

NYILAS Ha valamit 
tisztáznod kell a kedvesed-
del, biztosan megtaláljátok 
a megoldást. Most sikerül 
összehangolnod az eltérő igényeket, és 
nagyobb összefüggéseiben láthatod az 
életet.

BAK Most nagyon fon-
tos, hogy találkozz a neked 
kedves emberekkel, vagy 
legalább telefonálj nekik! 
Érdekes hírek birtokába juthatsz!

VÍZÖNTŐ Viszonylag jó 
hangulatban telik a hét. A te-
lihold a horoszkópodnak leg-
mélyebb pontján jön létre, így 
érdemes foglalkoznod a meg-
érzéseiddel is!

HALAK Feszült érzelmi 
helyzeteket hozhat ez a hét. 
Különösen szerdán leszel ve-
szekedős kedvedben, vagy 
egy félreértés miatt felhúzod az orrod.

HOROSZKÓP
November 3-9.

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

WWW.ROSTAFOTO.HU
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Labádi Lajos

Egy művészember sorsa min-
den korszakban nehéz, még ak-
kor is, ha nem kell megélhetési 
gondokkal küszködnie. Az ön-
megvalósításért, az alkotói sza-
badság megóvásáért folytatott 
küzdelem sokszorosan nehe-
zebbé válik, ha ehhez még hoz-
zájárul a nélkülözés, a meg nem 
értés, a nagyközönség érdek-
telensége és közönye. A kezde-
ti sikerek mellett mindezekben 
része volt Koncz Antal szobrász-
művészünknek, akire halálozási 
évfordulóján emlékezünk.   

Szentesen köztudott volt, 
hogy a hétgyermekes helyi 
cipész mester – Koncz Antal – 
legidősebb fia, Antal – aki egy 
rokonlátogatás alatt Oroshá-
zán jött a világra 1884. augusz-
tus 6-án, s akit a szülők keres-
kedőnek taníttattak – puszta 
kedvtelésből élethű szobrokat 
készít agyagból. 1905-ben az 
édesapjáról készített kisméretű 
mellszobrot, majd több portrét 
csinát a tehetősebb szentesi csa-
ládok tagjairól. Hegedűs Lász-
ló szentesi születésű festőmű-
vész, a Képzőművészeti Főiskola 
tanára felismerte munkáiban 
a kiütköző tehetséget, és a vá-
ros vezetőinek figyelmébe aján-

lotta az ifjú alkotót. A jeles földi 
pártfogásával 1906-ban felvételt 
nyert a Képzőművészeti Főisko-
lára, majd ugyancsak Hegedűs 
László akadémiai rajztanár és dr. 
Kelemen Béla főispán ajánlására 
Szentes városa 1907-től évi 300 
korona ösztöndíjban részesítet-
te az ekkor már túlkorosnak szá-
mító 23 éves főiskolai növendé-
ket. A művészképzőben annak 
a Radnai Bélának lett a növen-
déke, aki éveket töltött Fadrusz 
János mester műtermében. Itt 
együtt tanult Kisfaludy Stróbl 
Zsigmonddal – akivel életen át 
tartó baráti kapcsolatot ápoltak 
–, valamint a sok évvel fiatalabb 
Pátzai Pállal). (Az utóbbiak mind-
ketten kétszeres Kossuth-díjas 
szobrászművészek lettek).

Fővárosi tanulmányainak be-
fejezése után 1911-ben visz-
szatért Szentesre. A Vármegye-
házán – mint támogatandó ifjú 
tehetség – egy emeleti szobát 
megkapott műteremnek. Első 
szentesi bemutatkozására 1912. 
nov. 24. és dec. 8. között került 
sor, amikor rendhagyó módon 
közös tárlatot rendezett a me-
gyeháza dísztermében Lakos Já-
nos Pál fiatal szentesi festőmű-
vésszel. Eddig ilyenre nem került 
sor városunkban; és a két ifjú te-
hetségnek is ez volt az első nyil-

vános szereplése szűkebb pátri-
ájában. 

A helyi sajtó büszkén írta a 
rendhagyó tárlatról: „Azt jelenti, 
hogy íme mégsem vagyunk mi 
olyan elmaradt vidéki város; itt 
a kultúra mécse lobog. Azt jelen-
ti, hogy itt él közöttünk két mű-
vészlélek, közülünk valók, kik ko-
moly, becsületes munkájukat elő 
merik tárni városunk közönsé-
ge elé, ki merik hívni a bírálatot 
ott, ahol ez a legsúlyosabb – szü-
lőföldjükön. Érzik, hogy innen, – 
hol tárgyaik anyagát merítették, 
hol tehetségük megizmosodott 
– innen kell nekik kiindulni, mi-
előtt másutt talán illetékeseb-
bek kritikáját kikérnék…” Az ifjú 
szobrász alkotásairól a követke-
zőket írta a kortárs: „Koncz An-
tal szobrain végigtekintve, első 
pillanatban észrevesszük a nagy 
haladást, mely – tekintve életvi-
szonyait, körülményeit, tehetsé-
ge kifejlesztése elé tornyosuló 
akadályokat – meglepő. A kiállí-
tott anyag művészi kiforrásának 
hű képét adja. Legújabban ké-
szített leányfejein különösen fel-
tűnik a friss kezelési mód, a női-
esség, a kifejezés finomsága, s 
mindamellett a szoborszerű erő-
teljesség… Művészi szempont-
ból a legnagyobb méltánylást a 
feketére égetett agyagportrék 

keltenek, – melyek a laikusoknak 
aligha fognak tetszeni. Úgy tud-
juk, hogy a kivitelnek ezt a mód-
ját Koncz alkalmazza először, és 
a hozzáértők nagy jövőt jósol-
nak ennek a technikának…”

Hazakerülése után továbbra is 
számon tartották a főváros mű-
vészeti köreiben is. Ezt jelzi, hogy 
1914-ben két szobor-portréjával 
részt vett a Képzőművészeti Tár-
sulat Tavaszi Tárlatán, 1920-ban 
pedig a „Rohamozó huszár” című 
alkotásával szerepelt a fővárosi 
tárlaton, nagy sikert aratva. Ezt 
követően Szentesen két fontos 
alkotása készült 1923-ban: Tóth 
József színművész mellszob-
ra, valamint Petőfi centenáriumi 
mellszobra és plakettje, amelyet 
a Petőfi Társaság nemzetközi ter-
jesztésre javasolt.

 (Folytatjuk)

60 éve hunyt el Koncz Antal szobrászművész (I.)

Az országos hírnév kapujában állt

ELADÓ fehér zománcos román 
kályha, fa és szén tüzelésű. Szentes, 
Pólya u. 3/B. Telefon:63/311-27

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. Tel.: 30/64-0701

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

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

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

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

KEREKES járókeret eladó. Telefon: 
63/312-911

MALACOK eladók. Telefon: 
30/515-6033

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Te-
lefon: 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

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

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

ELADÓ komplett hálószobabútor 
és 220 l-es mélyhűtőszekrény.

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: Vízum nélkül jutott 
el Amerikába. (Mármint Kolumbusz Kris-
tóf)

Múlt heti nyertesünk: Iván Péter. Nyere-
ménye a Zene-Világ-Zene sorozat novem-
ber 9-i Dani Imre zongoraestjének páros 
belépője. Ezen a héten a Zene-Világ-Zene 
sorozatban szintén Dani Imre zongoraest-
jének páros belépőjét sorsoljuk ki.

Vízszintes: 1. Abraham Lincoln gondolatá-
nak harmadik sora. 13. Nem ide. 14. A mon-
da szerint a görögök őse. 15. Tér és üzletköz-
pont a fővárosban. 16. Lóversenypálya. 17. Az 
1960-as és 1970-es évek legnépszerűbb ma-
gyar beatzenekara. 19. Sóspálcika. 20. Argon 
vegyjele. 21. Becézett Krisztina. 23. A Bala-
ton jege teszi. 25. Réved az elején! 26. Dezo-
dor rövid neve. 28. Komikus figurák a cirkusz-

ban. 30. Az egyik oldal. 31. Vég nélkül dorgál! 
33. Becézett Nikoletta. 40. Evakuál egynemű 
hangzói. 41. Latin út. 43. Hús- vagy halsze-
let, amelyből eltávolították a csontot, illetve a 
szálkát. 45. Írország autós jele. 46. Határtalan 
telek! 48. Az idézet második sora. 53. Lopva fi-
gyel. 54. Férfi fehérnemű. 55. Becézett Aran-
ka. 56. Elföldel. 57. Idősb, röviden. 58. Élen. 60. 
Cukorkaféleség (ékezetfelesleg). 61. Tantárgy 
diáknyelven. 62. Színházművészeti alkotás. 
64. Légvár közepe! 65. Gyomai nyomdászcsa-
lád. 67. Tan, régiesen. 69. Békés megyei tele-
pülésen él. 71. Dísze. 72. Katlanvég!

Függőleges: 1. Már nem kezdő a tanulás-
ban. 2. Szerelem, olaszul. 3. Őszi hónap, rö-
viden. 4. Női név. 5. Ezen a napon. 6. Szilágy 
megye székhelye. 7. Merre? 8. Ónkő. 9. Fordí-
tott kettős mássalhangzó. 10. Végtelen Mar-
ne! 11. Spanyol és román gépkocsik jelzé-

se. 12. Kimegy az árnyékból a … sütkérezni. 
17. Billeg. 18. Európa egyik legrégebb óta la-
kott települése Svájcban. 22. Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében, járás székhely lakosa. 
24. Névelővel: péksütemény. 27. Arra a helyre 
zuhanó. 29. Olajbogyó, de lehet szín árnyalat 
is. 30. Belépőjegy. 32. Párosan borulna! 34. 
Mely személyt? 35. Téged és barátaidat. 36. 
Fordított ötlet! 37. Köteléket lazít. 38. Német 
tea. 39. …ró, élethez ragaszkodó (két szó). 40. 
…ny, dobogó, pódium. 41. Fináléra. 42. S… 
- Szombathely római kori elődje. 44. Létezé-
sem. 47. Abraham Lincoln gondolatának első 
sora (folytatás a vízszintes 48. és 1. számú so-
rokban). 49. Erről a helyről. 50. Moszkva pol-
gára. 51. Magasra tartja. 52. Közönséges óri-
áskígyó. 59. Megkevert lék! 61. Sportöltözet. 
62. Csonthéjas gyümölcs. 63. Szolmizációs-
hang. 66. Ennek! 68. Mese egynemű hangzói. 
70. Ekhó közepe!

Beküldendő sorrendben a függőleges 
47., vízszintes 48. és 1. számú sorok meg-
fejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

November 6-12.
Hétfő – Tojásleves,
A menü:  Ananászos csirkemell 

csíkok, rizs köret
B menü:  Rakott karfiol
C menü:  Fűszersajtos töltött 

borda, rizs köret
Kedd – Májgaluska leves,
A menü:  Burgonyafőzelék, fasí-

rozott
B menü:  Sonkás-zöldséges töl-

tött palacsinta rántva, 
vegyes köret, tartár-
mártás

C menü:  Borzas szelet, burgo-
nya köret, savanyúság

Szerda – Pirított tésztaleves,
A menü:  Csikós tokány, galuska
B menü:  Csirkemáj jóasszony 

módra, burgonya köret
C menü:  Aszalt szilvás töltött 

borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK –  Gyümölcsleves,
A menü:  Milánói sertésborda, 

reszelt sajt
B menü:  Csőben sült brokko-

lis szelet, vegyes köret, 

savanyúság
C menü:  Rántott sajt, rizs köret, 

tartármártás

PénteK –  Gulyásleves,

A menü:  Mákos guba

B menü:  Túrós tészta

C menü:  Rántott szelet, burgo-

nya, savanyúság

Szombat – Zöldségleves,

Zöldborsós sertésszelet, rizs 

köret

VaSárnaP – Húsleves,
Kolbászos töltött csirkemell, 
hasábburgonya, savanyúság

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

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

C menü frissensült 900 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel 

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

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

1 2 3 4 5 A 6 7 8 G 9 10 11 12 N  
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Hering Viktor

A papírformának megfele-
lően a BVSC együttese nyerte 
a Vízilabda Női Magyar Kupa 
szentesi csoportját, a Hunge-
rit Szentesi VK gárdája – jobb 
gólkülönbségének köszönhe-
tően – a második helyen zár-
ta a kétnapos viadalt, és ju-
tott be – a Szeged, az Eger, az 
UVSE, a Ferencváros, a Hon-
véd és a Dunaújváros mellett 
– a legjobb nyolc közé. A ne-
gyeddöntőket, melynek páro-
sítására később kerül sor, no-
vember 11-12-én rendezik.

Négy mérkőzést játszott két 
nap leforgása alatt a Hunge-
rit, nyitásként rögtön az Eger el-
len elveszett bajnoki visszavágó-
jára került sor. A mieink esélyt 
sem hagyva ellenfelüknek 10-
5-re győzték le első riválisukat, 
kérdés, pár nappal korábban a 
sporttelevízió által közvetített 
összecsapáson vajon miért nem 
ment ilyen jól a játék? Hogy tud-
tak legyőzni bennünket? – tették 
fel a kérdést a szentesi drukke-
rek, joggal, hiszen Hevesi Anitá-
ék a félidőben már 7-2-re, a har-
madik negyedet követően 8-2-re 
vezettek.

A játékot látva bizakodóan 
várhattuk a délutáni, Szeged el-
leni összecsapást, ám ezúttal a 

másik arcát mutatta a csapat. A 
sokat hibázó Szentes – bár fé-
lidőben még 3-2-re vezettek a 
mieink – két góllal elvesztette a 
második félidőt, és végül 7-6-ra a 
mérkőzést is.

Másnap, vasárnap délelőtt a 
Tatabánya ellen kezdte a napot 
a Szentes, és a várt siker nem is 
maradt el, 9-2-re győzött a csa-
pat, hogy aztán délután a BVSC 
ellen sima vereséget szenvedjen. 
A nyolcgólos, 13-5-re elvesztett 
találkozót követően Vidumansz-
ky László, a csapat vezetőedző-
je elmondta, hogy szorosabb 
mérkőzésre számított, annak el-
lenére, hogy ez volt együttese 
negyedik találkozója, és kissé fá-
radtabban mozogtak a vízben. 
– Akár jobb eredményt is kihoz-
hattunk volna ebből az össze-
csapásból, hiszen voltak hely-
zeteink, amelyeket sajnos nem 
használtunk ki, ráadásul elkövet-
tünk olyan hibákat, amelyekből 
mindenképpen tanulnunk kell. 
Próbáltunk olyan szituációkat 
gyakorolni, amelyek más ellen-
felekkel szemben eredménye-
sek lehetnek. Látszik, hogy ez a 
sorozat a mi csapatunkból na-
gyon sokat kivesz, de most már 
a következő, bajnoki feladatunk-
ra kell koncentrálnunk – zárta ér-
tékelését a szakvezető.

A csapatban az utolsó mér-

kőzésen medencébe szállt Stan-
kovianska Miroslava, aki már ko-
rábban is a Hungerit kötelékébe 
tartozott, ám talán kevésbé is-
merik még a hazai szurkolók. A 
17 esztendős játékos ezúttal a 
brazil Dias helyett kapott játék-
lehetőséget Vidumanszky edző-
től.

És ha már a fiataloknál tar-
tunk: Dömsödi József, a női sza-
kág vezetője is a helyi utánpót-
lásnevelő-műhely fontosságát 
emelte ki a kupahétvége után. 
– Ez a két nap pontosan meg-
mutatta, hogy hol áll a csapa-
tunk a felkészülésben. Egyelő-
re még a közösen elkezdett út 
elején járunk fiatal együttesünk-

kel. Bebizonyosodott, hogy a he-
lyi utánpótlásra továbbra is le-
het támaszkodni, hiszen Szabó 
Krisztina, Kudella Panna és Döm-
södi Dalma a juniorválogatott 
tagjai, Lekrinszki Gina és Natasa 
Rybanska pedig a felnőtt együt-
tessel készül. Ha szerencsés lesz 
a kupasorsolásunk, akkor ezzel a 
gárdával megismételhetjük a ta-
valyi bravúrt, és bejuthatunk a 
legjobb négy közé.

A Hungerit november 4-én 
játszott volna bajnoki mérkő-
zést az UVSE ellen, ám ezt a ta-
lálkozót december 15-re halasz-
tották, így a csapat legközelebb 
november 8-án meccsel Tatabá-
nyán.

Sebők Tamás

Októberi hétvégén több 
helyszínen léptek parkettre 
a Szilver TSE táncosai. Szom-
bathelyen, az ISIS kupán több 
páros is képviselte városun-
kat, emellett a hollandiai Al-
mere adott otthont a WDF 
International Standard Open-
nek, valamint Szlovákiában, 
Trencsénben is versenyeztek 
a szentesi táncosok. 

Szombathelyen rendezték 
meg október 21-én, szombaton 
az ISIS kupát. Junior standard 
ranglistát nyert Papp Ádám Ist-

ván és Gál Dalma párosa. A fel-

nőtt tíztánc ranglista versenyen 

további szép eredményekkel 

büszkélkedhetett az egyesület, 

Hegyes Bertalan János és Farkas 
Boglárka első, míg Temesvári 

Bálint és Haddad Sabrina a ne-
gyedik helyet szerezte meg. 
További aranyérmet szerzett a 
Hidi Balázs - Kis Violetta páros, 
akik meghívásos latin verse-
nyen állhattak a dobogó legfel-
ső fokára.

Október 21-én, szombaton 
Bődi Dénes és Késmárki Vanesz-
sza a Trencsénben rendezett In-
ternational Standard Openen 
versenyzett, ahol a 25. helyen 
végzett a kettős.

Vasárnap a hollandiai, Alme-
re városa adott otthont a WDSF 
International Standard Open 
versenynek, ahol Fodor Norbert 
Csanád és Vaszi Réka indult, az 
előkelő 10. helyet szerezték 
meg a rangos eseményen.

Vízilabda Magyar Kupa selejtező Szentesen

A legjobb nyolc között a női csapat

Sikerek itthonról és határon túlról is

Hungerit Szentesi VK – 
Eger 10 – 5

(4-2, 3-0, 1-0, 2-3)
A szentesi gólszerzők:

Dias 3, Hevesi, Rybanska, 
Mirshina 2-2, Szabó K.

Hungerit Szentesi VK – 

Szeged 6-7

(1-1, 2-1, 2-3, 1-2)

A szentesi gólszerzők:

Dias 3, Mirshina, Szabó K., Niu

Hungerit Szentesi VK – 
Tatabánya 9-2

(2-1, 2-0, 5-0, 0-1)
A szentesi gólszerzők:

Brávik 3, Hevesi 2, Rybanska, 
Mirshina, Niu, Dias

Hungerit-Szentesi VK – 

BVSC 5-13

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

A szentesi gólszerzők:

Szabó K. 2, Kudella P. 2, Hevesi
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Sebők Tamás

A férfi kosárlabda NB II-es 
bajnokság keleti csoportjá-
nak 3. fordulójában – idén elő-
ször – hazai pályán fogadta a 
Szentesi KK a debreceni DEAC 
II csapatát és szenvedette el 
eddigi legnagyobb,  62 pontos 
vereségét.

Nem fogott ki jó napot Alek-
sandar Preskar csapata, ugyan-
is nagyarányú vereségbe szalad-
tak bele Marossyék hazai pályán. 

Pár perc elteltével már 0-7 állt az 
eredményjelzőn, ezután meg-
szerezte első pontjait a Szentes, 
bár kapkodós játék és rossz pasz-
szok jellemezték a mieink játé-
kát. A második negyedben ez 
súlyosbodott. Ebben a játék-
részben mindösszesen 5 pontot 
dobtak a hazaiak, így 31 pontos 
DEAC előnnyel fordultak a fe-
lek. A harmadik negyedben a fi-
atal játékosok kaptak szerepet, 
ám a mérkőzés képe így sem vál-
tozott, sőt 37 pontot engedtek 

a vendégeknek. A debreceniek 
pontosan dobáltak, és ha vélet-
len elvétették a célt, a lepatta-
nókat akkor is begyűjtötték. A 
vendégek számos büntetődo-
báshoz is hozzájutottak, ezeket 
magasabb arányban értékesí-
tették, mint a szentesiek. A leg-
szorosabb eredményt az utolsó 
játékrész hozta, melyben a szen-
tesiek legtöbb pontot szerezték, 
és csupán három ponttal marad-
tak el a vendégektől. 

– Sajnos sikerült a legrosszabb 
formánkat hozni az eddigi NB II-
es szereplésünkben, beleértve a 
tavalyi szezont is! Teljesen hihe-
tetlen módon, rengeteg vesz-
tett labdánk volt, rossz passzolá-
sunk, kézből kiesett labda… Az 
ellenfélnek elég lett volna csak 
megjelennie a pályán és nyert 
mérkőzése lett volna saját hibá-
inknak köszönhetően. Viszont a 
DEAC is hozzátett és ennek ered-
ménye, az eddigi legnagyobb 
különbségű vereségünk. Szé-
gyeljük a vereségünket, de büsz-
kén álljuk a pofonokat, annak a 
célnak az érdekében, hogy új fi-

atal játékosokat tudjunk nevel-
ni, és, mint azt már említettük, 
idén nem annyira a kijelzőt kell 
néznünk, hanem a fiatalok fej-
lődését – írja közleményében az 
egyesület. 

Hering Viktor

Késői ébredés, hosszú haj-
rá, majdnem bravúr. Röviden 
így összegezhető a Metal-
com Szentesi VK férfi vízilab-
da csapatának Honvéd elleni 
összecsapása. A pontszerzés 
elmaradt, ennek ellenére elé-
gedettek voltak a hazai druk-
kerek a csapat játékával. 

Igaz, a harmadik negyed 
első részéig nem annyira, ad-
dig ugyanis a Szivós Márton ve-
zérelte Honvéd uralta a találko-
zót, 5-1-re és 6-2-re is vezettek 
a vendégek, ám Pellei Frank, Kó-
kai és Werner találataival három 
perccel a negyed vége előtt már 
csak egy gól volt a fővárosi-
ak előnye. Az utolsó nyolc perc 
Honvéd-góllal indult, de Nagy 
Márton és Werner ismét ponto-
san célzott, sőt, 7-7-nél a győ-
zelemért támadhatott a Szen-
tes, ám először a blokk, majd a 
kapufa mentette meg Vad La-
jos csapatát a nyolcadik Metal-
com-góltól. Ami nekünk nem 

ment, az ment Szivós Márton-
nak, a világbajnok klasszis 55 
másodperccel a vége előtt nagy 
gólt ragasztott az amúgy reme-
kül védő György Dávid kapujá-
ba. A triplázó Werner előnyből 
még egyenlített, de hiába volt 
hátra már csak hét másodperc a 
mérkőzésből, a Honvéd kiváló-
sága, Szivós ötödik gólját meg-
szerezve eldöntötte a pontok 
sorsát. – Tendencia, hogy a mér-
kőzések elején hagyjuk az ellen-

felünket nagyobb előnyhöz jut-
ni – nyilatkozta az összecsapást 
követően Pellei Csaba vezető-
edző. – Nincs mit szépíteni, be-
lealudtunk a mérkőzés elejébe, 
aztán csaknem három negye-
dünkbe került, mire fel tudtunk 
zárkózni, ez viszont rengeteg 
energiánkat felemésztette. A 
Honvéd rutinja és a mi rutinta-
lanságunk döntötte el a találko-
zót a javukra. Szivós Marci fan-
tasztikus játékos, nagyon nagy 

sportember és gyakorlatilag ő 
vert meg bennünket a végén, 
bár szerintem nagyon tisztelték 
a játékvezetők a mai napon.

A hatalmas mezőnymunkát 
végző Vörös Viktort az ellenfél 
szakvezetője, Vad Lajos is meg-
dicsérte játékáért a mérkőzés 
után. A szentesi center roppant 
bosszús volt a lefújást követő-
en, hiszen komoly hátrányt le-
dolgozva egyenlítettek – Sajnos 
a végén buták voltunk – mond-
ta Vörös Viktor. – Most szomba-
ton Pécsre utazunk, egy olyan 
csapat otthonába, amely már 
bizonyított idén. Hasonló kali-
berű gárdákról van szó, nagyon 
jó lenne nyernünk idegenben. 
A sérülésemet még érzem, a kö-
nyökömet már nem injekcióz-
zák, bár van a szalagoknál egy 
tokosodás. Ez már jobb nem 
lesz, valószínűleg májusban 
meg kell majd operáltatnom.

Eddigi legnagyobb arányú vereségét
szenvedte el a Szentesi KK

Majdnem összejött a bravúr

Szentesi KK - DEAC II. 43:105
(12:28, 5:20, 11:37, 15:20)

A szentesi gólszerzők:
Kútvölgyi (4), Visinka (3), Forrai 

(2), Marossy (3), Blaskovics (4), Vu-
jadinovic (16), Csábi (2), Drávai (9)

Metalcom Szentesi VK – 
Racionet Honvéd 8-9 

(1-3, 1-2, 3-1, 3-3)
A szentesi gólszerzők:

Werner Richárd 3, Nagy Márton 2, 
Kókai Tibor, Pellei Frank, 

Somogyi Balázs
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Sebők Tamás

Eplényben rendeztek Spar-
tan Race Beast és Sprint tere-
pakadály-futóversenyeket, 
melyen a HRSE Spartan Race 
Training Group szentesi cso-
portja is részt vett október 21-
22-én. Az embert próbáló ver-
senyekről lapunknak Gazsi 
Tamás, Kovács János és Pengő 
Boglárka, a helyi csapattagok 
tartottak élménybeszámolót. 

Tökéletes futóidőben rendez-
ték meg az őszi időszak egyik 
legjobban várt Spartan Race 
eseményét a terepakadály-futás 
Mekkájában, Eplényben. Szom-
baton a közel 25 kilométeres 
Beast, vasárnap pedig a 9 kilo-
méterre tervezett Sprint verseny 
várt a gladiátorokra.

– Nagyban segítette a pihe-
nésünket és a versenyre való fel-
készülésünket, hogy az MH 37. 
II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 
parancsnokának, Antal László-
nak és a Honvéd Rákóczi SE tá-
mogatásának köszönhetően 
már pénteken el tudtunk utaz-
ni a versenyre. Ez a verseny nap-
ján is segítette a gyors regisztrá-
ciót, és hogy fejben fel tudtunk 
készülni a kihívásokra – kezdte 
Gazsi Tamás, az SRTG Szentes ve-
zetője.

A csapat elmesélte, talán az 
egyik legnehezebb versenyük 

volt az Eplényi Beast. – Már az 
első 50 méter után kaptunk egy 
szép emelkedőt, amolyan hi-
degzuhanyként. Rengeteg szin-
temelkedés volt, számtalanszor 
kellett megmásznunk a sípályát. 
A memória tesztet is úgy hozták 
össze a szervezők, hogy a felad-
ványokat a verseny első szaka-
szában kellett megjegyezni, de 
csak a verseny legvégén kérdez-
ték vissza. Nem volt egyszerű ez 
sem – mesélték a fiúk.

A versenytáv miatt összesen 
36 akadállyal készültek a szerve-
zők, ezek közül a kifeszített spa-
niferen való futás volt a szente-
si csapat számára is ismeretlen. 
Tamás meg is kapta a 30 bur-
pee (5 ütemű fekvőtámasz) bün-
tetést, amiért legyőzte az aka-
dály, a többiek sikerrel vették. A 
pontot az i-re a homokzsákcipe-
lés tette fel, ez nagyon megcsa-
polta a srácok energiatartalékait. 
– Százötven méteres szintemel-
kedéssel 1300 méteren át kellett 
cipelni a 25 kilós zsákot fiúknak 
és lányoknak egyaránt. Mindezt 
a verseny utolsó harmadában. 
Amikor odaértünk láttuk, hogy 
ez nem lesz könnyű, nem volt 
őszinte a többi versenyző mo-
solya – emlékezett vissza Jani, a 
csapat edzője. 

Bogi is az egyik legnehezebb 
akadályként említette a homok-
zsákcipelést. – Jól ment a verse-

nyem a homokzsákokig. Nem 
görcsöltem be, minden viszony-
lag tűrhető volt. Ott aztán egy-
szer minden nagyon nehéz lett. 
Úgy kezdődött, hogy fel sem 
tudtam venni a nyakamba a 
zsákot, Jani segített. Mikor kö-
zel 20 kilométert végigfutsz és 
a verseny hajrájában kapsz egy 
ilyen nehéz feladatot, akkor az 
nem túl kellemes. El voltam ke-
seredve, többször le is dobtam 
a zsákot, de utána mindig erőt 
vettem magamon és végigcsi-
náltam – mesélte Bogi, aki elő-
ször indult el a Beasten és ahogy 
mondja, célja csak annyi volt a 
versenyt megelőzően, hogy si-
keresen célba érjen. 

– A párom, Anna és én egy biz-
tonsági versenyt futottunk, a cé-

lunk az volt, hogy sérülésmen-
tesen befejezzük a versenyt, és 
ez sikerült is, azonban a 6 óra 
18 perces időeredményünkön 
látszódik, hogy biztonsági futa-
mot mentünk. Jani és Bogi azon-
ban hozták a kötelezőt, ha fogal-
mazhatok így, hiszen ők 5 óra 8 
perc alatt tudták le a „szörnyete-
get” és további két szentesi ver-
senyzővel, Varga Lajossal és Cseh 
Roxival közösen másnap a 9 kilo-
méteres Sprintet is megcsinálták 
– zárta a beszélgetést Tamás.

Bogi úgy fogalmazott, a 
Sprintverseny kezdetén kicsit 
bánták, hogy belevágtak, de 
ahogy mondja a végére elmúlt 
az izomlázuk, és valahogy a ho-
mokzsákok is könnyebbek vol-
tak másnap.

Sebők Tamás

A megyei labdarúgó baj-
nokság 11. fordulójában Hód-
mezővásárhelyre utazott a 
Szentesi Kinizsi SZITE felnőtt 
labdarúgó csapata. Némethy 
László együttese 3 gólt szer-
zett a mérkőzésen, a három 
pont azonban így is idegen-
ben maradt. 

Nem kezdte jól a mérkőzést a 
vendég szentesi gárda, gyenge 
támadások és több kapushiba 
jellemezte az első játékrészt. A 
félidő felénél Kotvics-Varga Dá-
vid kaszált el egy hazai táma-
dót, Lászlai Róbert játékvezető 
habozás nélkül a büntetőpontra 
mutatott. A 11-est értékesítette 
Vásárhely. A szünetet megelő-
zően ismét betaláltak a hazaiak, 
és az utolsó percben Bertók Gá-
bor révén szépíteni tudott a Ki-
nizsi. Nem sokáig volt egy gól a 
két csapat között, bent marad-

tak ugyanis a mieink az öltöző-
ben, ennek köszönhetően per-
cekkel a kezdőrúgás után újabb 
gólt szereztek a hazaiak. Az 
utolsó 20 perc igen pikáns játé-
kot hozott, felébredtek a szen-
tesi fiúk és küzdöttek a további 
gólokért. Debreczeni-Kiss Ferenc 

(képünkön fehér mezben) talá-
latára volt válasza a hazaiaknak, 
a hajrában pedig a csapatkapi-
tány, Vincze Zoltán talált be, ez 
azonban csak az eredmény koz-
metikázására volt elég.

Némethy László vezetőedző 
így értékelt lapunknak a mér-

kőzést követően. – A négy gól-
ból 3-at nagy kapushibák előz-
tek meg. Érdekes lélektana volt 
az összecsapásnak, mert, ami-
kor rúgtunk egy gólt, rögtön 
kaptunk is egyet. Meg kell ta-
nulnunk pontot, pontokat sze-
rezni, nem engedhetjük ki a 
mérkőzéseket a kezünkből. Is-
mét voltak hiányzóink, most 
sem a legerősebb csapattal áll-
tunk pályára.

A Szentesi Kinizsi SZITE ezzel 
a vereséggel a tabella 11. helyé-
ről várja a szombati hazai össze-
csapást, amikor az éllovas Tisza-
sziget gárdája látogat a Pusztai 
László Sporttelepre.

Három találat sem volt elég idegenben

Legyőzték az eplényi „szörnyeteget”

Hódmezővásárhelyi FC II – 
Szentesi Kinizsi SZITE 4-3 (2-1)

A szentesi gólszerzők:
Bertók Gábor (44’), 

Debreczeni-Kiss Ferenc (70’) 
Vincze Zoltán (87’)



Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával 
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Szentes, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: (06 63) 410 994

Az ajánlat 2017. november 2-től visszavonásig, illetve 
a készülék-készlet erejéig érvényes. A Sony Smart tévé csak 
a kiemelt csomagok mellé vásárolható meg, ez digitális kábel és 
FTTH területen a Tripla XL, VDSL és rezes területen a Tripla M.

VÁSÁROLJ HOZZÁ SMART LED TV-T, RÉSZLETRE!

CSALÁDI  TV-CSOMAG, NET ÉS TELEFON 
EGYÜTT CSAK HAVI 4690 FORINT!

   LÁTTAD?


