
„Én mindenkit egyformán kezelek, aki bejön a  
gyárkapun, nincsenek előítéleteim.  
A tudásom legjavát próbálom átadni

„
 

– interjú Szabadi József raktári dolgozóval
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Palicska Irén

Tizenötödik alkalommal ad-
ták át a szentesi diákok szá-
mára alapított felsőoktatási 
ösztöndíjat, amellyel az első 
diplomájuk megszerzését se-
gíti az önkormányzat. Az idén 
kilencven pályázat érkezett, 
ebből nyolcvankilencet támo-
gattak közel 4 millió forint ér-
tékben. 

Szirbik Imre polgármester az 
átadáson kiemelte, hogy ezt az 
ösztöndíjat arra használják a fi-
atalok, amire leginkább szeret-
nék. A döntés és a felelősség is 
az övék. Az ösztöndíjjal semmi-
lyen kötelezettség nem jár, de 
ezzel egy közösség részesei let-

tek, a városhoz tartoznak. Válja-
nak valóra azok a célok, amiket 
kitűztek maguk elé. Sokan kinőt-
ték már Szentest és az országot 
is, de ha lehet, maradjanak itt-
hon – kívánta köszöntője végén 
a polgármester. 

Kovács János, a művelődé-
si, oktatási és sportbizottság el-
nöke lapunk kérdésére elmond-
ta, hogy a kilencvenből egy 
pályázatot azért nem támogat-
tak, mert a hallgató nem szen-
tesi lakos volt. Csak szentesi 
lakcímkártyával rendelkező diá-
kok kaphatják meg az ösztöndí-
jat. Az idén 30 és 50 ezer közöt-
ti összeget kaptak a fiatalok. Az 
előző évekhez képest kicsit ke-

vesebb a pályázók létszáma. Ez 
talán annak is betudható, hogy 
felismerték, nem feltétlenül kell 
diplomásnak lenni. A szakmun-
kásképzőt végzettek, a jó szak-
emberek könnyebben elhe-
lyezkednek, és legalább olyan 
anyagi feltételek mellett tudják 
művelni a szakmájukat, mint egy 
diplomás. Az idén közel 4 millió 
forintot osztottak szét, és ezt a 
keretösszeget a következő évi 
költségvetésben is biztosítani 
fogják – tette hozzá a képviselő. 

Két egyetemistát is megkér-
deztünk, mire fordítják az ösz-
töndíjukat, és visszatérnek-e a 
városba?

Nacsa Zsolt, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Fogorvostudo-
mányi Karának negyedéves hall-
gatója jegyzetekre és az albérlet 
finanszírozására fordítja az ösz-
töndíjat. Az előző években is si-
kerrel pályázott. Ő minden év-
ben megkapta a legmagasabb 
összeget, mert halmozottan hát-
rányos helyzetű és rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás is 
jár neki. Tanulmányairól elmond-
ta, hogy hétfőn reggel 8-tól este 
8-ig, kedden 8-tól 7-ig gyakor-
lata van, szerdán 8-17-ig tart a 
nap, akkor előadásai is vannak. 
Csütörtökön két zárthelyi dol-

gozatot is írt, orális medicinából 
és orvosi genetikából. Csak négy 
órát tudott aludni, úgyhogy kell 
egy hétvége, hogy mindezt ki-
pihenje. Úgy tervezi, hogy az 
egyetem elvégzése után vissza-
térne Szentesre, és szerződést 
kötne a rendelőintézettel. 

Tököli Anikó az ELTE-re jár, kí-
nai szakra, most harmadéves. 
Nagyon érdekli a keleti kultúra 
és tetszik neki a nyelv, ezért vá-
lasztotta ezt a különleges szak-
irányt. Két évet tanult Buda-
pesten, majd egy évet töltött 
Kínában ösztöndíjjal, ahol sok 
mindent tanult a nyelven kívül 
is. Az emberek nagyon nyitottak, 
barátságosak, imádják a külföl-
dieket, szinte rajonganak értük. 
Nehéz volt hozzászokni a zsú-
foltsághoz és a kínai ételekhez, 
ízekhez. Nagyon sok embert 
megismert a világ minden tájá-
ról, akikkel komoly barátságokat 
kötött. Elsősorban tolmács sze-
retne lenni, esetleg középisko-
lai tanár. Ha lenne rá lehetőség, 
szívesen visszajönne Szentesre, 
de valószínűleg csak Budapes-
ten vagy külföldön tud majd el-
helyezkedni. „Szieszie” (谢谢) – 
köszöni meg kínaiul az interjút 
Anikó, és így is búcsúzik: „Zájc-
szien” (再见). Viszontlátásra!

Sebők Tamás

A Gyermekvédelmi Törvény 
megalakulásának 20. évfor-
dulója alkalmából a gyermek-
védelem területén végzett 
kiemelkedő munkájának 
megbecsüléséül „Életre szó-
ló esély” elismeréssel díjazta 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma a Módszertani Gyer-
mekjóléti Szolgálatok Orszá-
gos Egyesületét. A szervezet 
nevében az emléklapot és em-
lékplakettet Gál Antal elnök 
vette át.

A Szentesi Családsegítő Köz-
pont igazgatójától megtudtuk, az 
egyesületet 1999-ben alapították 
meg. Minden megyében kinevez-
tek egy módszertani intézményt, 

amely összefogta és szakmailag 
irányította az adott megye szo-
ciális intézményeit. – A minisz-
térium felkérésére létrehoztunk 
egy egyesületet, a MOGYESZ-t. 
Ennek a szervezetnek a felada-
ta a területen lévő problémák 
begyűjtése, és az ezekre való 
reflektálás. Kiadványokat, szak-
mai anyagokat készítettünk, kon-
ferenciákat szerveztünk, valamint 
a jogszabályalkotásban is volt 
szerepe az egyesületnek. Az éves 
konszenzus-konferenciák alkal-
mával, az egyes területekről be-
gyűjtött problémákra kerestünk 
megoldásokat. Munkacsopor-
tokat hoztunk létre és több na-
pon keresztül dolgoztunk. Fon-
tos szempont volt, számunkra, 
hogy a döntéseinket egyöntetű-

en fogadja el mind a 19 módszer-
tan. Ezeket a konferenciák végén 
az összes megye aláírásával átad-
tuk a minisztériumnak. Szakma-
ilag ez egy nagyon szép időszak 
volt számomra – meséli Gál Antal, 
aki hozzátette, bár ő vette át, ám 
ez az elismerés mind a 19 mód-
szertan munkáját fémjelzi. 

Az ünnepségen az elismeré-
sek kiosztása mellett a havon-
ta megjelenő szakmai folyóirat, 
a Szociálpolitikai Szemle ünnepi 
– 20 évet feldolgozó – kiadását 
is megjelentették egy könyv for-
májában, melyben a minisztéri-
um felkérésére, Gál Antal egy ér-
tékelő tanulmány keretein belül 
összegzi a Gyermekjóléti Szolgá-
latok 20 éves történetét közel 30 
oldalon keresztül.

Nyolcvankilenc fiatalt támogat a város

Két évtized munkájának elismerése

Archiv fotó
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Rangos elismeréseket kap-
tak november 8-án Buda-
pesten az Európai Kereske-
delem Napja alkalmából a 
COOP Gazdasági Csoport 
dolgozói. Az idén tizenhar-
madik alkalommal megren-
dezett szakmai esemény 
mára a kereskedelem ünne-
pévé vált, ahol minden év-
ben elismerik a szakma leg-
kiválóbb dolgozóit. 

A rendezvényen elhangzott, 
több éve tartó kedvező lendület 
után idén is bővül a kereskede-
lem, ez évben a szektor forgalma 
elérheti a 10 ezer milliárdos álom-
határt. Az eseményen sok szó 
esett az ágazat legégetőbb prob-
lémájáról, a munkaerő-hiányról is, 
amely a szereplők kivétel nélkül 
mindegyikét kedvezőtlenül érinti. 
A CO-OP Hungary Zrt. vezérigaz-
gatója, Tóth Géza szerint a prob-
léma az országon belül, például 
a kistelepüléseken is eltérően je-
lentkezik.

Kiemelkedő elismeréseket kap-
tak a COOP Gazdasági Csoport dol- 
gozói abból az alkalomból, hogy 
idén tizenharmadik alkalommal 
rendezték meg az Európai Keres-
kedelem Napját, a kereskedel-
mi szektor legjelentősebb ünne-
pét. Az esemény minden évben 
a kereskedelmet állítja a fókusz-
ba, ahol hagyományosan rangos 
szakmai elismerésekkel díjazzák az 
ágazatban dolgozó munkavállaló-
kat. Így a Klauzál Gábor Elismerő 
Oklevelet vehette át Szurovcsják 

Ilona, a SZABOLCS-COOP Zrt. ve-
zérigazgatója, valamint Makó 
Albert, a POLGÁR ÉS CSEGE COOP 
Zrt. elnök-vezérigazgatója. A ren-
dezvényen átadott Magyar Ke-
reskedelemért Nagydíjat Szabó 
Csaba Ferencné, a COOP Szolnok 
Zrt. 621-es debreceni szuper-
marketjének boltvezetője, Sáfár 
Lászlóné, a Mecsek Füszért Zrt. 
4-es móri szupermarketjének 
boltvezetője, valamint Gógné 
Nagy Katalin, a HUNOR COOP Zrt. 
157-es, szentesi Kála Szupermar-
ketjének boltvezetője érdemel-
te ki. Előbbi elismerés a kereske-
delem legrangosabb díja, utóbbi 
értékét pedig az adja, hogy azt 
a boltokban dolgozó kétkezi fel-
adatokat kiválóan végző munka-
társak kaphatják meg.

Gógné Nagy Katalin hosszú 
évek óta kiemelkedő munkát vé-
gez az általa irányított szupermar-
ketben. A HUNOR COOP Zrt. szen-
tesi Kála áruháza a társaság egyik 
zászlóshajója, amely vezetése 
alatt folyamatosan élen jár a for-
galomban. Nagy szakmai tapasz-
talatával több bolt megnyitásá-
nál és azok sikeres elindításában 
mentorként volt jelen – mondta 
Mészáros Zoltán, a HUNOR COOP 
Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A kereskedelem munkája jó-
val több, mint áruk mozgatása, 
a szektornak nemzetgazdasági, 
üzemgazdasági, és nem utolsó-
sorban társadalmi értelemben 
is komoly jelentősége van – je-
lentette ki az eseményen Krisán 

László. A Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetségének 
(VOSZ) Kereskedelmi Tagozatá-
nak elnöke a rendezvényen meg-
tartott beszédében hozzátette: a 
kereskedelem közel 4-5 éve tar-
tó felfelé tartó trendje idén is foly-
tatódhat, és a karácsonyi forga-
lom is kedvezőnek ígérkezik. Ezzel 
2017-ben a hazai kereskedelem 
forgalma elérheti a 10 ezer milli-
árd forintos álomhatárt. 

Krisán László szerint a kereske-

delem emiatt, valamint az ebből 
fakadó adó- és járulékbefizeté-
sei miatt is megérdemli a kiemelt 
figyelmet, amelyről az Európai 
Kereskedelem Napja is szól. A 
szakember szólt ugyanakkor a 
szektort érintő problémákról is, 
elsősorban a munkaerő-hiány 
kérdéséről. Ma Magyarországon 
mintegy 30 ezer munkavállaló hi-
ányzik a kereskedelemből – jelen-
tette ki a VOSZ Kereskedelmi Ta-
gozatának elnöke. (X)

Európai Kereskedelem Napja: idén meglehet a 10 ezer milliárdos forgalom

Elismerést kaptak a COOP vezetői

Polgármesteri fogadónap
2017. november 22-én, szerdán délelőtt 9 és 11 óra között 

dr. Demeter Attila alpolgármester november 22-én, szerdán dél-
után 13 és 15  óra között Szirbik Imre polgármester hivatali helyisé-
gében fogadja az érdeklődőket.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

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

megtekinthető.
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Halupa B. Eszter, Majzik Attila

A közösségi élet egyik pezs-
gő színtere, baráti beszélge-
tések, találkozók kedves szín-
helye, no és persze az egyik 
legfontosabb információfor-
rás: ez (is) a szentesi piac. A 
megnövekedett forgalommal 
azonban már nem bír a kör-
nyék.

A szomszédos Csongrádról 
is sokan átjárnak a szentesi pi-
acra, árusok és vásárlók is, ez 

egyrészt a nagy forgalmának, 
másrészt a jó elhelyezkedésé-
nek köszönhető. A körzet kép-
viselője, Krausz Jánosné, szintén 
állandó résztvevője a piacnak. 
– Szinte a város közepén van 
a terület, így nem kell annyit 
menni, mindenki számára el-
érhető. Az itt vásárlók ismerik 
a termelőket, tudják, hogy mi-
lyen körülmények között dol-
goznak, hogy biztosan friss az 
árujuk. És az árak is elfogadha-

tóak. Tényleg úgy néz ki a piac, 
mint egy kis közösségi hely 
csütörtök és vasárnap déle-
lőtt – mesélt lapunknak a piac 
előnyeiről Krauszné.

Azonban a hátrányokról sem 
hallgathatunk: ezek közül a leg-
komolyabb a parkolás helyzete. 
Csütörtök délelőttönként szin-
te teljesen bedugul az Appo-
nyi tér környéke, alig lehet he-
lyet találni, az autók lépésben 
haladnak, a forgalom pedig fel-
torlódik.

– Kaotikus állapotok vannak, 
csodálkozom, hogy még nem 
történt baleset. A piac mellett 
régebben épült egy parkoló, de 
a megnövekedett forgalom mi-
att már rég kinőtték azt. Most a 
piac átépítésével egy szomszé-
dos telken lehet majd kialakí-
tani egy parkolót, talán az segít 
– beszélt a parkolási helyzetről 
Krausz Jánosné, aki a piacra já-
róknak felrótta, hogy gyakran 
zöldterületekre is felállnak au-
tóikkal. – Tudja mindenki, hogy 
nem lehetne, de mégis rápar-
kolnak a zöldre és bíznak a sze-
rencséjükben, hogy nem bírsá-
golja meg őket a közterületes. 
Én magam is ott lakom, és tu-
dom, hogy piacos napon nem 

szabad kocsival elmenni, mert 
egyszerűen nem fogok tud-
ni hazamenni. Volt olyan, hogy 
még a Rákóczi út szélén sem 
volt hely – mutatott rá a prob-
lémára a képviselő.

Az Apponyi térre költöző egy-
re több fiatal szintén nehezen 
talál parkolóhelyet, a környéken 
működik óvoda is, az ott dolgo-
zók és a szülők is autóval járnak, 
ehhez jön még a piac megnö-
vekedett forgalma. A probléma 
tehát adott, megoldás azonban 
egyelőre még nincs.

Szintén a városközpontot 
érinti a szórakozóhelyek helyze-
te. A témában patthelyzet ala-
kult ki: a vendégek szórakoz-
ni szeretnének, a környéken 
élők pedig pihenni. – Úgy gon-
dolom, hogy több is a vendég, 
mint amennyi engedélyezve 
van. Azt is tudom, hogy a ven-
déglátók felelőssége csak a 
bent tartózkodókra vonatkozik. 
De az ott élőket is meg tudom 
érteni, hogy nem tudnak pi-
henni. Szerintem nem lett volna 
szabad kiadni az engedélyeket, 
hogy szórakozóhelyeket ékelje-
nek a lakóövezetekbe. – mond-
ta el lapunknak Krausz Jánosné.

A kérdésben továbbra sem 
egyeznek az érintettek, várha-
tóan további lakossági fórumo-
kon próbálják majd közelíteni 
az álláspontokat.

Halupa B . Eszter

Donáth László evangélikus lelkész, publicista, politikus volt a ven-
dége az MSZP szentesi szervezete által szervezett előadásnak, no-
vember 10-én. A Közéleti klub házigazdája Szirbik Imre polgármester 
volt, aki már nem először köszöntötte a lelkészt. Az előadás témája – 
a lutheri reformáció, kereszténység, szabad gondolkodás, a keresz-
tény ember – meglehetősen szűk réteget érintett meg, 16 fő láto-
gatott el a megyeháza vörös termébe november 10-én, pénteken 
este. Az előadó 1994 és 2010 között a Magyar Szocialista Párt jelölt-
jeként volt országgyűlési képviselő. Közéleti pályafutása mellett az 
Aranyág Alapítvány kuratóriumának elnöke, Donáth Ferenc (1913–
1986) politikus, a Nagy Imre-per másodrendű vádlottjának fia.

Kevés a parkolóhely a piacnál

Igényelje OTP bankfiókjainkban az MFB európai uniós forrású, 0%-os kamattal 
elérhető hitelét, amit felhasználhat családi házának, lakásának energetikai 
korszerűsítésére!

Válassza az MFB kiszámítható hitelét az OTP Banknál,
•  amely felhasználható többek között szigetelésre, a nyílászárók cseréjére,  

fűtés korszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,

•  amely mindössze 10%-os saját forrás mellett akár 20 éves futamidővel igénybe vehető,

•  melynek elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári  
megtakarítását,

•  és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

További információkért keresse az MFB Pontokat OTP fiókjainkban!
Tudjon meg többet a részletekről: www.otpbank.hu/mfbpontok

Üdvözlettel:
OTP Bank Nyrt.

Csökkentse fűtésköltségeit

Lenulláztuk a kamatot!

www.otpbank.hu • www.otpbusiness.hu 
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

MFB_Pont_lenullaztuk_a_kamatot A4_201709.indd   1 2017. 09. 19.   16:47

Közéleti klub
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Nagymágocs Nagyközség 
Önkormányzata és a Képvi-
selő-testület egyik legmeg-
határozóbb stratégiai célja az 
önkormányzat által nyújtott la-
kossági szolgáltatások fejlesz-
tése, amely kiterjed minden 
korcsoportra és igényre.

2015. évtől kezdődően már ki-
bővült a Szociális Szolgáltató Köz-
pont feladatköre, elindult Nagy-
mágocson a nappali demens 
idős ellátás, megújult a házisegít-
ségnyújtás és a tanyagondnoki 
szolgáltatás gépparkja, és 2017. 
évben a Szociális Szolgáltató Köz-
pont épületét is felújítja az ön-
kormányzat, amely kiterjed az 
energetikai fejlesztések mellett a 
helyiségek átalakítására is. 

Megújult ebben az évben a 
Szociális és Gyermekétkezteté-
si Konyha. Nagymágocson or-
szágos viszonylatban is egyedül-
álló módon a 65 évnél idősebb, 
85.500 Ft-nál kevesebb nyugdíj-
jal rendelkező idősek részére 270 
Ft/adag áron biztosítja az önkor-
mányzat az ebédet. A Szociális és 
Gyermekétkeztetési Konyha fel-

újítása, amely leginkább az ener-
giaszükséglet, mint a gáz és áram-
fogyasztás csökkentését célozta, 
ami a megtakarításokból adódó-
an tovább erősíti a már elért ered-
mények megvédését. 

A Hódmezővásárhelyi Tanke-
rületi Központ, mint fenntartó a 
Nagymágocsi Hunyadi János Ál-
talános Iskola számos tantermét 
felújította, amivel hozzájárul az is-
kolások tanulási körülményeinek 
javításához. A Tankerületi Köz-
pont és az önkormányzat közös 
projektként jövőre melegítőkony-
ha kialakítására is nyújtott be pá-
lyázatot, amelynek eredménye 
jövő évben várható. Jövőre az ez-
évben elnyert pályázati forrásból 
megújul a Nagymágocsi Napkö-
zi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
épülete is az előírásoknak megfe-
lelően, új kerti játékokok beszer-
zése is történik, és a térségben 
egyedülálló módon geotermikus 
fűtési rendszer kerül kialakításra, 
ami amellett, hogy környezetba-
rát, rendkívül gazdaságos üzemel-
tetést eredményez. 

Az önkormányzat intézményei 

nagy hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy a különböző korcsoportok 
találkozzanak, és ezzel színeseb-
bé, teljesebbé váljon a közösségi 
életük. A Petőfi Sándor Művelő-
dési Központ munkatársai az óvo-
dás és iskolás gyermekek számá-
ra szerveznek számos esetben 
könyvtári foglalkozásokat. A Szo-
ciális Szolgáltató Központban 
rendszeresen ellátogatnak, mű-
sort adnak az diákok. Az önkor-
mányzat támogatja és elismeri a 
Nagymágocsi Nyugdíjas Egyesü-
let közösségmegtartó munkáját 
is, amely kiterjed a bálszervezés-
től át a közösségi rendezvénye-
ken való szervezői munkáig. 

A már elért eredmények tükré-
ben elismerő oklevél formájában 
köszönetét fejezte ki Nagymá-
gocs Nagyközség önkormányza-
ta részére Novák Katalin, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának 
Család-és Ifjúságügyért Felelős Ál-
lamtitkára és Pogácsás Tibor, a Bel-
ügyminisztérium Önkormányzati 
Államtitkára az idős korú lakosság 
testi-lelki egészsége, valamint 
mentális jólléte, és a nemzedékek 

együttműködése érdekében kifej-
tett elkötelezett tevékenységéért 
végzett munkáért.

Az elért eredményekért köszö-
net jár Nagymágocs Nagyközség 
Önkormányzat intézményeinek, 
így a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház, a Szociális Szolgáltató Köz-
pont, Nagymágocsi Napközi Ott-
honos Óvoda és Bölcsőde, Hunya-
di János Általános Iskola minden 
egyes munkatársának.

Államtitkári elismerésben részesült Nagymágocs

Sebők Tamás

A szentesi vízilabdát te-
kintve több fontos évfordulót 
is ünnepelhetünk 2017-ben. 
Negyvenöt éve jutott fel a férfi 
vízilabda csapat az első osz-
tályba, emellett a sportág he-
lyi legendája, dr. Rébeli-Sza-
bó József is idén ünnepelné 85. 
születésnapját. Ennek apro-
póján a Szentes-Csongrád Ro-
tary Club és a Városi Könyvtár 
előadást szervezett november 
8-án, szerdán. 

A rendezvényen Tímár Ferenc 
informatikus, könyvtáros beszél-
getett Kádár József szenior vízi-
labdázóval, egykori edzővel. A 
megjelentek között volt több 
egykori vízilabdás, Pengő Lász-
ló, vagy Szénászki János is, de dr. 
Rébeli-Szabó Tamást is köszön-

tötték, akit családja kísért el az 
előadásra. A képviselő lapunk-
nak édesapjáról beszélt. – A sport 
volt az élete. Atletizált, labdarú-
gó volt, lábteniszezett és a hor-
gászatot is szerette. Munka mel-
lett edzette a csapatokat, már 
reggel hatkor az uszodában volt, 
teendői után estét ismét ott töl-
tötte. Maximalista volt. Hódme-
zővásárhelyen engem is edzett és 
nem kaptam külön bánásmódot. 
Sőt!... Később együtt lábteniszez-
tünk, emlékszem, ott is élet-ha-
lál harcokat vívtunk. Ezt a men-
talitást örököltük tőle. Ízig-vérig 
sportember volt és nagy törést 
jelentett számára, hogy a 70-es 
évek végén eltávolították a csa-
pat éléről. Ekkor mondhatni visz-
szavonult, de, amikor az unokái 
elkezdtek pólózni, akkor vissza-

tért a medence partjára – emlé-
kezett vissza a legendás kettes 
fia.

Az előadás kezdetben egy 
könyvtárinformatikai bemutató-
ra hasonlított, és lehetett érezni, 
hogy a résztvevők is inkább Ká-
dár József történeteit hallgatnák 
– szerk. Persze azért szorult né-
hány történet a másfél órás be-
szélgetésbe. A szenior vízilabdás 
örömmel idézte fel fiatal éveit, 
amikor még labdarúgó volt. El-
mesélte, hogyan ismertette meg 
vele a sportágat „Jozsó bá” és az 
egykori közös emlékeket is fel-

idézte a közönség soraiban he-
lyet foglaló Csoki (Pengő László) 
és Zsiga (Szénászki János) segít-
ségével. Az öltöző ajtajára kifüg-
gesztett csapatüzenet, a manhat-
tani kollektív eltévedés, a 72-es 
bajnoki cím és a 80-as kupagyő-
zelem, az uszoda fejlődése, a tö-
mött lelátók, a medence partján 
lábat lógató nézőközönség mind 
olyan történet volt, amit szíve-
sen és nagy örömmel hallgattak 
a megjelentek. Az előadás köz-
ben számos archív felvétellel és 
cikkel illusztrálták a szentesi vízi-
labda eme jeles időszakát.

Jeles pillanatok a helyi vízilabdában

Szebellédi Endre polgármester



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. november 17.

Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene koncert-
sorozat novemberben való-
sággal elkényezteti a zene és 
a koncertek kedvelőit, hiszen 
mind a Hangversenyközpont-
ban, mind az ifjúsági házban 
2-2 koncerttel várja az érdek-
lődőket.

November 9-én Dani Imre zon-
goraművész önálló estjét ren-
dezték meg a zeneiskolában. 
Sokan kíváncsiak voltak a fiatal 
művészre és zenetanárra, szin-
te teljesen megtelt a Hangver-
senyközpont. A csongrádi szü-

letésű Szentesen is tanult Dani 
Imre számos ösztöndíjat és ze-
nei díjat elnyert. Jelenleg a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
tanára. Az est fővédnöke Imre 
egykori oktatója, Nagy János 
zongoratanár, orgonaművész, a 
zeneiskolai címzetes igazgatója 
volt. Ő mutatta be a fiatal tehet-
ség pályafutását és a koncerten 
felcsendülő műveket.

Az est folyamán Franz Joseph 
Haydn, Liszt Ferenc, Gabriel Fa-
uré és Alekszandr Nyikolajevics 
Szkrjabin műveit hallhatta a kö-
zönség Dani Imre érzelemdús, 
virtuóz előadásában.

Halupa B. Eszter

A Hungerit Zrt. még szep-
temberben hirdette meg az 
„Őszi nagytakarítás a mi su-
linknál” elnevezésű szemét-
gyűjtési akcióját a város 
iskoláinak. A legnagyobb lét-
számmal a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola vett részt az akció-
ban, így ők nyerték meg a 100 
ezer forint értékű sportszervá-
sárlási utalványt. 

– Nagy örömünkre szolgál, 
hogy sokan jelentkeztetek eb-
ből az iskolából szemetet gyűj-
teni. Hogy éreztétek magatokat? 
Jó volt? – kérdezte a jutalom át-
adásakor Kóbor Klaudia, a Hun-
gerit Zrt. marketing menedzse-
re. – Nagyon jól! – válaszoltak a 
deákosok. A résztvevő osztályok 
emléklapot és ajándékot is kap-
tak a szemétgyűjtési akciót meg-
hirdető cégtől.  Az 5/a osztály 
mozizni mehet majd, a 8/a pedig 
egy bowling partyra. A Klauzál 
Gábor Általános Iskola hetedike-
sei jutalmul pizzázni mehetnek 
együtt.

– Nemcsak a környezet-, ter-
mészetismeret és biológia órák, 

hanem a tanításon kívüli foglal-
kozások is fontos szerepet ját-
szanak abban, hogy a szemetet 
és a hulladékot meg tudjuk kü-
lönböztetni egymástól – mond-
ta lapunknak Kováts Kornél, a 
Deák-iskola igazgatóhelyette-
se. Kiemelte, hogy iskolájuk-
ban már hosszú évtizedek óta 

hagyománya van az évi kétsze-
ri papírgyűjtésnek. – Legutóbb 
majdnem 20 tonnát sikerült ösz-
szegyűjtenünk. Ezzel 70 fát men-
tettünk meg – fogalmazott. Hoz-
zátette, ilyenkor PET palackokat 
is gyűjtenek, és más szemétsze-
dési akciókon is igyekeznek részt 
venni. - A Közút akcióin is rend-

szeresen ott voltunk. Most nagy 
örömmel vettük a Hungerit kez-
deményezését. Reméljük, hogy 
nem egyszeri alkalomról, hanem 
egy új hagyományról van szó – 
mondta. Elmesélte, október 27-
én két hulladékgyűjtő konténert 
kapott intézményük a Szentes 
Városellátó Nkft.-től. – Az iskolán 
belül is van most már saját pa-
pír- és műanyaggyűjtő konténe-
rünk. Ez nagy öröm számunkra – 
fogalmazott. Lapunk kérdésére, 
miszerint szükséges-e a játékos-
ság a szemétgyűjtés fontosságá-
nak tudatosításában, azt mond-
ta, az őszi szünet előtt az alsóban 
„Tök jó napot”, a felsőben „Tiszta-
ság napot” tartottak, amelye-
ken játékos feladatokat oldottak 
meg a tanulóik. – Az egyik fel-
adat az volt, hogy hulladékból 
kellett bármilyen használati tár-
gyat készíteni. Meglepődtünk, 
hogy a gyerekek milyen ötletes 
és hasznos dolgokat készítettek 
– folytatta Kováts Kornél, aki biz-
tosított arról, hogy jó helye lesz 
a sportszervásárlási utalványnak 
az iskolában, tudják majd mire 
költeni a támogatást.

Szemetet gyűjtöttek, jutalmat kaptak

Dani Imre kápráztatott

Líbor Lilla és Kóbor Klaudia, a Hungerit Zrt. marketing
osztályának munkatársai és az elismert diákok.
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Palicska Irén

Mit jelent az életközé-
pi válság, és hogyan tud-
juk átvészelni? Mi segíthet a 
nehéz időszakokban? Össze-
függésbe hozható-e a kiégés-
sel? Ezekről a témákról beszél-
gettünk dr. Gyovai Gabriella 
szülész-nőgyógyásszal. Állan-
dó szakértőnk meghívott ven-
dégként szerepelt a Ridikül 
című műsorban, amelynek té-
mája az életközépi krízis volt, 
és november 6-án láthatták a 
nézők. 

– Mi az életközépi válság és mi-
lyen jelei vannak? 

– A krízis fordulópontot je-
lent. Feszült, fájdalmas állapot, 
amely magában hordozza a po-
zitív és a negatív irányba történő 
változást. Vannak életkori krízi-
sek – mint a serdülőkor, új csa-
lád, életközép – és vannak hir-
telen jövő, váratlan válságok az 
életben. Az életünk közepén el 
kell döntenünk, hogy a hátralé-
vő időben mihez kezdjünk ma-
gunkkal? A nőknél pont ilyen-
kor jelentkezik a menopauza, és 
a peri-menopauza, amikor meg-
bolondulnak a hormonok, és 
nem érezzük jól magunkat a bő-
rünkben. Pszichoszomatikus tü-
netek is előfordulhatnak, fáj a 
hátam, a fejem, de az orvos nem 
talál semmilyen betegséget. Va-
laki gyorsan rövidre zárja a vál-
tozás feszültségét, és felbontja 
a házasságát, mert azt gondol-
ja, hogy az újítás majd mindent 
megold. A házassági kapcsola-
tot észrevétlenül elhanyagolhat-
juk, akár éveken át. Kevéssé fi-
gyelünk arra, hogy legyen közös 
időnk a férjjel, vagy a családdal. 
Sokszor még egy vacsora utáni 

beszélgetés sincsen, mindenki a 
saját gondolatai után szalad. A 
férj nézi a meccset, a feleség mo-
sogat. Belecsúszunk a társas ma-
gányba, és akkor jöhet egy csá-
bítás mindkét oldalról.

– Beszéljünk egy másik fontos 
fogalomról, ez pedig a kiégés. 

– A kiégés tünetei a kedvet-
lenség, depresszió, a munka- 
helyre még gondolni is utál az 
illető Néha az embert a benső 
énje figyelmezteti, hogy nem azt 
csinálja, amit szeretne, hobbija 
sincs, amit igazán élvezhetne.

– Filmekből, reklámokból az 
árad felénk, hogy ilyenkor dob-
junk el kapát-kaszát, valósítsuk 
meg önmagunkat, járjuk be El 
Caminót, utazzunk el Balira, Peru-
ba. Ekkor nem csak a problémáink 
elől menekülünk? Hiszen, amikor 
visszajövünk, ugyanaz vár ránk. 
Biztos, hogy ez a jó megoldás?

– Mi az általános, jól bevett – 
és sajnos elfogadott – szokás?  

Nyugtatót íratunk a „körzetinél”, 
rákapunk az alkoholos italok-
ra, jobban, mint eddig. A férfi-
ak ezt bátrabban teszik egymás 
közt, mint vitézi cselekedetet, 
a nők inkább elbújva. Felméré-
sek szerint ez különösen jellem-
ző a magyarokra. Szerintem ér-
demes időben segítséget kérni: 
megtanulni relaxálni, önismere-
ti csoporthoz csatlakozni, amit 
képzett pszichológus vezet. Ha 
nagyobbnak tűnik a gond, akkor 
a pszichiáterek sokat tudnak se-
gíteni, hiszen az ő hosszú képzé-
sük direkt ezt a célt szolgálja. A 
nőgyógyász a hormonális oldal-
ról tud segíteni, hogy a hangu-
lat, önértékelés, viselkedés sok-
kal stabilabb legyen. A férfiak 
hormonális állapota is meghatá-
rozza a hangulatukat, munkabí-
rásukat. Ahogyan a tévéműsor-
ban is mondtam, gyakori, hogy 
a sok stressz miatt a prolaktin 
hormon emelkedik, a tesztosz-

teron csökken, és ez nemcsak a 
szexnek rossz, hanem anyagcse-
re gondokat is okoz: derék kö-
rüli elhízást, amitől aztán nem 
tud megszabadulni a páciens. 
Ha van a személyiségnek egy 
gyenge pontja – márpedig kinek 
nincs – akkor lehet, hogy ez pont 
a változókorban lesz nyilvánvaló. 
Addig sikerült valahogy keretek 
közé szorítani a problémákat, 
most pedig egyszerre szétesik 
minden, a hormonok miatt is. Az 
emberek nagy részénél jól át le-
het hangolni ezeket az elkese-
redett időszakokat. Például na-
gyon sokat jelent a rendszeres 
mozgás, vagy ha megtanulunk 
relaxálni, jógázni. Az orvosi, pszi-
chológusi vagy akár nőgyógyá-
szi, „férfi-gyógyászi” segítséget 
sem szabad elutasítani, és ész-
re kell venni, hogy mikor van rá 
szükség. 

Nőkről, nemcsak nőknek

Életközépi válság

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

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

Tokácsli Galéria
November 25-ig tekinthe-

tő meg Gy. Szabó Béla grafikus 
művész emlékkiállítása. A tár-
lat válogatás a szanki Gy. Szabó 
Képtár anyagából. 

Városi Könyvtár
November 21-én, kedden 18 

órakor a Filmklubban  az Étel, 
ital, férfi, nő című tajvani-ameri-
kai filmet vetítik.

November 22-én, szerdán 
18 órakor Putnik-Maywr Yvet-
te Gazdi képző Eb-adta megol-
dások felnőtt kutyákhoz című 
könyvének bemutatója lesz.

November 23-án, csütörtö-
kön 17 órakor Pálinkó György 
tanár Fű, víz, arany. Kalandozás 
egy szent király nyomában című 

előadását hallgathatják meg az 
érdeklődők.

Művelődési Központ
November 29-én, szerdán17 

órai kezdettel „Gondolatok –ké-
pek-dallamok” címmel – a sze-
relem, szeretet, barátság, lélek 
témakörében – vacsorával egy-
bekötött zenés estet rendez a 
Zöldág Hagyományőrző Szak-
kör. 

Megyeháza KKK
November 24-én, pénteken 

15.00 órai kezdettel A női lélek-
titka címmel Pribránszki Mari-
anna előadását láthatják.

Petőfi Café
November 29-én, szerdán 18 

órakor Kabai Alex - Egy darabot 
a szívemből című élő akusztikus 
koncertje lesz.

Művészetek Háza
November 18-án, szomba-

ton 10-14 óráig Garaboly Gaszt-
ro és kézműves piac lesz, ahol a 
minőségi magyar gasztronómi-
ai és kézműves termékek árusí-
tása mellett közös bográcsban 
birkapörkölt készül.

November 25-én, szombaton 
17 órától élménybeszámolóval 
egybekötött borkóstolót tart 

Hováth Anikó idegenvezető és 
Kálmán Tibor okleveles borszak-
értő. Az est témája: Viva Cuba– 
zene mindenek felett.

Hangversenyközpont
November 24-én, pénteken 

19 órai kezdettel a Zene-Vi-
lág-Zene koncertsorozat ke-
retén belül a Zűrös Banda lép 
színpadra, vendég: Balogh Kál-
mán cimbalomművész.

Eperjes- Veres Péter Faluház
November 25-én, szomba-

ton 19 órától jótékonysági bált 
rendez az Eperjesi Kéknefelejcs 
Népdalkör és Citerazenekar, va-
lamint a Nyugdíjas Klub. A jó 
hangulatról Szabó Zoltán gon-
doskodik.

P r o g r a m a j á n l ó
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Halupa B. Eszter

Szabadi József nemcsak a 
munkáját köszönheti a Leg-
rand Zrt.-nek, hanem a barátait 
és a párját Irént is. Ugyanis egy 
családias hangulatú vállalat is 
helyszíne lehet az igazi embe-
ri találkozásoknak. József a cég 
szentesi telephelyének a rak-
tárában, párja a szereldéjében 
dolgozik. Mindketten megbe-
csült dolgozói a Legrandnak. 
Hősünk fontosnak tartja, hogy 
jól végezze a munkáját, hiszen 
úgy tartja, hogy a raktár a vál-
lalat szíve.

József hobbija gyermekként az 
elektronika volt, műszerészként 
képzelte el felnőttkori magát, 
azonban kicsit más feladatok elé 

állította az élet. Dolgozott bizton-
sági- és vagyonőrként is, majd 
2006 nyarán a Legrand Zrt.-hez 
szegődött. A céggel már ennek 
előtte is hosszú éveken át kap-
csolatban volt. – Azt gondolhat-
nák, hogy unalmas ugyanazt csi-
nálni 10 éven keresztül, de nem 
– jelentette ki. A vállalaton belül 
az alapanyag- és félkésztermék 
raktárban dolgozik. – Mindig is 
jobban szerettem csapatban dol-
gozni.  Itt többen vagyunk, nem 
egyszemélyes munkáról van szó. 
A raktárban 30-an dolgozunk, 
különböző munkafolyamatokat 
üzemeltetünk, de az egész rak-
tározás egy csapatmunka. Egy-
más munkájára is rá vagyunk 
utalva – mondta. Főként férfiak-
kal dolgozik, de újabban már nők 

is targoncáznak, amellett, hogy 
jellemzően a raktári adminisztrá-
ciót végzik. – A gyakorlat azt mu-
tatja, a hölgyek is jól helyt tud-
nak állni ebben a munkakörben 
– utalt arra, hogy egy női dolgo-
zó ugyanúgy lehet jó targoncás. 

József jól ismeri az anyagokat, 
amelyekkel dolgoznak, ahogy az 
egyes munkafolyamatokat is. Ha 
új dolgozó érkezik a vállalathoz, 
maga is kiveszi részét az újoncok 
betanításánál. – A munka miként-
jét tőlünk tudják elsajátítani. Sok 
új dolgozó jött már. Én minden-
kit egyformán kezelek, aki bejön 
a gyárkapun, nincsenek előítéle-
teim. A tudásom legjavát próbá-
lom átadni, elvégre csak úgy vár-
hatjuk el az új munkavállalóktól, 
hogy jó munkát végezzenek, ha 
megkapták a megfelelő informá-
ciókat – fogalmazott. Azt is el-
mondta, hogy azért nem teljesen 
egyformák a munkanapok, min-
dig van valami újdonság, hiszen 
innovatív a vállalat. – Új termé-
kek, technológiák, emberek jön-
nek. Mindig akad kihívás – tette 
hozzá. 

Elhivatottan mesélt munkája 
fontosságáról is. – A raktár a vál-
lalat szíve. Minden anyag, anyag-
alkatrész megfordul itt. Fontos, 
hogy jól végezzük a munkánkat. 
Ha valami nem jól működik, az 
gyorsan meglátszik a gyártásban 
is. A ránk bízott gépekre is vigyáz-
nunk kell, és egymásra is – mond-
ta, majd a munkaköréhez tartozó 

feladatokról is beszélt: - Ha beér-
kezik valami a raktárba, ezt hívjuk 
bevételezésnek. Az igényeknek 
megfelelően kiadjuk az alkatré-
szeket. Én a kiadási oldalon dol-
gozom. Kapunk egy listát, meg-
rendelésnek is tekinthetjük – ez 
a raktári összesítő lap –, rajta 
van, milyen termékekből meny-
nyit kell összekészíteni. Ezt töb-
bedmagammal végzem – részle-
tezte József. Megjegyezte, hogy 
érdeklődéssel figyeli a gépeket, 
technológiákat, és magukat a 
termékeket is. Szereti a kihíváso-
kat, nem riad meg a változások-
tól sem. – Amikor idekerültem, 
a szakma öregjei tanítottak be. 
Sokukkal most is együtt dolgo-
zom, merthogy minden korosz-
tály jelen van nálunk. Sok baráto-
mat itt ismertem meg – mesélte. 
Úgy véli, mivel régóta dolgozik 
a cégnél, talán törvényszerű is, 
hogy új barátokat szerzett. Mos-
tani párját is itt ismerte meg. – Ő 
a szereldében dolgozott. Egy vé-
letlen találkozás volt. Ilyen apró-
ságokon múlik az élet.  Ha félórá-
val később járok arra, nem biztos, 
hogy találkozunk és megisme-
rem – osztotta meg lapunkkal. 
Azt is mondta, hogy így egysze-
rűbb a munkába járás, egy mű-
szakban dolgoznak. Párja hozzá 
hasonlóan lelkiismeretesen látja 
el a rábízott feladatokat, mostan-
ra már csoportvezető-helyettes 
lett. Mindketten megbecsült dol-
gozói a Legrand Zrt.-nek.

A vállalat szívében

SZENTESI söröző (Jókai utca és 
sétálóutca) pultost és pohárszedőt 
keres! Jelentkezés fényképes rövid 
bemutatkozó levélben a gepjatek@fre-
email.hu e-mail címen, vagy a 70/884-
3541-es telefonszámon.

SZÍNES TV olcsón eladó. Telefon: 
30/685-8866

NÉGY darab téli gumi 165” x 13” 
méretű újszerű állapotban eladó. Tele-
fon: 30/685-866 

MAGÁNJELLEGŰ, nem bálás, tel-
jes árukészlet eladó. Telefon: 70/605-
5252

70 éves özvegyasszony szenvedély-
mentes özvegy társat keres. Telefon: 
30/611-3679

FÜSTÖLÉSBŐL kimaradt 30 zsák 
nyárfa fűrészpor egyben eladó. Tele-
fon: 30/5213525

FŰTHETŐ fólia 8m x 60m-es ki-
adó Szentesen a város szélén. Telefon: 
30/350-5483

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

YAMAHA nagytestű robogó, vala-
mint 4 db Suzuki felni (14”) téli gumi-
val eladó. Telefon: 30/473-0311 

NAGYHEGYEN, 3000 m2 gyü-
mölcsös eladó. Villany, víz, fúrt kút, 
szivattyúház, 2 faház és egy tégla-
épület van. Az egész kert vízvezeték 
rendszerrel beépített. Irányár: 4.5 M 
Ft. Telefon: 70/405-6116

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár:2 m 
Ft. Tel: 70/619-8125,

JÓ állapotú, ágyazható ágynemű-
tartós 2-es kanapé eladó. Telefon: 
30/991-4671

TAKARÍTÁST, idős gondozást 
vállalok december 2-től hétfő, kedd 
és pénteken délelőtt. Csak hölgyek 
jelentkezését várom Szentes belterüle-
téről. Telefon: 70/5437-601

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

SZÉP szürke és cirmos cicákat el-
ajándékoznék. Telefon: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 összkom-
fortos új építésű ház eladó. Telefon: 
30/553-6075

KEREKES járókeret eladó. Telefon: 
63/312-911

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

Két éves lett a kislányom. 
Körülbelül 2 éve és 9 hónapja 
vagyok emocionálisan és men-
tálisan ANYA. Eszter anyukája. 
Ajuka, Ana, Anú, ahogy ő szó-
lít. Az együtt megélt éveink-
ben (kettő az már ugyanis töb-
besszám) sok élményt átéltem, 
és átélt a kis családunk közö-
sen.

Kezdjük az elején. Amikor tel-
jesült a kívánságom, és ott vi-
rított a terhességi teszten a két 
csík. Anyuka leszek, hűha! Na-
pokig eufóriában voltam. Mi-
után megszületett a gyönyö-
rű hajasbabánk, nem rögtön és 
azonnal estem extázisba, csak a 
szülészetről kiszabadulva. Akkor 
azonban a gyermekem egyetlen 
ébren vagy alvással töltött pilla-
natáról sem akartam lemaradni. 
Milyen édes volt még bömbö-
lés közben is! Az én kislányom, 
vagyis a miénk! Terhesen még fo-
gadkoztam, hogyha valaki, akkor 
én aztán sohasem fogom a lába-
it és a fenekét puszilgatni. Fúj! 
Szóval ezt először titokban mű-
veltem, utána szűk családi kör-
ben, végül nyilvánosan is. Mégis, 
ki tudja megállni? Nem kell azon-
nal felkapni, amint megnyikkan - 
jöttek a tippek innen-onnan. Ó, 
dehogynem, rögtön felvenni, ba-
busgatni. Gügyögni neki, még 
ha pontosan tisztában is voltam 
vele, hogy kívülről nevetsége-
sen nézek ki, a régi, két csík előtti 
énem tuti kiröhögne.

Kaptunk ajándékba babanap-
lót, amibe a kicsi lelkem minden 
egyes fejlődési lépcsőjét beír-
tam dátum szerint (percet és órát 
azért nem, mert nem volt annyi 
hely kipontozva). Lestem a fo-
gacskáit, mikor bújnak már elő. 
Körberajzoltuk a kis kezét. Ami-
kor már nem fértek bele az új 
sztorik a naplóba, nyitottam új 
könyvet. Egyéb tüneteim is vol-
tak. Egy szó, mint száz: totálisan 
be lettem hálózva a kislányom 
által, teljesen beszippantott az 
anyaság bűvköre. Egyszer a pá-
rom megjegyezte: én is létezek 
ám, csak még éppen nem sírok, 
hogy foglalkozz velem.

Az anyukámmal, barátnőim-
mel folytatott beszélgetések 
némi bevezető után kizárólag a 
gyerkőcről szóltak. A gyerekkel 
nem rendelkező ismerősök ha-
marosan el is koptak, már más 
témáink voltak. De jöttek az újak, 
a hasonszőrűek, hiszen jártunk 
babás foglalkozásokra. A friss is-
meretségek mellett új hobbik ke-
rültek az életembe. Azért hosszú 
távon nem mindegyik program 
vált be. Az úszás határozottan 
nem, Eszter merülésfóbiás volt. 
Szerintem a hosszú hajkoroná-
ja zavarta, ahogy a vizes frufruja 
minduntalan a szemébe lógott. 

Engem azok a helyzetek hoztak 
zavarba, amikor a medence kö-
zepén kibukta a reggeli tejcsit. 
Azon filóztam, hogy ha még be 
is kakil, vajon felfogja az úszópe-
lenka?A baba-mama jóga klasz-
sz volt, csak az anyákat meg-
mozgató része valahogy minden 
egyes órán kimaradt számomra, 
egy napüdvözlet nem sok, any-
nyit sem tudtam megcsinálni, 
mert amint leraktam a poron-
tyot, reklamált, hogy hintáztas-
sam még. Vele törődjek. A na-
rancsbőr várhat. A zenebölcsi 
remek kikapcsolódás volt, bár 
miután elkezdett helyet változ-
tatni, kúsznom-másznom kel-
lett a nyomában, nehogy eloroz-
zon egy játékot a társaitól, vagy 
egyenesen a főszereplő cselló-
ban tegyen kárt. A baba-mama 
torna legjobb része az utolsó 10 
percben a csúszdázás volt, ami-
be még egy-két anyuka is bekap-
csolódott. Én nem mertem. Az-
óta bánom, hogy kihagytam a 
lehetőséget.

Így teltek-múltak a hónapok. 
Jöttek a hatalmas mérföldkövek: 
Eszter nagy örömünkre elkezdett 
járni, beszélni. Kicsit később sza-
ladni, de úgy, hogy rohanhattam 
utána. Gyakran még a saját gon-
dolataimat sem hallottam, mert 

egyfolytában karattyolt. Most 
már táncol, nyusziugrásban, fó-
kajárásban bohóckodik, énekel-
get. Egyedül eszik kanállal, vil-
lával. Bilizik, éjjel is. Olyan irtó 
távolinak tűntek ezek a képessé-
gek, amikor még a buksiját sem 
tudta tartani. És most tessék, itt 
tartunk. Nem volt mindig köny-
nyű. Túl vagyunk jó pár vég nél-
külinek tűnő, megfejthetetlen 
okból kitört síráson, elég sok ap-
róbb és orkánerejű hisztin, becs-
léseim szerint több ezer általa 
határozottan kimondott NEM - 
en. De, ezekkel együtt szeretem, 
imádom az ő kis lényét. Már nem 
az a 3,5 kg puhaság, melegség, 
babaillat, ahogyan megismer-
tem. Ő már egy kész kislány. Az 
én csodás gyermekem. 

Baba a fedélzeten

2 év, 9 hónap

Darók József 

Gy. Szabó Béla, a világot be-
járt kolozsvári  grafikus élet-
művéből nyújt áttekintést a 
Tokácsli Galériában nyílt tár-
lat. A szemet gyönyörköd-
tető és magas mesterségbe-
li tudásról árulkodó grafikák, 
pasztellek és fametszetek a 

szanki Gy. Szabó Képtár anya-
gából érkeztek, ahol gondo-
san ápolják hagyatékát.

Már bemutatkozott műveivel 
Szentesen Gy. Szabó Béla, 1976-
ban Ferenczi Júliával közösen ál-
lítottak ki az akkori főtéri galéri-
ában. A jelenlegi emlékkiállítást 
megnyitó Endrédi Józsefné mű-

velődésszervező családja révén 
kötődött a művészhez és Szank-
hoz is. Gy. Szabó Béla 1937-ben 
érkezett a községbe, ahol szo-
katlan jelenségnek számított a 
rajzolgató fiatalember. a házte-
tőkről elhúzott nádszállal raj-
zolt képei a galéria kistermé-
ben tekinthetők meg, ajánlotta 
a művelődésszervező. A művész 
bejárta a fél világot, de megtar-
totta önmagát, fogalmazott End-
rédi Józsefné. A művész maga is 
részt vett a szanki képtár létre-
hozásában, a község pedig ápol-
ja az 1985-ben, nyolcvan éve-
sen elhunyt grafikus életművét. 
Munkáiban többnyire alig vil-
lannak elő fehér vonalak, a sötét, 
nyomasztó felületek uralkodnak, 
kevés fénnyel. Számára nem volt 
fontos, hogy milyen évszak van, 
művészetének középpontjában 
a természet állt.

Gy. Szabó Béla már gimnazis-
taként szívesen rajzolt, festett, 
ebben kiváló tanára volt A Szé-
kely Bertalan-tanítvány Reitho-
fer Jenő személyében. 1932-ben 
jelent meg képeivel először nyil-
vánosság előtt, ebben az évben 
az erdélyi magyar művészek Kós 
Károly által rendezett kolozsvári 
kiállításán láthatta a nagyközön-
ség a műveit. Ezután még na-
gyon sok tárlaton csodálhatták 
meg a természetábrázolásait és 
benne élő ember megformálá-
sát: életében 300, halála után 25 
kiállítást rendeztek képeiből.

Ez az emlékkiállítás csupán 
metszetét adja a több ezer kép-
nek, a homokvilágtól az életmű 
kiteljesedéséig. Tusrajzok mel-
lett pasztellképeket és fametsze-
tet, összesen ötven alkotást te-
kinthet meg a látogató a Tokácsli 
Galériában, november 25-ig.

A homokvilágtól a kiteljesedett életműig
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Palicska Irén

Az elmúlt héten igen inten-
zív volt élet a szentesi kórház 
szülészeti osztályán. Valame-
lyik nap nyolc kisbaba jött a 
világra, a következő napon 
öt gyermek született. A múlt 
szombaton, amikor ott jártam 
19 kiskocsiban szuszogott új-
szülött, ilyen már régen volt. 
A nővérek elkezdték számol-
gatni, hogy ezek a babák va-
lamikor Valentin-nap környé-
kén foganhattak – mesélte 
Dr. Józsa Géza, osztályvezető 
főorvos. Ő mutatja be most a 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház Szülészeti és Nő-
gyógyászati Osztályát. Nehe-
zen tudtunk találkozni, hiszen 
az előre megbeszélt időpont-
ban két szülést is vezetett.  

Az osztályon 25 ágy van, ellá-
tási területük a szentesi, a csong-
rádi és a kunszentmártoni járás, 
ez körülbelül nyolcvanezer főt 
jelent. Az osztályon három szak-
rendelés működik, ide három or-
vos szükséges, ezen kívül az ope-
rált és a szülészeti osztály. Sajnos, 
az orvoslétszám elég alacsony, 
az utóbbi években nyugdíjazás, 
és haláleset miatt is megfogyat-
koztak, jelenleg öten dolgoznak, 
és egy rezidens. Ezt a feladatot 
elég nehéz így ellátni. Az a sze-
rencse, hogy a szakrendelések 
az osztály területén működnek, 
tehát ide-oda tudnak cikázni – 
fogalmaz a szülész-nőgyógyász. 
Sajnos időnként hosszabb vá-
rakozásra kényszerülnek a be-
tegek, aminek nem örülnek, de 
emiatt eddig még nem érkezett 
komolyabb panasz. 

Az osztály felszereltségét el-
fogadhatónak nevezte a főor-
vos. Másfél évvel ezelőtt kaptak 
egy jó teljesítményű ultrahang 
készüléket, amire már nagyon 
nagy szükség volt A műtőbe egy 
komolyabb laparoszkópos fel-
szerelés érkezett tavaly, most 
várnak három új kardiotokográ-
fot (magzati szívműködést rög-
zítő készülék). Két évvel ezelőtt 
a Richter Egészségváros prog-
ram keretében, a város lakosai-
nak részvételével sikerült annyi 
támogatást összegyűjteni, hogy 
két modern szülőágyat tudtak 
beszerezni. A másik három szü-
lőágy több, mint húsz éves, de 
ezt is igyekeznek valamilyen mó-
don lecserélni. 

Az ágyszám hasonló mindkét 
osztályon, a betegforgalom vi-
szont nem egyforma, természe-
tesen a szülészetnek nagyobb a 
forgalma. Dr. Józsa Gézától meg-
tudtuk, hogy több műtétet is el-
végezhetnének a nőgyógyásza-
ton, sajnos azonban az altatós 
kapacitás a kórházban elég szű-

kös, és ez határt szab az ő telje-
sítményüknek is. Hetente három 
altatós napjuk van, de szabad-
ságok miatt ebben a hónapban 
például van olyan hét, amikor 
nincs aneszteziológus, és nem 
tudnak operálni. Az akut műté-
teket természetesen biztosítják. 

Az úgynevezett bababarát 
kórház címnek számos feltétele 
van, ebből sajnos nem mindent 
tudnak teljesíteni a tárgyi felté-
telek hiánya miatt, de szeretné-
nek minél többet megvalósítani. 
A két modern szülőágyon már 
ülve szülhet a kismama. Ezen 
kívül igény lenne a vízben va-
júdásra is. Ezt úgy oldják meg, 
hogy a kismama a tus alatt egy 
gumilabdán ülhet. A gyermek-
ágyas részlegen 24 órában kint 
lehet a baba a mamával, annyi 
megkötéssel, hogy főként a nap-
pali órákban, de ha valaki külön 
kéri, és aláírja akkor éjszaka is. Az 
együttszülés biztosított, ha vala-
ki akar, bent lehet a vajúdóval. 

Az egyik kétágyas kórterem-
ben pici babáját ringatja Kiss Eri-

ka. Kisfia, Balázs első baba a csa-
ládban, 3710 grammal és 51 
centivel született a múlt csütör-
tökön. Az édesanyától megtud-
tuk, hogy maga a szülés szörnyű 
volt, de az osztály úgy tökéletes, 
ahogy van. Szívvel-lélekkel dol-
gozik mindenki, az orvosoktól 
a takarítókig. A szakértelem, a 
hozzáállás, a lelkesedés, minden 
tökéletes – értékelt az újdonsült 
anyuka. Kovács Balázs, szintén az 
első gyermek, 3800 grammal és 
52 centivel született. Az édes-
anya, Gofjár Fatime ugyancsak 
pozitív élményeiről számolt be. 
Nagyon kedvesek az orvosok és 
a szülésznők is. Mindenben tá-
mogatták. Ő a tusolóban a me-
leg víz alatt, labdán vajúdott, ez 
nagyon sokat segített. Apás szü-
lés volt, párja maximálisan támo-
gatta a vajúdás és a szülés alatt 
is. 

Dr. Józsa Géza 1979-ben vég-
zett a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen, 38 éve van a szak-
mában, és a kezdetektől fogva a 
szentesi kórházban dolgozik. Vé-
gigjárta a ranglétrát, hatodik éve 
vezeti az osztályt. Mint mondja, 
soha nem volt ilyen ambíciója, 
de így hozta az élet, és vállalta a 
feladatot. Igyekeznek minél jobb 
színvonalon ellátni a betegeket. 
Még mindig a szülészetet szere-
ti a legjobban, és ennyi év után 
is meg tudja hatni egy-két szitu-
áció a szülőszobán, amikor azt 
látja, hogy mennyire örülnek a 
baba érkezésének. Ez azért a vi-
lág csodája, és a legjobb dolog, 
hogy ebben segíthetünk – fejezi 
be a beszélgetést a főorvos. 

Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene koncertso-
rozat ebben a hónapban egy igen 
különleges előadással zárul. No-
vember 24-én, pénteken a Zűrös 
Banda hozza balkáni hangulatba 
a Hangversenyközpont közönsé-
gét, és ha mindez nem volna elég, 
további örömteli hír, hogy Balogh 
Kálmán cimbalomművész is tisz-
teletét teszi a színpadon.

A zűrös banda zenéje valahol a 
magyar folk és balkáni hangula-

tot idéző muzsika határán húzha-
tó meg tradicionális hangszerek-
kel, de arra figyelt a zenekar, hogy 
2017-ben is befogadhatóvá tegye a 
stílust. A zűrös banda szentesi kötő-
déssel is bír, hiszen Kertész Ákos ütő-
hangszeres művész is a zenekar so-
rait erősíti. 

Az idei évben utoljára, december 
15-én, pénteken Nagy János zongo-
raművész, Frankie Lato hegedűmű-
vész, és Joubert Flóra jazzénekes 
triója látogat szentesre egy különle-
ges koncert erejéig.

„Ez a világ csodája, és a legjobb dolog,
hogy ebben segíthetünk”

Magyar és balkáni zene, határok nélkül
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Vámos Miklóst azóta ked-
velem, mint írót, amióta el-
olvastam az Apák könyve 
című családregényét, és az-
óta kedvelem, mint embert, 
amióta megkaptam tőle éle-
tem egyik legszebb bókját. 
Tízegynehány évvel ezelőtt 
egy interjú közben azt mond-
ta, hogy ha még többet be-
szélgetnénk, rólam is tudna 
írni egy novellát. 

Örömmel mentem el a csong-
rádi Művelődési Központ által 
szervezett író-olvasó találkozóra, 
amelyre Vámos Miklós elmarad-
hatatlan barna aktatáskájával ér-
kezett.

A nyugodt, ráérős történet-
mesélés atyja megosztotta ve-
lünk első író-olvasó találkozójá-
nak emlékét. Mindössze 18 éves 
volt, amikor a gimnázium után 
Csepelre kellett mennie. Nyolc-
szori átszállással jutott el, és sen-
ki nem tudta, hogy hol lesz a ta-
lálkozó. Végül kiderült, hogy a 
kultúrban. Eljött még egy költő 
és egy prózaíró, a nézőtéren pe-
dig 15 ember ült munkaruhában. 
Olyan ellenszenvvel és gyűlölettel 
nézték őket, látszott, hogy nem 
az ő olvasóik. Vámos megkérdez-
te, hogy kik ők, mit csinálnak, és 
lassan elkezdett beszélgetni ve-
lük. Ezek után a két kollégája né-
zett ellenszenvesen. Akkor meg-
fogadta, hogy soha többet nem 

megy író-olvasó találkozóra más-
sal, csakis egyedül. 

Az író-dramaturg nem tud-
ja, hogy jók-e a könyvei? Ahány 
könyv, annyi olvasat. „Legutób-
bi könyvem elég szar, ne vegyék 
meg!” – ajánlotta regényét, mert 
szerinte a negatív kampány sok-
kal hatékonyabb. 

Két könyvről beszél szívesen, 
az egyik A hattyúk tava, amely-
nek története a következő. Vá-
mos Miklós 1988 és 1990 között 
az USA-ban élt, Fulbright-ösztön-
díjas volt, és oktatott több egye-
tem film- és színművészeti karán, 
többek között a Yale-en is. Akko-
riban ott tanított Meryl Streep és 
Arthur Miller is. Az egyetem óriási 
könyvtárában, ahol többek között 
Gutenberg Bibliáját és Corvinákat 
is őriztek, és a legfiatalabb könyv 
is 150 éves volt, talált egy 500 
éves kéziratot, ismeretlen írásje-
lekkel és illusztrációkkal, rengeteg 
meztelen nőről (Voynich-kézirat), 
melynek eredetét és tartalmát 
ezidáig nem sikerült megfejteni. 
Most azonban kiderült, hogy ez 
egy nőknek szóló egészségügyi 
tankönyv, és azért nem lehet érte-
ni, mert csupa rövidítés. Az író Pé-
csen fogant, ami nagyon erős kö-
telék. Műveinek legnagyobb része 
Budapesten játszódik, és ezt már 
szörnyen unja. Azt gondolta, hogy 
tartozik Pécsnek is egy regénnyel. 
Kitalált tehát egy nem létező kéz-
iratot, amelyben a hattyúk szim-
bolizálják a férfiakat, mert a Voyni-

ch - kéziratban nincsenek férfiak. 
A könyvnek 33 fejezete van, és 
mindegyikben megfejtik a kézira-
tot, de helytelenül. 

Arra az újságírói kérdésre, hogy 
mióta akart író lenni, saját szó-
rakoztatására mindig mást vála-
szol. A csongrádi közönségnek azt 
mondta, hogy már anyja hasában 
is az akart lenni. Nagyon szeret 
novellákat írni, amelyeket külön-
böző újságok is kértek tőle először 
12 ezer, majd 8 ezer, végül 4 ezer 
karakterben. Élvezte a játékot, és 
magától kezdett el írni 700 karak-
teres novellákat, végül egy soro-
sakat, amelyek lassan összeálltak 
egy kötetté.  

Van egy másik terve is. 19 éve-
sen a Borgisz című regényével 
nyert egy pályázatot. Ez kilenc hó-
napnak a története, főszereplője 
Neun Iván, akinek a regény végé-
re 9 ujja marad. Vámos Miklós sa-
ját bevallása szerint, már túl van a 
csúcson, ezért ír még egy könyvet, 
amelynek a központi motívuma a 
kilences lesz. Most hirtelen a zene 
kezdte el érdekelni, és Beethoven 
kilenc szimfóniáját veszi alapul, je-
lenleg az V. -nél tart. Azt feltételez-
te, hogy tud úgy írni, ahogy a zene 
szól, de szomorúan vette tudomá-
sul, hogy ez nem megy. 

A népszerű műsorvezető me-
sélt családjáról is. Sajnos a szü-
lei korán meghaltak, és nagyon  
rossz öregkoruk volt. A boldog 
időskornak van egy titka – osz-
totta meg hallgatóságával az író:  
Szenvedéllyel kell rendelkezni! 
Teljesen mindegy, hogy galam-
bot gyűjtenek vagy fáradtolajat, 
csak legyen valami. A szerelem 
is jó, csak az nem mindig jön. Az 
ő szenvedélye az írás, másik pe-
dig a tenisz, amit harminc éves 
kora óta űz. Felsorolt még néhány 
szenvedélyt: zene, ének. Akik bár-
milyen énekkarba járnak, nagyon 
jól teszik. Óriási szenvedély példá-
ul a gyerekezés és az unokázás is. 
Ha az ember depressziós, legjobb 
meditálni. Teljesen ki kell üríte-
ni az agyunkat, amelyhez sokféle 
módszer létezik. Az író be is mu-
tatta a bambusz légzést, és együtt 
meditált a közönségével. 

Vámos Miklós közös éneklés-
sel zárta író-olvasó találkozóját. A 
szöveg nagyon egyszerű volt: „Jaj, 
de jó esténk van! Jaj, de jó napunk 
van! Jaj, de jó hetünk van! Jaj, de 
jó havunk van! Jaj, de jó évünk 
van!” A szöveg és a dallam annyi-
ra beleégett az agyamba, hogy 
még hazafelé, a Csongrád-Szen-
tes úton is ezt dúdoltam. 

Ja, de jó volt, köszönjük!

Író-olvasó találkozón Vámos Miklós

Bambusz légzés és közös éneklés

10. Wellhello

    Odaút

9. Avicii feat. Sandro Cavazza

Without You

8. Caramel

Használd 
A Szívedet

7. Portugal. The Man

Feel It Still

6. Justin Bieber feat. BloodPop 

Friends

5. Ed Sheeran

Perfect

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

Feels

3. Zayn feat. Sia 

Dusk Till Dawn

2.Axwell & Ingrosso

More Than You Know

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!
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Figyelem! A nyugalom meg-
zavarására alkalmas írás kö-
vetkezik. Őszinteség és szóki-
mondás jellemzi, csakúgy mint 
Soma Mamagésa előadásait. 
Ezért kérem, akit ez bánt, ne 
olvasson tovább! És az se, akit 
nem érdekel a spiritualitás, 
vagy aki csak szexre számít.

Spitzer Gyöngyi (bár már nem 
igazán használja születési ne-
vét) nem először járt Szentesen. 
Az énekes, előadóművész, mű-
sorvezető, újságíró, spirituális ta-
nító a szentesi művelődési köz-
pont meghívására november 
13-án, hétfőn este a megyeháza 
dísztermében adott életvezeté-
si tanácsokat. Elsőként felmérte 
az ivararányt, mint mondta a kö-
zönsége 95 százaléka nőkből áll. 
Örömmel vette észre, hogy a höl-
gyek között többen is részt vet-

tek már egy-egy kurzusán vagy 
az általa szervezett táborokban. 

Soma az előadás elején rög-
tön leszögezte, hogy az intimi-
tás nem a szexualitásról szól. Mi 
lehet több az intimitásnál? Bizal-
masság, bensőségesség, meg-
hittség, az egymásban való fel-
oldódás. Amikor a pirosból és a 
kékből lila lesz. Az intimitás egy 
közeg, ami által otthon lehetünk 
a világban. Nincs maszk, szándék 
és játszma. Az intimitáshoz veze-
tő út legelső lépése a nyitottság. 
Azután következik a szimpát-
ia, majd a közvetlenség, biza-
lom és a bensőségesség. Akkor 
tudunk feloldódni a másikban, 
amikor eltűnik a kontroll. Mi van 
akkor, amikor nincs intimitás?  - 
tette fel a kérdést. E nélkül el-
torzul vagy meghal az ember. A 
tőle megszokott őszinteséggel 
és szókimondással beszélt: tud-
ja, hogy most ő is egy szerepben 
van, és nem pukizhat, böföghet, 
nem beszélhet a gyerekei nemi 
életéről. Ezzel nincs baj, csak ha 
beleragadunk a szerepeinkbe. A 
szerep nagyon kényelmes is tud 
lenni, mert kevés energiát kell 
beletenni. Ha azonban mindig 
intimitásban lennénk, az renge-
teg energiát követelne. 

A spirituális tanító egy nagyon 
durva pszichológiai kísérletről is 
beszámolt, hogy érzékeltesse, 

mit jelent az elhanyagolás, mi-
lyen az, amikor valaki nem kap 
elég szeretet és törődést. Az 50-
es években, egy németországi 
árvaházban egy éven keresztül 
csak a csecsemők egyik feléről 
gondoskodtak. Szerették, ölel-
ték, babusgatták őket. A má-
sik csoportnak csak az alapve-
tő szükségleteit elégítették ki: 
pelenkázták, etették a babákat. 
Azok a gyermekek, akik nem 
kaptak elég szeretet, mind meg-
haltak. 

Sokat hallunk a gyermekko-
ri traumákról, az érzelmi elha-
nyagolásról. Felnőttként is ki le-
het belőle gyógyulni, de hosszú 
és fájdalmas az út. Mindez hatal-
mas személyiségváltozást ered-
ményez. Egyre több metódus 
létezik arra, hogy hogyan dol-
gozzuk ki magunkból. 

Soma gyakran enged bepil-
lantást magánéletébe is, hiszen 
amikről mesél, azokat mind átél-
te, megtapasztalta. Tizenegy ba-
rátnője van, ők a „bővérek”, a leg-
fiatalabb köztük 43, a legidősebb 
63 éves. Amikor rendszeresen 
összejönnek, olyanok, mint egy 
gimis osztálytalálkozón. Kikötöt-
ték, hogy egymás között minden 
testi szükséglet lehetséges, bö-
fögés, pukizás, hányás. Kiadhat-
ják magukból azt, ami nyomaszt-
ja őket. Ha a barát mellett nem 

lehetsz az, aki vagy, az nem barát 
– szögezi le az előadó. A leggyó-
gyítóbb dolgok egyike a barát, 
aki segítő is egyben. Az intimi-
tásban nincs individuum, csak 
kollektív van. Az egy egység-él-
mény, isteni élmény, és ezt így ők 
tizenegyen gyakran megélik. 

Mi akadályozza az intimitást?  
– tette fel a következő kérdést 
közönségének az előadó. A fé-
lelmeink, a szégyen, csalódások, 
fájdalmak. Minden, ami velünk 
történik, ahhoz mi kellünk. Egy-
szerű technikák vannak a felol-
dásra, az egyik ilyen a ho'opono-
pono. Ki kell mondani azt, hogy 
sajnálom, bocsáss meg, köszö-
nöm és szeretlek. Ez akkor hat, 
ha ezek nem csak üres szavak, 
hanem megtöltjük őket érzelem-
mel. Ez egy nagyszerű, de melós 
gyakorlat. 

Hogyan tudjuk kitisztítani azt 
a sok traumát és sérülést, ame-
lyet életünk során elszenved-
tünk? A mamagésa egyik máni-
ája a tisztító, gyógyító technikák, 
amelyek közül már rengeteget 
ismerünk. Ilyen például a spiri-
tuális választerápia, a jóga, a csa-
ládállítás, a kineziológia vagy 
akár az agykontroll. Mindenki-
nél más válik be. A cél az, hogy 
visszajussunk az ősbizalomba, és 
mélyen higgyünk abban, hogy 
az életben minden minket támo-
gat, minden értünk való, ha nem 
ragadunk benne a haragban és 
az önsajnálatban. 

Intimitás és azon túl

Darók József

 Figyelembe véve azt a tényt, 
hogy a ma embere nem ér rá 
olvasni, és alapvetően a rövid, 
lényegre törő hírekre csap le, 
s közösségi oldalon is instant 
érintkezik másokkal, számukra 
úgynevezett tíz másodperces 
novellákat alkot Várkonyi Judit. 

A fővárosi Játékszín sajtósa az 
Örkény-egypercesek vonalán el-
indulva írt tele egy határidőnap-
lót mikronovellákkal. A könnyen, 
gyorsan fogyasztható minitörté-
netekből született a KALANDári-
um című könyv, melyet egy ben-
sőséges hangulatú bemutató 
keretében hoztak el Szentesre a 
DARU Közhasznú Egyesület szer-
vezésében. 

„Maga mivel foglalkozik? – 
Sírónő vagyok. - Sírónő? – Igen, 
könnyeket sírok. – És van rá ke-
reslet? – Én hiszek benne. Bár 
egyre nagyobb divat az e-köny-
ny.” Így kezdődik a KALANDárium 
című könyv. A kétségkívül életvi-

dámnak tűnő, folyamatosan mo-
solygó, közvetlen stílusú szerző a 
személyiségének megfelelő stí-
lusban írta meg instant történe-
teit is, melyek jó része intim té-
mát érint, legyen szó hűségről 
vagy a Lionel Richie mellett ébre-
dő, esetleg a magát Dénes pro-
fesszor alá vető nőkről. A Face-
bookon kezdte barátai számára 
írogatni ezeket a tíz másodper-
ceseket, ebből nőtt ki egy kötetre 
való anyag, megannyi történet-
ben a való világ fonákságai, em-
beri gyarlóságai köszönnek visz-
sza. Várkonyi Judittal tartott egyik 
alkotótársa, a könyv art directora, 
Horgas Péter díszlettervező, vala-
mint nálunk debütált a novellák 
párbeszédes felolvasása a Játék-
szín két művészének, Szőlöskei Tí-
meának és Vadász Gábornak kö-
szönhetően. Bármerre is vitték a 
könyvet, addig minden helyszí-
nen csak egy színész olvasott fel 
részleteket, itt, a Dózsa-ház Pad-
lásszínházában viszont kis lét-

számú közönség előtt, de annál 
családiasabb légkörben remekül 
érvényesültek a férfi-nő dialógok. 

Egy rendhagyó határidőnap-
lóról van szó, mondhatni, felnőtt 
kalendáriumról, de a szerzők szán-
déka szerint pikáns, színezhető 
ábrákkal tele, melyekkel a grafikus 
Török Eszter veszi ki a részét brilli-
ánsan a csapatmunkából.

Judit három opera-életrajzi kö-
tettel a háta mögött jelentkezett 

ezzel a naptárba rejtett kortárs 
irodalmi munkával. Káprázatos 
nyelvi lelemény teszi élvezetessé 
ezt az instant életérzést, melyet 
mindennap élvezhet, aki 2018-
ban kézbe veszi a határidőnap-
lót. A szentesi találkozó kicsit el-
kanyarodott az aktuális színházi 
botrányok irányába, de szó esett 
arról is, hogy lehet folytatása a 
KALANDáriumnak, és egy újabb 
intim témájú könyvön is dolgozik 
a szerző. A találkozó résztvevői 
kaptak egy-egy dedikált könyvet, 
mely egyébként online rendelhe-
tő meg.

KALANDárium – minden napra egy kaland
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40 éves a Százszorszép Óvoda
Sebők Tamás

A legendás skandináv kri-
mik sorozat egyik új része. 
Jo Nesbo életét gyermekként 
még a sport határozta meg, 
ám egy sérülést követően az 
irodalom felé kanyarodott.

Regényíróként főként krimije-
iről ismert, melyeknek főszerep-
lője az iszákos Harry Hole nyo-
mozó. Regényeinek erőssége 
– a duplacsavaros cselekmény 
mellett –, hogy társadalmi prob-
lémák és összetett karakterek 
köré építi történeteit. Könyveit 
már több mint nyolcmillió pél-
dányban adták el világszerte, és 
negyven nyelvre fordították le.

Harry Hole három éve visz-
szavonult a nyomozói munká-
tól, a rendőrtiszti főiskolán ta-
nít, kiegyensúlyozott életet él. 
Ám a boldogság vékony jég, 
amely bármikor beszakad-
hat az ember lába alatt. Amikor 
egy fiatal nőt brutálisan megy-
gyilkolnak a fővárosban, Mikael 
Bellman rendőrfőkapitány sze-
mélyes okokból Harry segítsé-
gét kéri. Hamarosan újabb ha-

sonló gyilkosság történik, Harry 
pedig - sutba dobva élete szerel-
mének és önmagának tett ígére-
tét – beleveti magát a munkába. 
Mindössze két nyom van, ame-
lyen elindulhatnak: az első áldo-
zat nyakán lévő sebekben talált 
rozsda- és festékmaradványok, 
valamint a tény, hogy mindkét 
nő társkereső oldalak rendszeres 
látogatója volt. Harry azonban 
valami mást is lát. Valamit, ami 
megragadja a figyelmét, és arra 
ösztökéli, hogy mit sem törőd-
ve a kockázattal újra a nyomába 
eredjen a gyilkosnak, aki egyszer 
már túljárt az eszén.

Akik 40 éve elindították az óvodát. Hárman közülük 2017 tava-
szán, 40 év után mentek nyugdíjba. A képen látható (hátsó sor): Ká-
dár Mária-vezető óvónő, Bujdosóné Andrikó Anikó, Ludányi Istvánné, 
Schwartz Sándorné. (Első sor) Köves Endréné, Hornyik Lászlóné, Berez-
vai Árpádné.

Jo Nesbo: Szomjúság

Trendi kulcstartókElőfordult már, hogy a kulcs-
kereséssel ment el az időd reg-
gel, és emiatt elkéstél? Ennek 
nem kell minden reggel így tör-
ténnie. Első lépésként kezdhe-
ted egy  kreatív, menő kulcs-
tartóval, amire tuti, hogy nem 
felejted el ráakasztani a kulcso-
kat! Íme, pár szuper ötlet, hogy 
ne kelljen többet a kulcsaid után 
kutakodnod!

A KULCSOK ESETÉBEN IS IGAZ, HOGY PÁRBAN SZÉP AZ ÉLET

AKÁR EGY HOTEL KULCSOSTÁBLÁJA

KULCSTARTÓ LEGÓBÓL

A MÉHKAPTÁRON RENGETEG KULCS ELFÉR

TÜNDÉRMESÉBE ILLŐ KULCSTARTÓK
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Almás káposztás 
rakott csirkecomb

Hozzávalók:
4 kisebb csirkecomb, 4 fej vö-

röshagyma, 5 kisebb alma, 40 
dkg savanyú káposzta, 5 dkg re-
szelt sajt, 2 dl tejföl, 2 evőkanál 
olaj, 2 evőkanál liszt, 2 gerezd 
fokhagyma, 1 mokkáskanál reszelt szerecsendió, só, törött bors.

Elkészítés:
Közepes nagyságú tepsiben elterítjük a karikára vágott hagyma 

felét. Megsózzuk, meghintjük szerecsendióval és borssal. Héjastól 
vékonyra karikázunk 2 kicsumázott, megmosott almát. Erre rászór-
juk az apróra vágott savanyú káposzta felét, majd sorban egymás 
mellé elhelyezzük a megsózott, borsozott, kevés lisztbe mártott, fél-
bevágott csirkecombokat. Erre a megmaradt hagymakarikákat és a 
felszeletelt 2 almát, illetve a maradék káposztát. Az öt szeletelt almá-
val beborítjuk, és reszelt sajttal meghintjük. Az olajjal, a zúzott fok-
hagymával és a sóval elkevert tejfölt rálocsoljuk. Alufóliával befedve 
előmelegített forró sütőbe toljuk, és 1 órán keresztül közepes lán-
gon pároljuk. Végül a fóliát levéve pirosra sütjük.

Született:
Pataki Attila Zsoltnak és Szabó 

Ágnesnek (Szentes, Szűrszabó N. 
I. u. 6.) Noé Krisztián, Farkas Zol-
tánnak és Mélykúti Kornéliának 
(Szentes, Erdei F. u. 2.) Liliána, 
Szeles Gergőnek és Kecső Anita 
Renátának (Szentes, Dr. Uhlár I. u. 
9.) Laura Renáta, Karácsony Ró-
bertnek és Váczi Anettnek (Ve-
resházi tanya 51.) Benett Róbert, 

Újj Györgynek és Kis Georginá-
nak (Szentes, Dózsa Gy. u. 36.) 
Kamilla Borbolya, Pászti Sándor-
nak és Lőrincz Andrea Gyöngyi-
nek  (Szentes, Wesselényi u. 77.) 
Zente, Topolay Lászlónak és Var-
ga Ramónának (Csongrád, Csó-
kásiy F. u. 8/A.) Domán, Sándor 
Györgynek és Kovács Krisztina 
Noéminek ( Csongrád, Dózsa  Gy. 
tér 5. 1/6.) Noel nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Roszik Csaba és Pál Rita (Szen-

tes, Apponyi tér C Lph.3/11.), Ku-
gyela Tamás  (Szentes, Szabad-
ság tér 2. 1/5.), és Gera Barbara 
(Kiszombor, Régi Makói u. 51.), 
Biró Sándor (Gyomaendrőd, Kör-
gát u. 19.)és Debreczeni Szabina 
Franciska (Gyomaendrőd, Polá-
nyi M. u. 36.), Szamosközi Nor-
bert (Szentes, Várady L. Á. u. 41.) 
és Puskás Beatrix (Szentes, Vásár-
helyi út 42.)

Elhunyt:
Pusztai Gizella (Csongrád, Cse-

megi K. u. 32.)

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, 
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, hét-
végén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügyeleti idő-
ben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: november 13-20-ig Pingvin Patika (Szentes, 
Rákóczi F. u. 12.) hétfő-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30 óráig, csütörtökön 
7-18.30 óráig szombaton 7.30-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Ké-
szenléti telefon: 70/536-5139

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

 Egészségügyi ügyelet
KOS Folyton próbálod 

elnyomni magadban a vá-
gyaidat, és folyton próbálsz 
visszafogott és kedves len-
ni, mert szerinted ezt várja el tőled a 
környezeted.

BIKA Nagy kockázatot 
vállalsz a héten. Többen azt 
gondolják, hogy nem len-
ne szabad ennyit kockáztat-
nod, de talán ők gondolják 
rosszul. Ne felejtsd el, hogy aki nagyot 
kockáztat, az nagyot nyerhet.

IKREK Oszd be jól az 
idődet a héten. Most hajla-
mos vagy arra, hogy min-
dig a háttérbe told azokat 
a fontos dolgokat, amiket már el kelle-
ne intézned.

RÁK Mások döntéseinek 
eredetét kutatod. Azt sze-
retnéd megérteni, hogy ki 
mit miért tett, vagy mon-
dott. Abban bízol, hogy ha ezt megér-
ted, akkor könnyedén befolyásolhatsz 
majd másokat.

OROSZLÁN Itt az ideje 
annak, hogy visszatérj az 
alapozáshoz, és erősítsd 
meg azt az alapot, amelyre 
majd építkezni tudsz.

SZŰZ Most sem kell egye-
dül megvalósítanod min-
dent. Bízd másokra, hogy 
segítsenek neked. Pontosab-
ban: hagyd, hogy segítsenek 
neked.

MÉRLEG Érdemes 
megengedned magad-
nak azt a luxust, hogy tu-
datosítod magadban: mi 
az, amit még mindig nem vagy képes 
meglátni, felismerni, kimondani.

SKORPIÓ Mindenki túl-
zásokba esik körülötted, 
és meglehet az az illúziód, 
hogy érdemes minél na-
gyobbat mondanod má-
sok figyelmének fenntartása érdeké-
ben.

NYILAS Olyasmit 
akarsz elérni, amit nem 
tudsz elképzelni, amíg 
nem tudod a lelki szemeid 
előtt látni, hogy milyen lesz megvalósí-
tani a céljaidat, addig nem igazán érhe-
ted el őket.

BAK Talán most túl erő-
sen ítélkezel valaki felett. 
Lehet, hogy ő valóban nem 
úgy gondolta, és valóban 
nem is azt szerette volna mondani, ami 
kicsúszott a száján.

VÍZÖNTŐ Jobban kellene 
vigyáznod arra, hogy kinek és 
mit hiszel el. Nem, senki sem 
akar becsapni. De sokan van-
nak, akik szeretnének belerán-
gatni a saját hitrendszerükbe.

HALAK Csak egy lépés 
választ el attól, hogy meg-
valósítsd egy álmodat. Mi le-
het ez a lépés? Ugye rájössz, 
hogy mi az, amit lassan fél éve halo-
gatsz?

HOROSZKÓP
November 17-23.

Családi
események

Alma 200-250 Ft/kg, banán 250-
480 Ft/kg, birsalma 200-300 Ft/kg, 
burgonya 90-130 Ft/kg, cékla 250 Ft/
kg, citrom 300-400 Ft/kg, cukkini 450 
Ft/kg, csíramálé 220 Ft, dióbél 2500 Ft/
kg, fehér káposzta 150-200 Ft/kg, fehér 
paprika 250-450 Ft/kg, fekete retek 250 
Ft/cs, fokhagyma 1800 Ft/kg, főznivaló 
kukorica 150 Ft/db, fürtös uborka 400 
Ft/kg, gomba 480-600 Ft/kg, gyökér 
450-650 Ft/kg, hegyes erős paprika 80 
Ft/db, kapor 100 Ft/cs, karalábé 200 Ft/
db, karfiol 150-250 Ft/kg, kelkáposzta 
280-350 Ft/kg, kígyóuborka 400 Ft/
kg, körte 350-650 Ft/kg, lilahagyma 
350 Ft/kg, lilakáposzta 300-350 Ft/kg, 
mák 1500 Ft/kg, padlizsán 400 Ft/kg, 
paradicsom 550-650 Ft/kg, patisszon 
450 Ft/kg, petrezselyem 80 Ft/csomó, 
piros retek 150-200 Ft/cs, saláta 200 Ft/
db, sült tök 550 Ft/kg, sütőtök 100 Ft/
kg, szőlő 350-400 Ft/kg, tojás 50 Ft/db, 
tök 380-450 Ft/kg, új répa 100-200 Ft/
cs, vöröshagyma 150-180 Ft/kg, zeller 
150-200 Ft/db.

PIAC

HETI MENÜ:
November 20-24.

Hétfő
A menü: Hajdú-bihari burgonyaleves,

Füstölt csülkös sertéspörkölt
B menü: Szárazborsó krémleves,

Mexikói töltött palacsinta, kukoricás rizs
Napi desszert: Vanailiakrémes palacsinta

Kedd 
A menü: Sertésbecsinált leves,

Székelykáposzta
B menü: Paradicsomleves betűtészával,
Csongrádi aprópecsenye, sült burgonya

Napi desszert: Somlói galuska
Szerda

A menü: Csülkös bableves
Sertésmáj rántva, vagy roston

B menü: Tyúkhúsleves,
Bakonyi pulykapörkölt, párolt rizs

Napi desszert: Karamellkrémes diós piskóta
Csütörtök

A menü: Karfiolleves,
Füstölt tarjával és gombával töltött 

sertésborda
B menü: Tojásos leves 

Kemencében sült túrós puliszka, tükörtojással
Napi desszert: Képviselőfánk

Péntek
A menü: Lestyános húsgombócleves

Mustáros flekken, Batthyány rizs
B menü: Meleg gyümölcsleves

Csirkemell sokmagvas bundában, 
zöldborsófőzelék

Napi desszert: Gyümölcsrizs
SZENTES, PETŐFI U. 7/A.; 

WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
INFO@GALERIAKAVEHAZ.HU
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Labádi Lajos

A képeken a Kossuth utca bal-
oldalának egy rövid szakasza lát-
ható, közel a „Kossuth kanyarhoz”. 
A felső felvétel 1931-ben készült, 
az alsó pedig a közelmúltban. 
Az archív fotó középpontjában 
lévő eklektikus stílusú emeletes 
ház (Kossuth u. 28.) – amely dr. 
Fenyvesi Adolf ügyvéd egyko-
ri Klauzál utcai sarki lakóházának 
szomszédságában állt – 1902-
ben épült: az emeleten sokszo-
bás úri lakás, díszes – szecessziós 
vonásokat hordozó – homlokza-
ti kiképzéssel; a földszinten üzlet, 
köríves kapubejáró, az udvarban 
gazdasági épületek. A ma is meg-
lévő épület tulajdonosa korának 
egyik legismertebb és legtisztel-
tebb polgára, dr. Szeder Ferenc 
János (1877–1938) földbirtokos 
volt. Róla tudni kell, hogy Szente-
sen született; jogi- és államtudo-
mányi tanulmányokat folytatott, 
majd 1200 holdas birtokán gaz-
dálkodott. Emellett 1902-től viri-
lis jogon tagja volt a megyei és 
a városi képviselő-testületnek. 
Felesége néhai Sarkadi Nagy 
Mihály polgármester Margit nevű 
leánya. Az első világháború alatt 
huszárkapitányként szolgált. 
1918-ban – megelőzve az állami 
akciókat – alsóréti földjéből 200 
házhelyet (40 ezer négyszögölnyi 
területet) adományozott a szen-
tesi rokkantak és hadiözvegyek 
segélyezésére, amely máig is Sze-
der-telep néven él a köztudat-
ban (a Csongrádi út baloldalán.) 
1926-ban Szentes országgyűlési 
képviselőjévé választották. 1938 
nyarán tragikus körülmények kö-
zött, autószerencsétlenségben 
hunyt el. Síremléke a Szeder-te-
metőben található, amelynek te-
rületét 1909-ben a szülei adomá-

nyozták a református egyháznak. 
Később a ház lakója volt dr. Tóth 
Antal, az SZTK igazgató-főorvo-
sa, valamint ifj. Komlósi János OB 
I-es vízilabdázó, aki az épületben 
gyerekeskedett. A földszinti üz-
letek profilja többször változott: 
volt fűszerbolt, élelmiszerüzlet, 
lottózó-totózó stb.  

Az archív képen jobbról látha-
tó klasszicizáló stílusú saroképü-

let (Kossuth u. 30. sz.) szintén a 
századfordulón épülhetett. Fő-
homlokzata a Kossuth utcára né-
zett; az oldalhomlokzata mélyen 
benyúlt a Szemere Bertalan ut-
cába. Az udvarra nagykapu nyílt; 
az udvarban különböző mellék-
épületek. Említést érdemel, hogy 
eredetileg itt csak egy zug volt, 
amelyet 1857-től Polgár közként 
emlegettek, feltehetően a közel-

ben lakó Polgár család után. A sa-
roképület elkészülte után nyílt 
ki a zug a főutcára. Az 1906. évi 
városrendezéskor vette fel az új 
utca Szemere Bertalan nevét, 
aki 1848-ban az első felelős ma-
gyar kormány belügyminisztere, 
1849-ben a második felelős kor-
mány miniszterelnöke volt. (Kor-
mányában vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszterként helyet kapott 
a szentesi születésű Horváth 
Mihály történetíró-püspök.) 

Ennek a háznak is rendkívül je-
les tulajdonosa volt dr. Mátéffy 
Ferenc (1856–1927) ügyvéd, 
Szentes egyik legtevékenyebb 
polgármesterének személyé-
ben. Tudjuk róla, hogy 1887-ben 
ügyvédi irodát nyitott szülővá-
rosában; 1890-től városi és me-
gyei képviselő, 1892-től tb. vár-
megyei tiszti főügyész. Az 1902. 
évi általános tisztújításkor Szen-
tes polgármesterévé választot-
ták, ezzel a közéleti békesség 
végre helyreállt. Hivatalba lépé-
sével kezdetét vette a város érde-
keit szolgáló, fejlődését hatéko-
nyan előmozdító komoly munka. 
A közalkotások egész sora bizo-
nyítja ezt. Nem tekinthető vélet-
lennek, hogy 1908-ban és 1914-
ben újabb 6 évre polgármesterré 
választották. Szentesen hunyt el 
1927-ben. (1932-ben utcát ne-
veztek el róla.) Az 1950-es évek 
elejétől Mátéffy Ferenc volt lakó-
házában működött a Csongrád 
Megyei Élelmiszer Kiskereskedel-
mi Vállalat (ÉLIKER) központja. Az 
1970-es években az épületet le-
bontották, helyét beépítették, ez-
által a Szemere Bertalan utca is 
megszűnt. Az alsó kép már ezt az 
állapotot mutatja.

Szentes arculata régen és ma (34.)

Mátéffy polgármester háza már csak képen látható
No

ve
m

be
r 2

0-
24

.

Hétfő47.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Tárkonyos 
sertésraguleves,

Túrós derelye

Marhahúsleves,
Parajfőzelék, 

párolt marhaszelet

Tejfölös gombaleves,
Tengeri halfilé rántva, 

burgonyapüré, 
tartármártás

Karfiolleves,
Tarhonyás hús, 
vegyes vágott

Meggyleves,
Rántott csirkecomb, 

sültburgonya, káposztasaláta, 
citromos szelet

Karalábéleves,
Szárnyas májjal töltött 

gombafejek rántva, 
piskótatekercs

Csontleves
Vadpörkölt, főtt burgonya, 

almaparika, túrós rétes

Burgonyaleves,
Esterházy rostélyos, 

zsemlegombóc

Zellerkrémleves,
Ponty Orly módra, 

petrezselymes burgonya,
paradicsom tatár

Frankfurtileves,
Rántott camambert, 
röszti, áfonyamártás

Meggyleves,
Grillezett csirkecomb, 

zöldséges rizs

Hamis gulyásleves,
Parajos túróval töltött 

pulykamell, burgonyapüré, 
veluté mártás, csokis sütemény

Zöldbableves,
Matrózhús párizsiasan, 

párolt rizs, uborkasaláta, 
rakott palacsinta

Olasz zöldségleves,
Sült kacsacomb, 
párolt káposzta, 

hagymás törtburgonya

Erőleves Royal módra,
Pirított sertésszelet 

magyarosan, sült burgonya, 
fejes saláta

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

A menü 

790 Ft

B menü 

900 Ft

 

C menü 

830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje Tel.: 63/314-217
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Előző számunkban megjelent ke-
resztrejtvény megfejtése: „A barát az a 
valaki, aki mellett önmagad mersz len-
ni”: (Frank Crane)

Múlt heti nyertesünk: Ignácz Ivett. 
Nyereménye a Kowalsky meg a Vega 
Esszencia című előadására egy páros 
belépő. Ezen a héten a Zene-Világ-Ze-
ne sorozat november 24-i Zűrös Banda 
koncertjére sorsolunk ki két páros be-
lépőt.

Vízszintes: 1. Vinkó József dramaturg, 
műfordító, újságíró, író, szerkesztő egy 
gondolatát idézzük (folytatás a függőle-
ges 64. számú sorban). 15. Őrlőüzem. 16. 
Többség. 17. Nagyvárad román neve. 18. 
Rendben van (ékezethiány). 19. Ész, érte-
lem. 21. Szomját oltaná. 24. Algebra, rö-

viden. 25. Kampós, népiesen. 27. Kiindu-
lópont. 29. Tréfa, kópéság. 31. Asztácium 
vegyjele. 32. Időben eljut az állomásig. 34. 
Névelővel: vágószerszám. 36. Kies a köze-
pén. 37. Angol Tamás. 39. Kisér határai. 40. 
Ütlegel. 42. Rangjelző előtag. 43. Intelli-
gent character recognition – röviden. 44. 
Kutricám. 46. Völgyhíd. 49. Foszfor, neon 
és kálium vegyjele. 50. Teniszütő. 52. Pár-
beszéd, angolul. 58. Időelőtti. 59. Növé-
nyi főzet. 61. …t – kaszinókban elterjedt 
szerencsejáték. 63. Táplálkozol. 64. Őser-
dő. 65. Kubai társasági tánc. 67. A magyar 
tánckincs egyik családja. 69. Szivárványos 
…, hazánk egyik különleges védett hala. 
70. Kapacitáló. 72. Ünnepi műsorok. 74. 
Enged az elején! 75. Az égbolt színe.

Függőleges: 1. Szerválók. 2. Kattog (pl. a 
vonat). 3. Medália, díj. 4. Énekhang. 5. Tá-
volra. 6. Talicskázik. 7. Tízszer száz. 8. Férfi 

párja. 9. Ameddig. 10. Elektromos töltés-
sel rendelkező atom vagy molekula. 11. 
Junior, röviden. 12. Dóra egynemű hang-
zói. 13. Egy vajdasági városban lakik. 14. 
Meggyfajta. 19. Hull, csepereg. 20. Sze-
recsen. 22. Butító szőlő. 23. A vas legfon-
tosabb ötvözete. 26. Indíték. 28. Riad. 30. 
Azonos mássalhangzók. 33. Észokai. 35. 
Közel-keleti arab emírség. 38. Gyengélke-
dőt, beteget. 40. Sebgyapot. 41. Fővárosi 
fürdő. 43. Bosszant, háborgat. 45. Hegyvo-
nulat Komárom-Esztergom tartományban. 
47. Pitében van! 48. Az udvarra. 49. Polgá-
ri gazdaságtan, diáknyelven. 51. Étkezési 
eszköz. 53. Lutécium, urán és lítium vegy-
jele. 54. A földre. 55. Vég nélkül csökken! 
56. Szigetek, röviden. 57. Házhely. 58. …
ló - csigaház. 60. Női név. 62. Tonga-szige-
teki és szaúdi autók jelzése. 64. Az idézet 
második sora. 65. Az egyik alapíz. 66. Ész, 
elme. 68. Esteli azonos hangzói. 71. Patás 
háziállat. 73. Áhít az elején. 

Beküldendő a vízszintes 1. és függő-
leges 64. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

November 20-26.
Hétfő – Paradicsomleves,
A menü:  Esterházy csirkeragu, 

galuska
B menü:  Zöldséges húsos 

rakott tészta
C menü:  Tanyasi töltött borda, 

rizs köret, savanyúság
Kedd –  Daragaluska leves,
A menü:  Sárgaborsó főzelék, 

sült virsli
B menü:  Rántott csirkemáj, 

burgonya, 
tartármártás

C menü:  Holstein sertésszelet, 
burgonya, savanyúság

Szerda – Lebbencsleves,
A menü:  Tarhonyás hús, 

savanyúság
B menü:  Meggymártás, 

sertéssült
C menü:  Kolbászos töltött 

borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Gyümölcsleves,
A menü:  Röszkei töltött borda, 

rizi-bizi, savanyúság
B menü:  Francia sertésborda, 

savanyúság
C menü:  Rántott sajt, rizs köret, 

tartármártás

PénteK – Frankfurtileves,

A menü:  Krumplis tészta

B menü:  Gundel palacsinta

C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Zöldborsóleves,

Cigánypecsenye, rizs köret, 

savanyúság

VaSárnaP – Húsleves,
Kassai 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
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Hering Viktor

„A legszorosabb meccset 
önök kapták”. Ezekkel a sza-
vakkal köszöntötte a Hunge-
rit-Szentesi VK – Ferencváros 
női vízilabda Magyar Kupa ne-
gyeddöntőjének első mérkő-
zése előtt dr. Dömsödi József, 
a női szakág irányítója a játék-
vezetőket.

És valóban: a másik három, 
gyakorlatilag borítékolható vég-
eredményt hozó összecsapáson 
kívül ez volt az a derbi, ahol nem 
lehetett előre megjósolni, hogy 
melyik együttes jut majd a leg-
jobb négy közé. A tudósítói állás 
berendezését követően – Sebők 
Tamás kollégával szereztünk két 
széket az előtérből és egy asz-
talt a jegyzeteléshez a part men-
ti dobogóról – kezdődhetett is 
a vízi csata. Írtam volna, hogy 
szentesi góllal, de Dias büntető-
ből Kasó hasába püfölte a labdát, 
Kisteleki viszont nem hibázott a 
másik oldalon. Szabó Kriszta – 
akinek kellemetlen feladata volt, 
hogy Bujka Barbarát semlegesít-
se – egyenlített, ám erre két gól-
lal válaszolt a Fradi. A negyed 
mégis döntetlennel zárult, mert 
a két idegenlégiós, Dias és Mir-
shina is pontosan célzott. A má-

sodik nyolc percben láthattunk 
egy pompás Bujka – csavart, két 
újabb Mirshina találatot, de gól-
lal bosszantotta a hazai szurko-
lókat az ex-szentesi Kövér-Kis 
Réka is, ugyanakkor ismét szép 
góllal igazolta tehetségét Kudel-
la Panna, és ha jobban utánaszá-
molunk, akkor ez pontosan egy-
gólos szentesi előnyt jelentett 
a félidőben. Sőt! Pár perccel Ry-
banska góljával már kettővel ve-
zetett a Hungerit, és különbség 
tovább hízhatott volna, ám az 
adandó három lehetőség egyi-
két sem sikerült gólra váltani. 8-5 
helyett lett aztán 7-7, ettől kezd-
ve pedig fej-fej mellett haladt 
a két csapat – egy Szabó Krisz-
ta-féle csodás ejtéssel és egy Ku-
della - bombával - egészen a 10-
10-es végeredményig. A lefújást 
megelőzően akadt még izgalom 
a medencében – meg nem adott 
Bujka – büntető –, majd azt kö-
vetően a parton is – nézőtéri 
szócsata és Gerendás-szeminá-
rium a zsűriasztalnál –, mindez 

azonban a lényegen nem változ-
tatott, a Szentesnek nem sikerült 
előnyt szereznie a másnapi visz-
szavágóra. Annak ellenére sem, 
hogy az idényben talán az egyik 
legjobb, legösszeszedettebb tel-
jesítményét nyújtotta a társaság. 
A Népligetben Mirshina góljával 
a Hungerit szerzett vezetést, ám 
erre néggyel válaszolt a Fradi, és 
bár 5-4-re még fel tudott zárkóz-
ni Vidumanszky László együtte-
se, innentől kezdve állandósult 
a három-négygólos zöld-fehér 
előny, ami a találkozó végéig ki is 
tartott. 13-9-re kapott ki a vissza-
vágón a Szentes, ami azt jelen-

tette, hogy a Ferencváros jutott 
a legjobb négy közé a Dunaúj-
város, a BVSC és az UVSE társa-
ságában.

A csapat szerdán már a baj-
nokságban folytatta, a változa-
tosság kedvéért ismét a Népli-
getben és ismét a Ferencvárossal 
meccseltek Hevesi Anitáék.

Fotó: Kocsis Ferenc

Az egész mérkőzés folyamán a 
szentesiek játszottak fölényben, 
ahová sérülése után visszatért 
Kovács Norbert, azonban így is 
volt, akit nélkülöznie kellett Né-
methy Lászlónak. Juhász Csaba 
még mindig nem épült fel térd- 
sérüléséből, Szeles Dániel pe-
dig sárgalapok miatt volt kény-
telen kihagyni a hétvégi mérkő-
zést. Az erőteljes kezdés ellenére 
fél órát kellett várni az első ven-
déggólra, amit Bertók Gábor 
jegyzett. Ennek a találatnak kö-
szönhetően előnnyel vonultak 
szünetre a felek. A második já-
tékrész 10. percében Lekrinszki 
növelte a szentesi előnyt, amit 
egy erőteljes hajrának köszön-
hetően Bertók növelt 3 gólra két 
perccel a hármas sípszó előtt.

A mérkőzést követően Néme-
thy László értékelt lapunknak. 
– Kötelező győzelem volt ez a 
csapat számára annak ellenére, 
hogy idegenben játszottunk. Re-
mélem, hogy ez a győzelem lé-
lektanilag segít a csapaton és 

hasonlóan harcosan, ambiciózus 
játékot mutatunk majd az Ásott-
halom ellen, az idei utolsó fordu-
lóban. 

A következő fordulóban sza-
badnapos lesz a Kinizsi, így fel-
merült a kérdés, mivel tölti sze-
zonközi szabadságát a csapat. 
– Úgy vélem, hogy nem nyer-
nénk vele sokat, ha többet edze-
nénk, inkább azt gondolom, 
hogy a fejekben kell rendet rak-
nunk, és ennek érdekében több 
csapatbeszélgetést szerveztem 
erre az időszakra – tette hozzá a 
vezetőedző.

A Kinizsi ezzel a győzelemmel 
két helyet javított a tabellán és 
a 10. pozícióból várja a jelenle-
gi ezüstérmes Ásotthalom elle-
ni összecsapást, mely az őszi sze-
zont is zárja egyben.

Sebők Tamás

Szerencsét hozott a 13-as szám a Szentesi Kinizsi SZITE szá-
mára, hiszen a megyei labdarúgó bajnokság 13. fordulójában 
a Deszk otthonából hozták el a 3 pontot Némethy László tanít-
ványai.

Nagy csatában dőlt el a továbbjutás

Győzelem a sereghajtó otthonában

Ferencváros – 
Hungerit Szentesi VK 13-9

(2-1, 6-4, 2-0, 3-4)
A szentesi gólszerzők:

Hevesi (3), Mirshina (2), 
Guannan (2), Brávik, Kudella

Deszk SC – 
Szentesi Kinizsi SZITE 0-3

(0-1)
A szentesi gólszerzők:
Bertók Gábor (33’,88’)
Lekrinszki Ariel (56’)

Hungerit Szentesi VK – 
Ferencváros 10-10

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

Mirshina (3), Szabó K. (2), Kudella 
(2), Dias, Hevesi, Rybanska
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Sebők Tamás

Múlt vasárnap a Békéscsa-
ba otthonába utazott a Szen-
tesi KK férfi kosárlabda csapa-
ta az NB II-es bajnokság keleti 
csoportjának 4. fordulójában. 
Aleksandar Preskar tanítvá-
nyai szoros mérkőzésen, jó 
játékot mutatva szenvedtek 
vereséget a Békés megyei fő-
városban.

Idén már megmérkőztek a 
Hepp Kupa selejtezőjében a Bé-
késcsabai KK csapatával Vujadi-
novicék, akkor igen nagyarányú, 
30 pontos vereséget szenve-
dett a csapat, de múlt vasárnap 
a szépítésért is harcoltak a helyi 
kosarasok, immáron a bajnok-
ságban. 

– Az egész mérkőzésen pró-
báltuk tartani a tempót a csa-
baiakkal, és ez részben sikerült 
is, azonban a harmadik negyed 
első percében rövidzárlat kelet-
kezett, így a hazaiak ekkor egy 
6-0-ás rohamot produkáltak. 
Tudtuk, itt még nincs elveszve 
a mérkőzés, nem adtuk fel, újra 
lendületbe jöttünk, Vlado (Vuja-
dinovic Vladimir) háromponto-
saival újra megszorongattuk el-
lenfelünket, ám a végjátékban 
többet hibáztunk, amit az ellen-
fél ki is használt, így kialakult a 8 
pontos különbség. Összességé-
ben egy izgalmas, harcias mér-
kőzést játszottunk. A hazai visz-
szavágón a győzelemre fogunk 
hajtani! – írja a csapat a közle-
ményében. 

A Szentesi KK a következő 
mérkőzését szintén a szomszéd 
megyében játssza, szombaton a 
Békési SZK U23 csapatának ott-
honába látogatnak Marossyék.

Szoros mérkőzés Békéscsabán

Sebők Tamás

A svájci Montreux adott ott-
hont a Water Polo Masters 
Tournament szenior vízilab-
datornának, a Freddie Mer-
cury vándorserlegért. A több 
ország csapatait összefogó 
versenyre idén először a szen-
tesi szenior vízilabdázók is 
elutaztak. A csapat – ahogy 
mondják – várakozáson felül 
teljesített, hiszen az első he-
lyet szerezték meg. Laki Csa-
bával és Lantos Csabával be-
szélgettünk élményeikről.

Egy évig Szentesre került 
Montreux egyik nevezetességé-
ről, a Genfi-tó partján álló Fred-
die Mercury szoborról mintázott 
serleg, melyet szenior vízilabdá-
zóink érdemeltek ki, akik fog-

gal-körömmel küzdöttek egy 
nemrégiben a svájci városban 
megrendezett tornán. – Tényleg 
foggal-körömmel küzdöttünk, 
hiszen az elődöntőben az egyik 
játékosunknak kiverték a fogát 
és ezt meg kellett bosszulnunk, 
érte is küzdöttünk a döntőben, 
szerencsére sikerrel vettük azt az 
akadályt is – kezdi a beszélgetést 
Laki Csaba. 

Több éve megrendezik Mont-
reux-ben a Water Polo Masters 
Tournament-et, Hyc Zoltán és 
Halápi János révén eddig is volt 
szentesi érdekeltség a tornán, 
most azonban városunk csapa-
tát erősítették. A tornán 11 gárda 
vett részt többek között Német-
országból, Angliából, Svájcból és 
persze Magyarországról is érke-
zett csapat a két napos viadalra. 

A szentesiek utazását a Szegvá-
ri Önkormányzat, Szentes Város 
Önkormányzatának Sportbizott-
sága, valamint a Hunor Coop Zrt. 
támogatta. 

– Mindneki egy kedvező áru 
4 csillagos szállodában volt el-
szállásolva. Nagyon kedvesek 
voltak a vendéglátók, volt alkal-
munk megkóstolni a helyi speci-
alitásokat is. Mindkét nap vacso-
rával vártak minket, ahol raclette 
sajtot szolgáltak fel uborkával 
és gyöngyhagymával. Körülbe-
lül 10 adagtól félig jól is laktunk 
– meséli jókedvűen a két pólós, 
akik hozzátették, jóleső érzés 
volt megismerkedni a helyi étel-
különlegességekkel is.

Persze fontos szerepe volt a 
sportnak is. A két napos viada-
lon egy hatos csoport első he-
lyén végzett a szentesi gárda, 
majd a másik ág első és második 
helyezettjével küzdöttek meg. – 
Azért is volt szigorú a menetren-
dünk, mert pénteken érkeztünk 
meg, azon a napon egy mérkő-
zést játszottunk, másnap pedig 
még hatot, ami ebben a korban 
már nem könnyű – mesélik.

Kíváncsian kérdezem őket, a 
felkészülésről, volt-e alkalmuk 
együtt edzeni, gondolván, hogy 

a siker kulcsa a felkészülés. Jön 
is egyből a furfangos válasz: – 
Edzettünk közösen, valamikor 
25 évvel ezelőtt. 

A nagy nevetést követő-
en azért komoly válaszok is ér-
keznek, hiszen azért nem felké-
születlenül indult el a csapat, 
ugyanis sportkedvelőkként sza-
badidejükben többször látogat-
ják az uszodát. – Ennek a csa-
patnak a nagy része egykori OB 
I-es játékos, kedveljük és ismer-
jük a vízilabdát, egykor játszot-
tunk együtt, ismerjük egymást, 
ezeket a dolgokat nem kellett 
felelevenítenünk, mérkőzésről 
mérkőzésre egyre jobban érez-
tük egymást. A végére azért már 
gyakrabban kértünk cserét és 
a tempónk sem volt a leggyor-
sabb, de érezhető volt a javulá-
sunk – mondják. 

A legszebb az egészben, hogy 
ennek a sikernek köszönhetően 
a csapat előtt újabb kapuk nyíl-
tak meg, februárban Liverpool-
ba, májusban a németorszá-
gi Offenbach am Main városába 
várják őket hasonló megméret-
tetésekre és természetesen egy 
év múlva meg kell védeniük a 
Queen legendás énekesének 
trófeáját is.

Szenior vízilabdatornát rendeztek Montreux-ben

Szentesre került a Freddie Mercury Kupa

Békéscsabai KK 
– Szentesi KK 76-68 

 (18-16, 19-15, 25-21, 14-16)
A szentesi pontszerzők:

Vujadinovic (22), Kútvölgyi (2), 
Marossy (3), Milenkovic (21), 

Visinka (1), Gémes (7), Csábi (12)

A győztes csapat tagjai: Hyc Zoltán, Vígh Róbert, Vecseri 
László, Laki Csaba, Dongó László, Tari Nándor, Horváth Zoltán, 
Lantos Csaba, Melkuhn Tibor, Vincze Zsolt, Halápi János, Pölös 
Gábor, dr. Viski Sándor, Szegi Zoltán. 
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Hering Viktor

Dorogon, a Városi Sportcsar-
nokban november 11-én ren-
dezték meg a Diák II-es sza-
badfogású birkózó országos 
bajnokságot.

A szakemberek szerint az 
utóbbi idők egyik legsikere-
sebb utánpótlás országos baj-
nokságának tartott megmé-
retésen – bár összesen 218 
birkózó kvalifikálta magát – vé-
gül 192 versenyző küzdött a 
bajnoki címekért. A Dr. Papp 
László Birkózó Sport Egyesület-
ből Cseh Balázs vehetett részt 
a viadalon, aki ezen a napon 
sem akadt legyőzőre. – Baláz-
sék súlycsoportjába tizenegyen 
mérlegeltek, versenyzőnknek 
három mérkőzést kellett vív-
nia a dobogó legfelső fokáig – 

mondta lapunknak Mazula Erik, 
az egyesület vezetőedzője. – 
Balázs semmit nem bízott a vé-
letlenre, és az összes ellenfelét 
két vállra fektette az első me-
netben.

Az idei esztendő makulát-
lanra sikeredett Balázs számá-
ra, hiszen valamennyi versenyét 
megnyerte, amin elindult. Erre 
a teljesítményre minden bizony-
nyal a válogatott szakemberei is 
felfigyeltek már, kérdés, hogy a 
fiatal versenyző mikor kap lehe-
tőséget a nemzeti színek képvi-
seletére? Szombaton a serdülők 
vesznek részt a szabadfogású or-
szágos bajnokságon, ere a ver-
senyre Kuczora Attila és Gyurász 
Dániel kvalifikálta magát, majd 
következhet a csapatverseny, il-
letve a legkisebbek számára a 
Mikulás-kupa. 

– Egyesületünkből Vajda Sze-
basztián túl van első világ ver-
senyén – számolt be a néhány 
hete történt eseményről Mazu-
la Erik. – Törökország legszebb 
strandján, Dalyan tengerpartján 
rendezték meg a strandbirkó-

zó világbajnokságot. A verseny 
színvonalát jelzi, hogy a felnőtt 
mezőnyben három olimpiai baj-
nok és több világbajnok is elin-
dult. Szebasztián végül kor- és 
súlycsoportjában 12 versenyző 
közül a 9. helyen végzett.

Hering Viktor

Izgalmas mérkőzésen ara-
tott fontos győzelmet Tárno-
kon a Szekerce rögbi gárdá-
ja. A mieink 31-29-re nyertek 
idegenben, és az őszi utolsó 
mérkőzés eredményétől füg-
getlenül a második helyen 
várhatják a tavaszi folytatást 
az NB II-ben.

Rögbizésre kiváló időben, re-
mekül előkészített pályán mecs-
cselt az elmúlt vasárnap a Tár-
noki Hiénák ellen a Szekerce. A 
végig szoros összecsapáson vé-
gül kétpontos szentesi-kecske-

méti győzelem született annak 
köszönhetően, hogy bár mind-
két együttes öt-öt célt vitt be, a 
mieink három pontrúgást ered-
ményesen hajtottak végre, el-
lenben a hazaiak csak kettőt, és 
ez döntőnek bizonyult. – Fiatal, 
hajtós csapat a tárnoki, akik idén 
mutatkoztak be a tizenötös rög-
biben, ugyanis eddig kizárólag a 
hetesben vettek részt – mond-
ta el lapunknak Törőcsik Sándor, 
a Szekerce szakmai vezetője. – 
A pécsi játékosokkal megerősí-
tett házigazdák ellen végül nagy 
harcban nyertünk, és a bevitt 

célok bónuszaként összesen öt 
ponttal gazdagodtunk a bajnok-
ságban. Az örömünk azonban 
nem felhőtlen, mivel az egyik 
kecskeméti csapattársunk csuk-
lótörést szenvedett a találkozón, 
így rá majd csak tavasszal szá-
míthatunk legközelebb.

A Szekerce idei utolsó mérkő-
zését ezen a hétvégén játssza 
Kecskeméten, ahol a Budapest 
Exiles 2 csapatával néznek majd 
farkasszemet a szentesi-kecske-
méti játékosok. A mieink a táb-
lázaton – a listavezető Fehérvá-
ri Vadkanok mögött – jelenleg 

a második helyen állnak, és ezt 
a pozíciójukat egy esetleges ve-
reség sem veszélyezteti. Vesztes 
derbire azonban gondolni sem 
merünk, ugyanakkor megelég-
szünk az egy pontos győzelem-
mel is.

Sebők Tamás

A Honvéd Rákóczi SE szerve-
zésében az elmúlt hét csütör-
tökön rendezték meg a Pusztai 
László Sporttelep hátsó pályá-

in a mezei futás diákolimpiai 
selejtezőit. A rendezvényen a 
város és a térség legjobb atlé-
tái, futói mérhették össze tu-
dásukat.

Szaszkó Norbert főszervező la-

punknak elmondta a felmenő 
rendszerű mezei futás területi 
selejtezőjét rendezték meg. – Is-
kolai korcsoportok alapján zajla-
nak a küzdelmek a diákolimpiai 
besorolás szerint. Hat korcsoport 
van, ez gyakorlatilag az első osz-
tálytól a 12. osztályig öleli fel 
a sportolókat. A távok korcso-
portok szerint vannak előírva – 
mondta főszervező, aki hozzá-
tette, nem teljesen elégedett a 
létszámmal, azonban úgy fogal-
mazott, a városban ez a rendez-
vény mozgatja meg a legtöbb 
gyermeket. 

A rendezvényen Kovács János, 
a Művelődési-, Ifjúsági- és Sport-
bizottság elnöke is részt vett, az 

eredményhirdetés során ő adta 
át a legjobbaknak az érmeket. A 
képviselő lapunknak is értékelte 
a rendezvényt.

– Úgy vélem, a tegnapi rossz 
időjárás befolyással van a lét-
számra, szemmel láthatóan ke-
vesebb induló van, mint egy 
évvel korábban. Ettől függetle-
nül azt gondolom, hogy a ren-
dezvény színvonalára, az itt lévő 
gyermekek lelkesedésére nem 
lehet panasz és az mindenféle-
képpen említésre méltó, hogy a 
Honvéd Rákóczi SE rendezésé-
ben valósul meg ez a verseny, 
külön köszönet illeti Lőrincz Gá-
bort, aki évek óta  folyamatosan 
kézben tartja ezt a rendezvényt.

Rögbi: Csonttöréses siker Tárnokon

A rossz idő sem tántorította el a futókat

Balázs leiskolázta a mezőnyt

Tárnoki Hiénák – 
Szekerce 29 – 31

 (18-16, 19-15, 25-21, 14-16)
A szentesi pontszerzők:

Törőcsik S. (14 pont), Szitás Á, 
Köteles P. és Túri P. (mindhár-

man 5-5 p.), Gucsi T (2 p.)
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