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Ők eddig 4740 életet mentettek az 
1580 véradásukkal - részletes beszámoló 
a véradók elismeréséről 8. oldal
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Haluba B. Eszter

A Virágos Magyarország 
környezetszépítő versenyen 
hat másik településsel együtt 

Szentest is Arany Rózsa-díj-
jal tüntették ki Veszprémben. 
A város már több mint 20 éve 
résztvevője a megmérettetés-
nek, és annál is régebben elkö-

telezettje a virágos, rendezett 
városképnek.

Az országosan ismert mozga-
lom célja a hazai kertkultúra fel-
karolása, támogatása és nem 
utolsó sorban bemutatása, nép-
szerűsítése. 1994 óta minden év-
ben meghirdetik városszépítő 
versenyüket. A pályázat legran-
gosabb elismerését – az Arany 
Rózsa-díjat – régióként egy, ösz-
szesen hét település nyerheti el 
egy évben. A dél-alföldi régió-
ban Szentesnek ítélték a rangos 
díjat, amelyet Szirbik Imre pol-
gármester vett át.

– Több kisebb díj után tud-
tunk erre a fokozatra fellép-
ni. Innen egy további lépcsőfok 
van. Ebből a 7 település közül 
választja ki egy szakértő zsű-
ri, hogy ki képviseli Magyaror-

szágot az európai megméret-
tetésen. Erős versenytársaink 
vannak, de reméljük, hogy a kö-
vetkező években is ennek a csa-
patnak a részese leszünk, és egy-
szer Szentes képviseli hazánkat 
Európában – fogalmazott a vá-
rosvezető. Hozzátette, ez egy 
olyan elismerés, amiért köszönet 
jár azoknak, akik nap mint nap 
ezt a munkát végezték. – Az egy-
szerű szentesi polgároknak, akik 
a házuk előtt gondozták a kertet, 
akik vigyáztak a közös szép dol-
gainkra. Azoknak a munkatársa-
imnak, közfoglalkoztatottaknak, 
akik akár 40 fokban is odaálltak, 
hajnalban locsoltak, óvták a pa-
lántákat ősszel és tavasszal, akik 
szervezték, irányították és meg-
tervezték ezt a munkát – mond-
ta Szirbik Imre.

Palicska Irén

Több teremből is énekszó 
szűrődött ki múlt szerda dél-
után a Kiss Bálint Református 
Általános Iskolában. Nyolca-
dik alkalommal rendezték meg 
ugyanis a Nagy János címzetes 
zeneiskolai igazgató által élet-
re keltett Egyházi Népének ver-
senyt, november 15-én.

Az idén 86 versenyző mér-
te össze énektudását, akik az or-
szág különböző pontjairól érkez-
tek Nyírbátortól Szegedig. Négy 
helyszínen, vegyes csoportokban 
hallgatta meg őket a zsűri. 

Még folyt a verseny, amikor a 
folyosón két diáklánnyal futot-
tam össze, kezükben emlékla-
pot szorongattak. Molnár Helga 
és Kozák Léna a Kiss Bálint Iskola 
8. b osztályos tanulói elmondták, 
hogy együtt énekeltek és kicsit 
izgultak. Nagyon sokat készül-
tek, könnyű és ismert énekeket 
választottak. Léna most verseny-
zett először, Helga azonban már 
korábban is indult, régebben ci-
terázott is, és ott tanult énekelni. 

A meghallgatás után Kocsis 
Györgyi tanárnő úgy értékelte a 
tanulókat, hogy nem mindenki 
volt kotta-hű, de a legtöbben na-
gyon tisztán énekelték az egyházi 

énekeket, amikről el kell monda-
ni, hogy nem könnyűek. Sokkal 
nehezebb, mint népdalokat éne-
kelni. Szerkezetükben, dallam-
világukban egy kicsit távol is áll-
nak a gyerekektől, ennek ellenére 
a tanárnő számára nagy élmény 
volt, hogy nagyon szépen adták 
elő a dallamokat, akár a katolikus, 
akár a református liturgiából va-
lók voltak. 

Miközben az eredményhirde-
tésre vártunk a díszteremben, a 
hátam mögött egy nagyon kel-
lemes basszus hangra lettem fi-
gyelmes. Marczi Ernő a mező-
túri Református Kollégium egyik 
énektanára először járt ezen a 
rendezvényen. Az iskolát tizen-
öt diák és három felkészítő tanár 
képviselte. Nagyon jónak értékel-
te a szervezést, a több helyszínes 
meghallgatásnak számos előnye 
is volt – Nekünk, énektanárok-
nak, sportembereknek is kell len-
nünk, hogy időben odaérjünk 
a különböző helyszínekre. De a 
gyerekeknek ez sokkal jobb, mert 
minél jobban szeparáltak életkor 
szerint, annál több esélyük van a 
megmérettetésre – mondta a ta-
nár. 

Az eredményhirdetés után 
egy rövid értékelésre kértem a 
főszervezőt, Farkas Mártát. Na-

gyon sokan és sokat dolgoztak 
a rendezvény szervezésén. 1-12 
évfolyamig hirdették a versenyt, 
három korcsoportban: alsós, fel-
sős és gimnazista tanulóknak. A 
tanárnő szerint kiváló eredmé-
nyek születtek és rengeteg aján-
dékot ki tudtak osztani. A zsűri is 
elégedett volt a színvonallal és a 
gyerekek felkészültségével. Úgy 
gondolja, hogy egy jól sikerült 
versenyt zártak. Akiket ő készí-
tett fel, közülük Molnár Róza első 
helyezést ért el, a többek is szé-
pen helytálltak, sokan most ver-
senyeztek először. 

A kezdetekről mesélt lapunk-
nak Nagy János. Úgy tapasztal-
ták, hogy az istentiszteleteken, 
a miséken a gyerekek nem úgy 

énekelnek, ahogy azt régen meg-
szokták. Azt gondolták, hogy 
meghirdetnek egy ilyen versenyt, 
ezzel bíztatva a diákokat. Hogy 
ne csak egy felekezetre korláto-
zódjon az esemény, ökomenikus-
sá tették, ezáltal a tanulók megis-
merik más egyházak ének-kincsét 
is. Kezdetben csak a környék isko-
láiból jöttek versenyzők, de na-
gyon örül, hogy most már orszá-
gosan ismert lett az énekverseny. 

– Régen jobban szerettek éne-
kelni az emberek. Pedig az na-
gyon jó! Emlékszem, amikor fiatal 
koromban kiénekeltük magun-
kat egy misén, utána még fizika-
ilag is jobban éreztük magunkat 
– emlékezett vissza Nagy János 
címzetes igazgató.

Arany Rózsa-díjat kapott Szentes

Egyházi népénekverseny a református iskolában
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Darók József

Az ország legeredménye-
sebb versenytánc egyesülete, a 
Szilver TSE 25 éves fennállását 
bállal ünnepelte. Az est bővel-
kedett megható, érzelmes és 
vidám pillanatokban: volt bú-
csú és vidámság, szem nem ma-
radt szárazon egyiktől sem.

Szilvia versenyzői – innen kap-
ta nevét az egyesület, kezdetben 
klub, melynek alapítója, Szatmá-
ri-Nagy Szilvia 25 évvel ezelőtt 
már abban reménykedett, egy-
szer magas szintre tudja fejlesz-
teni a táncsportot Szentesen. A 
Szilver vezetőjének megható-
dott visszaemlékezése nyitotta 
a köszöntőbeszédek sorát. Utá-
na Szirbik Imre polgármester az-
zal indította gondolatait: kell egy 
összefogó, szervező erő, ő pe-
dig Szatmári-Nagy Szilvia. Meg-
köszönte a 25 éves, következe-
tes munkát, mely a sikerek alapja. 
Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselő azt kívánta az egyesület ve-
zetőinek, legyen meg továbbra 
is az elszántságuk, tartsák össze 
a közösséget, építsék a fiatalok 
jövőképét. Sági István, a Magyar 
Táncsport Szövetség elnöke fele-
venítette az egyesülethez köthe-
tő sok felejthetetlen pillanatot, 
legutóbb, amikor a nyáron együtt 
örülhettek a világjátékokon elért 
történelmi 6. helyezésnek, vagy 
a tavaly decemberi formációs vi-
lágbajnoki csúcseredménynek, a 
4. helyezésnek. Évről-évre az or-
szág legjobb táncklubja a Szil-
ver, jegyezte meg. Azt kívánta, er-

ről az útról az irigyek se térítsék 
le a táncosokat, s üzente a politi-
kusoknak: ami érték itt teremtő-
dött, az véleménye szerint hun-
garikum.

A versenyző párosok látványos 
táncai sem hiányozhattak a Szil-
ver ünnepségéről. A bálon je-
lentették be, hogy a sokszoros 
amatőr és professzionista ma-
gyar bajnok, világ-és kétszeres 
Európa-bajnoki bronzérmes Lász-
ló Csaba 24 év után visszavonul a 
versenyzéstől, s így tesz párja, Páli 
Viktória is, akivel együtt érték el 
az utóbbi hat év sikereit. Egy cso-
daszép slow-foxszal búcsúztak a 
publikumtól, majd Csaba köny-
nyek között, elcsukló hangon szó-
ban is elköszönt, beszédét azzal 
zárva: - Az én példám is bizonyít-
ja, ha nagyon akarunk valamit, el 
tudjuk érni álmainkat.

A táncoló forgatagban vígan 
ropta egy ismert páros, Keleti 
Andrea magyar bajnok táncos és 
férje. – Amikor Szilvi felfedezte, 
hogy Csabában nagyon sok rej-
lik, elhozta hozzám. Először párjá-
val, Anikóval, aki azóta a felesége 
– jöttek, majd csatlakozott a Sze-
pesi- és a Szilvássy - testvérpár is 
– mesélte Andrea. – Egy idő után 
én kezdtem ide járni, havi rend-
szerességgel 4-5 napokat töltöt-
tem a Szilvernél, s kiderült, még 
több páros van, akikkel érdemes 
foglalkozni. A szakmai kapcsolat-
ból nagyon nagy barátságok szü-
lettek. 

Az érzelmektől éjfél közeledté-
vel sem volt mentes a bál: ekkor 

időutazás keretében 1993-ban ta-
lálhatta magát a közönség, s egy 
esetlen, kezdő tánccsoport cset-
léseit-botlásait nevethette végig. 
A tánctanár, Szilvia (László Csa-
ba szőke parókában) látszólag 
reménytelen küzdelmet folyta-

tott, hogy valahogyan rendezze 
a táncosok (mindannyian egyko-
ri, alapító szilveresek) mozdulata-
it. Akkori szemtanúk szerint a kez-
det valóban ilyen volt. Hát, bizony 
ebből lett a nemzetközi szinten is 
eredményes táncegyesület.

Utolsó tánc és időutazás a jubileumi Szilver-bálon
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Halupa B. Eszter, Majzik Attila

Hogyan lehetne összeegyez-
tetni a Rákóczi utcán lakók 
nyugalmát a szórakozni vágyó 
fiatalok bulizásával? Egyelőre 
úgy tűnik, sehogy, pedig már 
nem az első lakossági fórumot 
tartották az érintettek. Indula-
tok vannak, előrelépés nincs.

„Rugdossák a kapukat, ezzel 
szórakoznak! Legközelebb vas-
villával megyek ki! Nem lehet 
szombat, vasárnap pihenni. Ez 
nem más, mint zaklatás!” – ilyen 
és ehhez hasonló erős kifejezé-
sek is elhangzottak a Centrum 
környékén élők, a szórakozóhely 

üzletvezetője, István Zsuzsanna, 
a körzet képviselője, Krausz Já-
nosné, az önkormányzat és a ren-
dőrség képviselői részvételével 
tartott legutóbbi lakossági fóru-
mon.

A képviselő asszony a szóra-
kozóhely indulásáról szólva el-
mondta, furcsállja, hogy a Cent-
rum a lakóházak közé ékelődve 
egyáltalán megkapta az enge-
délyét. Krausz Jánosné azt is hoz-
zátette, hogy a környéken élők 
ugyan beleegyeztek a hely létre-
jöttébe, de ha tudták volna, hogy 
milyen lesz valójában a szórako-
zóhely, akkor biztosan nem járul-
nak hozzá.

Az önkormányzat részéről je-
len volt dr. Danyi Katalin aljegy-
ző asszony, és Szabóné dr. Benkó 
Ágnes kereskedelmi ügyintéző. 
Elmondták, a lakók által felso-
rolt sérelmek a garázdaság kate-
góriájába tartoznak, ez a rendőr-
ségre tartozik. Az önkormányzat 
munkatársai azt is tisztázták, 
hogy a környéken élők hozzájá-
rulása csak a hely megépítésé-
hez kellett, az üzemeltetéshez 
csak egy kereskedelmi bejelen-
tés szükséges, ez pedig a szóra-
kozóhelynél rendben is van.

Ez különösképpen nem nyug-
tatta meg a környék panaszosa-
it, akik a helyről kitóduló zene 
miatt nem tudnak aludni, re-
megnek az ablakok. Megvál-
tásként várnák a zárórát, de ak-
kor sem lehet fellélegezni, mert 
akkor meg a távozó vendégek 
bömböltetik az autórádiókat, 
ordibálnak. A másnap sem sok-
kal kellemesebb, a járdán a há-
nyásfoltokat kell kerülgetni. – Ha 
nem lenne itt a kocsma az ut-
cában, nem lenne semmi baj! – 
foglalta össze a problémákat az 
egyik lakó.

Krausz Jánosné hangsúlyoz-

ta, senki sem akarja, hogy a hely 
tönkremenjen, de az élni és élni 
hagyni elv szerint kellene mű-
ködni.

A rendőrség részéről elhang-
zott, lakossági bejelentésre vagy 
rendőrségi észlelésre intézked-
nek. Eddig is reagáltak, az ön-
kormányzat részéről érkező kéré-
sek szerint is többször vizsgálták 
a helyet, zajszintet is mértek. – 
Az, hogy mi hangos, az szubjek-
tív. A mért időszakban a zajterhe-
lés nem lépte át a megengedett 
értékhatárt. A szórakozóhely-
lyel nem az a gond, hogy mi van 
bent, hanem azzal, hogy mi van 
kint. Nem elhanyagolható az 
üzemeltető felelőssége abban, 
hogy hogyan viselkednek a ven-
dégei. Ahol ennyi ember megfor-
dul, ott javasolt biztonsági sze-
mélyzet alkalmazása – hangzott 
el a fórumon.

A megbeszélésen a Centrumot 
képviselő üzletvezető, István 
Zsuzsanna elmondta – amennyi-
ben éppen nem vágtak a szavá-
ba – a hely alkalmazottjai takarí-
tanak és biztonsági szolgálatot is 
üzemeltetnek.

Összegzésképpen a rendőrsé-
get gyakoribb jelenlétre, a ven-
déglátóhelyet pedig a helyi ren-
deletek betartására szólították 
fel.

Forrnak az indulatok a Centrum körül

Huszonegyedik alkalommal 
ünnepelte Szentes a város és a 
környező települések véradó-
it. A Véradók Napja alkalmából 
több országos elismerést adtak 
át, valamint köszöntötték a ki-
váló véradó szervezőket és több 
mint 200 véradót.

Az ünnepi eseményen Szirbik 
Imre polgármester is beszédet 
mondott. – Jó hazajönni a véradók 
családjába. Az, hogy teli van a te-
rem (a központi konyha ebédlője), 
és ilyen hosszú a névsor, az sokak-
nak köszönhető. Elsősorban azok-
nak, akik saját testükből adnak 
egy darabot egy másik embernek. 
Ezzel nem csak életeket mentünk, 
hanem önmagunkat is megsok-
szorozzuk – mondta a városveze-

tő. Azzal folytatta, hogy nem tudja 
az ember, hogy amikor felhasznál-
ják azt, amit önzetlenül adott, az 
vajon egy újszülött világrajövete-
lét segítette, egy anyukának segí-
tett a szülés után talpra állni, egy 
balesetet szenvedett ember vagy 
egy súlyos beteg életét adta visz-
sza. – Az a néhány sejt, amely át-
költözik, megsokszoroz bennün-
ket. Ha a véradó nem is örökéletű, 
de így jóval hosszabb életűvé vá-
lik. A véradásért nem pénz jár, az 
adomány valami másra váltódik: 
emberi érzésre, nagyságra, önzet-
lenségre, és ez által belső béké-
re és örömre – fogalmazott Szir-
bik Imre.

Cikkünk a 8. oldalon folytatódik.

Sebők Tamás

Az elmúlt két év után idén 
sem maradhat el a városi mi-
kulásváró ünnepség, a Mikulás 
előszobája, mely idén új hely-
színre, a Petőfi Szálló- Szecesz-
sziós Ház épületébe költözik. 

A december 4-i programot 
szerdán egy sajtótájékoztató ke-
retében ismertették. dr. Demeter 
Attila alpolgármester úgy fogal-
mazott bár a nevéből arra követ-
keztethetünk, hogy ez egy gyer-
mekprogram, a korábbi évek 
tanulsága, hogy a szülők és a 
nagyszülők is gyermekké vál-
toznak ezen a rendezvényen. – 
Úgy érzem, a Nyitott kapuk, nyi-

tott város program elérte a célját, 
konkrétan hogy a gyermekek vá-
gyai teljesülnek, emellett a cé-
lunk továbbra is ugyanaz: hogy 
jól érezzék magukat a résztve-
vők. Az idei programot Antal 
Balázs Tibor a Városfejlesztési-, 
Rendezési és Idegenforgalmi Bi-
zottság elnöke, a FIDESZ frak-
cióvezetője ismertette. Az óvo-
dás és iskolás csoportoknak „Azt 
igazi karácsony” címmel mese és 
rajzpályázatot hirdetett az ön-
kormányzat, melynek eredmény-
hirdetése is a december 4-i prog-
ram része. Ezek mellett 17 órától 
a gyermekekkel közösen borul 
ünnepi fénybe Szentes. 

Véradók elismerése

Mikulás előszobája
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Majzik Attila

A Szecessziós Házról készí-
tett remek képével lapunk fo-
tósa, Vidovics Ferenc nyerte 
meg a Norvég Alap „Egy kat-
tintás, ami összeköt” című fo-
tópályázatának közönségdí-
ját.

A Miniszterelnökség, mint a 
Norvég és EGT Alapok Nemze-
ti Kapcsolattartója hirdetett fo-
tópályázatot a Magyarországon 
megvalósult projektek bemuta-
tására. Az „Egy kattintás, ami ösz-
szeköt! – Fedezd fel az EGT és 
Norvég Alapok hazai eredmé-
nyeit” című fotópályázatra olyan 
fotókat vagy fotómontázsokat 
vártak, amelyek az Alapok támo-
gatásából létrehozott projektek 
eredményeit mutatják be, vagy 
éppen a támogatás segítségével 
megvalósuló pozitív változásokra 
hívják fel a figyelmet.

A pályázat nyerteseinek kihir-

detését és a díjátadót az EGT és a 
Norvég Alap második ciklusának 
ünnepélyes záró rendezvényén 
tartották Budapesten, a Liszt Fe-
renc Repülőtér 1. Termináljában. 
A díjakat Olav Berstad norvég 
nagykövet, valamint Savanyú Ad-
rián főosztályvezető adta át.

A fotópályázat különdíját több 
mint százhatvan pályázó közül a 
Szentesi Élet fotósa, Vidovics Fe-
renc nyerte el a Szecessziós Ház-
ról készült fotójával. – Úgy gon-
doltam, hogy mindenképp részt 
kell vennem ezen a pályázaton, 
mert ez is egy bemutatkozási le-
hetőség Szentesnek ország-vi-
lág felé. Mivel a Petőfit már az 
egész város, egy nagyobb közös-
ség akarta, mint például egy ki-
sebb projekt megvalósítását, így 
könnyebben jött a támogatás. A 
nyertes képem 1200 like-ot ka-
pott, többet, mint az első húsz 
helyezett összesen. Ez a siker 
azonban nem csak az enyém, ha-

nem az egész településé. – me-
sélt a fotópályázatról „Vido”.

A fotós – aki nélkül nem kez-
dődhet rendezvény Szentesen 
– elmondta, a fotózások során 
nagy hasznát vette a helyismere-
tének a Petőfin belül. – Még kö-
zépiskolás koromban világosí-
tottam a színházban, ismerem az 

egész épületet. Az építkezésen is 
mindig ott voltam, szépen-lassan 
megszoktak. A végén már én vol-
tam a „tizenharmadik munkás” a 
brigádban, én segítettem nekik 
a kisebb melókban, ők meg elő-
re szóltak, ha volt valami fényké-
pezni való. Így nem maradtam le 
soha semmiről.

Czakó-Kádár Viktória

November 24-én egy re-
mek előadássorozaton vehet 
részt Irodánk. A nőről beszél-
gettünk. A nőről, aki dolgo-
zik, aki anya, aki feleség, aki 
nagybetűs NŐ.  A nők egész-
sége rendkívül fontos, hiszen 
éppen a „gyengébbik nem” 
hordozza a vállán a sok-sok 
terhet és igazán nincs is ide-
jük magukkal foglalkozni. A 
család, a hivatás mindig meg-
előzi saját magukat. Legyen 
ez az egy bekapcsoló gomb a 
szentesi hölgyek számára az 
egészségtudatosabb élet felé.

Amikor a női egészségről esik 
szó, kollégáinkkal elengedhe-
tetlennek tartjuk a szűrővizsgá-
latokkal kapcsolatos tájékozta-
tást.  A Szentesen élő hölgyek 
nagyon szerencsésnek mond-
hatják magukat, hiszen már 
városunkban is van Mammo-

gráfiás szűrőközpont. Ennek kö-
szönhetően a 45-56 év közötti 
hölgyek helyben részt vehetnek 
a 2 évente esedékes mammo-
gráfiás szűrővizsgálaton.  Az új 
gép sokkal részletesebb képet 
készít, már az egészen apróbb 
elváltozásokat is feltárja, amire 
a régebbi gép még nem volt ké-
pes. A központ munkatársai na-
gyon lelkesek, havonta több ki-
emelt szűrőnapot is tartanak, 
ahol akár este 8 óráig is várják a 
jelentkezőket. 

Magyarországon évente kö-
rülbelül 5-6000 új emlőrákos 
beteget fedeznek fel és körül-
belül 2000 bele is hal a beteg-
ségbe. Ez a szám talán nem len-
ne akkora, ha a hölgyek havonta 
önvizsgálatot végeznének és a 
45-65 év közötti asszonyok két 
évente mindössze egy alkalom-
mal rászánnák az idejüket a térí-
tésmentes mammográfiás vizs-

gálatra. Hazánkban erre remek 
rendszer alakult ki, melynek kö-
szönhetően a hölgyek meghí-
vó levelet kapnak a szűrésre. Ne 
feledjük, hogy a korai emlőrá-
kok esetén 80%-os túlélés biz-
tosítható, azonban ha később 
kerül ez felismerésre, a gyógyu-
lás lehetősége már csak 15%. A 
kiemelt szűrődélutánokon az 
Egészségfejlesztési Iroda is alka-
lomszerűen képviselteti magát, 
így az életmód tanácsadás mel-
lett a vérnyomás mérés, kolesz-
terin és vércukorszint mérés és 
testzsírszázalék mérés is elérhe-
tővé válik ezeken az alkalmakon.

Hölgyek egészségmegőrzé-
sével kapcsolatban a méhnyak-
rák szűrés is az elengedhetet-
len vizsgálatok közé tartozik. 
2 évente ajánlott a részvétel, 
azonban fogamzásgátlót szedő 
hölgyek esetében évente java-
solják. Miért foglalkozunk ezzel 
ennyire kiemelten? Magyaror-
szágon évente 1100 hölgy be-
tegszik meg, belőlük 4-500 fő 
belehal ebbe a HPV vírusok va-
lamelyike által okozott kórba. A 
lányoknak már akár a 20-as éve-
iktől ajánlott részt vennie ezen a 
vizsgálaton. Sokan kellemetlen-
nek tartják, ezért nem jelennek 
meg a nőgyógyászuknál, pedig 
ha csak belegondolunk, hogy 
egy méhnyakrák műtét vagy ke-
zelés ennél sokkal kellemetle-
nebb, akkor annyira nem is tűnik 

nagy áldozatnak ez a vizsgálat. 
2014-től a HPV oltás ingyenesen 
elérhető az általános iskolás 13-
14 éves lányok számára. 

Kiemelten érinti a hölgyeket 
még a terhességi cukorbeteg-
ség kialakulása is. November 
hónapban ünnepeltük a Cukor-
betegség világnapját, melynek 
kiemelt témája a nők diabéte-
sze volt. A terhesség alatt csök-
ken a szövetek inzulinérzékeny-
sége, ami a hasnyálmirigyet a 
szokásosnál erősebb munkára 
készteti. A nők 7-8%-ának szer-
vezete a terhesség alatt nem ké-
pes megfelelni ennek a foko-
zott igénynek, emiatt megnő a 
vércukorszintjük. 7-ből 1 szüle-
tést a terhességi cukorbetegség 
(GDM: gesztációs diabetes) be-
folyásol.

Nagyon fontos, hogy gyer-
mek megszületése után 6 hét-
tel történjen vércukor-mérés, 
végezzék el a glukóztolerancia 
tesztet. A terhességi cukorbe-
tegségben szenvedő nők körül-
belül 90%-ánál a cukorbeteg-
ség megszűnik a szülés után. A 
korábban terhességi cukorbe-
tegségben szenvedő nők kö-
rülbelül felénél végül kialakult 
a cukorbetegség. Ez évekkel 
gyermeke születése után is be-
következhet. Érdemes megis-
merni a 2-es típusú cukorbe-
tegség tüneteit, hogy figyelni 
tudjuk esetleges kialakulásukat.

Szentesi fotó hozta el a közönségdíjat

Nő az egészség
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A HSZC Zsoldos Ferenc 
Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolájának 40 diákja a Határtala-
nul pályázat keretében 2017. ok-
tóber 2 – 6-ig, 5 napot tölthetett 
el Erdélyben. A kirándulás tar-
talmas programja néha feszített 
tempót kívánt, de olyan külön-
leges és varázslatos történelmi 
helyekre, természeti csodákhoz 
jutottak el a tanulók, melyek biz-
tosan nyomot hagynak ifjúkori 
emlékeikben.

Már az utazás első napja sok lát-
nivalót tartogatott a résztvevők szá-
mára: Nagyszalontán megtekintet-
ték és megkoszorúzták Arany János 
szülőházát és a Csonka Tornyot. Ko-
lozsváron tiszteletüket tették a Má-
tyás-szobornál, Hunyadi Mátyás 
szülőházánál és virágot helyeztek el 
a Mátyás templomban. Székelyud-
varhelyen megkoszorúzták a szé-
kely katona szobrát, Csíksomlyón 
megcsodálták a kegytemplomot, 
majd elfoglalták szállásukat Kézdi-
vásárhelyen, a Gábor Áron Szakkö-

zépiskola Kollégiumában. 
A második napon Zágonba, 

Brassóba, a Tölcsvári Kastélyba és a 
Rozsnyói Várhoz látogattak el a di-
ákok. 

A harmadik nap célja a sepsi-
szentgyörgyi testvériskola, a Pus-
kás Tivadar Műszaki Szakközép-
iskola megtekintése volt. A helyi 
Székely Múzeum és a Vadásza-

ti Múzeum bemutatása után az is-
kola életébe kaptak betekintést a 
tanulók, majd közösen elkészítet-
tek egy emlékplakettet. A két kö-
zépiskola diákjai ismerkedtek, be-
szélgettek egymással, barátságok 
kezdődtek, várva a tavaszi újabb 
találkozót. 

A negyedik nap természeti szép-
ségeket csodálhattak meg a tanu-
lók. A Büdös-barlang és a Szent 
Anna tó nagy hatást gyakoroltak a 
diákokra. Délután Kézdivásárhely 
nevezetességeivel ismerkedett a 
csoport. 

A hazafelé vezető út is sok ér-
dekességet tartalmazott: Fogarasi 
Vár, Nagyszeben belvárosa, a Dévai 
Vár és Bethlen Gábor szülőháza, Ily-
lyefalván. Az utolsó megálló Arad 
városa volt, ahol október 6-án az 
aradi vértanúk emléknapján tisz-
teletüket tették az emlékhelyeken. 
Megkoszorúztak a vértanúk földi 
maradványainak sírhalmát és Arad 
belvárosában a történelmi emlék-
művet.

Aradon a Megbékélés Parkban, a Szabadságszobornál

Palicska Irén

Reggeli vízilabda edzés, la-
tin-amerikai táncok, média, drá-
maelőadás, biológia, kémia, 
angol, francia, latin, sportelmé-
let– összesen 32 óra várta a le-
endő gimnazistákat a Horváth 
Mihály Gimnázium nyílt napján 
november 15-én.  

Arra a kérdésre, hogy mennyire 
népszerű ma a HMG, Tóth Tamás az 
iskola igazgatója úgy nyilatkozott, 
hogy igen nagy a népszerűsége 
a gimnáziumnak és a képzéseik-
nek, hiszen jelentős a túljelentke-
zés. Azt szeretnék elérni, hogy mi-
nél több szentesi és környékbeli 
diák helyben maradjon, hogy a 

jó tanulóknak megadják azt, amit 
esetleg távolabbi iskoláktól remél-
nek. Minél jobban szeretnék őket 
felkészíteni a felsőoktatásba való 
bejutásra és a benn maradásra. A 
legnépszerűbbek a biológia-ké-
mia, az angol és az irodalmi-drá-
mai tagozat. A legnagyobb a túl-
jelentkezés a biológia-kémia 
szakon, az irodalmi-drámain már 
nincs négy-ötszörös túljelentke-
zés, hiszen az országban több he-
lyen indítottak ilyen képzést, de a 
szentesi a legelső és sokak szerint 
a legszínvonalasabb is. 

A biológia-kémia tagozatra azo-
kat a diákokat várják, akik valami-
lyen szinten érdeklődnek a tan-
tárgyak iránt, hiszen ezzel a két 

szakkal nagyon jó végzettséget le-
het szerezni, mint az orvos, gyógy-
szerész, vegyész, biológus vagy 
akár környezetmérnök –mondta 
el az igazgató, aki maga is kémi-
át oktat. Erről a tagozatról rend-
szeresen felveszik a gimnázium ta-
nulóit komoly egyetemekre. Mivel 
mind a két tantárgy kísérletező, 
így fontosnak tartják, hogy a gya-
korlati képzést is megkapják a fi-
atalok. Ehhez jól felszerelt labora-
tóriumaik vannak (egy biológia és 
két kémia), így felújított szép kör-
nyezetben dolgozhatnak a diákok. 
Az országos versenyeken rendsze-
resen elindulnak, és sokszor szép 
eredményeket érnek el. 

A másik népszerű szak az an-
gol. Ragányi Vincze Ildikó tagozat-
vezető a nyelvtudás és a nyelvta-
nulás jelentőségéről tájékoztatta a 
szülőket. A gimnáziumban a hasz-
nálható és beszédközpontú nyelv-
tudásra helyezik a hangsúlyt, lek-
tori órákkal. Ami azt jelenti, hogy a 
nyelvtagozaton egy vagy két órát 
tudnak biztosítani angol és ameri-
kai anyanyelvi lektorral. Rengeteg 
versenyen vehetnek részt a diá-
kok. A tagozaton emelt óraszám-
ban tanítják az angolt, 9. és 10. 
évfolyamon heti hét órában, 11-
ben hat, 12. osztályban öt órában, 
és ugyanígy a második nyelvet is 
emelt óraszámban sajátítják el a 

tanulók. A középszintű érettségit 
akár már 10. osztályban megsze-
rezhetik, de a cél az emelt szintű 
érettségi és a nyelvvizsga, amit az 
iskolában is letehetnek. Ehhez biz-
tosítanak szakkört és nyelvvizsgá-
ra felkészítő tanfolyamot is. Az an-
gol nyelvtagozaton nincs felvételi, 
de év elején írnak egy szintfelmé-
rőt, ami alapján két csoportba ke-
rülnek a diákok, de negyedik év 
végére mindenki eljuthat ugyan-
arra a szintre. 

Továbbra is népszerű az irodal-
mi- drámai-média tagozat. Veze-
tőjétől, Szurmik Zoltántól meg-
tudtuk, a legfontosabb dolog, ami 
foglalkoztatja őket a 21. század-
ban, hogy ezekkel a gyerekekkel, 
akik ide járnak a gimnáziumba, mi 
lesz, ha felnőttek lesznek. A tech-
nikai fejlődésnek köszönhetően 
nagyon gyorsan változik a világ, és 
nincsenek kijelölt utak. Ezeknek a 
diákoknak 10 év múlva olyan szak-
mát kell választaniuk, amelyek 
most még nem is léteznek. A tago-
zat fő célkitűzése, hogy olyan fia-
talokat neveljenek és készítsenek 
fel az érettségi vizsgára, akik bár-
hol megállják a helyüket. Vagyis le-
gyenek nyitottak és érdeklődőek, 
tudjanak kommunikálni és közös-
ségben együtt dolgozni. Nyilván a 
színművészet iránt érdeklődő di-
ákokat is várják, hiszen még min-
dig cél a Színművészeti Egyetemre 
való bejutás. De az elsődleges cél a 
személyiségfejlesztés. Az, hogy is-
merjék meg önmagukat és találja-
nak egy boldog felnőtt életet.

Nyílt nap a HMG-ben

A cél, hogy minél több szentesi diák
maradjon helyben

Határtalanul Erdélyben
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Palicska Irén

Egy évvel ezelőtt Szentesi 
Hősök rovatunkban mutattuk 
be, szeptemberben a jelölé-
se kapcsán beszélgettünk, ma 
pedig egy egész ország ismer-
heti Sebők Erikát, aki novem-
ber 16-án a zsűri díját vehette 
át az egészségügyi szakdol-
gozó kategóriában a Richter 
Aranyanyu Díjátadón.

Ezt olyan nőknek, orvosnők-
nek, pedagógusoknak, egész-
ségügyi szakdolgozóknak, szoci-
ális területen dolgozóknak ítélik 
oda, akik a munkájuk mellett va-
lami kiemelkedőt alkotnak, sza-
badidejüket áldozva rá. A szente-
si ápolónő három éve írja blogját 
az interneten, lelkileg támogatva 
ezzel az egészségügyben dolgo-
zó társait. 

Erika párjával, és gyermekei-
vel érkezett a díjátadóra, ame-
lyet Budapesten a Music Center-
ben rendeztek. Természetesen 
ott volt a jelölője, Kis Erika is, 
aki Turán ápolónő. A ceremóni-
án különleges és életre szóló él-
ményben volt része, hostessek 
kísérték, azonnal fotó készült 

róla, pezsgővel kínálták. Sokak-
kal megismerkedett, többek kö-
zött a szervezőkkel is. Legelőször 
Rácz Zsuzsa írónő – akitől a díjat 
is átvette – köszöntötte, átölelte, 
az egész Aranyanyu csapat na-
gyon közvetlen, elfogadó és ked-
ves volt. Egyáltalán nem érezte, 
hogy egy kis vidéki kórház ápo-
lónője – idézte fel az estét.  

– Amikor megtudtam, hogy én 
vagyok a zsűri-díjas, sírva fakad-
tam. Annyira örültem, hogy azt 
el se lehet mondani. Nagyon bol-
dog voltam. Az egész este olyan 
csodálatos volt – mesélte Erika.  
Ezek nagyon jól megírt blogbe-
jegyzések – emelte ki az átadá-
sakor Rácz Zsuzsa írónő. A nővér 
megköszönte a családjának és a 
jelölőjének is a díjat. A világ leg-
emberibb és legcsodálatosabb 
hivatásának nevezte szakmá-
ját. Az emberi tragédiák mögött 
mindig megpróbálja meglátni a 
szépséget - mondta a közönség 
előtt. 

Az ápolónő szerint ez a nők 
legnagyobb elismerése ma Ma-
gyarországon, nem is számított 
rá, és nagyon nehezen fogta fel, 
hogy ezt megkapta. Úgy érzi, ez-

zel elismerték a hivatását, és azt, 
hogy blogjában róluk, értük ír. 
Az esemény után két nappal írta 
meg élményeit, amelyben meg-
köszönte ápoló társainak, hogy 
vannak, ki mernek állni, és büsz-
kék a hivatásukra. „Ami a legfon-
tosabb, hogy ez a díj, nem az 
enyém, hanem a miénk” – hang-
súlyozta ismét Erika. Lehet, hogy 
az ő polcán van, de minden szak-
mában dolgozó érezze magáé-
nak. Ezzel Szentes is megkapta 
ezt az elismerést. Nagyon szere-
ti ezt a várost, itt nőtt fel, szere-
ti a kórházat, az itteni embereket, 
nem is tudna innen elmenni. Se-
bők Erika lassan harminc éve dol-
gozik a Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórházban, amelyet 
második otthonának tekint. Je-
lenleg a belgyógyászaton ápoló-
nő, és mint mondja, az élete a hi-
vatása. 

Ezzel felkerült a korona az 
Ápolónő blogra – mondja Eri-
ka, és reméli, hogy sokáig tudja 
még folytatni. Hiszi, hogy még 
van tovább, van még fentebb, 
és több mindent el lehet érni a 
szakmájukban is. Új céljai is van-
nak, például egy második könyv 

megírása, amely teljesen más 
hangvételű lenne, mint az Egy 
Nővér Naplója. Talán a díj által 
nagyobb nyilvánosságot kaphat, 
és szeretne olyan helyre eljut-
ni, ahol elmondhatná szakmájuk 
gondjait, és azok meghallgatásra 
találnának. A legnagyobb célja 
mégis az, hogy egyre több nővér 
álljon a betegágyak mellett, mert 
minél többen vannak, annál ha-
tékonyabban tudják végezni a 
munkájukat, ez pedig magával 
hozná a társadalmi megbecsült-
ségüket. 

Szentesre került a Richter Aranyanyu Díj

1977. május 25-én, mindössze 
harminckét amerikai filmszín-
házban bemutattak egy függet-
len science-fiction filmet, amely 
szűkös anyagi keretből, komoly 
nehézségek árán született. Egy 
jóformán névtelen rendező ál-
modta meg, vetette papírra és 
forgatta le, akit George Lucasnak 
hívtak. A Csillagok háborúja pil-
lanatok alatt világszerte töme-
geket vonzott, és megdöntött 
minden korábbi bevételi rekor-

dot. Az űrmítosz generációkon 
átívelő népszerűsége azonban 
nem Lucas egyedüli filmtörté-
neti érdeme: neki köszönhetjük 
Indiana Jones ikonikus alakját, 
valamint hogy a filmipar forra-
dalmasította a speciális effek-
tusokat, a mozifilmek hangzás-
világát, és út nyílt egy újfajta 
forgalmazás irányába.

A hírhedten zárkózott, öntör-
vényű és kontrollmániás rende-
ző életrajzi kötete hol feleme-
lő, hol provokatív magánéleti és 
szakmai eseményeken keresz-
tül mutatja be, hogyan bonta-
kozott ki ez a korszakalkotó kar-
rier, és miként formálták Lucas 
jellemét olyan alkotó- és pálya-
társak, mint Francis Ford Copp-
ola, Steven Spielberg vagy Har-
rison Ford.

Halhatatlan hőseihez hasonló-
an George Lucasnak a filmvilág-
ra gyakorolt hatása a mai napig 
töretlen. Egyedülálló karrierje és 
az a bizonyos messzi-messzi ga-
laxis most végre kézzel fogható 
közelségbe kerül.

Galaxisokon innen és túl
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Halupa B. Eszter

Három életet ment meg 
egy véradás – szokták mon-
dani. Könnyű utánaszámol-
ni, ahogy címlapunkon is 
látható, néhány többszö-
rös véradó, több ezer ember 
életét mentheti meg. Nagy-
lelkű adakozásukat minden 
évben elismeri a város, azon-
ban minden jutalomnál na-
gyobb elismerést jelenthet 
az, ha szemébe nézhetnek 
annak, akinek véradásuk-
kal megmentették az életét. 
Cikkünkkel nekik, az önzet-
len segítőknek mondunk kö-
szönetet.

– Hazaérkeztem – kezdte 
beszédét dr. Szekeres Veroni-
ka. Az Országos Vérellátó Szol-
gálat régióigazgató főorvo-
sa hazajár Szentesre, hiszen 
hosszú éveken át dolgozott 
a város vérközpontjában. Ki-
emelte a régió magas véradá-
si kedvét, és azt, hogy az él-
tető adományra továbbra is 
nagy szükség van, hiszen a ko-

rábban gyógyíthatatlannak 
hitt betegségek kezelésében 
elengedhetetlenek a „leadott 
adományokból” előállított vér-
készítmények. – Ezért kérem 
önöket, hogy neveljék erre a 
fiatalokat. Manapság sokkal 
nehezebb megszólítani őket. 
Az önök példája mutatja, hogy 
jó dolog ebbe a nagyszerű csa-
ládba tartozni. Valaki már 170-
szer nyújtotta a karját. A saját 
szövetdarabjukat adják vala-
kinek önzetlenül és ismeretle-
nül azért, hogy meggyógyul-
jon. Ezt a szemléletet kellene 
átadni a fiataloknak. Higgyék 
el, fogékonyak rá – hangsú-
lyozta dr. Szekeres Veronika. 
Felelevenítette, nemrégen egy 
18 fős gyermekcsoport járt 
a szegedi vérellátóban. – Be-
széltünk nekik a vérről, a véra-
dásról, a transzfúzióról. Csillo-
gó gyermekszemeket láttunk, 
látszott, hogy készültek arra, 
hogy eljönnek ide – fogalma-
zott. 

Dr. Molnár Gyula főorvos az 
„Együtt a Véradókért Szen-

tesen” Alapítvány létrehozá-
sáról beszélt. Helyi és térségi 
vállalat is támogatta a meg-
alapítását. – Példaértékű, az 
országban elsőként jött létre. 
Köszönjük mindazoknak, akik 
segítenek – mondta, majd át-
adta a többszörös véradóknak 
járó kitüntetéseket. Közülük is 
kiemelkedik László Sándor, aki 
170-szer, és Király József, aki 
150-szer nyújtotta a karját. 

– Aki már egyszer adott vért, 
és eljön másodjára is, az már 
hős. Aki többször is ad, talán 
még több megbecsülést érde-
melne. A véradó ember, a leg-
nagyobb betűvel írva. Azért, 
mert 21 év alatt láttam őket 
hóban, fagyban és kánikulá-
ban. Mindig eljöttek vért adni, 
mert kötelességüknek érezték 
– mondta Agócs Lászlóné, a Vö-
röskereszt területi szerveze-
tének vezetője, akinek elévül-
hetetlen szerepe van a helyi 
véradás megszervezésében. 

Egyre nagyobb szerepet kap 
a város középiskoláiban az is-
kolaszintű véradás megszerve-
zése. A napokban már a Boros 
falain belül is karjukat nyújtot-
ták a fiatalok. Kertész Ildikó, a 
Terney Béla kollégium intéz-
ményvezetője szerint nem-
csak a véradás szervezésében, 

hanem az önkéntesség kiala-
kításában is nagy felelőssé-
gük van az iskoláknak. – Fon-
tos, hogy természetessé váljon 
egy középiskolás számára az, 
hogy saját elhatározásából se-
gítse a társait, a felnőtteket, a 
betegeket. Azt látom, hogy fo-
gékonyak erre az eszmeiség-
re – fogalmazott lapunknak. A 
kollégium már nyolc éve szer-
vez véradást, évente legalább 
két alkalommal. – Egyre több 
gyermek ad vért. Örömünkre 
szolgál, hogy azok a gyerekek, 
akik nálunk adtak először vért, 
utána sokszoros véradók lesz-
nek. A Vöröskereszttel kiváló 
szakmai kapcsolatot ápolunk. 
Ebben a tanévben már vörös-
keresztes témanapot is tar-
tottunk, amelyen a szervezet 
szakemberei tartottak előa-
dást – folytatta Kertész Ildikó.

Pintér Etelka, a Zsoldos-isko-
la vezetője hozzátette, hogy 
intézményük fontosnak tart-
ja a tanulók tájékoztatását, így 
meghívták a Zsoldos-napokra 
Agócs Lászlónét, aki az újra-
élesztésről és a véradásról be-
szélt. Az igazgatónő elmondta 
azt is, hogy nem kell felhívni a 
diákjaik figyelmét az adakozás 
fontosságára. – Ötven óra ön-
kéntes munkát kell teljesíte-
niük az érettségihez. Nyitot-
tak, tudják, hogy van véradás. 
Sokszor problémát jelent szá-
mukra, hogy gyakorlaton van-
nak, és nem tudnak bejönni. A 
mi gyerekeink között sok ele-
sett van. Ők lehet, hogy job-
ban tudják, hogy mennyire 
fontos a segítségnyújtás – je-
gyezte meg. Kiemelte a példa-
mutatás fontosságát is, hiszen 
amíg tehette, rendszeresen 
adott vért.

Ezrek életét mentik meg

Véradók: egy családot alkotnak

 Városi Könyvtár
November 28-án, kedden 18 

órakor Milyen a jó főnök a grafo-
lógus szemével? címmel K. Hor-
váthné Szabó Edit tart előadást.

November 29-én, szerdán 18 
órakor a Különös esetek a ma-
gyar történelemben című so-
rozat következő része: IV. (Kun) 
László király élete és halála. 
Előadó: Poszler György tanár.

December elsején, pénteken 
17 órakor Hegyi Endre fotográ-
fus megnyitja Doberdótól Ferrá-

ri Violettáig című első világhá-
borús emlék- és fotókiállítását. 
Az első világháború szentesi 
eseményeit, emlékhelyeit Tímár 
Ferenc informatikus-könyvtá-
ros ismerteti. Narrátor: Hevesi 
Anett. A belépés díjtalan. Meg-
tekinthető: december 14-ig.

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. 

Petőfi Café
November 29-én, szerdán 18 

órakor Kabai Alex - Egy darabot 

a szívemből című élő akusztikus 
koncertje lesz.

Szecessziós Ház
December 1-jén, pénteken 18 

órai kezdettel a Szentesi Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Isko-
la Adventi hangversenyével vár-
ják az érdeklődőket.

December 4-én, hétfőn 16 és 
18 óra között a Mikulás előszo-
bája elnevezésű városi mikulás-
váró ünnepséget rendezik meg. 
16 órától ráhangolódás a Má-
téffy utcai óvodásokkal, 16.05 
kor ünnepélyes megnyitó. 

P r o g r a m a j á n l ó

László Sándor 170, Király József 
150, Nagy Mihályné  140, Dunai 
József 120, Gömöri László 120, 
Pászti Ferenc 120, Samu Imre 
120, Vincze Mátyás 120, Budai 

Sándorné 110, Papp Ferenc 110, 
Vida István 120, Kiss Lajos 100, 
Németh Ferenc 100, Kovács La-

jos 100 alkalommal nyújtotta 
karját, hogy vért adjon. 
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Resz Anita

Amikor kiköltöztünk a ta-
nyára az egy éves Eszterrel és 
pocakomban a 3 hónapos Ad-
rienn babával, a szomszédasz-
szony elmesélte, milyen ne-
héz is volt neki hajdanán az 
élet két pici gyerekkel és az ál-
latokkal. Az ő lányai között is 
kicsi a korkülönbség. A négy-
éves lánya döbbenten, egy 
szó nélkül állt a házuk ajtajá-
ban, miközben ő a kétévessel 
a karjában rohant a legelésző 
birkák után, nehogy átmen-
jenek más földjére. Arra gon-
doltam, ilyen velem nem fog 
előfordulni. Dehogynem, sőt 
űbereltem!

Eszter 2 éves, a picike 6 hóna-
pos. Békében, boldogságban sé-
táltunk a gyepen a sóvirágok kö-
zött, amikor bégetést hallottam, 
ami gyanúsan közelről jött. Mi-
vel a konyhakert kerítését ép-
pen felújítjuk, a birkáinkat csak 
a hodály körüli területre enged-
tük ki. Azon a kapun egy patkó 
van, amit Eszter előszeretettel 
levesz, kinyitja, becsukja a ka-
put. Jó játék, de gyakran elfelejt-
jük visszatenni a patkót. Tehát a 
birkák kijöttek onnan. Oké, nem 
nagy ügy, szépen visszacsaljuk 
őket kukoricával. Igen ám, de a 
nagykapu is tárva-nyitva! 20 vér-
szemet kapott birkát visszate-

relni a gyepről nem kis feladat. 
Gyorsan mérlegeltem, döntöt-
tem, a kicsi Adriennt kikaptam 
a babakocsiból, Esztert a má-
sik karomba vettem és futás. A 
lányaim nem kövérek, de azért 
ruhástól, kissapkástól, cipőstől 
nyomtak 20 kilót. Én meg 50. Le-
vágtuk a sprintet, becsuktam a 
nagykaput a csalódott kosunk 
orra előtt-mindig ő megy elöl, 
a fő gonosztevő… Eszter most 
értette meg miért rohantunk 
és örömmel felrikkant: fiúbirká, 
kosi, Mujja! (Kissé ellentmondá-
sosan Mulyának neveztem el 
őnagyságát.) Korai azonban az 

öröm, a nyáj megindul a kony-
hakert felé. A gyerekek kacag-
nak, Adrienn már köldökig érő 
nyáltócsát eregetett, annyira él-
vezi, hogy Anyuka szalad velük. 
Fél óra mire a jószágok megér-
tik, hogy nem szeretném, ha az 
orgonabokrokról még a kérget 
is lehántanák, éppen elég, hogy 
a leveleket már lerágták. Vissza-
cammogtak. Este Apuka kicse-
rélte bonyolultabbra a zárat, Esz-
terbiztosra, hogy legközelebb 
ne keljen erőpróbáznom. 

Egy másik alkalommal Mulya 
kiosont és rávetette magát a lu-
cernaszénára. Az anyajuhok sze-

rencsére nem merték követni, 
akkor már nem lenne a bálából 
semmi. A komondorunk nem 
igazán értette meg, mi a feladat, 
így össze-vissza kergettük a kost, 
a kezemben Adriennt tartottam, 
Eszter a sarokban állt. A szemte-
len kos végül rálépett Eszter lá-
bára, úgy iszkolt be a helyére. Az 
én hős nagylányom nem sírt, sőt 
élmény volt neki, azóta minden 
nap többször elmondja, hogy: 
kint van Mujja, lép lábi.

A másik fél, Mulya szemszögé-
ből megközelítve valószínűleg 
jogosak ezek a gaztettek. Esz-
ter nagyon tájékozott a tanya-
si állatok szaporodásbiológiá-
jával kapcsolatban. Simogatta 
Mulya hasát és széles vigyorral 
megjegyezte, hogy: kicsi birká 
poci. Azaz Mulya vemhes, azért 
ilyen kövér. Elmagyaráztam neki, 
hogy csak az anyuka birkáknak 
van kicsike a pocakjában. Lát-
szólag megértette. Megkerülte 
a kost, akkor már tudtam, hogy 
nevetni fogunk. Rámutatott a 
hátuljára, jó hangosan elmond-
ta: kicsi birkászopi. Mulya ezt a 
sértést már végképp nem tud-
ta elviselni, méghogy neki tőgye 
lenne és szoptatna! Bosszút for-
ralva elsétált. Adrienn is kacará-
szott a karomban, úgy gondo-
lom, ők igazán boldog tanyasi 
babák.

Baba a fedélzeten

Bari-sztori

ZSÁKOLÓKOCSI olcsón eladó. Tele-
fon:30/685-8866

NÉGY darab téli gumi 165” x 13” mé-
retű újszerű állapotban eladó. Telefon: 
30/685-8866 

ARISTON gázbojler 120 literes kémé-
nyes, új 150-es zománcos fürdőkád, 80 
cm-es kocsikeréklámpa eladó, vagy női 
kerékpárra cserélhető ár egyeztetéssel. 
Telefon: 30/948-7134

PALACKOS gáztűzhely, jó állapotú 
egyszemélyes ágyneműtartós heverő, alig 
használt mikrohullámú sütő, férfi Csepel 
kerékpár eladó. Telefon: 30/710-4131

KÉTAJTÓS szekrény 3000 Ft, vitrines 
szekrény 3000 Ft, ágyneműtartós kétsze-
mélyes heverő 1000 Ft-ért eladó. Telefon: 
30/441-4845, 70/515-3423

KÉTSZOBÁS szentesi ház garázzsal, 
melléképülettel 9.5 M forintért eladó. Te-
lefon: 30/340-0048

ROSSIGNOL síléc, 190cm-es és alig 
használt síbakancs 42-es méretű kedvező 
áron eladó. Telefon: 20/2144-996

SZENTESI söröző (Jókai utca és sé-
tálo utca) pultost és pohárszedőt keres! 
Jelentkezés fényképes rövid bemutatkozó 
levélben a gepjatek@freemail.hu e-mail 
címen, vagy a 70/884-3541-es telefon-
számon.

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

MAGÁNJELLEGŰ, nem bálás, teljes 
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. Telefon: 
30/5213525

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

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

NAGYHEGYEN, 3000 m2 gyümöl-
csös eladó. Villany, víz, fúrt kút, szivaty-
tyúház, 2 faház és egy téglaépület van. Az 
egész kert vízvezeték rendszerrel beépí-
tett. Irányár: 4.5 M Ft.  Telefon: 70/405-
6116

SZENTESEN a Vásárhelyi út mellett 
3500 m2 bekerített földterület eladó. Ipa-
ri áram, 220V, vezetékes víz, 2 fúrt kút, 
szerszámos bódé. Irányár:2 m Ft. Tel: 
70/619-8125,

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

TAKARÍTÁST, idős gondozást válla-

lok december 2-től hétfő, kedd és pénte-
ken délelőtt. Csak hölgyek jelentkezését 
várom Szentes belterületéről. Telefon: 
70/5437-601

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

KORTÁRS festőtől olajfestmény vá-
sárlási lehetőség. Az alkotótól széles vá-
lasztékban vásárolhatók gyönyörű tájké-
pek, csendéletek. Érdeklődni, időpontot 
egyeztetni az alábbi telefonszámon lehet: 
63/313-004, 20/318-8059

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

SZÉP szürke és cirmos cicákat elaján-
dékoznék. Telefon:30/685-8866

KÖZPONTBAN panel programos 
felújított 5. emeleti 2+1 fél szoba + étke-
zős, 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, garázzsal, nagy ud-

varral eladó. Ugyanitt kétfunkciós mo-
dern 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 (SERVANT), 
patentozó és gombbehúzó tartozékokkal 
eladó. Telefon: 30/64-0701

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

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

MARSHALL gitárerősítő (valvestate 
8020), 20 watt, 25000 Ft.- ért eladó.  Tele-
fon: 20/312 4978

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

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

MALACOK eladók. Telefon: 30/515-
6033

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

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

A tavalyi „Hangok hete” után 
ezúttal az idegen nyelvek hete-
ként hirdették meg az immáron 
10. Erzsébet-hetet a Szent Er-
zsébet Katolikus Általános Isko-
la és Óvodában. 

November 13-án az iskola ud-
varán található kopjafánál emlé-
keztek az intézmény névadójára. 
Másnap délelőtt a kisdiákok népi 
táncokkal nyitották meg a ha-
gyományos udvari vásárt, ahol a 
kézműves délutánokon készített 
ajándéktárgyakat vásárolhatták 
meg az érdeklődők. Egyre inkább 
átveszik a szülők az irányítást, eb-
ben a tanévben kérték, hogy hadd 
járjanak be többször, ne csak egy 
kézműves délutánt tartsunk, 
mondta Siposné Miskolczi Gyöngyi 
igazgató. Így aztán együtt varrtak, 
ragasztottak a gyerekekkel, kü-
lönböző használati tárgyakat, ka-
rácsonyra ajándékokat, zsákba-

macskát, táskákat, lakásdíszeket 
– próbálnak haladni a korral és a 
kihívásokkal. 45 duó részvételével 
megrendezték a páros versmon-
dó versenyt Duó dallam nélkül, a 
pénteki napon Hang-Ár címmel 
idegen nyelven éneklő osztályok 
mutatkoztak be. Rendhagyó föld-
rajzóra keretében Jakab Sándor 
és Kenyeres Oszkár tette tisztele-
tét ismét az iskolában: a Hazajáró 
című ismeretterjesztő műsor sze-
replői 2014-ben jártak először vá-
rosunkban, másodszor az iskola 
vendégeiként. Horváth Miklósné 
igazgatóhelyettes úgy tudja, van 
olyan diák, aki figyelemmel kö-
veti a műsort, de a többség egy-
egy ilyen földrajzóra után elkezdi 
nézni.  Földrajz-, irodalom-, törté-
nelemórákon is használható a Ha-
zajáró percek levetítése. Ám nem 
csak a komolyságé volt a fősze-
rep ezen a héten: népi társasjáté-
kokkal, például egy látványos, fá-
ból készült körhintával érkezett a 

tornaterembe Csongrádról a Fahí-
di Hagyományőrző Tanya, a Vaga 
Banda gólyalábasai pedig az ud-
varon szórakoztatták a gyereke-
ket és tanáraikat. Focimérkőzése-
ket is rendeztek, és a meghívásos 
röplapda kupára is rengeteg ne-
vezés érkezett. 

Szentmisével zárult az Erzsé-
bet-hét, mert november 19-e 
éppen vasárnapra esett. A Szent 
Anna templomban Szent Erzsé-
bet Rózsái Alapítvány 2-2 díját 

adták át a példamutató közös-
ségi munkáért, a pedagógus Er-
zsébet-díjat Csiszárné Bánszegi 
Zsuzsanna kapta, míg a másik dí-
jazott Bárkai Magdolna, a gazda-
sági iroda munkatársa. Diákok is 
kiérdemelték az Erzsébet-díjat: 
a 6. B-s Horváth Kata és a 4. B-s 
Rapos Tímea. Az elmúlt években 
nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nye alapján a szentesi Karitász el-
ismerésben részesítette Benedek 
Viktóriát.

 Erzsébet-hét szülőkkel és Hazajárókkal

Palicska Irén

A Hódmezővásárhelyi Szak-
képzési Centrum Zsoldos Fe-
renc Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája Honvéd Kadét 
programjának két diákja is ál-
lami ösztöndíjat kapott. Tóth 
Rebeka 11. K osztályos tanuló 
Béri Balogh Ádám ösztöndíjat, 
Borsi Milán szintén 11. K osz-
tályos tanuló pedig Lippai Ba-
lázs esélyegyenlőségi ösztön-
díjat vehetett át. 

Az ünnepélyes átadót novem-
ber 10-én rendezték a Stefánia Pa-
lotában, ahol Varga Tamás, a Hon-
védelmi Minisztérium parlamenti 
államtitkára adta át az elismerése-
ket. A minisztérium havi 48.300 fo-

rinttal támogatja a fiatalok tanul-
mányait. 

Az iskolában 2003 óta működik 
a Honvéd Kadét program (koráb-
bi nevén: Katona Suli). A kezdetek-
től részt vesz benne, szaktanárként 
és osztályfőnökként is segíti a mun-
kát Kovácsné Madácsy Ágota, aki-
től megtudtuk, hogy az elsődleges 
feladat a leendő katonák, tisztek, 
tiszthelyettesek képzése, hogy mi-
nél többen válasszák ezt a hiva-
tást. Minden évben vannak olyan 
tanulók, akik vagy az altiszti aka-
démiára jelentkeznek, vagy sorál-
lományba lépnek, és katonai szol-
gálatot teljesítenek. A Béri Balogh 
Ádám ösztöndíj feltétele a kiemel-
kedő tanulmányi eredmény, a pél-

dás magatartás, illetve honvédelmi 
ismeretekből és katonai alapisme-
retekből is jó jegyet kell szerezni. 
Rebeka minden feltételnek meg-
felelt, nagyon szorgalmas, igyekvő 
és a katonai pálya iránt elhivatott 
tanulóról van szó, aki a tanárnő re-
ményei szerint felvételt nyer majd a 
Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára. 

Borsi Milán a másik nagyon el-
hivatott tanuló, aki a Lippai Ba-
lázs Esélyegyenlőségi Ösztöndíjat 
kapta meg, amelyet az országban 
mindössze tízen vehettek át. Itt 
3,5-ös tanulmányi átlagot kellett 
elérni. Milán többre is képes len-
ne- fogalmazott a tanárnő, de ép-
pen azok a körülmények, amelyek 
hátráltatják a tanulmányait, talán a 
támogatás segítségével kiegyenlí-
tődnek, és biztosan jobb eredmé-
nyeket tud majd elérni. Félévente 
be kell küldeni a diákok eredmé-
nyeit és jövőre újra kell pályázni. 
Az osztályfőnök látja rajtuk, hogy 
az ünnepélyes átadó után a fiata-
lok még nagyobb elánnal tanul-
nak, még figyelmesebbek és talán 
még inkább nő az elhivatottságuk. 

A két ösztöndíjast arról kérdez-
tem, miért vonzó számukra a ka-
tonai pálya? Rebeka a megélhetés 
miatt választaná ezt a hivatást, sta-
bil álláslehetőséget nyújt, hiszen 
katonákra mindig is szükség volt 
a történelem során. Milán a haza-

szeretetet és a kihívásokat emlí-
tette.  Az iskolában tanulnak kato-
nai alapismereteket, gépészetet, 
önvédelmet, humán tantárgya-
kat. Rebeka Szentesen a műsza-
ki ezrednél helyezkedne el, Milán 
lövész szeretne lenni, és a hód-
mezővásárhelyi Bocskai István Lö-
vészdandárhoz menne. Mindkét 
fiatal vállalna külföldi szolgála-
tot is. Rebeka érdekesnek nevez-
te a missziós munkát, ahol a nyel-
vet is gyakorolhatja, ő vállalkozó 
szellem, így mindenképpen kipró-
bálná. Az ösztöndíjat mindketten 
jogosítvány megszerzésére fordí-
tanák. 

Pintér Etelka igazgatónő is 
részt vett az ünnepélyes átadá-
son, amely neki is és a diákoknak 
is nagyon szép és örök élmény. El-
mondta, hogy majdnem minden 
évben van ösztöndíjasuk. Büszke-
séggel tölti el a két tanuló telje-
sítménye. Ez azt mutatja, hogy az 
iskola pedagógusai mindent meg-
tesznek, és azok a diákok, akik ve-
vők a tanárok iránymutatására és 
segítségére, ilyen eredményeket 
tudnak elérni. Több tanuló is részt 
vehetne a pályázaton, az osztály-
ban sokan irigykednek is az ösz-
töndíjasokra, de mindenki előtt ott 
áll a lehetőség és nagyon jó moti-
váció Rebeka és Milán pozitív pél-
dája.

Állami ösztöndíjasok a Zsoldosban

Még egy lánynak is vonzó a katonai pálya
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Sebők Tamás

Telt házas előadást tartott 
a múlt héten a Kowalsky meg 
a Vega zenekar frontembe-
re, Kowalsky Balázs Gyula és 
zenekara a Zene-Világ-Zene 
koncertsorozat előadásán. A 
népszerű együttes az Esszen-
cia névre keresztelt akuszti-
kus koncertjét hozta a Kurca 
partjára. A különleges soro-
zatról a zenekar énekesével 
beszélgettünk. 

– Egy rövid, speciális előadás-
sorozattal rukkoltatok elő, mi-
lyen ötlet vezérelt benneteket en-
nek elindítására?

– Nyolc állomása van ennek 
a mini-turnénak, de gyakorla-
tilag már a februári Budapest 
Arénás nagykoncert felkészülé-
séhez tartozik az Esszencia. Itt 
megszólalnak új dalok is, telje-
sen más hangszerelésben, le-
egyszerűsítve, akusztikus hang-
szerekkel. Érdekessége, hogy 
azok a zenészek, akik ezen a tur-
nén elkísérnek. Szebényi Dani és 
Dely Domonkos is ott lesznek a 
nagykoncerten a Kowalsky meg 
a Vega zenekar mellett. Ez az 
est elsősorban nem a zenélésről 
szól, persze a dalok is fontos sze-
repét képezik az előadásnak, de 
a fő hangsúly azon a két blokkon 
van, amit a zenélések közé szo-
rítottunk, ami egy beszélgetés, a 
Kowalsky meg a Vega dalszöve-
geinek üzenetéről, vagy annak 
azok átfogó esszenciájáról.

– Miért vetődött fel ennek az 
interaktív előadásnak a gondola-
ta, mi a célotok vele?

– Bizonyos fórumokon általá-
ban pozitív visszajelzéseket kap 
a zenekar, igen széles spektru-
mon. Nem is tudom, hogy van-e 
még egy olyan csapat, akit eny-
nyire kevés kritikával illetnek, 
de azért előkerül néhány közü-
lük és ez felveti nálunk is a kér-
dést, hogy megfelelő-e, ha eny-
nyire egyszerűen fogalmazunk, 
ha az egész ennyire profán. En-
nek a miértjéről fogunk beszél-
getni, illetve hogy mi magunk 
milyen mélységeiben értjük 
azokat a fogalmakat, amiket 
használunk.

– Hat előadáson már túl vagy-
tok, mit szűrtetek le ezekből?

– Az első előadás Sopronban 
egy felmérő volt, még nem iga-
zán éreztük mi magunk, hogy 
mi is fog kikerekedni ebből a 
dologból, a közönség segített 
nekünk és nem fordítva, szó-
val ezért nagy köszönet nekik, 
de azt követően már tökéletes 
volt. Vagyis nem! Nincs tökéle-
tes előadás! Nagyon jó és han-
gulatos előadások voltak.

– Egy londoni állomás is be-
került a dátumok közé. Fontos, 
hogy a külföldi magyaroknak is 
megmutassátok az Esszenciát?

– Nem voltunk még külföl-
dön. Nem tartottam ezt annyi-
ra szem előtt. Nálunk a magyar 
szövegek vannak a középpont-

ban nem csalogatott minket 
külföld. De közben nagyot vál-
tozott a világ: Németországban 
és Angliában több százezer ma-
gyar él, így már van létjogosult-
sága annak, hogy mi külföldre 
menjünk, annak a tekintetében 
is, hogy az Aréna előtt ott te-
gyünk egy főpróbát. 

– A dalaitok túlnyomó többsé-
ge derűs, pozitív. Útmutatás ez?

– Valóban sok dalunk a derű-
re világít rá, valójában az a hely-
zet, hogy a hétköznapokban 
megpróbáljuk a dolgokat a sa-
ját maga valójában látni. Ez pon-
tosan azt jelenti, hogy a ször-
nyűségeket nyilván ugyanúgy 
látja az ember, és megpróbál-
ja a helyén is kezelni. Nem túl-
lihegve és ledegradálva. Jelen-
korban, ha összevetjük, hogyan 
is viszonyul egymáshoz az em-
beri társadalom összessége, lát-
ható, hogy gyakorlatilag végig 
pengeélen táncol a személyes és 
kollektív béke. Vagy egyáltalán 
nincs is. Úgy gondolom, hogy ez 
a dimenzió nyomasztó az élőlé-
nyekre. Az, ami jó, és pozitívan 
értékelhető, az emberi társada-
lomban, azt sem szeretnénk ró-
zsaszínűbbre festeni, mint annak 
a valódi értéke. Mivel mi így te-
kintünk a világra, ez ad egy bé-
két is a szemlélőnek. Fontos, 
hogy a szélsőséges megítélése-
ket egyre inkább derűvé alakít-
suk. Ez jelenik meg a dalainkban. 

– Végül térjünk rá egy kicsit a 
már említett jubileumi Arénás 
koncertre! Mit kell tudnunk róla?

– Hát azt, hogy k*** jó lesz! 
(nevet). Komolyra fordítva a 
szót, nagyon izgatottan várjuk, 
lelkesen készülünk rá. Ám nem 
szimplán egy ünnepi koncert 
lesz azért, mert 15 éves maga 
a zenekar – csak adnunk kellett 
neki valami címet – és nem egy 
szimpla könnyűzenei showmű-
sor lesz, hanem egy közössé-
gi élményt szeretnénk nyújta-
ni. Egy olyan élményt, ami egy 
spirituális utazás a közönség-
nek és magunknak egyaránt, és 
erre még hazai viszonylatokban 
egyáltalán nem volt példa.

Interjú Kowalsky Balázs Gyulával

Szélsőséges megítélések helyett
jöjjön a derű!

10. The Biebers

Rakjuk Össze!

9. Justin Bieber feat. BloodPop

Friends

8. Caramel

Használd A Szívedet

7. Axwell & Ingrosso

More Than You Know

6. Calvin Harris feat. Pharrell Wil-
liams & Katy Perry & Big Sean

Feels

5. Portugal. The Man

Feel It Still

4. Camila Cabello

Havana

3. Zayn feat. Sia

Dusk Till Dawn

2. Ed Sheeran 

Perfect

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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Palicska Irén

November 17. a Koraszü-
löttek Világnapja. Az elmúlt 
években egyre inkább előtér-
be kerül a téma, és mind töb-
ben figyelnek rá. Ebben na-
gyon nagy szerepe van a 
szentesi Koraszülöttekért Or-
szágos Egyesületnek (KORE). 
Elnökével, Földvári-Nagy Zsu-
zsannával beszélgettünk a vi-
lágnap itthoni eseményeiről, 
a munkájukról és az eredmé-
nyeikről. 

– Zsuzsi mit sikerült elérni az el-
múlt években?

– Az elmúlt tíz évben teljes 
mértékben fel tudtuk hívni az 
emberek figyelmét arra, hogy lé-
teznek koraszülött gyermekek, 
és milyen problémákkal küsz-
ködnek azok a családok, akik-
nél hamarabb kopogtat a gólya. 
Az, hogy ezen a napon Magyar-
országon számos városban lila 
fénnyel világítottak, és minden 
perinatális centrum próbált er-
ről megemlékezni, az nagyban 
köszönhető a KORE munkássá-
gának. 

– Hány perinatális intenzív 
centrum működik?

– Ma Magyarországon 29 ilyen 
centrum létezik, a környéken: 
Szegeden, Kecskeméten, Szol-
nokon és Gyulán. 

– Szentesen miért nem voltak 
események, hiszen az elmúlt né-
hány napod csak a fővárosra kon-
centrálódott?

– Szerencsére Szentesen nincs 
sok koraszülött gyermek. Nem 
akarom kisebbíteni a városun-
kat, hiszen óriási és gyönyörű 
meglepetést kaptam november 

17-re, de a koncentrált figyelem 
Budapestre irányul. 

– Mi volt ez a meglepetés?
– Budapesten egy taxiban 

ülve láttam meg a képet, hogy 
kivilágították a megyeházát, 
amiért nagyon hálás vagyok. Na-
gyon-nagyon sírtam – meséli 
elérzékenyülve Zsuzsi. – Vidovi-
csné Zsuzsi és Torday Heni megle-
petésnek szánták, és eltitkolták 
előlem. Rettenetesen megha-
tódtam, mert azt gondolom, 
végre egy kicsit színt kapott, 
hogy a KORE egy szentesi egye-
sület, és innen indult.

– Milyen volt az elmúlt hétvége, 
hol jártál, milyen rendezvényeken 
vettél részt?

– Rengeteg sajtómegkeresés-
nek kellett eleget tennem, eze-
ket nagy örömmel teljesítettem.  
Tizenháromig számoltam, utá-

na már nem. November 17-én, 
pénteken a Semmelweis Egye-
tem I. számú Női Klinikáján ad-
tunk át egy laktációs szobát. Ez 
egy nagyon zárt intézmény. Ed-
dig az édesanyáknak semmi-
lyen lehetőségük nem volt leül-
ni, azon a fehér padon kívül, ami 
az osztály előtt van. Most pedig 
nyugodt és szép körülmények 
között tudnak fejni, mert a ko-
raszülött babák számára a leg-
fontosabb az anyatej. Délután a 
Péterffy Sándor utcai kórházban 
köszöntük meg az ott dolgozók-
nak azt a rengeteg munkát, amit 
értünk, a családokért és a gyere-
kekért tesznek. November 18-án 
pedig egy közel négyszázötven 
fős családi élménynapot tartot-
tunk, ahová Szentesről is eljöt-
tek, együtt ünnepeltünk, és szó-
rakoztunk egész nap. 

– Mi volt az elmúlt hétvége leg-
szebb része?

– Életem egyik legszebb pil-
lanata volt, hogy a Semmel-
weis Egyetem katedrájára fel-
állhattam, és végzős védőnő 
hallgatóknak mesélhettem ar-
ról a szemszögről, amit mi édes-
anyák átélünk. És taníthattam 
egy picit a felelős kommuniká-
ciót, hogy hogyan ne ejtsünk se-
beket a szavainkkal. 

– Kislányod, Janka hogyan éli 
meg, hogy ő is koraszülött baba volt?

– Felé ezt úgy kommunikáltuk, 
hogy ő különleges csecsemő 
volt. Teljesen képben van, tud-
ja, hogy mi az inkubátor, ambu 
pumpa, pulzoximéter. Ezeket is-
meri, az általunk kiadott kiadvá-
nyokat olvassa. Ő ezzel él, neki 
ez különlegesség. 

– Hányan dolgoztok a KO-
RE-ban? Mindenki önkéntes?

– Harminc család alkotja az 
egyesületet, ebből 10 család na-
gyon aktív és fantasztikusan dol-
gozik, és mindannyian önkénte-
sek. Támogató módon viszont 
több ezren csatlakoztak hoz-
zánk. Úgyhogy nagyon sokan 
vagyunk.

– Hogyan viszed tovább az 
egyesületet, és mi a cél?

– Amit ezek között a kere-
tek között lehetett, azt elértünk, 
úgyhogy szintet kell lépnünk. 
Még professzionálisabban kell 
működni, én most megtanulok 
profin civil szervezetet vezetni, 
hogy lehetne előrébb jutni, még 
szélesebb körben ismertté válni. 
Érdekérvényesítést, lobbit, tehát 
mindent megpróbálunk meg-
tenni azért, hogy nekünk, kora-
szülő családoknak jobb legyen.

November 17. a Koraszülöttek Világnapja

Különleges babák
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Darók József

Talányok övezte jubileumi 
kiállítása nyílt Sziklay Sándor-
nak a városi könyvtárban. A 
debreceni származású, de már 
közel két évtizede Szentesen 
élő és alkotó festőművész úgy 
fogalmazott, életkorát és stí-
lusának megítélését illetően 
is a közönségre bízza, ki mit 
gondol.

A könyvtárban rendhagyó 
megnyitó keretében ült le be-
szélgetni az érdeklődők előtt 

a Tisztelet a jelennek, a jövő-
nek és a múltnak című új önál-
ló kiállítással jelentkező Sziklay 
Sándor és Szűcs Ildikó. Városz-
szerte ismerős a jellemzően ka-
lapban sétáló festő, aki képeivel 
meghonosította az utcai tárlato-
kat Szentesen, s a Paletta Alko-
tókör is őt kérte fel mesterének, 
így többször feltűnt már értékes 
gondolataival tanítványai kiállí-
tásainak megnyitóin is. Ezúttal 
saját műveinek „társaságában” 
beszélgetőtársának magáról val-

lott, először a három legjellem-
zőbb ismérvét említve: a min-
denáron jóra való törekvés, az 
ezekkel járó botlások megoldá-
sa, és soha nem adni fel. Hogy 
a kerek évforduló vajon ponto-
san mit takar, arról rejtélyesen 
fogalmazott. – Szentes egyhar-
mada úgy tudja, 75 éves vagyok, 
kétharmada szerint 80. Az egyik 
igaz, de tulajdonképpen más-
fél – mondta Sziklay. – Ugyan-
is október 29-én volt másfél éve, 
hogy „hallottaimból feltámasz-
tottak”. 

Életmentő műtéte időpont-
jához köti újjászületését, ahhoz 
képest elég sokat festett, jegyez-
te meg. Valós életkoráról any-
nyit közölt, mindenkit szeretne 
meghagyni hitében. Egyébként 
is, szerinte egy férfi annyi idős, 
amennyinek legközelebbi höl-
gyismerőse érzi. Más, amolyan 
„sziklayis” megjegyzések is el-
hangoztak. Például az, hogy ő 
még mindig itt van, a képei gyűj-
tőinek biztosan büntetés, mert 
ha nem így lenne, felértékelőd-
nének a képei. A beszélgetés so-
rán felvetődött, Munkácsy mű-
vei még életében nagyon sokat 

értek, s Szász Endre is nagy pén-
zeket keresett, de a festőművész 
példának hozta Paál Lászlót, aki 
nyomorgott. – Már vagyok olyan 
szegény, mint a legnagyobbak 
– jegyezte meg Sziklay Sándor 
öniróniával. 

Mesélt azokról, akik inspirál-
ták kezdetben, így nagyapjáról, 
Sziklay Gyula festőművészről, 
valamint unkatestvéréről, akit 
egyik mesterének tekint. 1960-
tól kezdte sorszámozni képe-
it, mint elmagyarázta, akkor ju-
tott el oda, hogy ami a semmi 
és a valami határán az utóbbi-
hoz van közelebb, azt már érde-
mes jegyezni. Azt gondolja, mire 
valaki megvénül, kialakul a sa-
ját stílusa, ennek alapján viszont 
ő már 30 évesen megöregedett. 
Aztán 60 évesen elkezdett nyitni 
minden irányba, így a jelenlegi 
– november 30-ig megtekinthe-
tő – tárlatán is van olyan stílusú 
képe, amit azelőtt soha nem fes-
tett, de van hagyományos fest-
ménye is, megvalósításukban, 
témájukban nagyon sokfélék. 
Egy újabb kérdőjelet is feltett az-
zal, hogy vagy elismeri, az elmúlt 
évtizedekben a festészete arról 
szólt, megtalálta önálló stílusát, 
vagy inkább arról: fest ilyet is, 
meg olyat is, mert ilyet és olyat 
is tud - ezt ki-ki maga döntse el.

Elkezdtél már készülődni a 
karácsonyra? 

Nem csak a gyerekek tud-
nak nagyon örülni egy ked-
ves ajándéknak, főleg ha nem 
is egy, hanem rögtön huszon-
négy meglepetésről van szó! 
Az adventi naptárban az a jó, 
hogy nem a méret a lényeg, 
hanem a „minden napra egy 
meglepetés”.

Bár nagyon szép és igényes 
adventi naptárakat vásárolhatsz 
az ünnepek előtt, megvan a 
maga varázsa a kézzel készített 
adventi naptáraknak is. Nyugi, 
nem kell éjszakákon át barká-
csolnod!

BORÍTÉK NAPTÁR

Nem kell hozzá más, mint 
szép kicsi borítékok, 24 facsi-
pesz és egy hosszabb spárga, 
vagy szalag. A borítékokra a szá-
mok mellett vicces feliratot is ír-
hatsz. A bele valók lehetnek ki-
csi csoki, kedves üzenet, de akár 
egy mozijegy is.

ZOKNI NAPTÁR

Ehhez be kell szerezned 12 
pár bébi zoknit és szép szala-
got. Ezek után azonban nem kell 
mást tenned, mint megtöltened 
a zoknikat, és sorban felkötnöd 
a kis zokni batyukat egy látvá-
nyos helyre, például az ablakba. 

 

DOBOZ NAPTÁR

Ha nem akarsz 24 dobozt be-
szerezni, akkor használhatsz 
gyufásdobozt, gyógyszeres do-
bozt is, úgyis szépen becsoma-
golod. Nem baj, ha különböző 
méretűek és más papírba cso-
magolod őket, sőt! Végül meg-
számozva beteheted mindet 
egy szép nagy tálba vagy kosár-
ba. Minden nap meg kell majd 
keresni az aznapi ajándékot!

Ha gyerekekkel együtt vágtok 
bele a naptárkészítésbe, tehet-
nek ők is bele rajzot, kézlenyo-
matot, bármilyen saját készíté-
sű apróságot. Közösen készített, 
egyesével becsomagolt keksz is 
kerülhet a kis csomagokba.

Újjászületett, festett, kiállított

Trendi Adventi naptárak

Fotó: Lantos Imre
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Baconos töltött 
édesburgonya

Hozzávalók 2 adaghoz:
2 db édesburgonya (körülbe-

lül 350g-os), 6 dkg bacon (le-
het több is), 60 g füstölt vagy 
trappista sajt, 80g tejföl (12%-
os), bors ízlés szerint, só ízlés sze-
rint, chili ízlés szerint.

Elkészítés:
Az édesburgonyákat meg-

szurkálom villával és mikrohul-
lámú sütőben magas fokozaton 
legalább 10 percig mikrózom 
(természetesen sütőben is puhára lehet sütni) Ez idő alatt bacont 
megpirítom, majd félre rakom. A megfőtt édesburgonyákat a hosz-
szabbik oldalukon ketté vágom, kikaparom a belsejét, de csak any-
nyira, hogy maradjon tartása. A kikapart húst villával összetöröm, 
hozzáadom a reszelt sajtot, a tejfölt és a bacont, plusz a fűszereket 
és összekeverem. Az így kapott masszát visszatöltöm az édesburgo-
nyákba, melyeket még kb. 3 percre visszateszek a mikróba.

Jó étvágyat kíván a Szentesi EFI!

Született:
Kovács Róbertnek és Gofjár 

Fatime Rózsának (Szentes, So-
mogyi B. u. 1. A.lph. 4/15.) Ba-
lázs (képünkön), Dóczi Róbert-
nek és Fodor Anikónak (Szentes, 
Klauzál u. 8/A. 3/11.) Máté Dá-
vid, Janiga Lászlónak és Kovács 
Anitának (Szentes, Honvéd u. 
22. A. lph. 3/11.) Hanna, Faragó 
Roland Márknak és Besze Évá-
nak (Szentes, Báthori u. 27/A.) 
Nimród Roland,Varga Józsefnek 
és Dósa Piroskának (Dr. Berényi 

u. 65.) Áron József, Piti Gábor-
nak és Mészáros Beatrix Máriá-
nak (Szentes, Könyök u. 1.) Na-
tali Beatrix, Fekete Tibornak és 
Ulbert Noéminek (Szentes, Der-
zsi K. J. u. 15.) Inez, Földi András-
nak és Veres Viktóriának (Szen-
tes, Vecseri u. 48.) Eszter Flóra, 
Dávid Norbertnek és Tóth Lil-
lának (Csongrád, Hársfa u. 49. 
2/5.) Nara nevű gyermeke.

Elhunyt:
Szabó Gézáné (Szentes, Hon-

véd u. 6. 2/10.)

Szentes családi ízei

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

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje:15 órától 17 óráig, 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 20-27-ig Pingvin Patika (Szentes, Rá-
kóczi 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

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

KOS Csak jó dolgok 
történnek veled. Pénz-
ügyeidben fellendü-
lés várható. Mindezek 
nagyszerű kilátásokat ígérnek egy 
szerencsében bővelkedő hétre.

BIKA Érezni fogod, 
mennyire szeretnek, be-
csülnek, sőt, többen pá-
lyáznak is a szívedre. A 
változásokkal szemben 
bizalmatlanná válsz

IKREK Ez egy kelle-
mes hétnek ígérkezik, 
sok új lehetőséget és 
perspektívát ad neked. 
Próbálgasd a határaid, mert most 
túl tehetsz önmagadon is!

RÁK Ez a hét kitelje-
sítheti a szerelmi életed. 
Kedveseddel sok közös 
érzés köt össze, de most 
néhány új élmény to-
vább erősíti a kapcsolatotokat.

OROSZLÁN Most 
nem szabad elferdíte-
ned vagy figyelmen kí-
vül hagynod a ténye-
ket: tárgyilagosan és 
józanul kell bánnod az-
zal, amid van!

SZŰZ A bolygók sze-
rencsés időszakot jelez-
nek. Megkapod, amit 
akarsz, és ne is hagyd ma-
gad lerázni, legyél egy ki-
csit rámenős! Makacsságod kifi-
zetődő lesz, elérheted a vágyott 
pozíciót.

MÉRLEG Pozitív han-
gulatban vágsz neki a 
hétnek, és bár néhány 
esemény egy kicsit le- 
lombozhat, hamar visz-
szatér a lelkesedésed.

SKORPIÓ A hét első 
fele nyugodtnak lát-
szik, mígnem csütör-
tökön felpörögnek az 
események, és ezzel egy időben a 
munkakedved is megjön.

NYILAS A hét elején 
a magánéletedben vár-
hatóak kisebb konflik-
tusok, mert könnyen 
kicsúszhat egy olyan szó a szádon, 
amit később megbánsz.

BAK A munkahelye-
den még mindig kitar-
tó munkára van szük-
ség, sajnos nehezen érsz 
a végére az aktuális feladataidnak.

VÍZÖNTŐ Most meg-
tapasztalhatod, hogy a vi-
ták lehetnek építő jellegű-
ek is, és ezek a következő 
napokban mindenképpen 
jobb megoldásokhoz vezetnek.

HALAK Nagy felada-
tok állnak előtted, de tá-
mogatókat fogsz találni a 
nehézségek idején. Talán 
egy barát hathatós segít-
séget tud nyújtani egy kényes do-
log intézésében.

HOROSZKÓP
November 24-30.

HETI MENÜ:
Nov. 27- Dec 1.

Hétfő
A menü: Scsí

Hentes tokány, tészta
B menü: Sajtos fokhagymakrémleves

Rántott sajt, párolt rizs és tartár
Napi desszert: Csokikrémes palacsinta

Kedd 
A menü: Sárgaborsóleves

Rakott kelkáposzta
B menü: Vegyes zöldségleves
Holstein csirkemell, spenót
Napi desszert: Mákos guba

Szerda
A menü: Hamis gulyásleves

Karaj sokmagvas bundában, rizibizi
B menü: Szilvásgombóc leves

Csirkepörkölt, tészta
Napi desszert: Sült alma karamellöntettel

Csütörtök
A menü: Húsleves

Dónáti sertésszelet, sós burgonya
B menü: Frankfurtileves 

Sült csirkecomb, gombás rizs
Napi desszert: Csíkos palacsinta

Péntek
A menü: Füstölt kolbászos krumplileves

Rózsa Sándor aprópecsenyéje,sült burgonya
B menü: Csirkeraguleves

Tejszínes-kapros csirkefalatok, tészta
Napi desszert: Gesztenyepüré

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

Szentest a XIX. század végé-
re kialakult földmunkás-kubikos 
munkásréteg kapcsán „kubikos 
fővárosként” emlegették. Lét-
rejöttük a Tisza-szabályozási és 
vasútépítési munkákkal voltak 
összefüggésben. A hagyomá-
nyos mezőgazdasági-paraszti 
életformából kiszakadt világjá-
ró földmunkások szolidaritásuk-
ról és szervezettségükről voltak 
híresek. Közéjük tartozott Erdei 
Mihály is, akiről megemlékezé-
sünk szól.

Görögkeleti felekezetű ősei 
a XVIII. század második felében 
telepedtek le Szentesen. Apja, 
Erdei Sándor juhász, aki Nagy-
becskereken nősült 1893-ban, 
feleségül véve az ugyancsak 

juhász famíliából származó 17 
éves Papp Annát. Házasságuk-
ból hét gyermekük született; 
Mihály utolsóként jött a világra 
Szentesen 1907. október 13-án. 
Az apa bérelt földeken juhász-
kodott és gazdálkodott: előbb 
Pankotán és Belsőecseren, majd 
Vekertháton lett felesbérlő. Idő-
közben a szentlászlói határrész-
ben vett 6 katasztrális hold föl-
det, és önálló gazdálkodásba 
fogott. A család 1915-től a Szé-
chenyi utcában. Mihály a négy 
elemi elvégzése után apja mel-
lett megtanulta a földművelést 
és a juhászságot. 1926-tól már 
eljárt különböző alkalmi bér-
munkákra is. Ekkoriban került 
kapcsolatba a szervezett ipa-
ri- és földmunkásokkal, akiknek 
hatására 1929 őszén belépett a 
Szociáldemokrata Párt (SZDP) 
és a Magyarországi Földmun-
kások Országos Szövetsége 
(MFOSZ) szentesi szervezeteibe. 
Ettől kezdve élte a munkásfia-
talok mozgalmi életét: autodi-
dakta módon képezte magát, 
eszperantó tanfolyamot vég-
zett, tagja lett a Munkásotthon 
szavalókórusának… 1932-ben 
kubikusnak állt, ettől kezdve 
munkástársaival együtt járta az 
országot. A mozgalmon belüli 
ismertsége egyre nőtt, ezt jelzi, 
hogy 1934-ben megválasztot-
ták a SZDP helyi szervezetének 
jegyzőjévé, 1937-ben alelnöké-
vé, majd Vajda Imre elnök mel-
lett ő lett a Földmunkásszövet-
ség helyi csoportjának alelnöke 
is. 

   A német megszállást köve-
tően (1944. márc. 19.) egy szen-

tesi kubikos csapattal Erdélyben 
vállalt munkát, így sikerült el-
kerülnie az internálást. A szov-
jet csapatok 1944. október 8-án 
elérték Szentest; a kemény ti-
szai hídfőcsaták után a front to-
vábbvonult. Megkezdődhetett 
a szétzilált polgári közigazgatás 
helyreállítása, az életfeltételek 
biztosításának megszervezése. 
Ezekben a régi munkásmozgal-
mi vezetők, így Erdei Mihály is, 
az élen jártak. Az újonnan ala-
kult megyei és városi néphatal-
mi szervek, testületek, pártok 
és szakszervezetek létrehozásá-
ban komoly szerepet vállalt. A 
szentesi szakszervezetek részé-
ről 1944 decemberében őt de-
legálták a Debrecenben össze-
ülő Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, 
amelyben Szentes hat fővel kép-
viseltethette magát. (1945-ben 
ismét képviselővé választották; 
három cikluson át, 1953-ig tagja 
volt az országgyűlésnek.) A leg-
jelentősebb néphatalmi szerv-
ként működő  Szentesi Nemze-
ti Bizottságnak előbb alelnöke, 
majd 1945 áprilisától az elnöke 
lett. Később számos magas álla-
mi-, szakszervezeti- és párttiszt-
séget viselt, pl.: a Földmunkások 
és Kisbirtokosok Országos Szö-
vetségének alelnöke, 1948-tól 
elnöke; 1949–53 között az Elnö-
ki Tanács tagja, 1950/1951-ben 
földművelésügyi miniszterhe-
lyettes, utóbb osztályvezető, ké-
sőbb állami gazdasági igazgató.  

Munkahelyei ekkoriban már 
Budapesthez kötötték, de szü-
lővárosával mindvégig szoros 
kapcsolatban maradt. Fontos 
beosztásaiban nem feledke-

zett meg Szentesről; a távolból 
is igyekezet kiaknázni minden 
lehetőséget városa és megyé-
je fejlődése érdekében. Külö-
nösen sokat tett térségünk ipa-
rosítása érdekében, amelynek 
köszönhetően megszűnt az el-
vándorlás, csökkent az ingá-
zás, jelentősen nőtt Szentes la-
kosságmegtartó képessége. A 
rendszeres kapcsolattartás má-
sik formáját jelentette az 1969-
ben létrejött Budapesten Élő 
Szentesiek Baráti Köre, amely-
nek megszervezésében Miska 
bácsi élen járt, s 1972-87 között 
ő látta el az elnöki teendőket. 

Szülővárosa előrehaladása ér-
dekében kifejtett érdemeire te-
kintettel 1977-ben neki ítélték 
oda a Szentes Város Díszpolgára 
címet. 1985-ben megjelent 352 
oldalas memoárja „Pusztától az 
Országházig” címen. A helytör-
téneti szempontból is jelentős 
könyvét az alábbi gondolatok-
kal ajánlotta az olvasók figyel-
mébe: „Sokan és sokat írtak már 
a föld robotosai, a szegénypa-
rasztok, a cselédek, a kubikosok 
életéről, akik egyik napról a má-
sikra kínlódták át életüket… Én 
ezzel a könyvvel megpróbálom 
szaporítani azon kevesek sorát, 
akik saját életük, küzdelmes sor-
suk leírásával igyekeztek meg-
mutatni, mit jelentett a társada-
lom mélyére taszítottnak, az úri 
Magyarország kizsákmányoltjá-
nak lenni…” Budapesten hunyt 
el 1992. október 6-án. A helyi 
újság még rövidhírben sem tu-
dósított a város díszpolgárának 
haláláról. Pótoljuk a mulasztást 
e kései megemlékezéssel.

110 éve született Erdei Mihály földmunkás-kubikos, Szentes díszpolgára

Pusztától az Országházig
No

v. 
27

- D
ec

 0
1.

Hétfő48.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Májgaluskaleves,
Csikós tokány,párolt rizs, 

csemege uborka

Tarhonyaleves
Burgonyafőzelék, csiberopogós

Húsleves,
Vadasmarha, spagetti

Eperkrémleves,
Fokhagymás pulykaapró, 

törtburgonya

Sertésraguleves,
Bolognai spagetti, túrós 

barackos rétes

Csontleves,
Kakaspörkölt, galuska, alma-

paprika, gyümölcskrémes

Brokkolikrémleves,
Oldalastekercs, pecsenyelé, 

gombás töltött burgonya, olivás 
salátacsíkok

Korianderes sárgarépaleves,
Pulykacomb érmék sajttal 
sonkával, zöldséges rizzsel 

töltött rétes, pecsenyelé

Palócleves,
Ferdinánd tekercs,

vanília sodó

Zöldborsóleves,
Roston sült tarja, burgonyapüré, 

vegyes saláta,ízes palacsinta

Paradicsomleves,
Almával töltöttsajtrolád rántva, 

sültburgonya, tartármártás, 
kevert meggyes sütemény

Erdei gyümölcskrémleves,
Pulykamell Dubarry módra, rizi-
bizi, körtebefőtt, datolyakenyér 

forró karamellel

Fokhagymakrémleves,
Harcsa roston kapormártás-
sal,pirított burgonya, sonkás 

rizottó

Andalúziai zöldségleves,
Csirkemell roston,lime Cchatni, 

burgonyakrokett

Erőleves húsgombóccal,
Csáky rostélyos, vajas galuska, 

uborkasaláta

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

A menü 

790 Ft

B menü 

900 Ft

 

C menü 

830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje Tel.: 63/314-217
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Az életben, ami jó, 
az vagy erkölcstelen, vagy tilos, vagy hiz-
lal”. (Vinkó József)

Múlt heti nyerteseink: Lázár Ferenc és 
Balázs Sándorné. Nyereményük a Zene-Vi-
lág-Zene sorozat november 24-i Zűrös 
Banda koncertjére egy-egy páros belépő. 
Ezen a héten a Discos Tours Utazási Iroda 
Bécsi Adventi programjára sorsolunk ki 
egy két fős utazást. 

Vízszintes: 1. A Váratlan utazás című film-
ből idézünk (folytatás a vízszintes 77. számú 
sorban). 14. Színültig. 15. Óriáskígyó. 16. Be-
cézett Mária. 17. Magas rangú katonai cím 
az Oszmán Birodalomban. 18. Maugli vezér-
farkasa. 20. Kossuth-díjas színművésznő (Bé-
kés). 22. A Reszkessetek betörők című film 

kisfiú hőse. 23. Kacagó. 24. Tálentumban van! 
25. Afrikai ragadozó madár. 26. Női név. 27. 
Görögország legnagyobb szigete. 29. Sáncol 
a sakkozó. 30. Személyes névmás. 31. Verdi 
operája. 33. A Balaton jege teszi. 35. A tetejé-
re. 36. Kronométer. 38. Januári. 39. Hiszékeny. 
40. Zuhany. 41. Élő, létező. 46. Anya, nagyszü-
lő, régiesen. 49. Meleg évszaki. 51. Fekhelyek. 
53. Kétharmad rúd! 54. Kossuth-díjas drá-
maíró (Miklós). 57. Nátrium vegyjele. 58. Ha-
tározott névelő. 59. Általános állapotfelmérés, 
egészségügyi vizsgálatok (MRI). 60. Elme, ér-
telem. 63. Kalpag fele! 65. Testtartás. 67. –tat 
párja. 68. Piszok. 70. Elszíntelenedők. 74. Ho-
gyishívják? 76. Szarvasféle állat. 77. Az idézet 
folytatása.

Függőleges: 1. Bródy Sándor színműve. 2. 
Odasóz neki egyet. 3. Eredendően. 4. Fotóri-
porter, többek között a Népsport, a Szabad 

Föld munkatársa (Pál). 5. Orosz folyam. 6. Pá-
ratlan biovit! 7. Hintó, kocsi. 8. Dara. 9. Po-
korny … (magyar színésznő). 10. Szláv igenlés. 
11. Névelővel: pályaelőtér. 12. Népi gyógyító. 
13. Ócskaság, kacat. 19. Viselkedés, viszonyu-
lás valamihez. 21. Ájul. 22. Tevén vagy lovon 
utazó emberek csoportja (perzsa). 27. Ada… - 
román sziget volt a Dunán. 28. Nemesfém. 32. 
Égtáj. 34. Páratlanul irigy! 37. Arzén vegyjele. 
40. Te meg ők. 41. Fogyasztható. 42. Pléh. 43. 
Mókus, régiesen. 44. Üt, csépel. 45. Női név. 
47. Tör, aprít. 48. Névelővel: nyelvbotlás. 50. 
Egyfajta énekstílus, ritmikus dalszövegmon-
dás. 52. Befejezett, teljes. 55. Visszafelé: villa-
nófény. 56. Lent, lejjebb. 58. … válsz, leszel, 
amire gondolsz. 61. Szerep fele! 62. Német 
magánhangzó. 64. Függ, csüng. 66. Idegen 
olaj. 69. Sora egynemű hangzói. 70. Körülbe-
lül, röviden. 71. Francia kezdet! 72. Szolmizá-
cióshang. 73. A kiütés jele. 75. Csokoládéfajta.

Beküldendő a vízszintes 1. és 77. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

 1 2 3 4 J 5 6 7 F 8 9 10 R 11 12 13 T 
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59      60 61   62  63    64  65 66   

67    68 69    70  71    72  73  74  75 

76   77 
H 

    M          T    

 

Nov. 27- Dec 3.
Hétfő – Karfiolleves
A menü:  Hentes tokány, rizs 

köret
B menü:  Bolognai spagetti
C menü:  Füstölt tarjás töltött 

borda, rizs köret, 
savanyúság

Kedd – Csontleves
A menü:  Finomfőzelék, 

bélszínroló
B menü:  Rántott halfilé, 

burgonya, 
tartármártás

C menü:  Cigánypecsenye, 
burgonya, savanyúság

Szerda –  Magyaros 

burgonyaleves
A menü:  Dónáti pulykaragu, 

galuska
B menü:  Bácskai rizseshús, 

savanyúság
C menü:  Gombás töltött 

borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Sajtkrémleves
A menü:  Csőben sült zöldséges 

borda, rizs köret, 
savanyúság

B menü:  Aszalt szilvás töltött 
borda, burgonya

C menü:  Rántott sajt, rizs köret, 
tartármártás

PénteK – Babgulyás
A menü:  Morzsás tészta, 

porcukor, lekvár
B menü:  Túrós sztrapacska
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Almaleves
Sertésszelet parasztosan, rizs 
köret, savanyúság

VaSárnaP – Húsleves

Sajtos-sonkás töltött 
csirkemell, héjas burgonya, 
savanyúság

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

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

C menü frissensült 900 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel 

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

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

Discos 
Tours
uTazási 
iroDa
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Palicska Irén 

Eltelt egy hónap rovatunk 
első része óta, és reméljük, 
hogy ennek hatására sokan vá-
lasztottak valamilyen mozgás-
formát, elkezdték a rendszeres 
edzéseket. Hiszen az a célunk, 
hogy a sport minél több ember 
életének részévé váljon. Állan-
dó szakértőnket, Locskai József 
személyi edzőt és korrektív 
trénert most a rendszeresség-
ről, a mozgás intenzitásáról, az 
irányított és csoportos edzé-
sekről kérdeztük.

– Mit jelent a rendszeres edzés? 
Sokszor elhangzik, hogy hetente 
legalább háromszor mozogjunk. 
Az már rendszeresnek számít?

– A heti három alkalom na-
gyon jó, de az hosszú idő, mire 
ezt valaki össze tudja hangolni, 
és be is tudja tartani. Kezdésnek 
a heti két alkalmat elégségesnek 
tartom, de nagyon fontos, hogy 
ezek milyen edzések. Kezdőknél 
sokszor azt tapasztalom, hogy 
először sokat akarnak, de miu-
tán elkezdik, szép lassan egy-
re kevesebbet edzenek, végül 
abbahagyják. Inkább a két ala-
csony, vagy közepes intenzitású 
edzést javaslom, és ezt az idő és 
az edzettség előrehaladtával fo-
kozzuk majd háromra, négyre, 
és így haladunk tovább. Tapasz-
talataim is azt mutatják, hogy 
a heti kétszer egy órás tréning 
kezdésnek bőségesen elegen-
dő. Az Egészségfejlesztési Iro-
da testsúlykontroll csoportjával 

is heti kétszer végzünk intenzív 
edzést. 

– Valaki minden nap keményen 
edz. Az nem sok egy kicsit, nem 
kell a szervezetünknek pihenni? 

– Nyilván vannak olyanok, akik 
heti hét napot is képesek edzeni, 
illetve egy nap több edzést is be-
iktatnak, de kimondottan akkor, 
ha már valaki profi szinten csi-
nálja. Ezt semmiképpen nem ja-
vaslom egy átlagembernek arra, 
hogy fitten tartsa magát. Inten-
zív edzésből heti 4-5 –nél többet 
nem javaslok egy héten. 

– Mennyi idő kell ahhoz, hogy 
kialakuljon bennünk az igény, 
testünk-lelkünk hozzászokjon a 
rendszeres sportoláshoz, és ne 
hagyjuk abba?

– Ez egyénenként nagyon vál-
tozó. Ismét csak a testsúlykont-
roll klubot tudom felhozni pél-
daként, hogy heti kétszer egy 
órát edzünk, két hónapon ke-
resztül. Azt látom, hogy az ese-
tek 90 százalékában ennyi idő 
alatt rendszeressé válik a sport, 
és utána szükségét érzik, hogy 
mozogjanak. 

– Két hónap után ugyanúgy 
folytatják, sportolnak tovább?

– Ha a programot vesszük ala-
pul, sokan folytatják. Vannak 
olyanok, akik más mozgásfor-
mát választanak. Úgy gondo-
lom, hogy egy hónap alatt eldől, 
hogy ez megszilárdul vagy sem. 
Mindig elmondom, hogy ha va-
laki elkezd valamit, egy hónap 
után változtat és mást csinál, 

az nem azt jelenti, hogy abba-
hagyta, hanem kezdi megérez-
ni, hogy neki mire is lenne szük-
sége, mi az, amit jobban szeret. 
Innentől kezdve a mozgás rend-
szeres, csak nem ugyanazt csi-
nálja. 

– Mi a különbség kezdők és ha-
ladók között?

– Sokszor a kezdőknél figyel-
hető meg a nagy energia bele-
adása, a sok edzésre fordított 
idő, illetve néha a túledzés is. Ezt 
a kezdeti lendület és a motivált-
ság váltja ki. Amikor viszont el-
érik a haladó szintet, akkor nem 
biztos, hogy felismerik. Ahhoz, 
hogy eredményt és változást ér-
jenek el, már több edzésre lenne 
szükség. Ezt észre kell venni és 
változtatni. Nyilván ehhez egy 
edző segítsége, vagy egy olyan 
irányított foglalkozás szükséges, 
ahol ez mérhető, és visszaigazo-
lást ad. 

– Mit jelent az irányított edzés?
– Én csoportos TRX foglalko-

zásokat, funkcionális köredzé-
seket, és személyi edzést tartok. 
Nagyon sokan ezt választják, 
mert visszajelzést kapnak arról, 
hogy hová is értek el. Amikor 
egy csoportba beilleszkedtek, 
akkor egymás között is megbe-
szélhetik, hogy ki mennyit vál-
tozott és hogyan alakult. Ennek 
nagyon erős a csapatépítő hatá-
sa is.

– A csoportnak is lehet motivá-
ló ereje, de valakinél épp az egyé-
ni edzés válik be.

– Sokaknál az időbeosztás 
szab korlátot, hogy mikor és 
mennyi időt tud edzésre for-
dítani. Nyilván itt a személyi 
edzés jó alternatíva lehet. Ezt 
valaki azért választja, mert nem 
szereti a csoportos mozgást, il-
letve ha olyan speciális igényei 
vannak, amiket egy csopor-
tos foglalkozáson nem tudunk 
megcsinálni.

Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén Ro-
mániában rendezte meg a 
FIFTA szövetség a Lábte-
nisz Európa-bajnokságot. A 
kontinensviadalnak Izvoná-
ri adott otthont, melyen 16 
ország képviseltette magát.

A négy napos (november 
16-19.) rendezvényen kiváló-
an szerepelt a SZESPO SE ver-
senyzője, Szabó László (ké-

pünkön). A sportoló már az 

októberi magyar bajnoksá-

gon is remekelt, hiszen két ka-

tegóriában ezüstérmet szer-

zett, a hármas kategóriában 

pedig első helyen végzett. 

A szakvezetés látva a formá-

ját, idén is beválogatta a ha-

zai keretbe. Egyéniben négy 

nyert mérkőzést követően a 

második helyet szerezte meg 

egy moldáv versenyző mö-

gött. Laci a többszörös világ-
bajnok román Florin Purice-t 
is maga mögé tudta utasítani.

Páros és hármas kategó-
riákban szintén ezüstérmet 
hozott haza a szentesi ver-
senyző, így összesen három 
Eb ezüstéremmel gazdagí-
totta Szentes város sportoló-
inak nemzetközi éremgyűjte-
ményét.

Az idei év végi Eb-vb verse-
nyeken Lakics Balázs (SZESPO 
SE) sérülés miatt nem tudott 
indulni. Bár rehabilitációja jól 
alakul, így december végén 
már lehet, hogy részt tud ven-
ni egy nemzetközi versenyen.

Ezüstérem a romániai 
lábtenisz Eb-ről 

Mozogj jól, mozogj jobban!

Rendszeresség, intenzitás, egyéni és csoportos edzés

Locskai József
személyi edző, korrektív tréner

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

A SPORTHÍREK TÁMOGATÓJA
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Hering Viktor

November 18-án rendezték 
a Popori Ottó Birkózó Emlék-
versenyt - Mogyi Kupát. Az or-
szág legnagyobb múltra visz-
szatekintő versenyét 1979 óta 
rendezik meg Baján. Az orszá-
gos szabadfogású diák és ser-
dülő birkózóverseny, valamint 
gyermek birkózó gála, a ha-
táron túli klubok részvételé-
vel, idén nemzetközivé széle-
sedett.

A verseny színvonalát tovább 
emelte, hogy az ország legered-
ményesebb birkózó szakosztá-
lyai közül többen is – ESMTK, 
Ferencváros, Csepel – nagy lét-
számú csapattal képviseltették 
magukat,

140 versenyzőtől és az értük 
szurkolóktól volt hangos szom-
baton a bajai Türr István Sport-
csarnok.

– A versenyzők, edzők, bí-
rók, és a szurkolók  visszajelzé-
sei alapján jól sikerült a rende-
zés, a két szőnyegen gyorsan 
pörögtek az izgalmas meccsek 
– tudtuk meg Mazula Eriktől a 
Dr. Papp László Birkózó Egye-
sület vezetőedzőjétől. – Klu-
bunkat Kovács Zsolt (képünkön) 
képviselte egyedüliként, aki a ti-
zenegy induló közül a második 
helyet szerezte meg. A díjazot-
taknak Ritter Árpád kétszeres Eu-
rópa-bajnok és vb-ezüstérmes 
adta át a megérdemelt érmeket. 

A csapatversenyt végül az or-
szág legeredményesebb klubja, 
az ESMTK nyerte.

Sebők Tamás

A kosárlabda NB II. 6. for-
dulójában Békésre utazott a 
Szentesi KK csapata. Az idén 
újonc hazaiak fiatal csapata ag-
resszív játékot mutatva nyerte 
meg a mérkőzést. 

A játékvezetők sem segítet-
ték a szintén megfiatalított szen-
tesi csapatot. Az elején rögtön 8 
ponttal húztak el a békésiek ezt 
követően a játékrész végéig tar-
tották a különbséget Marossyék. 

– Egy nagyon agresszív, fiatal 
gárda volt az ellenfelünk, akik-
nek véleményem szerint a játék-
vezetők „mindent” megengedtek 
a pályán. Egy 10-2 es hazai soro-
zatot az elején egy időkérés után 

megállítottunk és 27-19 re hoz-
tuk az első negyedet. Sajnos az 
egész meccsen nem volt megol-
dásunk az ellenfél egész pályás 
letámadására és durva védeke-
zésére, így nagyarányú vereséget 
szenvedtünk – nyilatkozta Laczkó 
Róbert edző. 

Birkózóezüst Bajáról Nem bírtak a fiatalokkal

Hering Viktor

Győzni utazott Tatabányára, 
és végül győztesen hagyta el 
a medencét a Metalcom Szen-
tesi VK férfi vízilabda csapata. 
A gárda szerdán Egerben ven-
dégszerepelt, majd legköze-
lebb december 16-án játszik 
mérkőzést itthon, az OSC el-
len.

Alapos fejmosásban részesült 
a társaság a Pécstől elszenvedett 
vereséget követően. – A Pécs-

től ki lehet kapni, de ahogy ki-
kaptunk, az volt az igazán bosz-
szantó – mondta Pellei Csaba 
vezetőedző. – Úgy utaztunk Ta-
tabányára, hogy mindenképpen 
nyerni szeretnénk, ennek meg-
felelően azonnal magunkhoz 
ragadtuk a kezdeményezést, és 
gyakorlatilag végig vezetve meg 
is tudtuk nyerni a találkozót. 

És valóban, az első negyedben 
még csak egy góllal, a félidőben 
pedig már hárommal vezetett 
a Szentes. Ennél nagyobb kü-

lönbséggel nem tudott ellép-
ni ellenfelétől a gárda, a Tatabá-
nya viszont kétszer is egy gólra 
zárkózott fel, utoljára ráadásul a 
találkozó végén, ám egyenlíteni-
ük nem sikerült. A 10-9-es győ-
zelem többet ért három pont-
nál: egyik legfőbb riválisa ellen 
győzött idegenben a Metalcom, 
ami különösen értékessé teszi 
a sikert. – Komoly tartása volt a 
csapatnak, aminek nagyon örü-
lök, különösen annak tükrében, 
hogy a Tatabánya legyőzte a 
Miskolcot és döntetlent játszott 
a Péccsel - tette hozzá Pellei. – 
Számunkra a Pécs és a Tatabá-
nya a közvetlen konkurencia, így 
kiváltképp értékes a győzelem. 

Ezzel lezárult az alapszakasz 
első köre, a folytatásra pedig 
nem sokat kellett várni, hiszen 
szerdán Egerbe látogatott a gár-
da, ahol a papírformának megfe-
lelően hazai győzelem született. 
A találkozón a szentesi szakve-
zetés a fiataloknak is több le-
hetőséget biztosított a játékra, 
hiszen a rutinosabb játékosok 
közül többen kisebb sérüléssel 
bajlódtak. A folytatásra decem-

ber 16-ig kell várni, ekkor az OSC 
lesz Vörös Viktorék ellenfele hazai 
medencében, hogy aztán a baj-
nokság januárban folytatódjon. 
– Az Eger elleni mérkőzést köve-
tően ezen a héten szabadságot 
kap a csapat, hétfőtől aztán úszó 
és erőnléti edzések szerepelnek 
a programban, két héten keresz-
tül, majd újra a taktikai rész ke-
rül előtérbe – mondta a vezető-
edző. – Igazából számunkra a 
január lesz a meghatározó, hi-
szen ekkor fogadjuk a Tatabá-
nyát és a Pécset, illetve utazunk 
Szegedre, tehát fontos pontok 
sorsa dől el ezeken a találkozó-
kon. Ráadásul a bajnokság kö-
vetkező szakasza szempontjából 
sem mindegy, hogy hány pontot 
viszünk magunkkal riválisaink-
kal szemben. 

A Metalcom Szentesi VK 
együttese a hetedik fordulót kö-
vetően a B-csoport hetedik he-
lyén áll, hat ponttal.

Fontos pontok Tatabányáról Tatabánya – Metalcom 
Szentesi VK 9-10 
(0-1, 2-4, 3-3, 4-2)

A szentesi gólszerzők:
Somogyi (3), Vishnyakov (2), 

Nagy Márton (2), Palotás, 
Werner, Tóth Gy.

Békési SZSKA U23 –
Szentesi KK 101:74 

(27:19, 33:13, 24:16, 25:18)
A szentesi pontszerzők: Marossy 
(1), Vujadinovic (24), Dawud (1), 

Kutvölgyi (1), Milenkovic (31), 
Drávai (2), Bodzsár (2), Gémes 
(5), Péntek (2), Blaskovics (2), 

Antal (2), Visinka (2).
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Sebők Tamás

Kézilabda Maratont tartott 
az elmúlt hétvégén a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok-
ban a Szentesi Farkasok KC. 
Délelőtt és délután az U14-es 
fiúk, este pedig a férfiak lép-
tek pályára. 

A gyermek kézilabda bajnok-
ság Badó László Régiójának A 
csoportjában november 19-én a 
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nok adott otthont az 5. forduló-
nak. A Szentesi Farkasok KC csa-
pata két mérkőzést játszott ezen 
a napon. Előbb a Békés-Drén KC-
tól szenvedtek 29-18-as arányú 
vereséget, majd a koraesti mér-
kőzésen a Felföldi István SE ké-
zilabdázó diadalmaskodtak 32-
23-ra.

A kézilabda napnak ezzel még 
nem volt vége, ugyanis a megyei 
I. osztályban negyedik mérkőzé-
sét játszotta a klub férfi csapata. 
A Farkasok a Makói KC II. gárdá-

jával csaptak össze. Jól kezdték 
a mérkőzést a mieink, a támadá-
sokat jól használták ki és a véde-
kezésben is sokszor szemfülesen 
csenték el az ellenfél labdáit. En-
nek köszönhetően a félidőben 2 
gólos előnye volt a kékeknek. 

A második játékrészben már 
többet hibázott a csapat, a ma-

kóiak is felerősödtek és a játék-
vezetők sem hozták a legsport-
szerűbb döntéseket. Ennek 
eredményeként az utolsó 6 perc-
ben új mérkőzés kezdődött. Fej-
fej mellett hajtottak a csapatok 
és még az utolsó 10 másodperc-
ben is egyenlő volt az állás, de a 
Makó támadott, a bal szélről gólt 

szereztek az utolsó másodperc-
ben.

– Meccsről-meccsre javul a já-
tékunk, ami pozitív. Ma egy NB 
II-es klub ifjúsági csapatával ját-
szottunk nagyon jó mérkőzést. 
Nagyon szerettem volna, ha 
megnyerjük ezt az összecsapást, 
de a játékvezetők nem voltak 
sportszerűek, ettől függetlenül 
látszik a csapat javuló tendenci-
ája, ami arra ösztönöz bennün-
ket, hogy tovább folytassuk a 
kemény edzéseket – értékelt a 
mérkőzést követően Orosz Tibor 
vezetőedző.

Két esztendővel ezelőtt csat-
lakozott a Maximus SE a Kla-
uzál Gábor Általános iskolával 
karöltve ahhoz a Kölyök Atléti-
kai Programhoz, melyet a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség hozott 
létre. Tavaly az első osztályo-
sokkal kezdődött a munka az 
iskolában, idén pedig már a 
másodikosok és a tanulmányai-
kat szeptemberben kezdő első-
sök is részt vesznek a foglalko-
zásokon.

A második osztályosok számá-
ra, az országos atlétikai verseny-
naptárban is szereplő terematléti-
ka-versenyt rendeztek november 
15-én. – Ez már a negyedik ilyen 
versenyünk volt – mondta lapunk-
nak Benkő István, a Maximus SE 
elnöke. – Azt mérjük fel ezen al-
kalmakkor, hogy mennyit fejlőd-
tek a gyerekek az elmúlt időszak-
ban, hogyan tudják használni az 

újabb és újabb eszközöket, meny-
nyit javul az időeredményük. Ami-
kor jobb az idő, ősszel és a tavaszi, 
kora nyári időszakban a gerelyhají-
tást, a kislabda-dobást, a súlylö-
kést és természetesen a hosszabb 
távú futásokat is gyakoroltatjuk a 
gyerekekkel. Itt a teremben első-
sorban a váltófutásokra, a koordi-
nációs létrán és az akadálypályán 
elvégzett feladatokra helyezzük 
a hangsúlyt. Azt hiszem, nagyon 
nagy szerencsénk van, hiszen a 
pedagógusok is támogatóan áll-
nak hozzá ehhez a munkához, a 
gyerekek pedig teljes mértékben 
partnerek a foglalkozásokon. 

Benkő Istvántól megtudtuk 
azt is, hogy a versenyen szerep-
lő negyven gyerek közül a legte-
hetségesebb tizenöttel a délutá-
nonként, szakköri keretek között, 
külön foglalkoznak az egyesület 
szakemberei.

November 11-12-én Hód-
mezővásárhelyen rendeztek 
nemzetközi szenior úszóver-
senyt. Az eseményen részt-
vevő 51 klub között voltak a 
Szentesi Delfin ESC szenior 
úszói is, akik érmekkel és kor-
osztályos országos csúcsokkal 
tértek haza a Gyarmati Dezső 
Sportuszodából.

A szokásosnál is jobban sike-
rült az év utolsó 50 méteres me-
dencében rendezett ranglista 
versenye a Szentesi Delfin ESC 
szenior úszóinak. Az első szám-
ban a 4x200 méteres mix gyor-
sváltóban rögtön egy hatal-
mas országos csúcsot úszott a 
dr. Venczel Kincső, Pengő Erzsé-
bet, Vidóczy Zalán, Kollár Marcell 

összeállítású csapatunk a II. kor-
csoportban. Őt követte Venczel 
Kincső csúcsa a 200 méteres há-
túszásban a IV. korcsoportban, 
majd a második nap elején a VIII. 
korcsoportban Berezvainé Virá-
gos Éva ismét visszavette a 400 
méteres gyorsúszás országos 
csúcsát.  Ezzel még nem ért vé-
get a sikerek sora, ugyanis egyé-
ni számokban 33 alkalommal áll-
hattak a dobogó legmagasabb 
fokára, s emellett 3 váltónk sem 
talált legyőzőre a népes és erős 
mezőnyben.

A Szentesi Delfin ESC úszóinak 
eredményeit a Szentesi Élet Fa-
cebook oldalán (www.facebook.
com/szentesielet) tesszük közzé 
teljes egészében.

Kölyökatléták viadala

Tripla országos csúcs

Sokat javult a játék, de még nincs győzelem
Szentesi FKC – 

Makói KC II. 29-30 (16-14)
A szentesi gólszerzők:

Gömöri Zoltán (9), Dömsödi 
Péter (6), Farsang Zoltán (5), 
Szabó Benedek (5), Szarvas 
Szabolcs, Gardalits Marcell, 
Orosz Péter, Molnár István.




