
szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

XLIX. évfolyam 48. szám   –   2017. december 1.   –   Városi hetilap   –   Ára: 195 Ft (elõfizetve 150 Ft)

„Az összhang lényege, hogy már az elején pontosan 
megfogalmaztuk a közös célokat” – interjú a  
visszavonuló László Csaba – Páli Viktória táncospárral
 8. oldal
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A Szentesi Élet 48., 49., és 50. számában találtok egy szavazócédulát. Vágjátok ki, írjátok fel a neveteket, az óvodátok nevét és címét, illet-
ve, hogy mire költenétek a nyereményt és küldjétek vissza címünkre. A jutalom sem marad el:

I. helyezett: 60 000 ft            II. helyezett: 50 000 Ft                III. helyezett: 40 000 Ft               Ti döntitek el, hogy mire költitek a nyereményt!
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Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Sebők Tamás

Első ízben rendezte meg a 
Kistérségi Közlekedési Vetél-
kedőt Szentes Város Gondozá-
si Központja, valamint a szen-
tesi önkormányzat. A szerdai 
egész napos eseményen a tér-
ség több nyugdíjas szervezete 
is képviseltette magát.

A közlekedés és a KRESZ is-
mereteinek felelevenítése volt 
a cél november 29-én, szer-
dán a gondozási központban, 
ahol előadásokon és vetélkedő-
kön vehetett részt négy szentesi 
szervezet, valamint Szegvár, De-
rekegyház és Nagyszénás idősei.

Az eseményt Vidovicsné Mol-
nár Zsuzsanna közművelődési, 

civil és esélyegyenlőségi refe-
rens nyitotta meg, aki szemé-
lyes történetekkel elevenítette 
fel a közlekedés fejlődését. Első-
ként Molnár Judit rendőr száza-
dos tartott előadást a kerékpá-
ros közlekedés sajátosságairól, 
kockázatairól, veszélyeiről. Ezt 
követően a gyalogos közleke-
désről is szó esett, majd később 
Sipos Tamás és Kőházi Lajos gép-
járművezető szakoktatók be-
széltek az idősekre jellemző köz-
lekedési stílusokról és néhány új 
szabályozásról.

Puskásné Halál Ágnes lapunk-
nak elmondta, már több éve 
részt vesznek Nagyszénáson a 
KRESZ-teszten, ez adta az ötle-
tet, hogy Szentesen is rendez-
zenek egy önálló közlekedé-
si vetélkedőt. – Már több éve 

terveztük a megvalósítást, bi-
zonyos elemeket már számos 
más esélyegyenlőségi prog-
ramba is beleépítettünk koráb-
ban. Fontosnak tartjuk ezt a ren-
dezvényt, hiszen az időseknél 
már gyakoribb, hogy érzékszer-
vi problémákkal küzdenek, így 
könnyebben áldozattá válhat-
nak. Ezek kiküszöbölése a cé-
lunk, és innen jött a gondolat, 
hogy egy egész napot szentel-
jünk erre a problémára. 

Szentes Város Gondozási 
Központjának intézményveze- 
tője hozzátette szeretnének 
hagyományt teremteni a ren-
dezvényből és jövőre egy aka-
dálymentesített művelődési in- 
tézményben, nagyobb létszám-
mal rendeznék meg a vetélke-
dőt.

Közlekedési vetélkedő a gondozási központban

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, a Szentesi Közös 
Önkormányzati Hivatal kéri a város lakosságát, gazdasági 
és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon szemé-
lyekre, kollektívákra, akiket, amelyeket méltónak tartanak 
arra, hogy részükre a „Szentes Város Díszpolgára” cím, il-
letve „ A Városért Emlékérem” 2018. évben odaítélésre ke-
rüljön.

„Szentes Város Díszpolgára” cím adományozható annak 
a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely ki-
emelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével 
mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nem-
zetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, to-
vábbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll.

„A Városért Emlékérem” adományozható azoknak a sze-
mélyeknek, személyek csoportjának, társadalmi gazdasági 
szervezeteknek, vagy intézményeknek, akik, vagy amelyek 
a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, 
oktatási-nevelési, kulturális-művészeti, sport és gazdasági 
élet bármely területén, ágazatában kiemelkedő munkát vé-
geztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el.

A részletes indoklással ellátott, a kitüntetésre javasoltak 
életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat 
2018. január 5-ig kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Jegyzői Irodájának, Szentes, Kossuth tér 
6. szám alá.

2017. december 3-24.

December 3. (vasárnap) 16 óra 
Megnyitó
Első adventi gyertyagyújtás
Kossuth tér, Napernyős lány szobra

December 4. (hétfő) 16 óra
Városi mikulás ünnepség a 
Szecessziós házban
Felgyulladnak a város új 
díszkivilágításának fényei

December 6. (szerda) 17.30 óra
Kézműveskedés kicsiknek és 
nagyoknak a Borostyán Virágüzlettel
a Kossuth téren

December 9. (szombat) 19 óra
Kalungu ütőegyüttes műsora
a Kossuth téren

December 10. (vasárnap) 16 óra
Második adventi gyertyagyújtás
Kossuth tér, Napernyős lány szobra

December 11. (hétfő) 14 óra
Honvéd férfikar adventi 
hangversenye
a Református Nagytemplomban

December 13. (szerda) 17.30 óra
Kézműveskedés kicsiknek és 
nagyoknak a Borostyán Virágüzlettel
a Kossuth téren

December 14. (csütörtök) 18 óra
Zongorára hangolva – Szekeres 
Adrien ünnepi koncertje
a Református Nagytemplomban

December 16. (szombat) 10-11 óra
Ingyenes oltás, chipezés kutyáknak
Herman Ottó Magyar Országos Állat- 
és Természetvédő Egyesület Szentesi 
Szervezete jóvoltából
Dr. Kun-Szabó István állatorvos 
Mecs-Balogh utcai rendelőjében 

December 16. (szombat) 10-14 óra
Kutyasimogató, arcfestés, terápiás 
kutyabemutató Csák Petrával
Herman Ottó Magyar Országos Állat- 
és Természetvédő Egyesület Szentesi 
Szervezete jóvoltából a Kossuth téren

December 16. (szombat) 19 óra
Kabai Alex kiskoncert
a Kossuth téren

December 17. (vasárnap) 16 óra
Harmadik adventi gyertyagyújtás
Kossuth tér, Napernyős lány szobra

December 19. (kedd) 15 óra
Ételosztás a rászorulóknak a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Szentesi 
Csoportjának jóvoltából
a Kossuth téren

December 20. (szerda) 17.30 óra
Kézműveskedés kicsiknek és 
nagyoknak a Borostyán Virágüzlettel
a Kossuth téren

December 23. (szombat) 19 óra
Seres Krisztián koncertje
a Kossuth téren

December 24. (vasárnap) 11 óra
Negyedik adventi gyertyagyújtás
Kossuth tér, Napernyős lány szobra

LESZ MÉG: 

Tea, forralt bor,  

pálinka különlegességek,  

forró csoki, sült hurka-kolbász,  

sültek, s minden,  

mi szem-szájnak ingere. 
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November 1-től a kormány 
kötelezővé tette az egészség-
ügyi alapszolgáltatóknak a 
háziorvosoknak, gyógyszer-
táraknak, szakrendeléseknek 
és a kórházaknak az Elektro-
nikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Térhez (EESZT) való csatla-
kozást.

Az előkészületek már hóna-
pokkal ezelőtt megkezdőd-
tek, föl lehetett rá készülni, de 
a megkérdezett háziorvosok ar-
ról számoltak be, hogy az elin-
dulás nem volt zökkenőmentes. 
Bár több szolgáltatónak is sike-
rült csatlakozni az elektronikus 
térhez, a minisztérium a novem-
ber 1-jei időpontot elhalasztot-
ta december 15-ig. A rendszer 
biztonságosabbá, hatékonyab-
bá és kényelmessé teszi majd a 
betegek ellátását. A kezelőorvo-
sok és háziorvosok számára le-
kérdezhetővé válnak a betegük 
egészségügyi ellátására vonat-
kozó adatok és az ellátása fo-
lyamán keletkezett betegdoku-
mentumok. 

Dr. Vig István háziorvost ed-
digi tapasztalatairól kérdeztük. 
AZ EESZT több, mint egy egy-
szerű e-recept, de a páciensek 
szempontjából most egyelőre ez 

az egyetlen kézzel fogható do-
log, pontosabban az, hogy nem 
lesz majd kézzel fogható a vény. 
A folyamat, illetve a háziorvo-
si praxisok átállása már novem-
berben elindult, a csatlakozás 
megtörtént. Van lehetőségük, 
hogy elektronikus receptet fel-
adjanak, ami kisebb-nagyobb 
sikerrel megy, de a napi rutin-
ban még nem működik minden 
egyes praxisban. A háziorvos 
szerint kezdetben egy kicsit las-
sabb lesz a betegellátás, de hosz-
szú távon mindenképpen hasz-
nos a betegek szempontjából is. 
Az első hetekben egyelőre las-
sítja a munkájukat, illetve még 
nem látják a kórházi szakorvo-
sok leleteit, de a folyamat elin-
dult. A páciensnek annyival egy-
szerűsödik élete, hogy a kézzel 
fogható recept meg fog szűn-
ni, illetve ha otthon hagyja a le-
letét, azt a háziorvos megtalálja 
a központi adatbázisban. Hosszú 
távon pozitívnak értékelte a vál-
tozást dr. Vig István. Az eleje egy 
kicsit nehezen működik, ami ért-
hető, hiszen rengeteg a praxis, 
nagyon sok városban és faluban 
kell megoldani a csatlakozást, ez 
pedig nem megy egyik napról a 
másikra. 

Ellátogattunk a Kertvárosi 
orvosi rendelőbe is, ahol dr. 
Chomiak Waldemar háziorvos is 
kipróbálta már a rendszert, ami 
működik. Véleménye szerint na-
gyon jó az elgondolás, csak egy 
kicsit korai. Az idősebb korosz-
tály ugyanis nem nagyon talál-
kozik az informatikával, nehéz 
helyzetben vannak az orvosok, 
amikor el kell magyarázni, hogy 
nem papír alapú vényt fog kap-

ni a páciens, hanem a recept-
je egy felhőbe kerül. Ő, mint az 
egészségügyi bizottság elnö-
ke már évekkel ezelőtt szorgal-
mazta az együttműködést helyi 
szinten, hogy kapcsolódjanak 
össze a kórházzal és a szakren-
delővel azért, hogy a betegnek 
ne kelljen papír alapú beutaló-
val szaladgálni a háziorvostól 
a szakrendelőig, hanem elekt-
ronikus úton lehessen beutal-
ni, és a leletét lekérni. Úgy lát-
szik, most elérkezett az idő, és 
ez megvalósul országos szin-
ten – tette hozzá a háziorvos, 
aki részt vett egy szakmai előa-
dáson, ahol a helyettes állam-
titkár arról tájékoztatott, hogy 
az EESZT képes erre, de ezt 
még egy évig még nem tudják 
használni. Várhatóan 2019-től 
a rendszeren keresztül kérhet-
nek időpontot a betegek a vizs-
gálatokra, és hozzáférhetnek az 
eredményekhez is. Jelenleg az 
úgynevezett e-receptet alkal-

mazzák, december 15-től a be-
teg papír alapú vényt fog kapni, 
amit felírási igazolásnak hívnak. 
Ezzel tudja kiváltani a gyógy-
szereit a patikában. 

Következő lapszámunkban az 
e-receptről olvashatnak részle-
tesebben, két gyógyszertár ve-
zető mondja el a legfontosabb 
változásokat.

Hogyan működik az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér?

Gyere, jöjjön sportolni, mozogni, kipróbálni különböző  
sportokat, mozgásokat, részt venni egy igazi Nagy Vagy versenyben! 

A RÉSZVÉTEL INGYENES! MINDENKIT VÁRUNK! 
Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola | Szentes, Klauzál utca 12-18.  

2017. 12. 09., szombat, 9-12 óra

SPORTNAPOK 

NAGY VAGY SPORTNAP 
SZENTESEN!
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A Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület második alkalom-
mal rendezte meg azt a turisz-
tikai konferenciát, amellyel a 
város és környéke idegenfor-
galmát szeretnék fellendíte-
ni. November 22-én a Szente-
si Szecessziós Házban gyűltek 
össze a szakemberek, civilek 
és téma iránt érdeklődők. 

Elsőként Matkócsik Pál, az 
egyesület elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, hogy 
a rendezvénnyel a turizmus fej-
lesztése a céljuk. A beveze-
tő után Szirbik Imre polgármes-
ter arról beszélt, a legfontosabb, 
hogy akik hozzánk látogatnak, 
jól érezzék magukat. Ne csak át-
szaladjanak a településen, ha-
nem térjenek be azokhoz a 

vendégeket kiszolgáló vállalko-
zásokhoz, ahol étkezni, megpi-
henni lehet. 

Az önkormányzat tavaly júni-
usban hozta létre a Szentes Há-
zat, melynek vezetője Németh 
Viktor úgy fogalmazott, hogy a 
helyi lakosok részéről is felme-
rült az igény egy információs 
pont iránt. Célkitűzéseik között 
szerepel a turisták informálá-
sa, személyre szabott program-
ajánlatok készítése, a helyi és 
térségi turisztikai kiadványok 
terjesztése, kiállítások szerve-
zése. Az előadás után kérdése-
ket is feltehettek a jelenlévők. 
Elsődlegesen miért jön egy tu-
rista Szentesre? – érdeklődött 
Mihály Mariann, a szarvasi TDM 
menedzsere. Németh Viktor el-
mondta, hogy a kiállítások és a 

wellness miatt, hozzátéve, hogy 
rengeteg az egynapos turista, 
több, mint a megszálló vendég. 

A következőkben a gyógyhely 
projekt megvalósításának ered-
ményeiről és a 2018 és 2020 kö-
zötti pályázatokról halhattunk 
Szigeti Miklós önkormányza-
ti referenstől. Elhangzott, hogy 
Szentes is pályázik a gyógyhely 
minősítésre. Egy négy évszakos 
levegőmérési folyamat már le-
zajlott, egy szakvéleményt kell 
még beszerezni, és utána nyújt-
ják be a kérelmet. Megtudtuk azt 
is, hogy a város 400 millió forin-
tot nyert egy pályázaton, amely-
nek kulcsprojektje az ifjúsági ház 
felújítása, de a vállalkozók és ci-
vil egyesületek is pályázhatnak a 
Szentesi Helyi Akciócsoportnál. 

A városi közparkok fejleszté- 
séről, a zöldebb Szentesért cím-
mel tartott előadást Baloghné 
Berezvai Csilla. A főkertész be-
szélt a már megvalósult város-
központi rehabilitációról. A jö-
vőről szólva elmondta, hogy a 
Zöld város kialakítására pályáza-
tot nyert a város. Ennek kereté-
ben megújul a Széchenyi-liget, 
az Eszperantó híd, a Hősök Erde-
je, ahol közösségi teret hoznak 
létre, futópályát alakítanak ki, 
emellett egy díszburkolatos sé-
tány is épül. A liget közvilágítása 
is megújul, 11 új padot és külté-
ri fitnesz elemeket helyeznek ki, 
átalakítják a strand környékét is. 

Krausz Jánosné önkormányzati 
képviselő felvetette illemhely lé-
tesítését a ligetben. A főkertész 
válaszában úgy fogalmazott, 
hogy ebbe a pályázatba sajnos 
nem fért bele, de ahogy lehető-
ségük lesz rá, ki fogják építeni. 
Kifogásolták azt is, hogy nagyon 
kevés a parkolóhely a városban. 
A polgármester megemlítette a 
szegedi parkolóház rémtörténe-
tét, hozzátéve, hogy parkolóház 
biztos nem épül a városban. 

Szentes turisztikai és marke-
ting koncepcióját és intézkedé-
si tervét Torday Henrietta önkor-
mányzati referens mutatta be a 
jelenlevőknek. Kiemelte, hogy a 
várost, mint terméket szeretnék 
eladni, és növelni az idegenfor-
galmi értékét. Nagyon fontos-
nak tartják a szentesiekkel való 
kommunikációt. Szeretnék fel-
erősíteni az országos rendezvé-
nyeken való részvételt. Kérdés-
ként elhangzott, hogy hogyan 
alakult a vendégéjszakák szá-
ma az elmúlt öt évben? A marke-
ting referens válaszában úgy fo-
galmazott, hogy tavalyelőtt volt 
valamilyen növekedés, egyéb-
ként stagnál. Kiegészítésként el-
mondták, hogy jelenleg 31 ezer 
a vendégéjszakák száma, ami 7 
százalékkal csökkent az elmúlt 
öt évben. A cél, hogy azt a bizo-
nyos három vendégéjszakát át-
lépjék a turisták.  

Szentes még mindig egynapos város

Halupa B. Eszter

Tizenkettedik alkalommal 
rendezett jótékonysági bált 
a Szentes-Csongrád Rotary 
Club. A mulatság helyszíne a 
megyeháza volt, ahol az or-
szág több klubjának képvise-
lői szórakoztak együtt, Zentá-
ról is érkeztek vendégek.

– Ez a Szentes-Csongrád Rota-
ry Club legnagyobb ünnepe, és 
kicsit a magyar Rotary ünnepe 
is – jellemezte a rendezvényt 
Mészáros Zoltán. A Rotary magyar-
országi kormányzója lapunknak 
kijelentette, hogy a bál bevételét a 
tehetséges fiatalok támogatására 
és a határon túliak táboroztatására 
fordítják. A megyeházi mulatság-
ra fővárosi, szegedi, szekszárdi és 
mórahalmi rotaristák is érkeztek, 
de zentai vendégek is helyet fog-
laltak az asztaloknál. Az esten a Jö-

vőnkért Néptáncegyüttes, Kovács 
Péter tubás és a Partyface zenekar 
szórakoztatott. Elismeréseket is át-
adtak, a mozgalom legmagasabb 
szintű kitüntetését, a Paul Harris 
díjat Horváth István vehette át.

A jótékonysági rendezvényen 
arra kértük Mészáros Zoltánt, 
hogy értékelje magyarországi kor-
mányzóságának eseménydús el-
múlt öt hónapját. – Nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy az elmúlt 
hónapokban volt egy világelnöki 
látogatás és egy fantasztikus ifjú-
sági konferencia Szentesen. Arra 
is, hogy meglátogattuk a Gift of 
Life programot, amely több mint 
90 gyermek életét mentette meg. 
Látogatást tettünk a köztársasá-
gi elnöknél is, aki kifejezte a Rota-
ry iránti érzékenységét, azt, hogy 
számít ránk. Zentán egy mentőau-
tót adtunk át három ország Rotary 

klubjaival. Fantasztikus volt, hogy 
a világelnök a magyarországi él-
ményeiről beszélt Kolozsvárott, 
egy nemzetközi konferencián. 
Ezen kívül Madridban, Kanadá-
ban, Amerikában is voltam klub-
látogatáson – sorolta büszkén Mé-
száros Zoltán. – Azt látom, hogy ez 
az 1 millió 200 ezer ember jót akar. 
Az elmúlt években és idén is sok 
energiával, pénzzel, támogatás-
sal segített – méltatta a mozgal-
mat. Úgy fogalmazott, hogy szám-
talan olyan rendezvényen vett 

részt, amelyek arról szóltak, hogy 
változtassunk a világon. Hozzá-
fűzte, hogy a sok élmény mellett, 
számos jó barátot szerzett ez alatt 
a rövid időszak alatt. – Huszonöt-
ezer kilométer van mögöttem, el-
ültettünk 1500 fát, találkoztam 2 
ezer rotaristával.  Azt gondolom, 
hogy nagyon jó úton járunk, a Ro-
tary megmutatja, hogy fontos té-
nyező, olyan emberek a tagjai, akik 
segítenek a környezetünkön. Ezért 
tennünk is kell, és tesz is a magyar 
Rotary – hangsúlyozta.

Báloztak a rotaristák



2017. december 1. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 5

Halupa B. Eszter

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Szentesi Csoportja 
nemrég egészségnapot szer-
vezett a kiséri városrészben, 
ahol a II-es klubban győződ-
hettek meg a lakók arról, hogy 
mennyire egészségesek az EFI 
jóvoltából, illetve 300 adag 
babgulyást osztottak szét, 
melyből a Hajléktalan Segítő 
Központnak is jutott.

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Szentesi csoportjának vezető-
jétől megtudtuk, hogy program-
jaiknak még nincs vége, hiszen 
december 14-19 között Hódmező-
vásárhelyen, az Intersparba szer-
vezik Adni öröm akciójukat. Bozó-
né Ágoston Mária hozzátette, hogy 

Szentes sem marad ki a szeretet-
vendéglátásból, hiszen decem-
ber 19-én, 15 órától a Kossuth té-
ren meleg teával és forró kávéval 
várják az érdeklődőket. A város 
főterén idén is babgulyással ked-
veskednek a szervezők. A csoport-
vezető hozzátette, hogy a tapasz-
talatcsere is fontos része a napnak. 
A Máltai szentmise december 20-
án, szerdán 17 órakor kezdődik a 
Szent Anna templomban, ahol a 
csomagáldás után az önkéntesek 
százötven csomagot osztanak szét 
a rászorulóknak, melyekben tar-
tós élelmiszerek találhatók. – Nagy 
örömünkre szolgál, hogy 14 cso-
mag DM felajánlás is érkezett, me-
lyek biztosan olyan helyre kerül-
nek, ahol a legnagyobb szükség 
van rá – tette hozzá. 

Palicska Irén

A boldogságról, az élet-
ről, az egészségről volt szó, 
főszerepben a NŐvel, novem-
ber 24-én, a megyeháza dísz-
termében. Aki eljött a péntek 
délutáni rendezvényre, infor-
málódhatott, szórakozhatott, 
töltődhetett. Az esemény öt-
letgazdája és főszervezője Vi-
dovicsné Molnár Zsuzsanna, 
házigazdája Tóth Olivér szín-
művész volt, aki az előadókkal 
beszélgetett.  

Hogyan NŐ a boldogságunk? 
Erről mesélt Bánfiné Szőke Erika, 
a szentesi Boldogságklub veze-
tője, aki 2014-ben találkozott 
a programmal, amely a pozitív 
pszichológiára épül. A hullám-
völgyekben keressük a kapasz-
kodót, ez a klub egy ilyen lehe-
tőséget kínál. Minden hónapban 
kapnak egy forgatókönyvet, 
amelyben elméleti és gyakor-

lati feladatok vannak, különbö-
ző tematikák alapján. A novem-
ber például a társas kapcsolatok 
hónapja volt. Erika azt ajánlot-
ta, hogy vegyük körül magunkat 
pozitív emberekkel. 

A délután folyamán NŐtt a 
szépségünk is, a Dancsó Erika 
Szalon segítségével. Kalamusz 
Kata fodrász arról beszélt, hogy 
minden egyes vendégben más 
belső szépség rejlik, az ő felada-
tuk, hogy ezt a szépséget látha-
tóvá tegyék. Vargáné Ágoston 
Szilvia kozmetikus fontosnak ne-
vezte, hogy a lélek és a külső is 
harmóniába kerüljön. Nekünk, 
anyukáknak az a legnagyobb 
bajunk, hogy a reggeli rohanás-
ban nincs idő magunkra, ezért 
bemutatott egy 5 perces smin-

ket. Az első az alapozó vagy kor-
rektor, a második lépés a szem–
öldök kiemelése, a harmadik a 
pirosító, negyedik a spirál, és az 
utolsó a szájfény vagy rúzs. 

NŐtt az intimitásunk, amely-
hez Repa Ari, KIT (Kriston In-
tim Torna) tréner adott kapasz-
kodót. Az intimitás az, amikor 
a másik ember felé meg tu-
dunk nyílni. Kriston Andrea 31 
éve foglalkozik ezzel a témá-
val, az intim szokásokról kérde-
zik a hozzájuk fordulókat, ami 
még mindig tabunak számít. 
Szégyelljük, és nem beszélünk a 
hólyagsüllyedésről, a méhsüly-
lyedésről, vagy az inkontinenci-
áról. A 12 órás tréning alatt sok 
örömet és boldogságot élnek 
meg a résztvevők. Működik egy 
gyerekprogramjuk is, a tinik pe-
dig nagyon nyitottak. 

NŐtt a biztonságunk, hiszen a 
családsegítő központ is jelen volt 
a rendezvényen. László Gyöngyi-
től megtudtuk, hogy mi a bántal-
mazás, a családon belüli erőszak. 
Az intézményvezető hangsú-
lyozta, hogy ide tartozik a lelki 
terror, a megfélemlítés, a gúnyo-
lás, az önrendelkezési jog korlá-
tozása, de a gazdasági függőség 
is. Nagyon sokan nem is tudnak 
róla, hogy ők valójában bántal-
mazottak. Aki erőszakot lát, vagy 
annak részese, kérjen segítséget! 
Ők többek között családterápi-

át, mediációs eljárást ajánlanak a 
hozzájuk fordulóknak. 

NŐtt a vitalitásunk is, dr. Hu-
szák László előadásának hatá-
sára. Az embernek saját magá-
nak kell gondoskodnia magáról, 
pénzügyileg és egészsége szem-
pontjából is. Az orvos azt hang-
súlyozta, hogy az egészségünket 
csak 27 százalékban határozza 
meg a genetika, 11 százalék az 
egészségügyi ellátórendszer, a 
maradék 62 százalék pedig raj-
tunk múlik. Azon, hogy milyen 
tápanyagokat viszünk be a szer-
vezetünkbe. A zöldségekben és 
gyümölcsökben sajnos egyre 
kevesebb vitamin található, me-
lyek pótlásáról étrend kiegészí-
tőkkel gondoskodhatunk. 

NŐtt az egészségünk a Szen-
tesi Egészségfejlesztési Iroda ve-
zetőjének, Czakó-Kádár Viktó-
riának az útmutatásai alapján. 
Viki fontosnak tartja, hogy min-
den nap félórát, de legalább heti 
150 percet mozogjunk. Beszélt a 
táplálkozásról is, a legfontosabb, 
hogy rostban gazdag élelmisze-
reket fogyasszunk, napi 8 adag 
zöldséget, amelyek legyenek mi-
nél színesebbek. És ne hanyagol-
juk el a lelki egészségünket se, 
amely az életmód szerves része. 

A rendezvény fő program-
ja Pribránszki Marianna viselke-
déspedagógus Helyesen szeret-
ni – Gyerkőcökkel suttogó című 
előadása volt, amelyről lapunk 
következő számában olvashat-
nak összefoglalót.

Adni öröm - Máltai gondoskodás az ünnepekkor

A női lélek titka
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Darók József

Kétnapos konferenciával 
emlékezett alapításának 120. 
évfordulójára, és a múzeu-
malapító Csallány Gáborra a 
Koszta József Múzeum. Az in-
tézmény életében fontos ese-
mény volt az emlékkonferen-
cia, melyen mintegy ötven 
kutatót láttak vendégül, egy-
úttal időszaki kiállítás is nyílt, 
A Körösök halászata címmel.

Az amatőr régészből mű-
gyűjtővé és múzeumalapítóvá 
vált Csallány Gáborról emléke-
zett meg dr. Béres Mária múze-
umigazgató a konferencia meg-
nyitóján. A múzeumalapító 
ténykedése az intézmény élén 
1926-tól 1945-ig 19 évet ölel 
fel, abban az időszakban, mely 
Szentes életében a dinamikus 
fejlődés korszaka volt. A Csong-
rád vármegyei  Történelmi és Ré-
gészeti Társulat létrejöttében 
neki is szerepe volt. Bár szenve-
délyesen hitte, hogy a környé-
ken fogja megtalálni Attila sír-
ját és a hun királyi központot, ezt 

az álmát nem sikerült megvaló-
sítania, azonban munkája egy 
ma már félmillió műtárgyat szá-
mon tartó múzeumot alapozott 
meg, Csallány helyezte el Szen-
tes nevét a nemzetközi muzeo-
lógia térképén.

A Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja keretében megrendezett két-
napos ülés a legnagyobb sza-
bású múzeumi rendezvény volt 
városunkban a 2008-as Csa-
log-konferencia óta. Mintegy 
ötven szakember érkezett, akik 
négy szekcióban (régészet, köz-
művelődés - múzeumpedagó-
gia, néprajz - kulturális antropo-
lógia és történet, helytörténet) 
osztották meg a hallgatósággal 
kutatásaik eredményét. Feszített 
tempóban zajlott két nap alatt 
a konferencia, s közben még 
hangversennyel is kedveskedtek 
a vendégeknek a zeneiskolában, 
Kakuk Tünde és Benedekfi István 
zongoraművészek koncertjével. 
Az első napon nyílt meg A Körö-
sök halászata című időszaki kiál-
lítás is, szokatlan helyen, a me-

gyeháza aulájában. Így rögtön a 
belépéskor egy halászkunyhó és 
körben tárlók fogadják az épü-
letbe betérőket. Mint alcíme is 
jelzi, a tárlat mozaikokat mutat 
be a halászat és halgazdálkodás 
történetéből. A szentesi múze-
um anyagából összeállított kiál-
lításból megismerhetjük a ma-
gyar népi halászatot, a halfogás 
módjait, jellegzetes halászesz-
közöket, mint a jégpatkó, a puty-
tyogtató, vasmacska vagy a szi-

gony, illetve belép a régészet is: 
az újkőkortól a középkorig terje-
dő időszak halászeszközeit is lát-
hatjuk.

Halkaland címmel gyerek-
rajz-pályázatot is hirdetett a mú-
zeum, mely úgy tűnik, igencsak 
megmozgatta a gyerekek fantá-
ziáját, hiszen több mint 300 al-
kotást küldtek be. A legjobb mű-
vek díszítik ezekben a hetekben 
a megyeháza auláját.

Palicska Irén

Állatsimogatás, ismeretter-
jesztés, zsákbamacska, arc-
festés, és meglepetés is vár-
ja az állatbarátokat december 
16-án, 10-14 óráig a karácso-
nyi vásáron. A Herman Ottó 
Magyar Országos Állat – és 
Természetvédő Egyesület 
(HEROSZ) szentesi állatmen-
helye is kitelepül ugyanis a 
Kossuth térre, az akció kereté-
ben ingyenesen oltják és chi-
pezik a kutyákat.

Deák Ferenc, a HEROSZ szen-
tesi szervezetének telepvezető-

je elmondta, hogy régóta ter-
veztek már ilyen bemutatkozási 
lehetőséget. A cél nem az örök-
beadás, hiszen karácsonyfa alá 
nem való a kutyus, de szeretnék, 
ha megismernék őket, és minél 
több önkéntes jelentkezne sé-
táltatni, vagy segíteni a menhe-
lyen. Elég sok állatvédő szerve-
zet és személy tevékenykedik 
Szentesen, és sokszor összemo-
sódnak. Szerződött állatorvosuk 
dr. Kun-Szabó István, aki rende-
lőjében december 16-án déle-
lőtt 10-11 óráig ingyenesen olt-
ja és chipezi a kilátogató gazdik 

kutyáit. A HEROSZ adományként 
szokott kapni chipeket a gyár-
tóktól vagy a támogatóktól, az 
állatorvos pedig a munkájával 
járul hozzá az akció sikeréhez. 
Nagyon szeretnék, ha csökken-
ne a chip nélküli és oltatlan ebek 
száma a városban. Épp előző 
nap érkezett egy köszönő levél, 
hogy egy órán belül haza tud-
ták juttatni az elkóborolt kutyát 
a chip segítségével. 

Deák Ferenc beszámolt a 
menhely hétköznapjairól is. 
Hatalmas segítséget kaptak az 
egyik nagy állateledel gyártótól, 
amely egy évre biztosítja szá-
mukra a tápot. Ez napi 7-8 ezer, 
havi szinten több  mint 200 ezer 
forint megtakarítást jelent, az 
így megspórolt pénzből folya-
matosan építik, bővítik, újítják a 
kenneleket. Ezeknek most már 
a kilencven százaléka fedett, 
és a téli előkészületek kereté-
ben, oldalról is befóliázták a hó 
ellen. Nagyon sokat fejlődtek 
az elmúlt időszakban – mond-
ta büszkén a vezető. Munka-
erőben sincs hiány, a Munka-
ügyi Központtól ugyanis kaptak 
egy közmunkást. Egy hegesztő-
re azonban még nagyon nagy 

szükségük lenne. A HEROSZ 
szentesi telepe a Téglagyári út 
végén található, a Nagynyo-
más 76 szám alatt. Nagyon sok 
önkéntesük volt a nyáron, akik-
nek a száma az iskola ideje alatt 
egy kicsit visszaesett. A közép-
iskolákban kötelező 50 órás kö-
zösségi szolgálatot is többen 
töltötték náluk, és továbbra is 
várják a diákok jelentkezését. 

A Dél-Alföldön egyre inkább 
terjed a szívférgesség – hívta fel 
a kutyatartók fegyelmét Deák 
Ferenc. A menhelyen eddig há-
rom pozitív tesztjük volt. Német 
támogatással sikerült elérniük, 
hogy már a második szívférges 
kutyust kezelik az Állatorvostu-
dományi Egyetemen, ami több 
százezer forintba került eddig. 
Ezért fontos a kutyatulajdono-
soknak odafigyelniük, hogy va-
lamilyen módszerrel védekez-
zenek a szúnyogok ellen, mert 
a gyógyítás nagyon sokba ke-
rül. Hatalmas siker, hogy az egyik 
négylábú már meggyógyult, a 
másik pedig remélhetőleg két 
hét múlva teljesen gyógyult lesz. 
Vendolin és Tejföl tehát egészsé-
ges, és várja az örökbe fogadó 
gazdik jelentkezését. 

Csallány Gábortól a Körösök halászatáig

Ingyenes oltás és chipezés a HEROSZ jóvoltából

Fotó: Lantos Imre
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Bánfiné Erika

Már sokszor hallottam azt a 
mondást,  hogy csak teli tálcá-
ról tudunk kínálni, ami nemcsak 
szó szerint értendő, de olyan át-
vitt értelemben is, hogy, ha pszi-
chésen rendben vagyunk, tele 
van a szeretettankunk,  akkor tu-
dunk igazán környezetünk javá-
ra is cselekedni, adni.

Ez nagyon jó, de hogyan is 
fogjunk hozzá? Arra gondoltam, 
hogy adventi ajándékként  ösz-
szeállítok egy három részből álló 
receptet,  részben hozott anyag-
ból, részben saját kútfőből. 

Mielőtt a képzeletbeli tálcánk-
ra elkezdenénk pakolni, először 
meg kell tisztítani, mert sok-sok 
olyan dolog lehet rajta, amire 
nincs szükségünk. Ilyenek az ön-
vád, a sértettség, negatív érzel-
mi események, bűntudat, büsz-
keség.  Amennyiben felismertük, 
hogy mi is történt velünk, neki-
foghatunk a nagytakarításnak.

Első lépésként fogjunk egy 
papírt és írjuk le az összes múlt-
béli rossz érzésünket és folya-
matosan visszatérő negatív gon-
dolatainkat. Fogalmazzuk meg 

konkrétan, hogy mi történt és az 
ahhoz kapcsolódó érzéseinket is 
írjuk le. 

Második lépésként tanuljunk 
belőle! Ha végeztünk rossz érzé-
seket okozó gondolataink szám-
vetésével, egy újabb papírra ké-
szítsünk összefoglalót. Kezdjük 
úgy, hogy „Azt tanultam belőle,  
hogy …” és szépen sorban szed-
jük össze, mit tanultunk az álta-
lunk felsorolt negatív helyzetek-
ből (pl. azt tanultam belőle, hogy 
a boldogságomat nem mások 
véleményétől teszem függővé). 
Ha elménk úgy érzi, hogy tanult 
valamit egy helyzetből, akkor 
arra már képesek leszünk pozi-
tívan tekinteni, hiszen adott ne-
künk valamit.

Az eddigi irományainkat te-
gyük egy szép mappába, amit 
akár ki is díszíthetünk, színezhe-
tünk kedvünkre és tegyük egy fi-
ókba. Ezzel átvettük az irányítást 
a múltbeli rossz érzések felett, 
mivel kiírtuk a papírra őket, már 
csak akkor foglalkozunk velük, 
amikor mi akarunk. Így megta-
nulhatjuk kézben tartani és irá-
nyítani a rossz érzéseinket. 

Állítsunk a fókuszon! Újra ra-

gadjunk tollat és írjunk össze 
legalább 20-30 pozitív állítást 
magunkról, bármit, amivel elé-
gedettek vagyunk. Lehet, hogy 
sokáig tart majd, de ne adjuk fel 
és ne elégedjünk meg keveseb-
bel. Ezzel a gyakorlattal elkez-
dünk a bennünk és életünkben 
rejlő jó dolgokra koncentrálni. 
Állításainkat  indokoljuk is meg, 
(pl. fantasztikusan főzök, hiszen 
a barátnőim mindig elkérik a re-
ceptjeimet).

Az összegyűjtött pozitív állítá-
sokat legalább 30 napig minden 
nap hangosan olvassuk fel. Ele-
inte valószínűleg minden porci-

kánk tiltakozni fog, de csak csi-
náljuk. Így egy hónap alatt közel 
600 dicséretet zsebelünk be. 

Cselekedjünk jót! Cseleked-
jünk úgy jót a szeretteinkkel, 
hogy  nem mondjuk meg, mi 
voltunk a „tettesek”. Az önbecsü-
lés-növelés óriási katalizátora ez 
a gyakorlat. Ha önzetlen jócse-
lekedetünket megtartjuk ma-
gunknak, úgy az önbecsülésünk 
nő, ellenben ha elmondjuk, ak-
kor az a dicséret az egónkra hat. 
Egészen apró dolgokra gondol-
junk, a lényeg, hogy a másiknak 
öröme származzon mesterkedé-
sünkből.

Adventi boldogságrecept (1.rész)

A Veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Informatikai kara által 
meghirdetett Bakonyi Bitfaragó Bajnokságon óriási sikert ért el a 
Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája 3 fős programozó csapata. 49 csapat közül 8 jutott a no-
vember 11-én Veszprémben megrendezett döntőbe, ahol a pollá-
kos fiúk első helyezést értek el. A Kiss Benedek, Lázár Csanád, Takács 
Bence összeállítású csapatnak 8 óra állt rendelkezésére, hogy egy 
önvezető autó programját megírják, a felhasználói felületet meg-
tervezzék, majd egy prezentációban bemutassák a zsűrinek alkotá-
sukat. Igazi programozói kihívás volt ez. Egy JavaScript-ben meg-
írt programmal a megadott útvonalon végigvezetni az autót, mely 
felismeri a kanyarokat, gyorsít, fékez, hogy biztonságosan juttassa 
célba utasait. A program megírása a fiúknak sikerült a legjobban, 
maguk mögé utasítva több tucat informatikát oktató iskola verseny-
zőit. Felkészítő tanárok: Vigh Attila és Faur István. Az iskola  vezetősé-
ge gratulál a tanároknak és a diákoknak.

Pollákosok első helye
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Darók József

A legsikeresebb magyar 
standardtánc páros vonult 
vissza a versenyzéstől Lász-
ló Csaba és Páli Viktória sze-
mélyében. Hat éven át Thai-
földtől Kínán át, Kolumbiáig 
ejtették ámulatba a pontozó-
bírókat versenyről-verseny-
re. Mindketten a Szilver 
Táncsport Egyesületben spor-
toltak, hosszú évekig egymás 
mellett – és ellen – táncoltak, 
mígnem a tanár – diák kap-
csolatból meg kellett próbál-
niuk egyenrangú párossá vál-
ni, akik egymástól tanulták a 
legtöbbet.

Mielőtt a november 18-i a 25 
éves jubileumi Szilver-bálon egy 
– saját maguknak is - érzelmekig 
hatoló slow foxszal László Csaba 
és Páli Viktória véglegesen elkö-
szönt a versenyzéstől, egy rend-
kívül eredményes sorozatot pro-
dukáltak. Amatőrként állt össze 
a párosuk, de Csaba hozzállá-
sát ismerve amatőrként is profik 
voltak, hogy aztán a ténylege-
sen professzionista mezőnyben 
is a világ élvonalába verekedjék 
magukat mindössze néhány év 
alatt. A kettős férfi tagja majd-
nem az egyesülettel egyidős pá-
lyafutást tudhat maga mögött, 
24 éve táncol. Ma már a felesége 
és két gyermekének édesanyja 
Németh Anikó, akivel annak ide-
jén a sikeres pályafutást megala-
pozta, együtt tízszeres magyar 
bajnokok voltak, majd követke-
zett Szögi Szilvia, s az újabb baj-
noki címek sora, a szériát azután 
Mikes Annával folytatta, akivel az 
amatőrök között eljött a nemzet-
közi áttörés: tíztánc világbajnoki 
bronzérem Bécsben 2010-ben, 
egy évre rá Szombathelyen, a 
Savarián világkupa második hely 
volt a csúcs. Nevelőedzője, Szat-
mári-Nagy Szilvia látta meg az 
egykori kisfiúban a lehetőséget, 
erre a frissen visszavonult táncos 
mosolyogva emlékszik vissza: – 
Állítólag tehetségként tűntem 
fel, de nem tudom, mit lehetett 
abban látni. Megnéztem egy-két 

felvételt az elejéről, hát elég vic-
ces így utólag belegondolva, de 
azt gondolom, nem szabad fel-
adni, apránként kell haladni, s 
akkor nagyjából mindent el le-
het érni, amit az ember tervez. 

Akivel Csaba a legtöbb időt 
táncolta, vagyis hat évet, Páli 
Viktória szintén nem ma kezdte, 
tiszteletre méltó húsz táncos év-
vel büszkélkedhet ő is. – Bátyám-
mal 12 évet táncoltunk együtt, 
ez nagy ritkaságnak számít – 
mondta Viki. – Ő aztán Boston-
ba ment, ott foglalkozik a tánc-
cal, neki ez volt az előre lépés, én 
pedig egyedül maradtam. Há-
rom párom volt Csaba előtt. Erik-
kel még nála kezdtünk tanulni, 
kezdettől felnéztem rá. Olyany-
nyira, hogy ha volt valamilyen vi-
tánk a bátyámmal technikai dol-
gokban, én azt fogadtam el, amit 
Csaba javasolt, még ha tesóm is 
ugyanazt mondta. Sokat táncol-
tunk együtt, megismerte a moz-
gásomat, adottságaimat. Ami-
kor Annával kezdett vége lenni, 
egyre többet táncolt velem. Az 
első év különösen nehéz volt, 
nagyon fel kellett jönnöm, hiá-
ba voltunk Csabáék mögött ma-
gyar bajnoki másodikok, az a tu-
dás, amit az elmúlt hat év alatt 
megszereztem, leírhatatlan. Tel-
jesen más lett minden, mint amit 
előtte csináltam. Mint páros is fel 
kellett fejlődnünk, mert soká-
ig a táncos közeg úgy tekintett 
ránk: a tanár táncol a tanítványá-
val. Ezt a képet le kellett rombol-

nom.
A jól működő összhangról a fi-

atal nő azt gondolja: - Az volt a 
legfontosabb, hogy már az ele-
jén lefektettük, milyen célokat 
akarunk elérni, s hogy ezek el-
éréséhez, a fejlődéshez mit kell 
megtennünk. Emiatt nem vol-
tak jellemzőek a viták köztünk, 
inkább minden előre vitt ben-
nünket.

– Már 2015 végén, 2016 elején 
beszélgettünk Vikivel, hogy mi-
lyen lehetőségek vannak a visz-
szavonulásra, többféle verzió 
felmerült, hogy vajon meddig 
tudjuk húzni, s a Világjátékok jó-
nak tűnt, hiszen egy mérföldkő, 
négyévente rendezik. Ráadásul 
sikeresen zárult, ezért úgy dön-
töttünk, a csúcson érdemes ab-
bahagyni – mondta Csaba. 

Az említett Világjátékok, amit 
a nem olimpiai sportágak „nem 
hivatalos olimpiájának” is nevez-
hetünk, Wroclawban 2017-ben 
a magyar táncsport eddigi leg-
nagyobb sikerét hozta standard 
táncokban: egy döntőt, s ott egy 
hatodik helyezést. Világranglis-
ta-2. hely, s a debreceni Euró-
pa-bajnokság eufórikus hangu-
latában megszerzett bronzérem 
még a közös pályafutásuk élre 
kívánkozó eredményei.

Csaba támogatásáról biz-
tosította a páros hölgy tagját, 
amennyiben a folytatás mel-
lett dönt, ám Viki szintén abba-
hagyja a versenyzést. – Lehe-
tőségeim lennének, de mivel 

harminc éves leszek, nem gon-
dolnám, hogy külföldi partner-
rel folytassam, s kétlaki életet él-
jek. Úgy érzem, ennyi elég volt, 
kerek a pályafutásom. A közös-
ség miatt kezdtem táncolni, de 
a rengeteg élményt, a távoli uta-
zásokat, az amerikai szilveszte-
ri fellépéseket, s hogy eljuthat-
tam Bangkokba, Ausztráliába, 
a tánc nélkül soha nem tudtam 
volna elérni, megélni – mesélte 
lelkesen.

A tánc szövi át az életüket to-
vábbra is, az utánpótlás kineve-
lésében már évek óta részt vesz-
nek. – Nagyon sok nehézség van 
a tanításban, mint ahogy sok a 
szépsége is – így látja Csaba.  – 
Ami mindenképpen érdekes, 
hogy közben sok mindenre rá-
eszmél az ember: milyen infor-
mációkra hogyan reagálnak a 
táncosok, és ezt aztán saját ma-
gában is helyre tudja tenni, hogy 
mi az, amire esetleg neki is job-
ban kell figyelnie. Ezért a tanítás 
nagy segítség is. Vikinek a leg-
jobb trénere én voltam, nekem 
meg ő, ha egymást tudtuk segí-
teni, az volt a legideálisabb.

Csaba a pontozásban is ma-
gasra tör: a nemzetközi licenszet 
szeretné minél hamarabb meg-
szerezni, ha minden jól megy, 
jövő év végén már bíráskodhat 
világszerte versenyeken. – Ez 
a cél, meg persze az is, hogy az 
egyesület tagjait azokra a verse-
nyekre, ahová engem meghív-
nak, el tudjuk vinni, és minél si-
keresebben képviseltethessük 
magunkat – jelentette ki a tán-
cos.

S hogy az utolsó tánc milyen 
volt belülről? – Az gondoltam, 
nem fog ennyire megérinteni, 
de megmondom őszintén, na-
gyon megérintett és nagyon jó 
érzés volt, hogy ennyien állva 
tapsoltak, jó volt érezni azt a sok 
szeretetet – fogalmazott Csaba. 
– Igyekeztem én is mindig adni 
magamból, amennyit csak tud-
tam, s nagyon jó érzés volt, hogy 
ezt most visszakaphattam. Kívá-
nom mindenkinek, hogy ilyen 
sikereket érjen el, és ilyen él-
ményekben legyen része – zár-
ta gondolatait a legeredménye-
sebb hazai táncbajnok.

A csúcson kell abbahagyni

 

Postacímünk:
Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.
(Lépcső  a gyógyszertár mellett.)
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Resz Anita

Nem szoktam sűrűn főzni, de 
amikor mégis, a tanyán lévő va-
lamennyi húsevő élőlény moz-
gásba lendül. Az alapanyagot 
a nyári konyhából viszem be a 
házba. Közben a tornácon az öt 
macska tapossa a sarkamat, a 
tornácon kívül a két kutya csor-
gatja a nyálát. Tudják, ha főzés 
van, maradék is lesz. Ismerik már 
Eszter lányom táplálkozási szo-
kásait.

A csajok mindig segítenek a 
sütésben–főzésben, a maguk 
módján. Adrienn baba a fősza-
kács. Közvetlen közelről szereti 
nézni az eseményeket, tehát vé-
gig a karomban kell tartanom, 
nehogy lemaradjon valami fon-
tosról. A zacskók és kanalak iz-
gatják a fantáziáját a legjobban, 
résen kell lennem, nehogy elo-
rozzon valamit a kezemből.

A kétéves Eszter már nem csak 
nézelődik, teljesen aktív ilyen-
kor. És túlságosan lelkes. Kicso-
magolja a leveskockát, mind a 
tizenkettőt. Szereti szagolgat-
ni a fűszereket, sokszor kiszórja 
véletlenül. A só a kedvence, azt 
még szét is söpri a pulton: kicsi 
jabda, kicsi jabda! Minden, ami 
gömbölyű, az számára labda. 
Húst, tököt paníroz. A liszt, to-

jás, zsemlemorzsa sorrend nem 
mindig sikerül. Mindenkinek a 
képzeletére bízom, hogyan néz 
ki utána a konyhánk.

Senki sem lepődik meg ezek 
után azon, hogy a főzéseim 2-3-
szor tovább szoktak tartani, mint 
ami a terveimben szerepelt. 
Nem baj, legalább Eszter megé-
hezett időközben. Gyere szívem, 
együnk! Nem! Csücsülj be a szé-
kedbe! Nem! Pipihusi van! Na, ez 
a kulcsszó, már fogja is a kanalat. 
Adrienn baba könnyebb eset, ő 
bármikor, bármit megeszik, csak 
a zöldborsó az ellensége. Szerin-
tem addig enne, ameddig lapát-
olom a szájába az ételt.

Mindenki elfoglalja a helyét, 
vagyis Eszter a székébe csücsül, 
a picike a hordozkájába kerül, 
én megfelelő távolságban el-
helyezkedek köztük, mint egy 
egyenlőszárú háromszög - ez 
ki van kísérletezve. Kezdődik az 
egyet Eszternek, egyet Adrien-
nek, egyet Anyukának. A har-
madik körtől általában ki szok-
tam maradni, mert nem győzöm 
elég gyorsan cserélni a kana-

lat és etetni őket. Tudniillik, ha 
Eszter egyedül enné a levest, lé 
nem kerülne a szájába, az fix. 
Csak a húst és a tésztát enné ki 
belőle, zöldséget biztosan nem. 
A csirkelábat szereti kézbe ven-
ni és úgy eszegetni, az is már 
határeset, engedjem neki egye-
dül vagy ne? Egyszer azt hittem, 
hogy megette az ujjakat, már 
azon gondolkodtam, hogy vajon 
a csontot meg tudja emészteni? 
De szerencsére előkerült min-
den az asztal alól.   

A második fogás elkészítése 
valahogy mindig több erőfeszí-
tésembe kerül, de a kis hárpia 
abból pár villányinál többet szin-
te sohasem eszik. Maga elé tol-
ja a tányérját és ellentmondást 
nem tűrően közli: Cicáké, Lilikéé 
(a tacsi), Bonoé (a komondor). 
Jaj, milyen édes vagy, hogy nekik 
adnád, de azért anyuka is eszik, 
jó? Nincs idő, mert Eszter inni 
kér, azonnal. Adrienn is mege-
vett mindent, majdnem a kana-
lat is, kezd unatkozni. Felveszem. 
Következik a félkezes romeltaka-
rítás. Eszter előveszi az éthordó-

kat. Hozz enni! Egyetértek vele, 
holnap inkább elmegyünk ebé-
dért. Időben fogunk enni és az 
önérzetem sem sérül, amiért alig 
evett a főztömből.

Este Apuka meg szokta kér-
dezni: na és ettél ma valamit? 
Igen, egy (tábla) csokit, mert ah-
hoz nem kell leülni, csak beka-
pom menet közben.

Baba a fedélzeten

A jelszó: pipihusi

ELEKTROMOS műtrágyaszó-
ró 12 V, négyfejes eke, tarlóhántoló, 
szárzúzó, 1,5 méter széles vízszintes 
tengelyű,lovas tárcsa, kb. 2 m széles 
1 sor tárcsa mögötte 3 tábla borona 
és traktor után függesztett 46-50 cm 
levelekkel, 4 soros kukorica vetőgép 
eladó. Telefon: 30/309-598

TÖBBGENERÁCIÓS, vagy nagy-
családosoknak is alkalmas két külön 
lakásból álló (2 szoba és 1 szoba ösz-
szkomfortos) családi ház kis kerttel 
eladó. A padlástér befejezésre vár. Te-
lefon: 70/610-6741 

NÉGY darab téli gumi 165” x 13” 
méretű újszerű állapotban eladó. Tele-
fon: 30/685-8866 

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

PALACKOS gáztűzhely, jó állapo-
tú egyszemélyes ágyneműtartós heve-
rő, alig használt mikrohullámú sütő, 
férfi Csepel kerékpár eladó. Telefon: 
30/710-4131

KÉTAJTÓS szekrény 3000 Ft, vitri-
nes szekrény 3000 Ft, ágyneműtartós 
kétszemélyes heverő 1000 Ft-ért eladó. 
Telefon: 30/441-4845, 70/515-3423

KÉTSZOBÁS szentesi ház garázs-
zsal, melléképülettel 9.5 M forintért 
eladó. Telefon: 30/340-0048

ZSÁKOLÓ kocsi olcsón eladó. Te-
lefon:30/685-8866

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÉTSZOBÁS, összkomfortos 
családi ház, melléképülettel, garázs-
zsal, nagy udvarral eladó. Ugyanitt 
kétfunkciós modern szoba WC eladó. 
Telefon: 30/876-6113.

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

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

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

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

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

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Hering Viktor

• Lopás miatt indított bünte-
tőeljárást a Szentesi Rendőrkapi-
tányság egy nagymágocsi lakos 
és társa ellen, akik októberben 
összesen tíz alkalommal, alkal-
manként 80 liter gázolajat tulaj-
donítottak el az egyik szentesi 
cég telephelyéről. Az okozott kár 
280 ezer forint, de szerencsére az 
ellopott gázolajat megtalálta és 
lefoglalta a rendőrség. Ugyan-
csak ez a nagymágocsi férfi volt 
az, aki a jelenlegi csongrádi 
munkahelyéről a rábízott mun-
karuhát kivitte, majd azt nem 
vitte vissza. Ebben az ügyben ki-
sebb értékre elkövetett sikkasz-
tás miatt folyik nyomozás ellene.

• Táskát, okiratokat és hetven- 
ezer forintot loptak el egy nyitott 
személygépkocsiból. A tulajdo-
nos a járművét az egyik nagynyo-
mási tanyán hagyta lezáratlanul, 
ezt használta ki a tolvaj. 

• Két ittas járművezetőt is „le-
kapcsoltak” a rendőrök az el-
múlt napokban. Egyikük Szegvá-
ron vezetett személygépkocsit 
alkoholos befolyásoltság alatt 
november 17-én az éjszakai 
órákban, a másik járművezető 
elektromos kerékpárral közleke-
dett Szentes belterületén, a kora 
délutáni órákban, ugyancsak it-
tasan.

• November 18-ról 19-re vir-
radóra két férfi szólalkozott 
össze az egyik szegvári par-
kolóban, aminek az lett a követ-
kezménye, hogy egyikük úgy 
megütötte a másikat, hogy an-
nak eltörött az állkapcsa. Az 
ügyben súlyos testi sértés bűn-
tette miatt folyik nyomozás. 26-
án hajnalban az egyik szentesi 
szórakozóhely előtt is konfliktus 
támadt három személy között. 
Itt végül ketten bántalmazták 
a harmadik felet, aki nem ma-

radt adósa a másik kettőnek, így 
mindhármuk ellen csoportos 
garázdaság miatt indult eljárás. 
Két hölgy is egymásnak esett, 
szintén ezen a hajnalon, egyi-
kük végül orrcsonttöréssel ke-
rült kórházba.

• Feljelentést tett egy szen-
tesi hölgy a rendőrkapitánysá-
gon, miszerint a bankkártyájá-
val tranzakciót hajtottak végre 
ismeretlenek, akik repülőjegyet 
vásároltak maguknak 65 ezer fo-
rint értékben. A nyomozók infor-
matikai rendszer útján elköve-
tett csalás miatt vizsgálódnak az 
ügyben.

• Az ünnepi bevásárlások kö-
zeledtével érdemes még inkább 

odafigyelni értékeinkre. A gép-
járművek utasterében senki se 
hagyjon ajándékokat, táskát, 
pénztárcát, mert a tolvajok ezek-
re a prédákra várnak. Ha valaki 
csak pár percre megy be a bolt-
ba, akkor is zárja a gépjárművét, 
kerékpárját, nehogy kellemetlen 
meglepetés érje, ha kijön az üz-
letből. Ha teheti, akkor bankkár-
tyás fizetést alkalmazzon, és le-
hetőleg kevés készpénzt vigyen 
az üzletekbe mindenki, ne adjon 
senki esélyt a zsebtolvajoknak. A 
rendőrség munkatársai az elkö-
vetkezendő hetekben fokozott 
létszámban járőröznek majd a 
városban és a bevásárlóközpon-
tokban.

Repülőjegyet vettek a pénzből a tolvajok

Darók József

Az emberi civilizáció és a 
természet különös szépségű 
képeken jelenik meg az ifjú-
sági házban hétfőn nyílt tárla-
ton. A Civilizált táj című anyag 
egy vándorkiállítás, melyen 
mintegy 30 fotóművész jele-
nik meg esztétikus képeivel.

„A természeti táj mai képét a ter-
mészetes folyamatok mellett a mi 

természetellenes tevékenysége-
ink is alakítják…. Az a megköze-
lítés, hogy a tájkép csak kizárólag 
természetes elemeket tartalmaz-
hat – Szarka Klára szavaival élve 
– /a táj idealizálása/ –olvasható a 
Civilizált táj című kiállítás bejára-
tánál. A Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete (MAOE) Fo-
tóművészeti Tagozatának kiállítá-
sa járja az országot, másodbemu-

tatóval Szentesre érkezett, s január 
12-ig tekinthető meg a művelő-
dési központ és fotóköre szerve-
zésében. Zsila Sándor fotóművész 
nyitotta meg a tárlatot, aki lapunk-
nak elmondta, ma már nagyon ne-
héz teljesen érintetlen tájat találni, 
ahol ne lenne nyoma civilizáció-
nak, sőt maga a természet is pró-
bál beilleszkedni az ember kialakí-
totta környezetbe, például amikor 
vadállatok merészkednek a házak-
ba. 

A természet a fotósokat állandó-
an izgatja, pályázatok témája is sok 
esetben ez, tehát a természet és 
a civilizáció ütközési pontjai, kap-
csolódási formái, előnyeivel, hátrá-
nyaival, hogy mit ünneplünk ebből 
természetfotós szempontból és 
mit civilizációs részről. Ez állandó 
vitatéma, nem fog kifogyni soha. 
Alig van már olyan terület, ahová 
nem jutott el a civilizáció, de van-
nak természetfotósok, akik keresik 
az ilyen helyeket, magyarázta a fo-
tóművész. Szavait megerősíten-

dő, a jelen lévő fotósok több kép 
előtt is szenvedélyesen magyaráz-
ták egymásnak, ki mit lát, gondol 
egy-egy alkotásról.

– Ezen a kiállításon a civilizáció 
erősebb nyomokkal rendelkezik, 
mint a természet. Természetfotós-
ként talán én vagyok egyedül, ez-
zel a szemlélettel, a többiek a fo-
tózás más területeiről érkeztek. 
Zömmel új anyagok láthatók tőlük 
– árulta el Zsila Sándor.

Első látásra megállapítható, 
hogy szép, vizuálisan lenyűgöző a 
képsorozat. A zsűri döntése, hogy 
ez a kiállítás ilyen, illetve a pályá-
zatra jelentkezők fontosnak tartot-
ták az esztétikai megfogalmazást, 
ezért tűnik „szépnek” ez az anyag, 
fogalmazott a fotóművész. – Az 
egy szemlélet a fotóművészek kö-
zött, hogy valaki a szépet, az esz-
tétikusat szereti fényképezni, ez 
érdekel engem is, mindig igyek-
szem szép kompozíciókat össze-
hozni. Egy klasszikus, régi vágású 
fotográfus gondolkozik így.

Idealizálják a civilizált tájat

HIRDETMÉNY
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a 176/2017. (IX. 23.) számú határozata alapján

meghirdeti értékesítésre a
Szentes, belterület 7183 helyrajzi számú,

kivett, épület és udvar megnevezésű ingatlanát.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető

és a pályázati kiírás átvehető
a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 226/7. számú irodájában

(Szentes, Kossuth tér 6. szám) Bálint Ágnesnél,
munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8-15 óráig.

Telefonszám: 63-510-378

A pályázatok beadási határideje:
2017. december 8. (péntek) 10 óra.
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Sebők Tamás 

A 90-es évektől kezdve a 
Tankcsapda egyik kedvelt cél-
pontja Szentes. Változnak az 
idők, változnak a körülmények. 
Egykor füstös, borgőzös mi-
nimál technikai felszereltség-
gel bíró MÁV Kultúr, 2017-ben 
nagykoncert a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban.  

„Fekszem a földön, arccal a sár-
ban”, „Elhagyott, mint a kifutópá-
lyát a gép” ikonikus sorok Lukács 
Lászlótól, a Tankcsapda front-
emberétől. Ráadásul, mindkettő 
Szenteshez kötődik. Öt év után is-
mét a Kurca partjára utazik a ma-
gyar rock szcéna egyik zászlós-
hajója, december 8-án az idei téli 
turné állomásaként. A trió leg-
utóbb 2014-ben jelentkezett 
nagylemezzel, az Urai vagyunk a 
helyzetnek című albumot már új 
felállással rögzítette a hármas. 

A Tankcsapda első koncert-

je 1989 október 14-re datálódik. 
Ezen a napon az Auróra előzene-
karaként lépett színpadra a Lu-
kács, Tóth-Labonc, Buzsik hármas. 
A koncertet követő pár hét krea-
tív munkával telt, és december-
ben meg is jelent az első demo, 
a Baj van!! Már ebben a korai idő-
szakban megmutatkozott az a 
háttérmunka, ami folyamatosan a 
Tankcsapda sikeréért dolgozik. Az 
elkészült kazettákat, lemezeket 
autóba pattanva, az országot jár-
va terjesztették a zenekar segítői, 
menedzserek. 

A kétezres években összeállt 
a klasszikus Lukács-Molnár-Fe-
jes trio, és a Tankcsapda hárma-
sa az egyik legsikeresebb magyar 
rockzenekarrá nőtte ki magát. Az 
Agyarország, az Élni vagy égni, A 
mindenki vár valamit, vagy az or-
szág rock himnuszává vált „Meny-
nyország Tourist”-ot is felvonulta-

tó Legjobb Mérgek Best Of sikerei 
is mindezeket példázzák. 

A felállás 2012-ben az új nap 
vár turné után bomlott fel, amikor 
Molnár Levente, ’Cseresznye’ beje-
lentette, hogy elhagyja a zenekart 
és az Egyesült Államokba költö-
zött. Egy időre parkoló-pályára állt 
a zenekar, több ötlet is felmerült 
a folytatásra, végül bejelentették, 
hogy Sidlovics Gábor, ’Sidi, a Mafia 
és a Zanzibár korábbi gitárosa ér-
kezik a Tankcsapdába.

A zenekar kapott hideget-me-
leget az idők során, többen szem-
rehányást tettek, hogy a Tank-
csapda már nem az, ami volt. 
Pedig egyszerűen csak haladnak 
a korral, nyitnak az újítások felé, 
nem ragadtak meg az állóvízben. 
Mindezek mellett még mindig ott 
van a védjegy: Lukács igazán kü-
lönleges lukácsos szövegei.

A hazai rádiók szórásából kívül-
ről ismert Alföldi gyerek, az utób-
bi nagylemez nagyágyúi: a „Köpök 
Rátok”, a „Koponyák és Csontvá-
zak” szinte biztos, hogy felcsen-
dülnek a csarnokban, de a srácok 
számítanak az öreg tankerekre is, 
így remélhetőleg hasonlóan ha-
talmas ováció fogadna esetlege-
sen egy „Nem érdekel”-t, egy „Kis 
orosz lány”-t, a „Johnny a mocsok-
ban”-t, vagy éppen egy „Szaba-
don”-t.  December 8-án minden 
kiderül a szentesi sportcsarnok-
ban 19 órától. Jegyvásárlás és to-
vábbi információ a helyszínen.

Újra itt vannak a Tankok

10. The Biebers

Rakjuk Össze!

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

Feels

8. Caramel

Használd A Szívedet

7. Justin Bieber feat. BloodPop

Friends

6. Axwell & Ingrosso

More Than You Know

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!

 Városi Könyvtár
A Doberdótól Ferrári Violettáig 

című első világháborús emlék- és 
fotókiállítás megtekinthető: de-
cember 14-ig.

Koszta József Múzeum
December 2-án, szombaton 

Adventi készülődés címmel csalá-
di múzeumi matinéra és kézmű-
ves foglalkozásra várják a csalá-
dokat.

December 7-én, csütörtökön 
16 órakor IV. Károly c. kép lelep-
lezése, a restaurált festmény át-
adása.

December 7-én, csütörtökön 
17 órai kezdettel az Adventi es-
ték programsorozat keretén belül 
Ráfiné Gáspár Annamária előa-

dását hallgathatják meg, Szabó 
Magda: Karácsony címmel.

December 13-án, szerdán 17 
órától kezdettel az Adventi esték 
programsorozat következő előa-
dása „Luca, Luca kity-koty”, Sze-
merédi Ágnes néprajzos előadása 
kézműves foglalkozással.

December 20-án, szerdán 17 
órakor: az Adventi esték sorozat-
ban Jézus születése a művészet-
ben, Szilvási Kinga grafikusmű-
vész előadása.

Dr. Papp László Sportcsarnok
December 3-án, vasárnap 17 

órai kezdettel a Pom-Pom együt-
tes ünnepi koncertjét láthatják az 
érdeklődők.

Dózsa- ház Közösségi tér

December 4-én 18.15-től MO-
SOLYTURMIX – avagy vitalitás ge-
renátor és gyógyító nevetés egy-
ben!

Református Nagytemplom
December 11-én, hétfőn 14 

órakor a szentesi MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Műszaki Ezred szer-
vezésében Adventi koncert lesz. 
Közreműködnek: HM Honvéd 
Együttes Férfikar, HM Hódmező-
vásárhely Helyőrség Zenekar.

Művészetek Háza 
December 9-10-én, és 16-17-

én, szombaton és vasárnap 10-
17 óráig Garaboly gasztro- és kéz-
műves piacra várják a szentesi 
és a környékbeli embereket. Mi-
nőségi programokkal és magyar 
kézműves termékekkel, közös 
bográcsban főtt magyaros éte-
lekkel várják a látogatókat.

Programajánló
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Palicska Irén

Rum, szivar, színes házak, 
régi autók, pálmafák, kris-
tálytiszta tenger, hófehér ho-
mok. Ezek a sztereotípiák, 
amelyek elsőre bevillannak, 
ha Kubára gondolunk. De ez 
a Karib-tengeri ország sok-
kal több ennél, derült ki no-
vember 25-én, szombaton a 
Művészetek Háza pincehe-
lyiségében, ahol kubai estet 
rendeztek. Az előadó ezút-
tal szentesi volt, Németh Ani-
kó idegenvezető, férje, a ku-
bai származású Livan Gevara 
pedig az élménybeszámoló 
mellé elhozta nekünk a pezs-
gő kubai ritmusokat, élőben 
kongázott. A házigazda Kál-
mán Tibor, a Gólyás Borház 
vezetője a tüzes kubai estét 
magyar borokkal támogatta 
meg: kadarkával és kékfran-
kossal. 

Az idegenvezető elsőként 
Kuba történelméről és földrajzá-
ról mesélt. Az ország a Nagy-An-
tillák szigetcsoport legnagyobb 
tagja, több, mint négyezer apró 
sziget veszi körül. Észak- és 
Dél-Amerika (Mexikó és Flori-
da) között helyezkedik el, a cí-
merében látható kulcs az ország 
kulcspozíciójára utal. A kubai táj 
emblematikus fája a király pál-
ma, amely szintén megtalálható 
a címerben. Kolombusz Kristóf 
1492-ben ért partot Kubában, 
paradicsomi tájnak írta le a szi-
getet. Néhány évtized leforgá-
sa alatt kiirtották az indián ősla-
kosokat. A 16. századra indult be 
a cukornád termelése. Az ország 
a rabszolga- kereskedelem fon-

tos megállója volt, emellett fran-
cia és angol kalóztámadásoktól 
is sokat szenvedett, hiszen hatal-
mas dohány-, cukor- és rumkész-
leteket halmozott fel. 

Kuba történelmét és hétköz-
napjait is alapvetően meghatá-
rozza Fidel Castro, aki majd 50 
évig (1959-től 2008-ig) volt ha-
talmon, és pont egy évvel ez-
előtt, november 25-én halt meg. 
Ingyenes oktatást és orvosi ellá-
tást ígért, amit meg is valósított. 
Németh Anikó szerint az embe-
rek nagyon szerették. Az ország-
ban nincs éhínség, mert az alap-
vető élelmiszereket minimális 
összegért lehet megkapni. Az 
átlagemberek fizetése 10 és 20 
dollárról havi 40 dollárra (kb. 10 
ezer forint) emelkedett, emel-
lé kapnak pár kiló rizst és babot. 
Castro 2008-ban egészségügyi 
állapota miatt hivatalosan is le-
mondott elnöki, kormányfői és 
hadvezéri posztjáról öccse, Raul 
Castro javára, aki már közel sem 
olyan népszerű, minta néhai el-

nök. Kuba másik emblematikus 
személyisége Ernesto Che Gue-
vara forradalmár, akit ma La-
tin-Amerikában sokan szentként 
tisztelnek. Halálának 30 éves év-
fordulójára Santa Claraban egy 
emlékművet emeltek. 

A rövid történelmi áttekintés 
után az idegenvezető az igazi 
színes- szagos- zajos kubai élet-
be is bepillantást nyújtott. A ka-
ribi szigeten állandóan szól a 
zene, és a rum is elengedhetet-
len kelléke a mindennapoknak. 
Kiderült, hogy elég lassú a válto-
zás az országban, tehát ha vala-
ki oda készül, még nem kell fél-
nie attól, hogy lemarad a kubai 
feelingről. Most már tömeges a 
turizmus, a hotelek gomba mód-
ra nőnek ki a földből, de még 
mindig találni elég „lepukkant” 
házat, ennek ellenére a világ 
egyik legszebb városa Havanna. 
Ahogy Rióban, úgy itt is egy ha-
talmas, 20 méteres Krisztus-szo-
bor magasodik a város fölött. A 
főváros egyik emblematikus és 

legtöbbet fotózott épülete a Ca-
pitolium. 

Rengeteg kiadó szobát le-
het találni Havannában, amit 
30 dollárért megkaphatunk egy 
éjszakára. Kétféle pénznemet 
használnak: a kubai pesot, ami 
nem ér semmit és a konvertibi-
lis pesót, amit a turisták válta-
nak be. Az élet az utcán zajlik, 
az emberek kiabálnak, mindent 
tudnak egymásról, hatalmas a 
hangzavar – avatott be a hétköz-
napokba Németh Anikó. A kubai 
nők azt főznek, amit a boltban 
aznap találnak, mert hiánygaz-
daság van, nem mindent lehet 
megkapni. 

Egy rövid szünet és borkóstoló 
után folytattuk havannai város-
nézésüket. Virtuális sétát tehet-
tünk a főváros leglátogatottabb 
részén, ez a „Malecon”, ahon-
nan rálátni Havannára. A helyiek 
és a vendégek is szívesen sétál-
nak itt, gyönyörű a naplemente, 
amelyben szerelmesek andalog-
nak, a tengerparton horgászok 
ülnek, az emberek énekelnek, 
gitároznak. Mindenhol zenésze-
ket látni, akik minőségi zenét ját-
szanak. Fantasztikus a hangulat, 
a turistákat felkérik táncolni. A 
kubai zene és salsa is világhíres. 
Ahogy a 30-as években, úgy ma 
is zsúfoltak a lokálok, ezek közül 
a leglátogatottabb a Tropicana 
bár, ahol egyszerre 50 táncosnő 
táncol, a belépő mellé pedig jár 
egy Havana Club. Az országban 
hamar rájöttek, hogy hatalmas 
üzlet a régi autók rendbehozata-
la, mert a turisták imádnak ezek-
kel furikázni. Ha Havannában 
járnak, ki ne hagyják a városné-
zést egy oldtimer cabrióval.

Viva Cuba

Amerika egyik legtöbb díj-
jal jutalmazott fiatal újságírója, 
írója, Julian Rubinstein a magyar 
Viszkis rabló történetét találta 
a legalkamasabbnak arra, hogy 
bemutassa a kelet-európai or-
szágok zűrzavaros átmenetét a 
kommunizmusból a kapitaliz-
musba. A Columbia Egyetemen 
végzett 49 éves szerző műve 
még Johnny Depp érdeklődését 
is felkeltette, aki már 2007-ben 
filmet készített volna a sztoriból. 

A Ballad of the Whisky Robber-
rel nemcsak egy bűnügyi doku-
mentumregényt tart a kezében 
az olvasó, hanem a 90-es évek 
Magyarországának korrajzát is 
– amerikai szemüvegen keresz-
tül. A világ egyik legnagyobb 

médiabirodalma, rendhagyó 
módon, szinte egyszerre jelente-
ti meg a könyvet Amerikában és 
Magyarországon. A hároméves 
oknyomozással készült könyv 
nálunk valószínűleg nemcsak a 
rablások izgalmas, és eddig még 
soha fel nem tárt részleteivel ejti 
majd rabul az olvasókat, hanem 
azzal is, ahogy a távolról jött 
amerikai újságíró bennünket, 
magyarokat lát. A rendszervál-
tozás utáni Magyarország törté-
netéről ez ugyanis az első átfogó 
amerikai könyv. Kirajzolódnak 
belőle azok a sztereotípiák, sab-
lonok, amelyekkel Magyaror-
szág és a magyarok manapság 
külföldön szembesülnek. A je-
lenlegi országimázs…

A viszkis rabló balladája Az INVOKÁCIÓ
„Segítségül hívás”

Alapítvány
(Terney Béla Kollégium,

Szentes)

megköszöni
támogatóinak
a felajánlott
SZJA 1%-os

támogatást,
amelyből

a kollégium
kulturális- és sport-

programjait támogattuk.
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A karácsony közeledtének egyik hamisítatlan jele a konyhákat át-
járó méz, fahéj, gyömbér, szegfűszeg alkotta csodálatos illatkaval-
kád, mely gondos kezek munkája által és némi egyéb hozzávalóval 
párosítva fenséges mézeskaláccsá áll össze.

A karácsony egyik szinte kötelező csemegéjének készítése igen 
régi hagyománnyal bír, múltja, mestersége van. Változatos alak, sok-
féle díszítés jellemzi – bevonhatjuk csokoládéval, szépíthetjük cukor-
mázzal, elmajszolhatjuk, de akár ajándékba is adhatjuk vagy éppen a 
fánkat ékesíthetjük vele.

Az ezerarcú édesség öltsön bármilyen formát, pompázzék bármi-
lyen színben, egy biztos, a karácsony elképzelhetetlen lenne nélküle.

Trendi mézeskalácsok

Darók József

Egy olyan művész öt alkotá-
sa került ajándékozás révén a 
Koszta József Múzeumba, aki-
nek élete és munkássága pár-
huzamba állítható Kosztával, 
akit Szentes legjelentősebb 
festőművészének tartunk, bár 
nem a város szülötte. 

Kováts Károly sem szentesi 
származású, de itt ért révbe mű-
vészete, s a hálás utókor már sa-
ját festőjeként tekint rá. 2010 
óta utca viseli a nevét, 1989-ben 
nagyszabású életmű-kiállítást 

rendeztek képeiből, díszsírhe-
lyen nyugszik, s nem utolsó sor-
ban számos helyi lakás falán füg-
genek alkotásai.

Sok képe van magánkézben, 
tavaly a múzeum felhívást is in-
tézett a lakossághoz, hogy adják 
kölcsönbe egy kiállításra a tulaj-
donukban lévő Kováts-képeket, 
s elmondható, hogy nagy volt a 
felajánlási kedv. A múzeum bir-
tokában lévő műveinek resta-
urálásra a tavalyi kiállításra ké-
szült el, így együtt kerülhettek a 
nagyközönség elé. A közelmúlt-

ban azonban ajándékozás ré-
vén öt, eddig ismeretlen Kováts 
Károly-alkotáshoz jutott a köz-
gyűjtemény. A Budapesten élt 
Pacsayné Debrenty Piroska tu-
lajdonát képezték a művek, me-
lyek örökösödés után kerültek a 
múzeumba, Bálint Csilla ajándé-
kaként. A fővárosi hölgy azzal 
adta át a képeket, hogy „Kerül-
jenek haza, abba a környezet-
be, ahová illenek”.  A művész  a 
legtöbb képét kartonlapra ké-
szítette, ez látszik az új szerze-
ményeken is: az ötből csak egy 

került vászonra. Eddig 4 önarc-
képe volt ismert, ezúttal előke-
rült egy időskori portréja, illetve 
egy festmény a feleségéről, an-
nak halála után ráírt, megható 
szöveggel. Továbbá a művész lá-
nyáról egy felnőttkori festmény, 
gyerekként ábrázolva két rajz, az 
egyik tusrajz, ami a múzeum Ko-
váts Károly-gyűjteményében is 
különlegesség. A képeket már 
kezelésbe vette a restaurátor, s 
a tervek szerint januárban, a ma-
gyar kultúra napjára már be tud-
ják mutatni a közönségnek.

Öt Kováts Károly-művel gyarapodott a  múzeum
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Sajttal töltött gomba
Hozzávalók 2 adaghoz:
6-8 nagyobb méretű csiperke 

gomba, sajt (vegyesen, pl. edámi 
és füstölt sajt), kapor, petrezse-
lyemzöld, olaj a tepsi kikenésé-
hez, só, bors.

Elkészítés:
A gomba fejeket  megmossuk,  

a szár részt kiszedjük, majd szá-
razra töröljük.

Kiolajazott tepsibe helyez-
zük a gombákat. Sózzuk, bor-
sozzuk, teszünk bele apróra vá-
gott kaprot, és mindegyik fejbe 
teszünk egy kevés edámi sajtot, 
és ugyanennyi füstölt sajtot. Fó-
liával lefedjük, és 200 fokos sütő-
be tesszük 10 percre, majd fólia 
nélkül addig sütjük, míg szépen 
megpirul a tetejük. Ez egy po-
fonegyszerű alaprecept,  a vég-
telenségig gazdagíthatjuk va-
riálhatjuk, piríthatunk  hozzá 
szalonnát, adhatunk hozzá juh-
túrót,tejfölt, pirított zöldségeket 
vagy sonkát.

Született:
Keresztes- Nagy Ádámnak és 

Lajos Nikolettnek (Szentes, Men-
tettrét tanya 106.) Imola nevű 
gyermeke (képünkön).

Elhunyt:

Gonda Elek (Szentes, Köztár-

saság u. 23. 1/1.), Vecseri János-

né (Szentes, Nagygörgős u. 5.), 

Nagypál Mátyás (Csongrád, Há-

mán Kató u. 26.)

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 készenléti ügyelet: december 4-11-ig a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertára (Szentes, Sima F. u. 44–58.) 
hétfőtől-péntekig 8-17 óráig, szombaton vasárnap és ünnepnap zárva. 
Készenléti telefon: 70/536-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, 
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 
óráig.(ha vasárnap után ünnepnap következik, vagy ünnepnap után va-
sárnap, akkor 9 óráig tart a készenlét) Ünnepnap 20 órától másnap 7.30 
óráig, ha ünnepnap után vasárnap következik akkor 9 óráig.

Adventi vasárnapokon 20 órától másnap reggel 7.30 óráig.

 Egészségügyi ügyelet

Családi események

KOS Még téged is meglep 
a teljesítményed, hogy meny-
nyi mindent tudsz elvégez-
ni rövid időn belül. Ez amiatt 
van, hogy motivált vagy, és hogy jó kedv-
vel vagy képes végezni a munkádat.

BIKA Ez most egy olyan 
hét, hogy egyszer fent, egy-
szer lent, és a legjobbat akkor 
hozod ki belőle, ha kihaszná-
lod a hullámhegyeket. Egy ilyen időszak-
ban egy jó üzleti vagy pénzbeli lehetőség 
várhat rád.

IKREK A héten elural-
kodhat rajtad az elége-
detlenség, bár lehet, hogy 
eddig is gyakran fordult elő, sürgősen 
szükséged van arra, hogy valamit merj 
lépni és változtatni.

RÁK Sűrű problémák kö-
vetkezhetnek, olyan történé-
sek vehetik kezdetüket, amik 
hosszabb ideig tarthatnak és 
csak nehezen oldhatók meg.

OROSZLÁN Kihívások 
elé kerülhetsz karrieredben. 
Amint félre tudod tenni az 
aggódást és hiszel önma-
gadban, már észre is fogod 
venni a megoldásokat.

SZŰZ Ha elégedetlen vagy 
a munkahelyeddel, akkor egy-
szerűen csak válts. Külföldön 
is szerencsét próbálhatsz, ne 
ijedj meg a kihívásoktól, a pá-
rod lehet a legfőbb támoga-
tód.

MÉRLEG Ha szeret-
nél változtatni az életeden, 
minden adott lesz hozzá 
a héten. Meg lesz hozzá a 
szükséges energiád, a csilla-
gokban adottak a lehetőségek.

SKORPIÓ Erőteljes válto-
zások jöhetnek az életedbe. 
Ha eddig komolyabb kérdé-
sek foglalkoztattak, megol-
datlan problémák gyötörtek, most végre 
minden megoldódni látszik.

NYILAS Ebben az idő-
szakban nagyon céltudatos 
vagy, egyre több munkát és 
kihívást fogadsz el, lehető-
ségeid szerint. Biztos vagy magadban és 
meg van benned a kellő kitartás.

BAK A hét eleje problémá-
san, akadályokkal indulhat, 
de ha elég kitartó vagy, akkor 
akár a szerencseszériád is be-
indulhat. Most legyen bármi-
lyen akadály is bármiben, ne add fel.

VÍZÖNTŐ Fogj bele bátran új 
dolgokba, mert csak az nyer, aki 
kockáztatni is mer! Itt az idő vál-
toztatni karrier területén, ha úgy 
érzed, hogy az nem megfelelő-
en működik,

HALAK Minden, amire a 
hét folyamán szükséged lesz, 
az a bátorság, hogy ki merj 
lépni a megszokás hatalmá-
ból. Olyan dolgot vihetsz végbe ezekben 
a napokban, melyekkel elérheted a vá-
gyott célokat.

HOROSZKÓP
December 1-7.

HETI MENÜ:
December 4-8.

Hétfő
A menü: Karalábéleves

Zöldborsós tokány, tészta
B menü: Tojásleves

Rántott csibemáj, finomfőzelék
Napi desszert: Gyümölcskrémes palacsinta

Kedd 
A menü: Paradicsomleves

Rántott szelet, burgonyapüré
B menü: Grízgaluskaleves

Milánói makaróni
Napi desszert: Rizskoch gyümölcsöntettel

Szerda
A menü: Lencseleves virslivel

Rakott krumpli
B menü: Májgaluskaleves,

Csirkemell sajtmártásban,petrezselymes rizs
Napi desszert: Bundázott almakarikák

Csütörtök
A menü: Joghurtos krumplileves
Csongrádi töltött karaj, rizibizi

B menü: Zöldborsóleves 
Zúzapörkölt, nokedli

Napi desszert: Rákóczi túrós palacsinta
Péntek

A menü: Húsleves
Párolt sertésszelet, sósburgonya 

paradicsommártás
B menü: Csirkegulyásleves

Túrós gombóc vaníliasodóval
Napi desszert: Tiramisu

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

Alma 200-250 Ft/kg, banán 250-480 
Ft/kg, birsalma 250-350 Ft/kg, burgonya 
100-120 Ft/kg, cékla 200-250 Ft/kg, 
citrom 350-450 Ft/kg, csíramálé 220 Ft, 
dióbél 2500 Ft/kg, fehér káposzta 150-
200 Ft/kg, fehér paprika 350-400 Ft/kg, 
fekete retek 200-250 Ft/cs, fokhagyma 
1800-2000 Ft/kg, narancs 300 Ft/Kg, 
gomba 450-550 Ft/kg, gyökér 450-600 
Ft/kg, hegyes erős paprika 80 Ft/db, 
kapor 100 Ft/cs, karalábé 150-200 Ft/
db, karfiol 250-350 Ft/kg, kelkáposzta 
250-350 Ft/kg, kígyóuborka 450-500 Ft/
kg, körte 350-650 Ft/kg, lilahagyma 350 
Ft/kg, lilakáposzta 350 Ft/kg, mák 1500 
Ft/kg, mandarin 350 Ft/kg, paradicsom 
550-600 Ft/kg, Kivi 300 Ft/dob, 
petrezselyem 50 Ft/csomó, piros retek 
100-150 Ft/cs, saláta 200 Ft/db, sült tök 
550 Ft/kg, sütőtök 100 Ft/kg, szőlő 600-
700 Ft/kg, tojás 50-60 Ft/db, tök 380-450 
Ft/kg, répa 150-200 Ft/cs, vöröshagyma 
150-250 Ft/kg, zeller 100-200 Ft/db.

PIAC
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Labádi Lajos

Eddigi ismereteink szerint 
Ady Endre nem járt ugyan 
egyszer sem Szentesen, még-
is vannak kötődéseink a zseni-
ális költőhöz. Köztudott, hogy 
városunk egyik központi utcá-
ja 1945 óta Ady E. nevét viseli, 
az viszont már kevésbé ismert, 
hogy a jeles költő két verse is 
közvetlenül kapcsolódik te-
lepülésünkhöz. Születésnapi 
megemlékezésként idézzük 
fel e költemények keletkezési 
körülményeit.

Irodalmi tanulmányainkból 
emlékezhetünk, hogy Ady End-
re a Szatmár vármegyei Érmind-
szenten született elszegénye-
dett nemesi családban 1877. 
november 22-én. Református 
származása ellenére középisko-
láit a nagykárolyi piarista gim-
náziumban kezdte, de 1892-től 
a zilahi református kollégium 
diákja lett, ahol 1896-ban jeles-
re érettségizett. Szülei beírat-
ták a debreceni jogi akadémiára, 
azonban több kitérő után abba-
hagyta jogi tanulmányait. Ide-
jének nagyobb részét már jog-
hallgatóként is az újságírás és 
versírás kötötte le, ezért 1898-
tól előbb a „Debreczeni Hírlap”, 
majd a 48-as függetlenségi pár-
ti „Debreczen” című újság „hiva-
tásos” munkatársa lett. („Versek” 
címen megjelent első verseskö-
tete is.) 1899 végén már Nagyvá-
radon találjuk, ahol a kormány-
párti „Szabadság” c. lap belső 
munkatársaként folytatta zsur-
nalisztikai munkásságát. 

Szentesi vonatkozású verse-

it ekkoriban írta; kezdő újságíró-
ként, 22 évesen. Időrendben az 
első 1900. március 25-én jelent 
meg „Dyb.” aláírással: „Sima úr te-
lepít” címen. Az ironikus hangvé-
telű vers célpontja Sima Ferenc 
(1853–1904) volt, akiről tudni 
kell, hogy az 1870-es évek elejé-
től meghatározó közéleti és poli-
tikai szerepet játszott Szentesen. 
Református tanítóként került vá-
rosunkba, hamarosan a Szentesi 
Lap szerkesztője, majd tulajdo-
nosa lett, emellett városi és me-
gyei képviselő, városi tanácsnok, 
ármentesítési igazgató, a Csong-
rád megyei és szentesi 48-as 
függetlenségi ellenzék vezére. 
1892-ben kilépett az országos 

politika porondjára: előbb a tá-
péi kerület, 1896-tól Szentes vá-
ros országgyűlési képviselője, az 
obstrukció nagymester. (E tárgy-
ban könyvet is írt 1897-ben „Ob-
strukció, mint parlamenti fegy-
ver” címen.). 

Témánk szempontjából tudni 
kell, hogy a XIX. század végén a 
magyar kormányzat komoly erő-
feszítéseket tett a török hódolt-
ság idején elnéptelenedett te-
rületek újbóli benépesítésére 
magyar etnikumú lakosokkal. A 
kormány hazafias szándékú te-
lepítési mozgalmát Sima Ferenc 
lapszerkesztő felkarolta, és új-
ságja segítségével sikeres propa-
gandát fejtett ki a Temesközben 

lévő Vadászerdő nevű kincstári 
terület benépesítésére. A telepe-
sek a kedvezményes földvásárlás 
mellett ingyen háztelket kaptak; 
ez csábítóan hatott Szentesen is. 
A Sima által propagált első te-
lepítés sikerrel járt: 1891 őszén 
133 szentesi család szánta el ma-
gát a kitelepülésre, összesen 768 
fővel. Az Újszentes néven alakult 
község 1991 óta Szentes testvér-
városa. 

A Szentesi Lap az elkövetke-
ző években is részletesen be-
számolt az állami területeken 
hirdetett telepítésekről, így pl.: 
Beszterce-Naszód, Krassó-Szö-
rény, Temes és Torontál várme-
gyékben. 1899-től a Bihar vár-
megyei Siter község magyar 
népességének gyarapítására in-
dult mozgalom, amelyről Sima 
Ferenc „Csongrádmegyei El-
lenzék” c. új lapja szintén be-
számolt. Az újszentesi telepí-
tés sikere nyomán állítólag Sima 
ígértet tett, hogy Siter magyar 
népességét 100 szentesi család-
dal fogja gyarapítani, ez azon-
ban különböző okok miatt nem 
valósult meg. A szóban forgó 
község Nagyváradtól 21 km-re 
található, ahol Ady Endre elkezd-
te újságírói működését a kor-
mánypárti lapnál. Épp azokban 
a hónapokban, amikor az ellen-
zéki függetlenségi 48-as párti 
Sima Ferencet politikai ellenfe-
lei anyagi csődbe kergették, s 
erre hivatkozva megfosztották a 
parlamenti mandátumától. A pá-
lyakezdő, bizonyítani akaró ifjú 
publicista vádaskodó gúnyver-
sével akarva-akaratlan részesévé 
vált a Sima Ferenc politikai meg-
buktatására indított hajszának, 
amely elől végül 1901-ben kime-
nekült Amerikába. (Ott hunyt el 
1904-ben, 50 éves korában.)

(Folytatjuk) 

140 éve született Ady Endre költő, publicista (I.)

A nagy költő nagy tévedése?

Az ifjú Ady

12
.0

4-
12

.0
8.

Hétfő49.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Daragaluskaleves,
Hentes tokány, Orsótészta

Brokkolikrémleves
Sült pulykacomb, tört burgonya

Lebbencsleves
Tökfőzelék, vagdalt

Almaleves
Rántott sertésszelet, rizibizi

Májgaluskaleves
Gombafejek orly módra, zöldség 

ropogós, suprem mártás, 
császármorzsa

Csontleves,
Sült csülök, tepsis burgonya, 

párolt káposzta, gesztenyepüré

Frankfurtileves
Carbonara, banán

Tejfölös gombaleves
Vajban párolt csirkemell, 
brokkoli csőben sütve, 

fejessaláta

Gulyásleves
Grízes tészta

Zellerkrémleves
Sertésszelet Holstein módra, 
sültburgonya, uborkasaláta, 

diós palacsinta

Zöldségleves
Sertésmáj Marsal módra, párolt 
rizs, almapaprika, csokoládés 

fánk

Francia hagymaleves
Rántott sajt, burgonyapüré, 

tartármártás, rétes

Burgonyaleves
Hortobágyi rostélyos, vajas 

galuska, uborkasaláta

Fejtett bableves
Rablóhús nyárson, pirított 

burgonya, almapaprika

Zöldborsóleves
Pacalpörkölt, főtt burgonya, 

vegyesvágott

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: „A legjobb földrajzta-
nulás az, ha az ember világot lát”. (Váratlan 
utazás c. film)

Múlt heti nyertesünk: Pólya Lajosné. 
Nyereménye egy két fős utazás a Discos 
Tours Utazási Iroda Bécsi Adventi prog-
ramjára. Ezen a héten az Éden édességbolt 
felajánlásából sorsolunk ki 4 db Mikulás-
csomagot.

Vízszintes: 1. Zeke László magyar író és 
jogász aktuális gondolata (folytatás a víz-
szintes 46. és függőleges 45. számú sorok-
ban). 13. Arra a helyre lép, népiesen. 14. Ké-
sek vágórészei. 15. Asztácium vegyjele. 16. 
Fotót. 17. Nyárvégek! 18. Egy Békés me-
gyei településre. 20. Iljusin repülőgépének 
jele. 21. Magyarország, röviden. 23. Fejet-
len sakk! 24. Muzsikus. 29. Nádnyelves fú-
vós hangszer. 30. Etióp és belga gépkocsik 

jelzése. 31. Zambia fővárosa. 38. Görbülése, 
kanyarulata. 40. Kópiát, másolatot készítő. 
42. Nílus eleje! 43. Egzotikum része! 45. Ke-
zünk lehet ilyen. 46. Az idézet második sora. 
50. Kerek szám. 52. Szintén. 53. Kétharmad 
óra. 54. Latin én. 55. Fába jelet vés. 56. Csa-
padékosan. 59. Arzén vegyjele. 60. Névelő-
vel: apró madarak elejtésére specializáló-
dott ragadozó madár. 64. A Balaton is ez. 
65. Férfi felöltők. 67. Küzdőtereik. 68. Sport-
szerű.

Függőleges: 1. Jégkorongozó. 2. Oscar-, 
Golden Globe-, valamint tizenötszörös 
Grammy-díjas angol énekesnő, zenész-dal-
szerző. 3. Égitest. Többszintes (ház). 5. Koc-
kázat, rizikó. 6. –én párja. 7. Kunyerál. 8. 
Fenntartja magát. 9. Tea németül. 10. Száz 
dekagramm. 11. Földművelő eszköz. 12. Ká-
bítószer. 17. Őszi hónap, rövidítve. 19. Ré-
giesen orfeum. 21. A virsli burka lehet. 22. 

A közepén búsul! 25. Versenyre jelentkező. 
26. Imahal egynemű hangzói. 27. Létezés. 
28. …a (a legrövidebb tenyészidejű zöld-
ségnövény). 29. Végek nélkül: jégkoron-
gozókért. 32. A rosszra csábítás görög is-
tennője. 33. Svájcban eredő folyó, a Duna 
jobboldali mellékfolyója. 34. A hideg te-
szi, ha nagyon fázunk. 35. Népszerű építő-
játék. 36. Fekvőbútor. 37. Orvosság. 38. Iro-
mányok. 39. Főszakács. 41. Nemes pincei 
nedűjét. 44. Téli csapadék jelzője lehet. 45. 
Az idézet harmadik sora. 47. Fagylalt néme-
tül. 48. Férfinév. 49. Egyetlen nagylomboza-
tú növény. 51. Kétszeres Oscar-díjas ame-
rikai színész, rendező és politikai aktivista 
(Penn). 57. Fél szelep! 58. Nemzeti Kulturális 
Alap, röv. 59. Amely személy. 60. Angol léti-
ge. 61. Idegen Anna. 62. Bakelitben van! 63. 
Szólít. 66. Előidéző, indíték. 67. Ravaszvég! 
69. Határozott névelő. 70. Rádium vegyjele.

Beküldendő sorrendben a vízszintes 1. 
és 46., valamint a függőleges 45. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
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December 4-10.
Hétfő – Reszelt tészta leves
A menü:  Zöldborsós tokány, 

rizs köret
B menü:  Rakott kelkáposzta
C menü:  Csáky töltött borda, 

rizs köret, savanyúság
Kedd – Májgaluskaleves
A menü:  Szárazbabfőzelék, sült 

kolbász
B menü:  Rántott gomba, rizs 

köret, tartármártás
C menü:  Bakonyi betyár 

pecsenye, burgonya, 

savanyúság

Szerda – Zöldbableves
A menü:  Bársonyos csirkeragu, 

galuska
B menü:  Magyaros csirkemáj, 

burgonya
C menü:  Kijevi töltött borda, 

vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü:  Füstölt tarjás töltött 

borda, vegyes köret, 
savanyúság

B menü:  Gyros tál
C menü:  Rántott sajt, rizs köret, 

tartármártás

PénteK – Sertésraguleves

A menü:  Ízes derelye

B menü:  Virslis kelt kifli

C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Zöldségleves

Holstein szelet

VaSárnaP – Húsleves

Aszaltszilvás töltött csirkemell, 

hasábburgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 

ára 1000 Ft/menü. 

A és B menü ára heti előfizetéssel 750 Ft, 

aznap vásárolva, vagy kiszállítva 800 Ft. 

C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 

csak 520 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 

70/942-6658, 06-70/414-7446
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Pólyáné Téli Éva

Kilencedik alkalommal ren-
dezte meg a DKMT Európa Ré-
giós Szenior Úszó Kupát a Te-
mesvári Szenior Úszóklub.

A nemzetközi eseményen há-
rom szomszédos ország – Szer-
bia, Románia és Magyarország 
versenyzői vehettek részt. A sűrű 
versenyidőszak miatt a Szentesi 
Delfin ESC versenyzői közül öt fő 
úszott ezen a versenyen. Ennek 
ellenére negyedik helyen végez-
tek az összesített pontverseny-
ben. A legjobb csapat ezúttal a 
Resica 07 lett. A temesvári meg-
mérettetésen már 18 éves kor-
tól hirdettek versenyt, így éle-

te első versenyén vehetett részt 
Takács Tamara is, aki rögtön 3  
aranyéremmel indította úszó pá-
lyafutását. 

Eredmények:
Pólyáné Téli Éva: 1. hely 25 pil-

le, 200 hát, 25 mell, 200 pille, 25 
hát, 200 mell, 25 gyors és 400 ve-
gyes

Barakonyi Judit: 1. hely 25 mell, 
25 gyors, 25 pille, 100 vegyes, 2. 
hely 25 hát

Melkuhn Dezső: 1. hely 800 
gyors, 200 pille, 400 vegyes

Takács Tamara: 1. hely 800 
gyors, 25 pille, 25 gyors

Lucz Imre: 2. hely 25 pille, 25 
mell, 25 hát, 25 gyors, 100 ve-
gyes

Sebők Tamás

Reális eredmény született 
a férfi kosárlabda NBII keleti 
csoportjának vasárnapi mér-
kőzésén, ahol a Szentesi KK a 
nyíregyházi Sunshine NYIKSE 
csapatát látta vendégül a Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nokban.

Az eddig csupán egy vereség-
gel álló nyíregyháziak 24 pontos 
győzelmet arattak a mieink felett.

Kicsit álmosan kezdett a ha-
zai csapat, Alexandar Preskar ta-
nítványai rohantak az eredmény 
után. Az első negyedben 9 pon-
tos előnyre tett szert vendég gár-
da, ezt tartottuk a félidőig. A pi-
henőt követően jobban jött ki a 
lépés Marossyéknak, egészen 3 

pontra zárkóztak. Talán eddig tar-
tott erejük, mert az utolsó játék-
részt nagyon megnyomta a fe-
kete mezes nyíregyháza és végül 
57-81-el zárta a mérkőzést. 

Aleksandar Preskar rámutatott, 
nagyon megfiatalodott a csapa-
ta, sokan elhagyták az egyesüle-
tet a nyáron, így ez az év a fiatalok 
betanításával telik. Sale azonban 
bizakodó. Lapunknak elmond-
ta, a játékosalap jó, és jövőre egy 
erős csapat kovácsolódhat össze.

Hering Viktor

Nem adta meg magát köny-
nyen a Hungerit Szentesi VK 
női vízilabda csapata, ám a pa-
pírforma érvényesült: a Duna-
újváros elvitte a bajnoki pon-
tokat a ligeti uszodából.

A mérkőzés esélyesének a 
vendégek számítottak, ám a mi-
eink remekül kezdték a találko-
zót, hiszen Mirshina és Dias há-
romszor vette be az ellenfél 
kapuját – két Garda-találat elle-
nében –, így az első nyolc percet 
követően nálunk volt az előny. 
És akkor a kihagyott büntető-
ről még nem is szóltunk... A má-
sodik negyedben folytatódott a 
szentesi csoda, már két gólt volt 
a Hungerit előnye, amikor a ven-
dégek edzője a tőle megszokott 
heves reklamálás miatt meg-
kapta a sárga lapját. Mihók Atti-
la nem hiába háborgott, csapata 

magához tért, igaz, a játékveze-
tők sorra szállították az előnyö-
ket az újvárosiaknak, akik éltek 
a felkínált lehetőséggel. A ven-
dégek egy 7-0-ás sorozatot pro-
dukáltak, amire nem volt válasza 
a Szentesnek, mindössze annyi-
ra futotta, hogy az ötgólos hát-
rányból három lett a végére. A 
11-8-as vereség ellenére a lá-
nyok emelt fővel jöhettek ki a 
medencéből, hiszen méltó part-
nerei voltak a jóval esélyesebb 
Dunaújvárosnak. A játékvezetői 
ítéletekkel viszont nemhogy a 
szurkolók, a két szakvezető sem 
tudott mit kezdeni. Mihók At-
tila, az újvárosiak vezetőedző-
je szerint egy mérkőzésen belül 
megengedhetetlen az, hogy az 
első két negyedben szinte min-
denért szabálytalanságot fújnak 
a játékvezetők, a találkozó vége 
pedig ökölvívó mérkőzéssé fajul. 
Vidumanszky László, a Hungerit 
mestere elmondta, hogy tudták, 
remek ellenféllel szemben, vá-
logatott játékosokkal megerősí-
tett csapat ellen kell felvenni a 
kesztyűt, de igyekeztek meglep-
ni riválisukat. Aztán jött az Újvá-

ros 7-0-ás sorozata, ami mindent 
eldöntött. – Az hagyján, hogy a 
nézők nem értik, mi miért tör-
ténik a medencében, de az még 
nagyobb baj, amikor a játéko-
sok, és az edzők állnak értetle-
nül egy ítélet után – tette hoz-
zá a szakvezető. – Ha egy vagy 
két akciógólt meg tudtunk volna 
akadályozni, akkor még szoro-
sabb eredményt érhettünk vol-

na el. Megyünk tovább az elkez-
dett úton, dolgozunk tovább. 

A Hungerit Szentesi VK együt-
tese legközelebb december 6-án 
a Szeged gárdáját fogadja a Dr. 
Rébeli-Szabó József Városi Spor-
tuszodában. A Szentes – éppen 
a Szegeddel azonos pontszám-
mal, de egy mérkőzéssel keve-
sebbet játszva – a hetedik he-
lyen áll a bajnokságban.

Újabb győzelmek A jövő épül a kosarasoknál

Nagyot küzdöttek

Hungerit Szentesi VK 
– Dunaújváros 8-11 

(3-2, 1-5, 2-2, 2-2)
A szentesi gólszerzők:

Mirshina (4), Hevesi (2), Dias (2)

Szentesi KK – Sunshine – 
NYIKSE 57:81

(8:19, 22:20, 13:21, 14:21)
A szentesi pontszerzők: Kútvöl-
gyi (4), Antal (4), Drávai (2), Mi-

lenkovic (33), Vujadinovic (6), Vi-
sinka (3), Péntek (5)
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Sebők Tamás

Novemberben is verse-
nyeztek a Szentesi Pollák DSE 
dzsúdósai, akiknek eredmé-
nyéről az alábbiakban számo-
lunk be. 

November 12-én a budapes-
ti UTE csarnok adott otthont a 
II. osztályú országos bajnokság-
nak, melyen Kalydy Patrícia (ké-
pünkön fehérben) a -78kg-os 
súlycsoportban első helyezést 
ért el. 

A serdülő korú dzsúdósok „B” 
(2004,2005,2006) országos egyé-
ni bajnokságát Győrben az EYOF 
Központban rendezték meg no-
vember 4-én, ahol Mikus Máté a 
-66 kg-os súlycsoportban hete-
dik helyet szerzett. A sportoló az 

orosházi Oros Kupán is tatamira 
lépett, ott bronzérmet szerzett. 
Az október végén rendezett ver-
senyen továbbá diák „C” kategó-

riában Szokodi Brigitta (-30 kg) 
második, Kunszabó Éda (+45 kg) 
a harmadik helyen végzett. 

Még szeptemberben Eger-

ben rendezték a Tóth Péter-em-
lékversenyt, ahol szintén serdülő 
és diák C korcsoportos sporto-
lóink képviselték a várost. Előb-
bi korosztályban Némethy Ber-
nadett (-57 kg) és Palocsai Patrik 
(+81 kg) egyaránt az ötödik he-
lyet szerezte meg, utóbbi kor-
csoportban pedig Kunszabó Éda 
(-45 kg) és Kotvics Milán (-50 kg) 
bronzérmet szereztek, de Szoko-
di Brigitta (-30 kg) hetedik helye 
is kiemelkedő.   

Kalydy Zoltán, az egyesület el-
nöke minden résztvevőnek gra-
tulált a szép eredményekért, va-
lamint köszönetet mondott a 
szülők és a támogatók segítsé-
géért. 

Hering Viktor

Vereséggel zárta az őszt a 
Szekerce szentesi-kecskemé-
ti rögbisekből álló csapata. A 
mieink Kecskeméten kaptak 
ki a Budapest Exiles 2 gárdájá-
tól 14-12-re.

Az őszi idényt biztosan a má-
sodik helyen záró Szekerce (szen-
tesi és kecskeméti rögbisekből 
álló csapat) győzelmével tovább 
stabilizálhatta volna a második 
helyét a táblázaton, ám ezúttal 
nem sikerült a győzelem a har-
cos vetélytárssal szemben. Végig 
a fővárosiak vezettek a parázs 
hangulatú találkozón, ám a mér-
kőzés végén a mieink akár fordít-
hattak volna, ám egy érthetetlen 
játékvezetői döntés értékes pon-
toktól fosztotta meg a csapatot.

– Két elkerülhető célt kap-
tunk a mérkőzés elején – nyi-
latkozta lapunknak Törőcsik 
Sándor, a Szekerce szakmai ve-
zetője. – Ezt követően már csak 
szaladtunk az eredmény után, 
az összecsapás végéről pedig 
jobb nem is beszélni. Két baj-
nokit vesztettünk az ősszel, de 
úgy érzem, hogy mindkét der-
bin esélyünk lett volna a győ-
zelemre. Tavasszal igyekszünk 
majd visszavágni ellenfeleink-
nek. 

A csapat levezető edzéseket 
végez az előttünk álló hetek-
ben, majd egy hosszabb szünet 
után január végétől, február ele-
jétől kezdődik az alapozás, már-
cius közepén pedig rajtol a tava-
szi idény. A Szekerce a második 
helyen várja a folytatást a rögbi 
NB II-ben.

Szép eredményeket hoztak dzsúdósaink

Bosszantó vereség

Sebők Tamás

Döntetlent (0-0) játszott a 
tabellát vezető Ásotthalom 
otthonában a Szentesi Kinizsi 
SZITE csapata a megyei labda-

rúgó bajnokság őszi szezon-
jának utolsó fordulójában. Az 
utóbbi hetek szép eredménye-
inek köszönhetően a tabellán 
is kedvező pozícióban várja a 
telet a csapat.

A forduló előtt a tabellát veze-
tő Ásotthalom otthonába láto-
gatott múlt szombaton a Szente-
si Kinizsi SZITE. A 13. fordulóban 
Némethy László tanítványai el-
hozták a 3 pontot Deszkről, majd 
egy hét pihenő jött, ami ideális 
volt, hogy mentálisan felkészül-
jenek az őszi szezon zárására. Ez 
úgy tűnik hasznos volt, ugyanis 
Némethy Lászlótól megtudtuk, a 
csapat hozzáállása és a mutatott 
játék egyaránt megfelelő volt. 

– Ennél sokkal többet nem 
tudtunk volna kihozni ebből a 
meccsből, de van egy kis hiá-
nyérzetem, mert a játék képe 
alapján nyerhettünk volna. Mon-
dom ezt úgy, hogy kicsit a sze-
rencse is mellénk állt, mert bün-
tetőt hibázott az Ásotthalom. Így 
azért ez az eredmény reális. Örü-
lök, hogy jól zártuk az évet, de 

nem szabad elmenni amellett, 
hogy erősítésre van szükségünk 
és a játékosok edzésmorálját is 
fel kell tornáznunk valahogy, 
úgyhogy lesz dolgunk a szünet-
ben – értékelte az összecsapást 
Némethy.   

Az Ásotthalom a pontbotlás-
sal elbúcsúzhatott az első hely-
től, ugyanis a Csongrád egy-
gólos győzelme Szőregen azt 
jelenti, hogy a Tisza-partiak ve-
zetik a tabellát. A Szentesi Kini-
zsi pár hete még a tabella utolsó 
harmadában, a 12. helyen tanyá-
zott, most azonban 4 helyet ja-
vítva a 9. helyről láthatnak neki 
az alapozásnak és várhatják a ta-
vaszi rajtot.

Némethy László vezetőedző 
lapunk következő számában ér-
tékeli az őszi szezont. 

Pontot csentek a már nem listavezetőtől

Budapest Exiles 2 
– SZEKERCE 14-12 
(0-1, 2-4, 3-3, 4-2)

A szentesi pontszerzők: Szitás Á. 
(5), Körmöczi (5), Gucsi T. (2)
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Sebők Tamás

Huszadik, jubileumához ér-
kezett a Regionális Teremlab-
darúgó Bajnokság a Hungerit 
Kupáért-sorozat. A nem csak 
a városban kedvelt sportese-
mény idén december 10-én 
startol a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokban. 

Lantos Sándortól megtudtuk 
amatőr és igazolt játékosok is 
részt vehetnek kupán, melyen 
a csapatok képességeik szerint 
A, B, C, D, valamint S (szenior – 
35 évnél idősebb) jelű csoport-
ba nevezhetnek. A sportközpont 
programszervezője lapunknak 
elárulta, vannak már évek óta 
visszatérő csapatok, de a szerve-
zők szeretnének nyitni a fiatalok 
(főleg középiskolások) és a kis-
térségben élők felé is. 

A nevezést december 4-ig le-
het leadni a helyszínen (Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok – 
Szentes, Jövendő u. 1.), a neve-
zési díj 19 ezer forint csapaton-
ként. A torna csoportmérkőzései 
során a csapatok körmérkőzése-
ket játszanak, így dől el, hogy ki 
lesz a csoport győztese. 

A mérkőzések 2x15 percesek 5 
perc szünettel. Indokolt esetben 
az időhúzás elkerülése végett 
a mérkőzés utolsó perce tisz-
ta játékidő. A pontozás győze-
lem esetén 3, döntetlen esetén 
1 pont. Pontegyelőség esetén a 
gólkülönbség, a több rúgott gól 
ill. az egymás elleni eredmény a 
döntő. A szabályos játék betartá-
sa érdekében a játékvezetők sár-
ga és piros lapokkal fegyelmezik 
a sportolókat, a durva és sport-
szerűtlen viselkedés pedig a tor-

náról való eltiltással jár.  
A december 4-i nevezési határ- 

időt követően a csoportmérkő-
zések sorsolása zajlik, majd de-
cember 10-én startol a jubileumi 

Hungerit Kupa. A versenyről és 
a szabályokról további informá-
ciót szerezhetnek a helyszínen, 
vagy a www.szentes.hu/sport in-
ternetes oldalon.

Sebők Tamás

Számtalan szentesi érmet 
osztottak ki a november 25-én 
és 26-án városunkban rende-
zett Országos Egyéni és Dup-
laköteles Kötélugró Bajnok-
ságon. A két napos viadalon 
17 település gyermek és fel-
nőtt sportolóval telt meg a Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nok és szüntelen szólt az ug-
róköteles himnusz, a Stand up 
for the Champions.

November 25-én, az első na-
pon a mini, gyermek, serdülő kor-
csoportok egyéni és csapatverse-
nyére került sor. Vasárnap pedig 
az amatőr serdülő, ifjúsági és fel-
nőtt korcsoportok egyéni és csa-
patversenyét rendezték. 173 
egyéni (30 mp, 180 mp, szabadon 

választott gyakorlat) 36 DD3 (60 
mp, szabadon választott gyakor-
lat) 18 DD4, azaz 4 x 45 mp, sza-
badon választott gyakorlatot mu-
tattak be a sportolók. 

A Szentesi Kiss Bálint Kötél-
ugró Sportegyesületből 18 ver-
senyző indult a küzdelmekben. 
Egyéni összetett gyermek kor-
csoportban 1., 3., 13., 14. helyet, 

serdülő korcsoportban : 1., 2., 
7., 8., 21., 26., 28., 32., 34. helyet,  
ifjúsági korcsoportban lány 1.,  
fiú 1. helyet, felnőtt korcsoport: 
1., 6. helyezést szereztek. Az ösz-
szetett versenyeket tekintve 
DD3 serdülő korcsoport: 1., 10. 
helyet, felnőtt korcsoport: 2. he-
lyet DD4 összetettben a serdü-
lő és korcsoportos csapat egya-
ránt: 1. helyet szerzett.

Kovács János, a Művelődési-, 
Ifjúsági- és Sportbizottság el-
nöke lapunknak úgy fogalma-
zott a Szentesi Kiss Bálint Kötél-
ugró Egyesület sportolói már a 
nyáron is bizonyították elhiva-
tottságukat és sikereiket a jövő 
évi sporttámogatások kiosztá-
sánál is figyelembe veszi a bi-
zottság. 

Hering Viktor

December 2-án kezdődik 
a parafekvenyomó világbaj-
nokság Mexikóvárosban, az 
első napon a szentesi Sztanó 
György is bemutatkozik a ma-
gyar válogatott tagjaként.

A versenyt eredetileg szep-
tember 30-án rendezték volna, 
ám a Mexikót sújtó súlyos föld-
rengés miatt még az is kérdéses 
volt, hogy lesz-e egyáltalán idén 
világbajnokság. Nos, a mexikói-

ak nem léptek vissza a rendezés-
től, és szombaton kezdetét ve-
szi az erős emberek találkozója. 
– Októberben és novemberben 
a válogatottal készültem a vb-re 
– nyilatkozta lapunknak Sztanó 
György. – Kisebb betegségek ne-
hezítették ugyan a munkámat, 
de edzést szinte alig hagytam ki, 
így jó formában várom a viadalt. 
Alapozással kezdtünk október 
elején, majd a hónap végétől, 
november elejétől kezdve egyre 
nehezebb súlyokat emeltem, je-

lenleg 125 kg-nál tartok, szeret-
ném ezt a súlyt a világbajnoksá-
gon is teljesíteni.

Gyuri elsődleges célja, hogy 
ne essen ki az első körben, és fo-
kozatosan emelve a súlyt egyre 
előrébb lépegessen a mezőny-
ben. A szentesi erőember szom-
baton, helyi idő szerint 15, ma-
gyar idő szerint este 22 órakor 
versenyez, a magyar csapat pe-
dig december 10-én érkezik visz-
sza Budapestre. 

Éremdömping az ugróköteles ob-n

Sztanó éremért harcol a világbajnokságon

Idén sem marad el a Hungerit Kupa




