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Főszerkesztői ajánló
Amikor kisiskolás voltam, 

gyakran előfordult, hogy a 
nagyszüleim elvittek a mun-
kahelyükre a nyári szünet 
alatt. Alig vártam ezeket a na-
pokat. Egyik alkalommal, bicik-
livel indultunk el a Bokros utáni 
TSZ-be, ahol mama dolgozott. 
Épp, hogy elindultunk hazafe-
lé, fekete felhők gyülekeztek az 
égen, belefutottunk egy hatal-
mas nyári záporba. Gyorsan le 
is szálltunk a kerékpárról, és ott 
termett mellettünk egy kocsi, 
a sofőr pedig mondta, hogy 
szálljunk be, amíg alább nem 
hagy a zivatar. Újra kisütött a 
nap, mi pedig bőrig ázva ér-
tünk haza. A történetben a jó 
cselekedet is fellelhető, hiszen 
akadt olyan ember, aki látta, 
hogy egy nagymama kisuno-
kájával a nagy esőben várja a 
vihar végét, és segíteni pró-
bált. A mai napig emlegetjük 
mamámmal azt a délutánt, és 
mindig jót nevetünk rajta, hi-
szen akkor kell elindulni, ami-
kor jól esik. A jó cselekede-
tekből sosem elég, de vajon 
mit is nevezünk annak? Talán 
azt, amikor úgy adunk, segí-
tünk, hogy nem várunk cseré-
be semmit. Felállítjuk az eldőlt 
biciklit, még akkor is, ha nem a 
miénk. Egy igazán különleges 
történetbe csöppent a Szen-
tesi Élet, emberségből jeles az, 
amire egy helyi összefogás ké-
pes. Hogyan került haza az a 
mopedes bácsi, aki hat nap-
ja indult el Budapestről és az 
egyik szentesi benzinkúton 
érte a kijárási tilalom kezdete? 
Hogyan kapcsolódik a szto-
rihoz a polgárőrség? Elolvas-
hatják a 8. oldalon. Kellemes 
lapozgatást!

Halupa B. Eszter

Gyermekorvosok  
elérhetőségei

I. KÖRZET -  
VÁSÁRHELYI ÚT 30.
Dr. Temesi Zsuzsanna
Tel.: +36-63/311-246

Rendelési idő: 
Hétfőtől péntekig  

7.30 – 11.00 

II. KÖRZET - 
VÖRÖSMARTY U. 4/A

Dr. Somogyi Zsolt
Tel.:+36-63/444-522

Rendelési idő:  
Hétfő 8.00-12.00 óráig

 Kedd - csütörtök - péntek  
8.00-11.00

Szerda 8.00 – 10.00
 

III. KÖRZET -  
KLAUZÁL U. 6.

Dr. Bod Zsuzsanna
Tel.:+36-63/313-984

Rendelési idő: 
Hétfőtől péntekig 
8.00-11.00 óráig.

 
IV. KÖRZET -  

KLAUZÁL U. 6.
Dr. Németh Jenő
+36-63/316-587

Rendelési idő: Hétfő  
8.00-12.00 óráig

Kedd - csütörtök-péntek  
8.00-11.00

Szerda 8.00 – 10.00

V. KÖRZET - 
KÖZTÁRSASÁG U. 27.

Dr. Berényi Katalin
Tel.:+36-63/318-813

Rendelési idő: 
Hétfőtől péntekig 
7.30-11.00 óráig.

 
VI. KÖRZET - 

KÖZTÁRSASÁG U. 27.
Dr. Végh Erika

Tel.:  +36-63/311-970
Rendelési idő: 

Hétfőtől péntekig 
7.30-11.00 óráig.

Fogorvosok elérhetőségei
I. KÖRZET SZENTES, RENDELŐINTÉZET 105. SZOBA

Dr. Vincze Gabriella
Tel.: +36-63/313-244

Rendelési idő: Páratlan héten délután hétfőtől csütörtökig 13.00 - 19.00 
                        Páros héten délelőtt hétfőtől csütörtökig     07.00 - 13.00  
                        Minden pénteken délelőtt                            07.00 - 13.00

II. KÖRZET SZENTES, RENDELŐINTÉZET 217. SZOBA

Dr. Kovács Zsolt
Tel.:+36-63/313-244

Rendelési idő: Hétfő és csütörtökön 13.00-19.00 
                        Kedd-szerda-péntek 07.00-13.00

III. KÖRZET SZENTES, RENDELŐINTÉZET 215. SZOBA

Dr. Szabó András
Tel.:+36-63/313-244

Rendelési idő: Hétfő-szerda- péntek  07.00-13.00
                        Kedd-csütörtök           13.00-19.00

IV. KÖRZET SZENTES, RENDELŐINTÉZET  216. SZOBA

Dr. Rózsa Krisztina Eszter
+36-20/912-1728

Rendelési idő: Hétfő-szerda-péntek 13.00-19.00
                        Kedd—csütörtök       07.00-13.00 

V. KÖRZET SZENTES, RENDELŐINTÉZET 214. SZOBA

Dr.  Barsi Zsuzsanna
Tel.:+36-63/313-244

Rendelési idő: Páratlan héten délelőtt            07.00-13.00
                        Páros héten délután               13.00-19.00

VI. KÖRZET SZENTES, RENDELŐINTÉZET 215. SZOBA

Tartós helyettes: Dr. Szabó András
Tel.:+36-63/313-244

Rendelési idő: Hétfő-szerda- péntek  07.00-13.00
                        Kedd-csütörtök           13.00-19.00
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Palicska Irén

Szentes az országban harmadikként csatlakozott a méhlege-
lő programhoz, amelynek lényege, hogy ős- és tájhonos vadvi-
rágokat ültetnek a város egy bizonyos területén, ezzel biztosít-
va a méheknek a megtelepedés lehetőségét. November 16-án 
400 négyzetméteren telepítettek méhlegelőt az önkormányzat 
szociális kertjében, a Derzsi-Kovács Jenő utca mögött. Az ese-
ményen jelen volt Szabó Zoltán Ferenc polgármester, Berezvai 
Csilla főkertész  és Máté András agár-szaktanácsadó, az Ébredj 
civil mozgalom képviselője, aki a 39 virágos növényfaj vetőmag-
ját biztosította. 

Szabó Zoltán Ferenc kifejtet-
te, miért érdemes támogatni 
ezt a kezdeményezést. A boly-
gón a legfontosabb élőlények a 
méhek, 100 millió éve közöttünk 
élnek, de több ezer éve háziál-
latként is hasznosítjuk őket, és a 
mezőgazdaság 70 százaléka raj-
tuk múlik.  – A kihalás szélén van 
ez a kis rovar, és mindannyiunk-
nak fontos, hogy létrehozzunk 
olyan helyeket, ahol túl tudnak 
élni. A méhek egész életünkben 
segítenek nekünk, és vannak 
olyan időszakok, amikor nagyon 
kevés táplálék jut számukra. Saj-
nos az ipari mezőgazdaság mi-
att csekély természetes élőhe-
lyük maradt, ehhez adna a város 
területet – mondta a polgármes-
ter, felhívva a helyiek figyelmét, 

hogy ültessenek vadvirágokat, 
kicsit ritkábban nyírják a füvet, 
és legyenek természetesebbek. 

Berezvai Csilla főkertésztől 
megtudtuk, hogy a szociális 
kertben kilenc hónapig dolgoz-
nak az emberek, így napról nap-
ra követni tudják a legelő sorsát 
ezen a védett, körbekerített te-
rületen. Hozzátette, a későbbi-
ekben méhésztalálkozót tervez-
nek. A résztvevők ajándékot is 
kaptak, a kis mintacsomagban 
pipacs és kék búzavirág magok 
voltak, melyeket elvetve hozzá-
járulhatnak a természet folyto-
nosságához, és a méhek legelő-
jének növeléséhez. 

Szentes a harmadik telepü-
lés Magyarországon, amely be-
kapcsolódik a méhlegelő-prog-

ramba. Máté András, az Ébredj 
mozgalom vezetője úgy fogal-
mazott, hogy ezek a magok a 
Kárpát-medencében ős- és táj-
honos növényeket tartalmaz-
nak. Az adott termőhelynek és 
talajnak megfelelő 39 virágos 
növényfajt telepítettek most, 
melyeket az interneten is elér-
hető flóra-atlasz alapján válasz-
tott ki a szakember, aki beszélt 
cégükről is.  - Kilenc éve foglal-
kozunk agrár-szaktanácsadással 
és természetvédelemmel, egy 
kisebb nemzeti parknak meg-
felelő területen, 13 ezer hektá-
ron veszünk mezőgazdasági ter- 

mesztésbe eddig be nem vont 
növényeket. Ezt nagyon ko-
moly kutatómunka előzi meg. 
Mi adjuk a magokat, melyeket 
az önkormányzatok, illetve ma-
gánemberek elvetnek. Azokat 
a fajokat hozzuk be, amelyek 
spontán módon nehezen tud-
nak beterjedni ezekre a terüle-
tekre, ezzel akár évezredeket 
tudunk megspórolni – hangsú-
lyozta a szakember. 

A tájékoztató után a kerté-
szet munkatársai ténylegesen 
is elszórták a 400 négyzetméte-
res területen az 1 kiló 20 deká-
nyi magot.

Évezredeket spórolunk a méhlegelő telepítésével

Újraindulnak a véradások
Több hét szünet után újraindulhatnak Szentesen az intézeti véra-

dások. A kényszerszünet érezhető kiesést eredményezett, így most 
joggal remélhetjük, hogy a szentesi és város környéki véradóink ön-
zetlensége javulást hozhat majd a véradásokban. A súlyosbodó koro-
navírus-helyzetben még fontosabb vért adni, ezért kérünk újra min-
denkit: ha egészséges és teheti, véradásával mentsen életeket!

A szentesi vérellátó osztály (Sima Ferenc utca 44-58.) minden hé-
ten, kedden és szerdán (7.30-tól 12 óráig), csütörtökön (14-től 17 órá-
ig) várja az önkénteseket. 

A vérellátó központban most ajándékok is várják azokat, akik kar-
jukat nyújtják. Minden véradót megajándékoznak egy belépővel a 
makói Hagymatikum fürdőbe, egy étkezési jeggyel, emellett min-
den szentesi intézeti és csongrádi, térségi véradáson ajándékba ad-
nak egy belépőt a Szentesi Sport- és Üdülőközpontba. Szentesen no-
vemberben minden héten a Szentesi Élet hetilap éves előfizetését is 
kisorsolják a véradók között.
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Gyermekmentő akció

Tovább újul az IH
Darók József

Folytatódnak a tavaszi ka-
rantén időszakban elkezdett 
felújítási munkálatok az ifjúsá-
gi házban. Az intézmény a kor-
mány járványügyi rendelkezé-
seinek megfelelően november 
11-től zárva tart, de az IH épü-
letében folyamatosan zajlik a 
munka. 

A részletekről Vecseri Lilla, a 
Szentesi Művelődési Központ 
megbízott vezetője elmond-
ta, teljes megújuláson megy át 
a büfé, a kiszolgálópultot meg-
nyitják, így más légkört teremte-
nek, s az épületrészt sokkal ven-
dégfogadóbbá varázsolják. Ezzel 
kedveznek visszajáró bérlőiknek 
is, akiknek igényük van korszerű 
büféhelyiségre a rendezvényeik-
hez.

Megújul az előadóterem, vagy 
ha így jobban ismerik, a vetítőte-
rem is. Több funkcióval ruházzák 

fel, alkalmas lesz kiscsoportos 
mozgásos formák megtartásá-
ra, de ülő közönséget is tudnak 
itt fogadni, a beépített vászon és 
projektor fix elem marad.

A Klub 1 helyiség tisztasági 
festésen esett át, a nagyobb ki-
használtság reményében újít-

ják fel, akár kiállítótérként, de a 
presszóval egybe nyitva, párhu-
zamos rendezvények tartására is 
alkalmas lesz.

A munkálatok egyelőre a bel-
ső tereket érintik, a homlokzat, 
a nyílászárók felújítása még vá-
rat magára. A jelenlegi munkát 
még önerőből, saját dolgozóik 
átcsoportosításával, a fenntar-
tóval történt megegyezés alap-
ján végzik, s várhatóan 2021 első 

hónapjaiban fejezhetik be.
Addig is, az online térbe köl-

tözik a kultúra: a tervek szerint a 
Pom-Pom zenekar Mikulás-kon-
certje is ilyen formában lesz el-
érhető, de különböző stílusú 
online zenés esteket is közve-
títenek a pódiumteremből. Kö-
zösségi oldalakon az ünnepi 
hangolódást kézműves ötletek-
kel, videókkal segítik a program-
szervezők.

Darók József

A második világháborút követő időszak-
ban Szentes nagyszerűen vizsgázott em-
berségből: a Nemzeti Segély felhívására 
szegény sorsú gyermekek nyári üdülteté-
sét, lényegében a leromlott állapotú rászo-
rulók „feltáplálását” sok család vállalta fel. 
Egyik olvasónk kereste meg lapunkat em-
lékeivel, hiszen együtt gyerekeskedett egy 
befogadott fiúval. Későbbi hírességek, 
Vitray Tamás és Váradi Hédi is őriz és őr-
zött ilyen emlékeket Szentesről.

– Gyermekkori emlékeim közül fel-felbuk-
kan egy kisfiú, Gábor. Együtt ültünk az asztal-
nál, együtt jártunk iskolába, együtt rúgtuk a 
labdát – hozzánk tartozott, idézte fel Tornyi 
Molnár Sándor. Kutatásai során több doku-
mentum is alátámasztotta személyes emlé-

keit, így az a vármegyei kormánybiztos által 
a városvezetőkhöz intézett körlevél 1946-ból, 
amelyben az olvasható: nyaraltatási akció ha-
ladéktalan megszervezésére kérte a polgár-
mestereket, vagyis, hogy hívják fel a gazdá-
kat fővárosi gyermekek befogadására, akik 
egyébként a ház körüli munkákban még hasz-
nos segítséget is jelenthetnek. – Csak az isme-
rőseim és az én emlékezetemben maradt fenn 
néhány név, közülük, akik mások számára is is-
mertek lehetnek: Vitray Tamás, későbbi neves 
sportriporter (befogadó: Weigler András gé-
pész, Jövendő utca 19.), Váradi Hédi színésznő 
(befogadó: Nagy Antal gazdálkodó, Rákóczi 
F. utca 56.). A szomszédasszonyom említet-
te Völgyi Editet (befogadó: Borsos Sz. Ben-
jámin iparos, Rákóczi F. utca 137.), aki 1946-
47-ben tartózkodott a családnál, és 21 éves 
koráig minden nyáron lejött egy-egy hónapra 
vendégségbe. És aki az én emlékeimben meg-
maradt, Gábor (befogadó: édesapám, Tornyi 
Molnár Sándor iparos, Damjanich J. utca 4.).A 
fiú nagyon jó tanuló volt, és szerette a papri-
kás csirkét. Étkezés közben gyakran hangoz-
tatta: „Lassan eszem, hogy tovább érezzem az 
ízét.”Amikor az édesanyja hazajött nyugatról 
egy táborból, elvitte magával Gábort. Utolsó 
levelében közölte, hogy Romániába költöz-
tek – emlékezett a férfi. Sajnálatára más sze-
mélyeket nem tudott felkutatni több mint 70 
év távlatából. – Visszatekintve látjuk, hogy a 
szentesi és tanyasi emberek szép példáját mu-
tatták a segítségnyújtásnak és az emberség-
nek – állapította meg Tornyi Molnár Sándor.

Vitray Tamás, aki egyébiránt most novem-
berben töltötte be 88. életévét, Kiképzés című 
önéletrajzi könyvében és a Szentesi Élet ha-
sábjain is (1984. április) megemlékezett er-
ről az időszakról. Az árván maradt, 12 éves 
fiú 1945 áprilisában, gyakorlatilag az éhha-

lál küszöbén került az itteni Weiglerékhez, 
ahol aztán szépen „kikupálódott”. Meghatá-
rozó emlékeket őrzött az 1987-ben elhunyt 
Váradi Hédi, aki 16 éves korában itt lépett fel 
először 1945 nyarán a MADISZ színjátszó cso-
portjában. Mindezt a Szentesi Élet 1978. de-
cemberi számában a már Kossuth-díjas mű-
vésznő elevenítette fel: „—A felszabadulás 
után jó félévet töltöttem a Rákóczi utcában, 
Nagyéknál. Az életem legkedvesebb idősza-
kának nevezhetném azt az időt. Mint pes-
ti gyereknek csodálatos volt a másmilyen vi-
lág, az addigitől különböző élet. Itt ismertem 
meg a növényeket, a gabonát, az állatokat. 
Együtt dolgoztam a háziakkal, akik azóta saj-
nos meghaltak. Számtalan élmény fűz ehhez 
a helyhez.” Elárulta még, hogy később több-
ször visszatért Szentesre, például itt forgatta 
a Kötelék című filmet, melyben Róna Viktor-
ral a főszerepeket játszották.
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Halupa B. Eszter

Legutóbb arról számol-
tunk be, hogy egy újabb épü-
letrész újul meg a Petőfi szál-
ló földszintjén, a Petőfi utca 
felöli szakaszon, ahol közös-
ségi teret alakítanak ki. Ez al-
kalommal pedig a TOP-1.2.1-
16-CS1-2017-00007 forrásból 
megvalósuló Tóth József Szín-
ház és Vigadó turisztikai célú 
megújítása projekt munkála-
tairól érdeklődtünk Takács Gá-
bortól, a városfejlesztési cso-
port vezetőjétől. 

– Jelenleg milyen munkálatok 
zajlanak a színházban?

– Először is fontos tisztázni, 
hogy a most folyó kivitelezési te-
vékenység nem csak az egyko-
ri színházi épületrészre korláto-
zódik, amit TOP-os pályázatból 
tudunk megújítani, hisz a beru-
házás keretében – minisztériumi 
forrásból finanszírozva - már meg-
újultak az épület díszműbádogos 
szerkezetei és fedése, továbbá az 
udvari homlokzatok, és az átadá-
sig el fog készülni az udvar ren-
dezése is. Most azonban valóban 
a színházi épületrészben folyik a 
legintenzívebben a munka, ahol 
épp a belső befejező szakipari 
munkákat végzi az építőipari ki-
vitelező. Jelenleg a megjelenés 
szempontjából leglátványosabb 
díszburkolatok készülnek, festő 
és burkoló munkák zajlanak. Ezzel 
egyidőben a színháztechnológiai 
rendszerek (fény- és hangtechni-
ka, színpadi gépészet) kiépítése is 
folyik, így egy-egy területen több 
csapat is dolgozik egyszerre.

– Milyen ütemek vannak még 
hátra a kivitelező részéről?

– Az építőmesteri fővállalko-
zónak az épületen belüli szaki-
pari munkák befejezése van hát-
ra, mely a jelenlegi helyzet miatt 
sajnos nem tud „normál” tempó-
ban haladni, mivel a járvány a ki-
vitelezőket sem kímélte. A szín-
háztechnológiai berendezéseket 

pedig csak az építőmesteri mun-
kákat követően lehet véglegesen 
üzembe helyezni. Ezentúl vannak 
még építési munkák az épületen 
belül és azon kívül is, amit a hasz-
nálatbaadás előtt célszerű lenne 
elvégezni. 

– Volt-e szükség újra tervezésre a 
munkálatok során?

– Talán nem is tudok olyan be-
ruházást mondani, ahol eddig ne 
kellett volna kisebb-nagyobb vál-
toztatásokat végezni a megvaló-
sítás során. A Petőfi, mint műem-
lék, és többször átépített épület, 
szintén tartalmazott olyan elő-
re nem látható műszaki problé-
mákat, melyre a megoldást me-
net közben kellett kitalálni. Ilyen 
volt például az előcsarnok felet-
ti tetőszerkezet rossz állapota, 
ami csak a törmelék eltávolítása 
után volt látható, így azt teljesen 
ki kellett váltani. A belső udvar, 
ahol régebben a pincében kony-
ha működött, tele volt a korábbi 
bontásból származó törmelékkel, 
ezt is alapjaitól kellett újragondol-
ni. Az új városvezetés is új lendüle-
tet adott a beruházásnak, időköz-
ben több tervvariáció is készült a 
nyári színház áthelyezéséről, ami 
a hátsó színpad kialakítását is be-
folyásolta.

– Számolni kell-e esetleges 
csúszással a vállalt munkálatok 

kapcsán?
– Most már mondhatom, hogy 

a célegyenesben vagyunk az épí-
tési munkák tekintetében, né-
hány héten belül végeznek az épí-
tőmesterek.

– Amint a kivitelező átadja az 
épületet, mi lesz a következő lé-
pés?

– Az üres épület ön-
magában még nem 
alkalmas a színhá-
zi funkcióra. Ahogy 
említettem, a szín-
háztechnológiai 
rendszerek kiépí-

tése folyamatosan készül, emel-
lett az átadást követően kerülnek 
helyükre a mobíliák, függönyök, 
melyek teljessé teszik a használ-
hatóságot. Az épületben állandó, 
illetve ideiglenes kiállítások, prog-
ramok is lesznek, az ezekhez szük-
séges installáció is a munkavég-
zést követően fog elkészülni. És 
nem utolsó sorban az előcsarnok-
ban helyet kap egy szoborkompo-
zíció, melynek elhelyezése a jövő 
év elején történik. Összességében 
elmondhatom, hogy a végére is 
akad jócskán tennivaló. A műkö-
dését felelős személyzetnek szin-
tén kell majd időt hagyni, hogy a 
legkorszerűbb technikai rendsze-
reket megismerhesse, mert a vé-
gén ez nagyban hozzá fog járulni 
az előadások, programok sikeres-
ségéhez.

Célegyenesben, de jócskán van még tennivaló

Kedves Ügyfeleink!
Nagyon köszönjük, hogy a változó körülmények 

ellenére is ilyen rugalmasan álltak az EFI szolgálta-

tásaihoz, mozgás programjaihoz a 2020-as évben! 

Sajnos újabb változások jöttek 2020.11.11-től, így 

fizikai aktivitás programjainkat ismét fel kell füg-

gesztenünk egy időre. 

Jó egészséget és kitartást kíván a Szentesi Egész-

ségfejlesztési Iroda valamennyi dolgozója!
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A Hungerit Zrt. 2020. december 1-jén ünnepli fennállásának 
30 éves jubileumát.

A Hungerit Zrt. életét az elmúlt 30 évben számos sikeres termék 
és díj is színesítette. Évente 87.000 tonna baromfit – 21 millió brojler-
csirkét, 11 millió pecsenyekacsát, 300.000 pecsenyelibát – dolgozunk 
fel és 66.000 tonna készterméket állítunk elő. Ennek köszönhetően 
a hazai piacon a kisebb méretű üzletektől a legnagyobb áruházlán-
cokig a kereskedelem minden szintjén jelen vagyunk saját és vevői 
márkás termékeinkkel. A baromfifeldolgozó iparágon belül hosszú 
évek óta meghatározó szerepet töltünk be, melynek többek között 

a vállalatunk által elnyert díjak és elismerések is ékes bizonyítékai.

A VALDOR darabolt kacsa frissességének garanciája a Worldstar For 
Packaging díjnyertes csomagolás, mely egyúttal egyedi polcmegje-
lenést garantál és kiemeli a termék prémium jellegét. Ezt a díjat a ké-
sőbbi években további 2 termékünk is elnyerte. 

A Hungerit Zrt. a minőség és a tradíció elkötelezettje, világszínvo-
nalú baromfitermékek gyártója. 

Legfontosabb díjaink és elismeréseink:
 • Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj 2007

 • Agrár Innovációs Díj 2007

 • IIASA-Shiba Díj 2004

 • Worldstar for Packaging 2008, 2012, 2015

 • Mentes-M díj 2020 – Valdor Csirke nuggets gluténmentes panírban

Fotók forrása: A Hungerit Zrt. és jogelődeinek története c. könyv     Írta: Csipes Antal          Fotók: Szatmári Imre, Vidovics Ferenc

30 éves a Hungerit Zrt. – III. rész: 

Díjak és sikeres termékek

PPH MEDIA
ügyvezető igazgató 2020. 10. 28. STORE INSIDER

főszerkesztő

FŐKATEGÓRIA

Húsimádó      
ALKATEGÓRIA

Nuggets

PÁLYÁZÓ

Hungerit Baromfifeldolgozó 
és Élelmiszeripari Zrt.

PÁLYAMUNKA

Valdor Csirke nuggets 
gluténmentes panírban

mentesM_oklevel.indd   33 2020. 10. 29.   13:41:37
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Sebők Tamás

Szerepelt már veterán járművekről szó-
ló szaklapokban, motorkerékpárok széles 
skáláját restaurálta és több klasszikus autó 
is járt a kezei között. Gyuricza Róbertet gyer-
mekkorában fertőzte meg a járművek fel-
újítása. Börzéken, kiállításokon vesz részt, 
kapcsolatokat épít, alkatrészeket vásárol, 
mindezt annak érdekében, hogy egykori 
klasszikusoknak adjon egy második esélyt. 

A garázskapu felnyílik, belépünk Robi „szent- 
élyébe”. A jobb kezem felől egy közel 80 éves 
motorkerékpár homokfúvott alkatrészei sora-
koznak, bal oldalon pedig egy gyönyörű Volks-
wagen Golf I-es tekintélyt parancsoló OT-s (old 
timer: veterán autó) rendszámmal pihen. Szem-
ben egy 250 cm3-es Csepel vázra építve, némi-
leg „csupaszon” várja új külsejét. Egy kicsit fel 
kell ébrednem, számomra is olyan ez, mint egy 
kisgyereknek az édességbolt. A falat a már fel-
újított járművek képei díszítik, az álló lámpás 
115-ös Mercedest, egy 911-es Porsche követi, 
majd csillogó Csepeleken és néhány pazar Pan-
nónián is megakad a szemem. – Egy kicsit mun-
ka ez, de inkább valamiféle betegség – kezdi 
Robi, aki már gyermekkorában belecsöppent 
ebbe a világba. – Kisgyermekként volt egy Cse-
pelem, amit édesanyámtól kaptam, azzal moto-
rozgattam, de hát az újdonságok ereje rám is 
hatott és hamarosan egy enduróra váltottam 
a Csepelt. Csak évekkel később vettem újra 
elő, amikor elkezdett érdekelni a felújítás. Ezzel 
Majzik Zoli barátom fertőzött meg, neki adtam 
oda a csirkeólból előkapart motort restaurálás-
ra. Nagyon szép munkát végzett. Hazahoztam, 
nézegettem és belebolondultam. Már a követ-
kezőn járt az eszem – emlékszik vissza, s hozzá-
teszi, barátja mellett kezdett el felújítással fog-
lalkozni. 

Eredeti szakmája autószerelő, de ahogy 
mondja, a saját autóján kívül mást nem javít, 
tudását a felújításban kamatoztatja, bár barát-
ja véleményét és segítségét a mai napig kikéri. 
Munkáit börzéken és kiállításokon is megmu-
tatja, így figyel fel gyönyörű járműveire több 
szaklap mellett néhány tehetős, nem csak ha-
zai megrendelő is. –  Annak vagyok a híve, hogy 
minden jármű a lehető legszebb legyen. Vala-
milyen szinten ebből is élek, és a megrendelők a 
magas minőséget várják el, az ár nem számít ne-
kik. Úgy látom, hogy mind az autó-, mind a mo-
tor-felújításra egyre nagyobb az igény és a vete-
rán gépjárművek világa is kezd újra népszerűvé 
válni. Jönnek az újdonságok is. Annak idején a 
motorok esetében fekete és a bordó, esetleg 
zöld fényezés dominált, most már nyitottabbak 
az emberek, több szín, több csíkozás és a 

szebb kialakítás a megnyerő – mondja.  
Robi azt is elárulja, szinte bármilyen eladó 

alapot megvesz, nem igen számít az állapota. – 
A teljesen rossz állapotú motorokat is megve-
szem, sőt talán nincs is olyan, amire azt monda-
nám, hogy ezt ott hagyom. Mindent meg lehet 
csinálni, még egy rozsdakupacot is, hiszen köny-
nyebb felújítani egy leharcolt darabot, mint egy 
már részlegesen felújítottat. Itt leginkább az 
árakra kell figyelni – magyarázza.  

Az alkatrészek beszerzése, felújítása után a fo-
lyamat a teljes vázra építéssel kezdődik. Robi azt 
mondja, fontos hogy a fényezés előtt az egyes 
idomok illeszkedjenek, már csupaszon látni kell 
a kész motort. Lényeges, hogy minden csavar a 
pontos helyén legyen, a sárvédőnek, vagy épp 
az első villának is a lehető legpontosabban kell 
állnia.

Porsche, szerelem… 
Az évek folyamán több motorból álló gyűjte-

ményt állított össze, ám idővel túladott rajtuk és 
jött egy régóta várt szerelme, egy Porsche 911-
es. – Tizenéves lehettem és itt Szentesen láttam 
az utakon egy ilyet. Már akkor is elérhetetlen ka-
tegória volt, de azt mondogattam magamnak, 
hogy majd egyszer lesz nekem is egy ilyenem. 
Felnőve ez kicsit megváltozott, azt gondoltam, 
hogy ilyenem biztos nem lesz (nevet). Aztán 
végül úgy alakult, hogy 15 motoromat egyben 
megvette egy sásdi gyűjtő bácsi. Debrecenben 
találtam egy nagyon rossz állapotban lévő Por-
schét, de ennek ellenére a motorok árából meg-
vettem és jöhetett a felújítás. Valóságos roncs 
volt. Amerikából jött, de az évek alatt megette a 
rozsda. Egy barátom megpróbálta kinyitni az aj-

tót, azonnal a kezében maradt a kilincs. Három-
százezer forint lett volna, viszont a Porschékban 
sok olyan alkatrész van, amit könnyen össze le-
het szerelni, így ezt a kilincset is. A targa tető ki-
csit megviccelt, a gyári üléseket külön kellett be-
szereznem, de idővel minden összejött. Nagyon 
szép lett, és motorikusan is kiválóan működött. 
Itthon sokan azt mondták, ebből semmi nem 
lesz, sosem fog elkészülni. Egy évig dolgoztam 
rajta. Pár hónapig használtam is, ezt követően 
viszont olyan helyzetbe kerültem, hogy el kel-
lett adnom. Nagyon sajnáltam, de talán egyszer 
újra lesz egy 911-esem.

Robi eddig 5 autót újított fel, a Porsche mel-
lett Mercedeseket, BMW-ket is restaurált, de 
napjainkban inkább újra a motorok kapják a fi-
gyelmet, hiszen ahogy mondja, a kevesebb költ-
ség mellett a fényezők és karosszériások is köny-
nyebben vállalnak el egy-egy motor alkatrészt, 
mint adott esetben egy teljes autót.

Muzeális értékek minősítése
Egy-egy autó azért becsúszik a sorba, most 

például egy veterán rendszámmal ellátott első 
szériás Volkswagen Golf mellett beszélgetünk, 
én pedig erről a minősítésről kérdezem Robit. – 
Nagyon szigorú feltételei vannak az OT-s rend-
számnak. Egyrészről csak 30 évnél idősebb jár-
mű kaphatja meg. Egy rozsda pötty sem lehet 
rajta és mindennek gyári állapotúnak kell len-
ni. Ők persze nem érthetnek több száz modell-
hez, papíron kell bizonyítani az autó történe-
tét. A motorkerékpárok esetében összeépítési 
engedélyt kell csináltatni, amihez alvázszám és 
motorszám szükséges, ez alapján kap OT minő-
sítést egy motor, ám ez névre szól, minden új tu-
laj esetében elévül. Régen nehezebb volt ezeket 
megvalósítani, ma már azért könnyebb folya-
mat – magyarázza.

 Beszélgetésünk zárásaként arról kérdezem, 
mi képvisel értéket a felújított járműveknél. – Az 
a jó és azt keresik, amivel ki tudnak menni köz-
útra, aminek van használati értéke és benne van 
az élményfaktor. Ennek ellenére sok olyan vete-
rán jármű van, ami működőképes ugyan, de ki-
zárólag kiállítási darab, olyanok, mint a hímes 
tojás, vigyázni kell rájuk.

„Egy kicsit munka, de inkább betegség”
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Emberségből jeles – közös akcióval 
mentették meg az idős férfit Palicska Irén

Különleges történet közepé-
be csöppentünk. Pénteken dél- 
előtt csörgött a szerkesztőség 
telefonja, és Gilinger István, a 
Szentesi Polgárőr Egyesület ve-
zetője kérdezte, érdekel-e min-
ket egy sztori? Persze, hogy ér-
dekel, ezért vagyunk újságírók. 
Dióhéjban elmesélte, hogy egy 
idős férfit - aki hat napja indult 
el közúton Budapestről elekt-
romos mopedjével - tegnap 
este a kijárási tilalom miatt 
bevittek a Hajléktalan Segítő 
Központba. Reggel a szente-
si polgárőrök úgy döntöttek, 
hogy a bácsit hazaszállítják a 
Szentestől 80 kilométerre lévő 
Dombiratosra. Riasztottam fo-
tósunkat, Vidovics Ferit, és ki-
mentünk a helyszínre. 

Csütörtökön este 7 óra körül a 
szentesi OIL kútnál akarta feltöl-
teni a járművét egy idős férfi, a 
kijárási tilalom miatt azonban a 
benzinkút kezelője, Pataki Atti-
la jelezte a rendőrségnek, hogy 
a bácsi nem tud, és nem is sze-
retne tovább menni. – Felaján-
lott ezer forintot, de nem fogad-
tam el a pénzt, mondtam neki, 
hogy nyugodtan használja az 
áramot. Elkezdte tölteni a kocsi-
ját, és megkérdezte, hogy hol 
tudna vásárolni valamit, mert 
nagyon éhes, de este hétkor a ki-
járási tilalom miatt már minden 
zárva volt. A benzinkút shopjá-
ban vett némi élelmiszert, üdí-
tőt, és kijött a hidegre. Eltelt egy 
jó fél óra, egyszer csak nagy zör-
gésre lettem figyelmes, megnéz-
tem, hogy mit csinál. Hátul tolo-
gatta össze a kukákat, és mondta, 
hogy ő itt lefekszik aludni, mert 
nem tud tovább menni. Közölte 
velem, hogy infarktussal volt kór-
házban, és láttam, hogy elvágta 
a kezét is, tiszta vér volt a ruhá-
ja. Gondolkoztam, hogy mit kelle-
ne csinálni, nem akartam magá-
ra hagyni a bácsit, és felhívtam a 
szentesi rendőrkapitányságot. A 
rendőrök kijöttek, és elszállítot-
ták az idős férfit – mesélte a ben-
zinkút kezelője. 

A történetbe bekapcsolódott 
a Szentesi Polgárőr Egyesület, 
amely közös járőrszolgálatot lá-
tott el a rendőrséggel. Épp Paksi 
Anikó elnökhelyettes volt éjsza-
kai műszakban csütörtökön.  – 
Amikor kijöttünk a benzinkúthoz, 
láttuk, hogy az idős férfi elbariká-
dozta magát az épület mellett a 
kukákkal. A rendőrjárőr megpró-

bált megoldást találni a helyzet-
re, és arra a döntésre jutottunk, 
hogy a legjobb lesz, ha elszállá-
soljuk a bácsit. A meteorológiai 
előrejelzés 5 fokot ígért, amikor 
már a kihűlés veszélye fenyeget.  
A rendőrautó bevitte a Hajlékta-
lan Segítő Központba, ahol me-
leg ételt, tiszta ruhát, fürdési le-
hetőséget kapott, és kipihente 
magát – mondta Paksi Anikó. Az 
elnökhelyettes pénteken reggel 
értesítette az egyesület elnökét, 
Gilinger Istvánt. Felhívták Dom-
biratos polgármesterét, de ott 
azt a választ kapták, hogy ők saj-
nos nem tudják elszállítani a bá-
csit. Akkor felmerült, hogy a pol-
gárőrség viszi haza az idős férfit 
mopedjével együtt. Egy egész 
csapat alakult a mentőakció kap-
csán. 

Gilinger István telefonon 
egyeztetett az Országos Pol-
gárőr Egyesület elnökével, dr. 
Túrós Andrással, és kérte a hoz-
zájárulást, hogy a szentesi pol-
gárőrök haza szállíthassák az idős 
embert. A vírusra való tekintettel 
úgy döntöttek, hazajuttatják, be-
ültették a polgárőrség autójába, 
elektromos mopedjét utánfutó-

ra tették, és Sipos Imre polgárőr, 
valamint Paksi Anikó Dombiratos 
felé vette az irányt. Az egyesület 
elnöke hozzátette, hogy minden 
nap este 8 órától hajnal 5 óráig 
szervezik szolgálatot, kerékpár-
ral, gyalogosan vagy gépjármű-
vel. – A polgárőr egyesület a jár-
vány első hullámában is kivette 
a részét a munkából, a második 
veszélyhelyzetben is keményen 
helyt kell állnunk. Péntek 13. is 
bizonyítja, hogy nem lehet lan-
kadni, és állandóan TOP-on kell 
lenni. Köszönöm kollégáimnak 
az intenzív helytállást – fogalma-
zott Gilinger István. 

„Főhősünk” - aki fél Szentest 
mozgósította - a 69 éves Fodor 
István György, lapunknak elme-
sélte, hogy Kőbányáról akarta el-
hozatni az elektromos mopedjét 
a lakóhelyére, Békés megyébe, de 
mivel nagyon drágán vállalták a 
fuvart, ezért a múlt hét szomba-
ton elindult vele közúton. – Az 
5-ös környékén ingáztam jobb-
ra-balra, de senki nem mondta, 
hogy kijárási tilalom van. A rend-
őrök segítettek rajtam, hogy to-
vább tudjak menni, de bárme-
lyik autó fellökött volna, ott halok 

meg. Orosházára akartam eljutni, 
onnan már képben lettem volna. 
Mindenki nagyon rendes és türel-
mes volt velem, a hajléktalanszál-
ló munkatársai és a polgárőrök is, 
meg se érdemlem.  Mindenkinek 
nagyon szépen köszönöm a se-
gítséget, nem is gondoltam vol-
na, hogy ilyen gyorsan haza érek 
– mondta meghatottan István. 

Sipos Imre polgárőr szállította 
haza az idős férfit. – Ahogy meg-
érkeztünk a faluba, egy mező-
gazdasági jármű vezetőjét kér-
tem meg, hogy segítsen levenni 
az utánfutóról a mopedet. Ami-
kor elköszöntünk tőle, azt mond-
ta az úriember, hogy ő is polgárőr. 
Aztán felhívtuk a polgármester 
asszonyt, de nem jött ki senki a 
házhoz, csak telefonon köszön-
ték meg a tevékenységünket. A 
bácsi igen kulturáltan beszélt és 
viselkedett velünk. Sajnos nem 
tudjuk, hogy azóta mi történt 
vele. Ilyen esetünk még nem volt, 
de örülök, hogy ez az akció jól si-
került. 

Nagy merészségre és bátorság-
ra vall, hogy István el mert indul-
ni a forgalmas közúton a moped-
del. Nagyon veszélyes vállalkozás 
volt, de megúszta. A rövidhír la-
punk Facebook oldalán is meg-
jelent. Sokakban felmerült a 
kérdés, hogyan juthatott el Kőbá-
nyáról Szentesre úgy, hogy senki 
nem vette észre és tett meg 170-
180 kilométert, hogy senki nem 
segített neki, rengeteg helyen el 
is küldték. Kapualjakban, lépcső-
házakban, kazánházakban húzta 
meg magát, ott pihent és töltötte 
fel az elektromos járgányát. Job-
ban kellene figyelnünk egymás-
ra! – hangsúlyozták az akcióban 
résztvevő segítők. A hír sok reak-
ciót váltott ki Facebook oldalun-
kon is, mindenki az életmentők 
emberséges hozzáállását emelte 
ki. Emberségből jeles, írták töb-
ben. A kút kezelőjének a Szentesi 
Élet oldalán köszönték meg a se-
gítségnyújtást. Az Országos Pol-
gárőr Egyesület elnökhelyette-
se is megköszönte kollégáinak a 
közreműködést. – Mi is az inter-
neten kaptuk a köszöneteket, de 
nem ezért csináltuk. Jóleső érzés, 
hogy figyel ránk a társadalom, és 
elismerik a munkánkat, lényegé-
ben ez a feladatunk – mondta Gi-
linger István.
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Palicska Irén 

Október 31-én és november 
7-én rendezték meg Budapes-
ten a XXIX. Országos Junior és 
Ifjúsági Táncművészeti Feszti-
vált, melyen a Ladybird Studio 
szentesi balerinái kiváló ered-
ményeket értek el. A közép-
iskolások számára megren-
dezett döntőn egy klasszikus 
balett és egy moderntánc ko-
reográfiával indultak, a Min-
denség és a Requiem for a 
dream is első helyen végzett. 
A junior korcsoportban az 5-6.
osztályosok a klasszikus ba lett 
kategóriában a legjobbnak bi-
zonyultak, a 7-8. évfolyamosok 
klasszikus balett és  modern-
tánc koreográfiáját is elsőnek 
ítélte a zsűri. Emellett két kü-
löndíjat is elhozott a stúdió. 
Fodor Menta négy, Kádár Fan-
ni két nyertes koreográfiában 
is szerepelt. 

Mentának és Fanninak 10 év 
kemény munkája van az elért 
eredményben. Most, hogy lehe-
tőségük nyílt a versenyzésre, he-
tente háromszor járnak át Sze-
gedre balettórára. Menta a Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Isko-
la diákja, 3 éves kora óta táncol, 
mellette öt évig Fit-Kidezett, de 
azt el kellett engednie. Kratkovsz-
kiné Polgár Abigél óráin kezdett 
ismerkedni a balettel, ezután ke-
rült Szarvas Katalin balettmes-
terhez, majd halála után Fekete 
Mercédeszhez, Merci nénihez. – 
Kicsiként a tütü és a balettcipő 
vonzott. Azért szeretem a tán-
cot, mert ezzel ki tudom fejez-
ni magam. Szóba került, hogy az 
általános iskola elvégzése után a 
Pécsi Művészeti Gimnáziumban 
tanulnék tovább – mondta kér-
désünkre. 

Fanni egy évig járt társastánc-

ra, és szintén 10 éve balettozik. 
Amikor iskolába került, Szarvas 
Katalin balettmesternél kezd-
te a tanulást, halála után került 
Fekete Mercédeszhez. – Először 
nem vonzott, de Kati néni ke-
zei alatt az első órán beleszeret-
tem az egészbe. Fegyelmet köve-
tel. Amikor táncolok, úgy érzem, 
hogy szabad vagyok, és minden 
megszűnik körülöttem – mondja 
a csongrádi Batsányi János Gim-
názium 11. évfolyamos tanuló-
ja, aki már azon gondolkozik, 
hol folytatja tovább a tanulmá-
nyait. Az egyik lehetőség, hogy 
a Táncművészeti Egyetemre sze-
retne menni. 

Menta anyukája, Berczeli Brigi 
hozzátette, nagyon sok idő, mire 
beérik a munkájuk gyümölcse. A 
balett nem versenysport, nagyon 
kevés a megmérettetési lehető-
ségük, a gyerekeknek pedig szük-
ségük van valamilyen visszaiga-
zolásra. – Mi sem azért járunk át 
Szegedre, mert sok a fölösleges 
szabadidőnk, hanem mert látjuk, 
hogy nagyon jó helyen vannak a 
lányok. Egy ilyen megszállott em-
bert, mint Merci néni, pedig csak 
támogatni lehet – mondja Brigi. 
Kádárné Szilvi az egyik leglelke-
sebb anyuka, a legfőbb támoga-
tója a stúdiónak, és egyben asz-
szisztense Fekete Mercédesznek. 
Ahogy fogalmaz, élethosszig tar-
tó Ladybird fanok maradnak. 

Felkészülés és verseny a 
balett-tanár szemével

Az idei regionális elődöntőket 
tavasszal eltörölték, így a Táncpe-
dagógusok Országos Szövetsé-
gének versenyére gyakorlatilag 
bárki bárhonnan nevezhetett. A 
mezőny idén is nagyon erős volt, 
de a szokottnál talán több ne-
hézséget okozott a felkészülés. – 
A táncokkal mindig időben elkez-

dek dolgozni, viszont az utolsó 
pillanatban szeretem befejez-
ni, hogy az érdeklődésük fenn-
maradjon koreográfia közben. 
Borzasztó, mikor már “rutinból” 
megy egy koreográfia. Abszolút 
nem adja át azt, amit közvetíteni 
szeretnék. Most viszont ezt a ví-
rus még egy kicsit “izgalmasabbá” 
tette, hiszen minden nap volt vál-
toztatni való egy-egy megbete-
gedés miatt. Rengeteg türelem-
re és önfegyelemre volt szükség, 
hogy ne keseredjünk el, és mond-
junk le a versenyről – nyilatkoz-
ta Fekete Mercédesz, a Ladybird 
Studio vezetője, táncművész-ko-
reográfus.  

Végül a középiskolások szá-
mára megrendezett döntőn egy 
klasszikus balett és egy modern-
tánc koreográfiájuk is tudott in-
dulni. Mindkettőben táncoltak a 
szentesi lányok is. Ők annyira el-
hivatottak, hogy hetente több-
ször is átjönnek a szegedi órák-
ra. A Mindenség és a Requiem for 
a dream című koreográfiájuk is 
első helyen végzett. Nagyon ne-
ves szakmai zsűri értékelte a gye-
rekeket. – Ami ebben a verseny-
ben számomra motiváló, hogy 
bár jó, ha a lányokat több siker-
élmény éri, mégsem egy csupa 
rózsaszín világba burkolja őket, 
hiszen az élet sem ilyen. Az ered-
mények pontok összesítéseként 
jönnek létre, így ha nincs elegen-
dő pont, nincs helyezés akkor 
sem, ha esetleg valaki egyedüli 
indulója a kategóriájának – tette 
hozzá a táncművész. 

A junior korcsoportban, a felső 
tagozatosok döntőjén az 5-6.osz-
tályosaink klasszikus balett kate-
góriában a legjobbnak bizonyul-
tak. A legtöbbjüknek ez volt az 
első versenye. Versenytársaik, a 
7-8. évfolyamosaik klasszikus ba-
lett és  moderntánc koreográfiá-

ját is elsőnek ítélte a zsűri. Az 
utóbbit maximális pontszámmal 
jutalmazta. A Sansha budapesti 
üzletének különdíját is ez a ko-
reográfia kapta. – A legnagyobb 
örömöt azonban a Táncpedagó-
gusok Országos Szövetségének 
Elnökségi különdíja jelentette 
számomra, ami egy visszajelzés 
volt a munkánkra. A kupák, okle-
velek mellett az elismerő szavak 
azok, amik a legtöbbet jelentet-
ték ebben a nehéz időszakban. 
Minden megmérettetés egy visz-
szacsatolás, hogy hol tartunk a 
gyerekekkel. A gyermek is látja 
milyenek a kortársai, és mi taná-
rok is rengeteget tanulunk egy 
ilyen alkalommal egymástól – 
mondta a koreográfus. 

A stúdió vezetője jelenleg a 
Magyar Táncművészeti Egyetem 
mesterképzésén tanul, így ez is 
a tanulási folyamat része. Az itt 
kapott instrukciókat mindig be-
építi a munkájába. – A gyerekek-
nek érmeket csináltattam, amit a 
verseny után a nyakukba akasz-
tottam, hogy érezzék, meny-
nyire büszke vagyok arra, hogy 
egy ilyen helyzetben kitartottak 
és helytálltak. Sajnos a gyermek 
korcsoport versenyére már nem 
kaptunk lehetőséget az élettől. 
58 szomorú gyermeknek kellett 
ezt a helyzetet feldolgoznia, is-
mét. Köztük is sok-sok szentesi 
balerina volt. Egy ilyen helyzet-
ben a megoldás, hogy a lehető 
leggyorsabban alkalmazkodjunk 
a megváltozott körülményekhez. 
Így ezt az időszakot is hasznosan 
fogjuk eltölteni. Mindig van hova 
fejlődni, egy táncos soha nincs 
“kész”, így most sem keseregni, 
hanem dolgozni fogunk, hogy 
méltóak legyünk ezekhez az elis-
merésekhez – zárta gondolatait 
Fekete Mercédesz. 

Fotók: Bozsoky Barna

Négy díjat  is elhoztak a szentesi balerinák
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BEREKLAPOS Pásztor-közben 
200 négyszögöl művelt kert gyümöl-
csös eladó. Víz, villany van. Telefon: 
20/552-7791

LESLIE L. Lawrence gyűjtemény- 
nem csak egyben, elektromos húsda-
ráló, szennyvíz-szivattyú eladó. Tele-
fon: 0630-4535216.

ELADÓ 1 pár régi tipusú Rossig-
nol síléc (190 cm). Telefon: 63/314-
854, 20/838-281.

FÉRFI bőrdzseki és indukciós fő-
zőlap eladó. Telefon: 30/9149-752 

OROSHÁZA központi részén 1,5 
szobás, egyedi gázos, összkomfortos 
házrész, pincével, kerttel, szerelőak-
nás garázzsal sürgősen eladó. Telefon: 
70/633-1620

A garázsbörze teljes árukészlete, 
minőségi saját termékekkel, és hegedű 
eladó. Telefon: 70/605-5252

ELADÓ könyvek The Times At-
laszok. Világtörténelem, Régészet, 
Felfedezések, Reader’s Digest, kiadó: 
Varázslatos földkörüli utazás. Régi fes-
tők albumai pl.: Mednyánszky, Csók 
István, színészek életrajzai. Telefon: 
30/7009247

ÉRTÉKESÍTÉSI gyakorlattal ren-
delkező fiatal hölgy munkát keres. 
Telefon: 30/945-7715, 20/418-9443, 
beszy11@gmail.com

ELADÓ férfi kerékpár kosárral, 
dinamóval 15.000 Ft-ért. Telefon: 
30/6601-201

MUNKÁT keresek 4-6 órában. Te-
lefon: 0620/240-6224

FRANCIAÁGY, szekrénysor, ét-
kező asztal 4 db kárpitozott székkel, 

szőnyegek eladók. Telefon: 30/323-
1759

FÓLIA csévecső eladó. Telefon: 
20/389-0248

2222M2 beépítetlen telek, vízzel, 
villannyal, hétvégi házzal eladó. Tele-
fon: 30/238-1936

BEREKBEN 200 négyszögöles zárt 
kert eladó. Telefon: 30/619-3046

HÉVÍZ Dobogómajor 44. heti 
üdülő bérleti jog 2 fő részére eladó. 
2020.10.31-11.07. időszakra.Telefon: 
63/317-312 

SZÉP állapotú fehér zománcos 
fürdőkád 160 cm-es eladó. Telefon: 
30/345-2596

MINŐSÉGI borszőlő eladó feldol-
gozásra. Telefon:70/591-7892

KIPUFOGÓT keresek (katalizá-
tor) megvételre. telefon: 20/5080-733

BEREKBEN kert, kis házzal eladó. 
Telefon: 63/311-325

MŰVIRÁGOK, koszorúk már 80 
Ft/db-tól. Telefon: 30/999-3610

GÁZKAZÁN Radiant 26,8 KW-os 
használati melegvizes, gázbojler fali 
kéményes 23,5 Kw-os, zománcos új 
150 cm-es új fürdőkád tartozékaival, 
háromszárnyas műanyag redőnyös, 
festett, üvegezett ablakok, eladók. 
Sport kerékpárra is cserélhető. Tele-
fon: 30/948-7134.

INGÓSÁG kiárusítása a Köztár-
saság utcában.  Érdeklődni telefo-
non:30/402-6522

RÉGI könyvek, úti könyvek, Verne 
Gyula könyvei, forgatható parabola 
antenna eladó. Szentes Szent Imre 
herceg u. 10. telefon: 30/350-9548

HIRDESSEN INGYEN!

Nyerjen a Szentesi Életben!
Előző számunkban megjelent keresztrejt-

vény megfejtése: „A munka igazi jutalma: tu-
dás és erény”. (Ralph Waldo Emerson)

E heti nyertesünk: Szép Ilona
Nyereménye a Szentes 50 arca c. kötet. Ezen 

a héten a Szentes 50 arca c. könyvet sorsoljuk 
ki helyes megfejtőink között.

Vízszintes: 1. Oscar Wilde ír költő, író, drá-
maíró gondolatát idézzük (folytatás a függőle-
ges 39. számú sorban. 13. Japán író (Abe Kimi-
fusza). 14. Japán nagyváros Honsú szigetén. 
15. Az egyik oldal. 16. Budapest egyik kerü-
lete. 18. Patkó közepe! 19. Skoda-modell. 20. 
Az Ezerjó városa. 21. Konkurens (versenytárs) 
vállalatok írásbeli vagy szóbeli megállapodá-
sa az egymás közti verseny korlátozására. 24. 
Ánizzsal és egyéb fűszerekkel ízesített ége-
tett szesz, Görögország és Ciprus eredetvé-
dett nemzeti itala. 25. Végtelen égalj! 27. A 
fenyőléc is ez a Tüzép telepeken. 28. Izrae-
li légitársaság. 29. Veszekedő. 34. Szappan-

márka. 36. Központi égitest. 38. Diós béles! 
39. Férfi, angolul. 40. Orvos. 41. Ókori görög 
piactér. 43. Oregon állam fővárosa. 45. Kana-
dai metal-Band. 47. Egy eltérő alkalommal. 
49. Rezget, lötyköl. 51. Sajtféleség. 53. Germá-
nium vegyjele. 54. Elmélet, fogalom. 56. Glé-
da. 57. USA-állam. 60. Ken Loach rendezte an-
gol filmdráma. 61. Ennivalóim. 64. Vízben élő 
kopoltyús. 66. Kémiai vegyülete, altatószere. 
67. Lakoma. 68. Magas, daliás. 69. Göngyöleg-
súly. 71. Európai fizetőeszköz. 73. Növény el-
száradt szára. 75. Sír, népiesen.

Függőleges: 1. John Osborne drámája. 2. 
Zászló. 3. … fakó – Bercsényi Miklós híressé vált 
mondata az 1707-es ónodi országgyűlésen. 4. 
Isten, angolul. 5. Feszítőeszköz. 6. Pápai fejdísz. 
7. Valamely dallamot hangjegyekben leír. 8. A 
főváros szíve, röviden (szleng). 9. Zóna eleje! 
10. … Szófia – isztambuli székesegyház. 11. Fé-
lig-meddig populáris! 12. Egy spanyol szigeten 
él. 17. Ablakkeret! 19. Írel egynemű hangzói. 22. 

MOL elődje. 23. Szovjet hordozórakéta volt. 26. 
Tó, olaszul. 28. Áhítozik, sóvárog. 29. Ilyen csa-
var is van. 30. Becézett Anikó. 31. Oscar-, Golden 
Globe-, valamint tizenötszörös Grammy-díjas 
angol énekesnő, zenész-dalszerző. 32. Kiüté-
ses győzelem. 33. Országos kompetenciamé-
rés rövidített neve. 35. Író, újságíró, muzeoló-
gus, az Aranykoporsó szerzője. 37. … iacta est 
– A kocka el van vetve. 39. Az idézet folytatása. 
41. Félsziget az Antarktiszon. 42. Nyári betakarí-
tó munkást. 43. A varjúfélék családjába tartozó 
madár. 44. Csongrád megyei város. 46. Máltai, 
spanyol, luxemburgi és izraeli gépkocsik jelzé-
se. 48. Óhaj, sóvárgás. 50. Határok nélküli Bábel! 
52. Hová? Mely irányba? 55. Szóváltás, perpat-
var. 58. Hosszú … engedett szöveg. 59. Vizsgál, 
ellenőriz. 62. Felül a közepén! 63. Ilyen hamar? 
65. Farmermárka. 67. Jerry társa a rajzfilmsoro-
zatban. 70. Rénium vegyjele. 72. Tiszaug vége. 
74. Szolmizációshang. 76. Papírra vet.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőleges 
39, számú sorok megfejtése szerkesztősé-
günk címére (Kossuth tér 5., E-mail: szentesi-
elet@gmail.com) szerda délig.

 1 2 3 4 H 5 6 7 8 9 N 10 11 12 B 
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A Szentesi Élet 50 éves születésnapja alkalmából egy kiadvánnyal készülünk 
az ünnepekre, amelynek címe, Szentes 50 arca. A hetilap sikeres sorozatából 
szerkesztett könyv bemutatja a régi utcaképet, épületeket, központot, és mellette 
a mai arcát, ami visszanéz ránk. 

A legfrissebb szentesi kiadvány megvásárolható a Szentesi Élet szerkesztő-
ségében, a Kossuth tér 5. szám alatt és a Babilon könyvesboltban. 

Szentesi lakcímkártyával rendelkezőknek 50% kedvezményt biztosítunk.

Megjelent
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Tarhonyaleves,

csirkemell roston,
zöldborsófőzelék

Paradicsomleves,
rántott hal, zöldséges bulgur,

tartármártás 

Csirkeraguleves,
camambert-sajtfalatkák, 

áfonyadzsem, burgonyapüré

Bográcsgulyás,
tejberizs kakaóval

Almaleves,
borsos tokány, tészta,

csemegeuborka

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje

A rendelést a megelőző héten csütörtökig kell leadni telefonon, e-mail-ben (http://www.szvszkft.hu/kapcsolat/), befizetni azonban személyesen lehet a konyhán vagy a központi irodában.

Tel.: 63/314-217

A
menü

A menü 
880 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Közegészségügyi szempont-
ból nagy jelentőségű a tiszta 
ivóvíz – ezt felismerve a XIX. 
század végétől sorra létesülnek 
Szentesen is a mély fúrású arté-
zi kutak. Egy 1932-ben készült 
felmérés szerint már 93 volt be-
lőlük városszerte. Az elsőt 135 
éve, 1885-ben kezdte el fúrni 
a megyeháza előtt Zsigmon-
dy Béla, az alföldi artézi kutak 
atyja. A második a Zsoldos Rt. 
ipartelepén készült el 6 évvel 
később. A két kút díszei ma is 
láthatók, történetüket idézzük 
fel most. 

Az 1800-as évek végéig a szen-
tesi lakosság vízszükségletét ásott 
kutakból, illetve kisebb részben a 
felszíni vizekből biztosította. Ezek 
minősége és gyakran kétes tisz-
tasága járványügyi veszélyeket is 
hordozott. Csak az 1873-ban dúló 
kolera közel ezer szentesi halálát 
okozta. Tiszta ivóvízhez sík vidé-
ken az artézi kutakból lehet jutni 
– ez nem volt új felismerés, hiszen 
az elsőt 1126-ban fúrták Francia-
országban, a névadó Artois gróf- 
ságban. 

Szentesen a sok évig fogalma-
zódó szándékból Sarkadi Nagy 
Mihály polgármestersége alatt 
született meg az elhatározás. 
Egyetlen szavazaton múlott: Pó-
lya Ferenc gimnáziumi tanár vok-
sa és a szomszédvár, Hódmezővá-
sárhely példája kellett hozzá. Ott 
az Alföld városai közül elsőként 
két kút is létesült Zsigmondy Béla 
budapesti gépészmérnök mun-
kájával 1880-ban, és 1884-ben. 

Így 1885-ben megkezdődhe-
tett Szentes főterén is a kút fúrá-
sa, amely 1886 májusában feje-
ződött be. A fenékmélysége 314 
méter, a talajszinten mért víz-
hozama pedig 250 liter lett per-
cenként. Egy évre rá készült el a 
7 méter átmérőjű kalázi homok-
kő medence, közepén a Francia-
országból hozatott, 5,5 méterre 
magasodó szoborcsoporttal. A 
43 ezer forint összköltségű alko-

tás ünnepélyes átadásra 1887. jú-
liusában került sor. 

A kút ezt követően fél évszá-
zadon át szolgálta jó ivóvizével 
a városlakókat és több közintéz-
ményt is. Jutott belőle a gimnázi-
umba, a ligeti gőz-és kádfürdőbe, 
majd a mellette 1895-ben meg-
nyílt artézi kisuszodába. A megye-
ház padlásán a felújításakor még 
megvolt az a vas tartály, amiből 
a felpumpált víz lejutott a hivata-
li szobákba.

A főtér ékességét 1934-ben el-
bontották. Időközben elkészült 
ugyanis Kossuth Lajosnak, il-
letve a város nagy szülöttének, 
Horváth Mihálynak egész ala-
kos szobra. Az utóbbit alkotója, 
Kisfaludi Strobl Zsigmond csak 
a kút helyén, a megyeháza előtt 
tudta elképzelni. A döntést hosz-
szú vita előzte meg, amelynek vé-
gére a díszkút megmaradásának 
pártolói még azt sem tudták el-
érni, hogy a felépítmény méltó 
elhelyezést nyerjen valahol. Az 
öntöttvas szobrok az egykori só-
ház udvarán rozsdásodtak, majd 
nyomuk veszett, és csak az 1970-
es évek végén kerültek elő. 

Az újbóli felállítás még 20 
év elteltével, 1998-ban történt 

meg a Luther téren, az evangéli-
kus templom és a volt Megváltó 
gyógyszertár elé. Szentes első ar-
tézi kútjának emléke Máté István 
csongrádi szobrászművész méltó 
kompozíciójában látható. Április 
30-án, a majális előestéjén avat-
ták fel.

Az egykori első artézi kutunkat 
számos további követte. 1932-
ben a Mérnöki Hivatal által készí-
tett felmérésben már 93 szerepel 

Szentes közigazgatási területén. 
A városi megrendelésre készült 
közkutak mellett több kút az ak-
kori módos polgárok – Szűrszabó 
Nagy Imre (1895), Csillag Lakos 
István (1897) – közcélú felajánlá-
sából, illetve a különböző iparte-
lepeken létesült. 

Ez utóbbiak sorát nyitotta meg 
ifj. Zsoldos Ferenc, aki az általa 
alapított Zsoldos Rt. ipartelepén a 
Nagynyomás 66. szám alatt 1891-
ben megfúratta a város második 
artézi kútját. A munkálatokat a 
hasonnevű mérnök fia vezette, 
aki svájci tanulmányai után haza-
térve számos technikai újdonsá-
got honosított meg Szentesen. A 
fúrás során az általa szabadalmaz-
tatott öblítési eljárást használták. 

A 232 méter mély kút egészséges 
ivóvizet biztosított az ipartelep 
dolgozóinak, az állatállománynak 
és kiegészítette néhány üzemrész 
technológiai vízigényét is. 

A Zsoldos Részvénytársaságot 
1948-ban államosították. Egyes 
részei tovább működtek ugyan, 
de több objektumát az eredeti-
től eltérő célra hasznosították, il-
letve több lépcsőben szanálták. 
Ennek esett áldozatul az egyik 
kémény illetve a szóban forgó ar-
tézi kút is. A díszes öntöttvas fej-
szerelvényt Ferwagner Péter, a 
Csongrád Megyei Víz- és Csator-
namű Vállalat műszaki vezetője 
mentette meg a beolvasztástól. 
Ezt követően a vállalat berekhá-
ti központjának bejárati díszeként 
volt látható. 1994-ben a cég meg-
szűntével a Csongrádi úti telep-
helyre került. Ipartörténeti emlék-
ként való felállítását Rózsa Gábor 
mérnök-muzeológus és dr. Zsol-
dos Ferenc főorvos, a család jeles 
leszármazottja kezdeményezte 
1995-ben. Helyszínként a lige-
ti múzeumépület előtti térséget 
szemelték ki, ahol egykor szintén 
volt egy, a kisuszodának vizet adó 
artézi kút. 

A terveket Orosz Bálint építész-
mérnök és a Szentesterv Kft. ké-
szítette el, bele foglalva a lige-
ti víz-csatorna közmű felújítását 
is. A felállítást 1997 áprilisára, a 
Múzeumi Világnapra időzítették 
volna, a szentesi múzeum alapí-
tásának 100 éves évfordulóját is 
megünnepelendő. A munkálatok 
elhúzódása miatt végül október 
3-án volt az ünnepélyes avatás. 

Az egykori artézi kutak közül jó 
pár még ma is működik. Az első-
ként létesültek újraállított, míves 
emlékei igazolják a kutak és az él-
tető tiszta víz múltbeli megbecsü-
lését – a vízét, ami a jövőben még 
nagyobb kincs lesz.

Összeállította: Tímár Ferenc – 
Fotók: Szentesi Élet Archívum és 

Tofán Sándor

Szentes arculata régen és ma

Artézi víz Szentesen - 135 éve fúrták az első kutat
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szent
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KOS Az embernek néha erőt 
kell vennie magán, és meg kell 
tennie olyan dolgokat is, ame-

lyek neki nem tetszenek, de a többség ér-
dekét szolgálják. Próbáld a héten kicsit tágí-
tani a látókörödet.

BIKA Nagy változásokban re-
ménykedtél, de most úgy ér-
zed, csöbörből vödörbe kerül-

tél. A helyzet azonban nem teljesen 
kilátástalan, noha lehet, hogy sok dolgot 
elölről kell kezdened. 

IKREK Jól jönne egy kis szü-
net, de a dolgok olyan gyor-
san pörögnek körülötted, 

hogy erre most nincs időd. Próbálj sodród-
ni az árral, ha felveszed a ritmust, a pörgés 
a legjobbat hozza ki belőled.

RÁK Van, akinek semmi sem 
elég, bármennyire is próbálko-
zol, az ilyen embereket egysze-
rűen nem lehet boldoggá ten-

ni. Ha úgy érzed, nem benned van a hiba, 
jobb, ha továbblépsz, és nem vesztegeted 
az energiáidat.

OROSZLÁN Őrült tempót 
diktálsz magadnak, de most 
ez kell ahhoz, hogy időben 
végezz mindennel. Hiába szá-

mítasz mások segítségére, a saját kezedbe 
kell venned a dolgokat, és magad megol-
danod a helyzetet.

SZŰZ Valaki megpróbálja kimos-
datni magát egy olyan helyzet-
ből, amivel nagy gondokat oko-
zott neked. Nem is annyira a 
hibája bosszant, mint az, hogy 

nem akarja vállalni érte a felelősséget.
MÉRLEG Ingadozó a hangu-
latod, mélységeket és magas-
ságokat is megélsz, amit rosz-

szul viselsz, hiszen az egyensúly nagyon 
fontos számodra. Próbálj megnyugodni, ak-
kor könnyebben veszed a hullámokat is.

SKORPIÓ Eljutsz arra a pont-
ra, amikor nem vagy biztos 
abban, hogy tudod-e folytat-
ni a munkádat ebben a tem-

póban. Eddig hihetetlen tempóban halad-
tál, most azonban itt az ideje egy kis 
szünetet tartani.

NYILAS Gyorsan kell dönte-
ned, különben olyan lehető-
ségről maradhatsz le, ami-

lyenre régóta vágysz. Ha nem vagy elég 
óvatos, megfeledkezhetsz egy fontos rész-
letről, aminek ismeretében lehet, hogy 
másképp döntenél. 

BAK Egy üzenetre vagy jelre 
vársz, ami segíthet meghozni 
egy fontos döntést, de nem 

bújhatsz ki a felelősség alól. Neked kell dön-
tened, és hiába is szeretnéd, ezt a feladatot 
más nem fogja átvállalni tőled.

VÍZÖNTŐ Bármilyen fáradtnak ér-
zed is magadat, most ne add fel, 
mert ezzel mindent elveszíthetsz, 
amiért eddig dolgoztál. A kártya-

vár egyensúlya érzékeny, és egy lap meg-
roppanásával a többi rész is összedőlhet.

HALAK Itt az ideje, hogy egy ki-
csit magaddal foglalkozz, mert 
az utóbbi időben mindenkit a 

saját lelki békéd megőrzése elé helyeztél. 
Fontos munkát végeztél, de most itt az ide-
je a lazításnak.

HOROSZKÓP
november 20-27.

Csülkös bableves
Hozzávalók: 30 dkg tarkabab, 30dkg füstölt csülök, 2db 

sárgarépa, 1db vöröshagyma, 30 dkg savanyú káposzta, 2ek ét-
olaj, 2tk liszt, 1tk pirospaprika, 2l víz, 1db babérlevél, 3szem bo-
rókabogyó, 2tk ételízesítő, 1tk Piros Arany, só (ízlés szerint).

Elkészítése:
A babot előző este beáztatjuk, majd közvetlenül főzés előtt leönt-

jük róla a vizet. 

A füstölt csülköt kisebb kockákra vágjuk. A sárgarépát megpucol-
juk, majd vékonyan felkarikázzuk. A vöröshagymát megpucoljuk, 
majd apróra vágjuk. A savanyú káposzta levét kinyomkodjuk, majd 
ízlés szerint felvágjuk. Az olajat felhevítjük, majd hozzáadjuk az ap-
róra vágott vöröshagymát, és megpároljuk. Ezután hozzáadjuk a fel-
karikázott sárgarépát, pár percig pároljuk, majd megszórjuk a liszttel 
és a pirospaprikával, alaposan összekeverjük, majd felöntjük a vízzel.

Ezután beletesszük a felkockázott füstölt csülköt, a babérlevelet, 
a borókabogyót, az ételízesítőt, a Piros Aranyat, és félpuhára főzzük.

Amikor a csülök félpuhára főtt, hozzáadjuk a babot, megsózzuk, 
és tovább főzzük, majd amikor a bab már félig megpuhult, hozzáad-
juk a savanyú káposztát is, és készre főzzük a levest.

Szentes családi ízei
SZ

ER
D

A A menü: Gölödinleves,
 rántott borda, tökfőzelék

B menü: Csirkeaprólék-leves grízgaluska, 
hekk paprikás lisztben, petrezselymes rizs

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.
MENÜ: 950,- Ft  DESSZERT: 250,- Ft

Továbbra is vállalunk 
kiszállítást, bővebb 

információ:
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU

TELEFON: 63/311-729 
Fizetni készpénzzel vagy  

bankkártyával és SZÉP-kártyával is 

lehetséges.

November 11., szerdától az 
étteremben nem fogyaszthatnak, 
de lehetőség van elvinni az ételt 

(akár saját ételhordóban is) és 
kérésre házhoz is szállíthatjuk.

Rendeléseiket internetes 
rendszerünkben célszerű leadni, 

de telefonon is felvesszük 
(10:00-13:30) a 63/311-729-es 

telefonszámon.

A desszertet napi ajánlatban kínáljuk, 
kérjük figyelje honlapunkat,

vagy érdeklődjön a helyszínen, esetleg 
telefonon.

KE
D

D

A menü: Szárazbableves,
 Erdélyi rakott húsos palacsinta, burgonyapüré

vagy chilis bab
B menü: Halászlé,

szilvás gombóc

H
ÉT

FŐ

A menü: Meleg gyümölcsleves,
Töltött paprika paradicsommártás

B menü: Kertészleves,
csirkemell bacon-pólyában, ribizlimártás, 

tört burgonya

CS
Ü

TÖ
RT

Ö
K A menü: Frankfurtileves kelbimbóból,

húsgolyó tejszínes mártásban, spagetti
B menü: Paradicsomleves,

csirkepaprikás, köményes burgonya

PÉ
N

TE
K

A menü: Tárkonyos-tejszínes sonkaraguleves,
 Kolozsvári rakott káposzta, vagy kocsonya

B menü: Sütőtökkrémleves, 
palacsintametélt,

filézett csirkecom rántva, sült burgonya

SZ
O

M
BA

T A menü: Pikáns, citromos pacelleves,
házi cordon-bleu, burgonyapüré

B menü: Pikáns, citromos pacelleves,
saslik, mazsolás rizs

VA
SÁ

RN
A

P A menü: Aratógulyás,
görög muszaka

B menü: Aratógulyás,
sajtos csirkecomb, hagymás törtburgonya

A felnőtt orvosi ügyelet mun-
karendje: hétköznap 15 órától 
reggel 7 óráig, hétvégén és ün-
nepnapokon 7 órától 7 óráig (24 
órás) a Vásárhelyi út 30. szám alatt 
tartanak ügyeletet. Telefon: +36 
30/708-7183, +36 63/400-712

A kiegészítő gyermekorvo-
si ügyelet munkarendje: hétköz-
nap 15 órától 17 óráig, hétvégén 
és ünnepnapokon 9 órától 11 órá-
ig. A fennmaradó ügyeleti időben 
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István 
Kórház Gyermekosztálya látja el a kis 
betegeket. Telefon: +36 63/311-246

Az ügyeletet és készenlétet 
ellátó gyógyszertár 
november 23 - 30.

Dr. Dr. Weiss Patika 
Gyógyszertár 

(Szentes, Kossuth tér 5.) 
Telefon: 63/313-618

Készenléti telefon: 70/249-1831

Gyógyszertári ügyelet ideje: hét-
köznap 19 órától 20 óráig, szom-
baton 18 órától 20 óráig, vasárnap 
8 órától 20 óráig, ünnepnapokon 
9 órától 20 óráig.

Ügyeleti időben a gyógysze-
rész a gyógyszertárban tartózko-
dik, csengetéssel hívható.

Gyógyszertári készenlét ideje: 
hétköznap 20 órától másnap 7:30-
ig, szombaton 20 órától másnap 
8 óráig, vasárnap 20 órától más-
nap 7:30-ig (ha vasárnap után ün-
nepnap következik vagy ünnep-
nap után vasárnap, akkor 9 óráig 
tart a készenlét), ünnepnap 20 órá-
tól másnap 7:30-ig (ha ünnepnap 
után vasárnap következik, akkor 9 
óráig).

Készenléti időben a gyógysze-
rész az adott telefonszámon elér-
hető és indokolt esetben (sürgős-
ségi osztályról, orvosi ügyeletről 
érkező betegek esetén) legkésőbb 
30 perc múlva érkezik a gyógyszer-
tárba.

 Egészségügyi ügyelet

HETI MENÜ:
November 23 - 29. 
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Született: Józsa Tibornak és Szerdahelyi Anett Zitának (Szen-
tes) Nándor, Faur Jánosnak és Kósa Gizellának (Szentes) Elizabet, 
Koncseg Attila Györgynek és Rozman Petrának (Szentes) Laura, 
Szabó Lászlónak és Papp Vanesszának (Szentes) László, Juhász 
Szabolcsnak és Szecskó Katalin Lejlának (Szentes) Kata, Héja Im-
rének és Palatinus Noémi (Csongrád) Hunor és Zente, Gyurkó 
Zsoltnak és Balog Enikőnek (Csongrád) Dániel nevű gyermeke. 

Elhunyt: Balog Ignácné (Szalai Irén) (Szentes), Gyovai Mihályné 
(László Katalin) (Szentes), Farkas Józsefné (Tarcsi Judit) (Csong-
rád).

Szabó László

Koncsek Laura

Családi események

A tanár úr 1939. augusztus 23-
án Szentesen született. Magyar – 
történelem szakos középiskolai 
tanárként végzett a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán. A tanári szak mellett 
három évig népművelést is tanult.

1964. január 1-től nevelőtanár-
ként dolgozott a mai Terney Béla 
Kollégium jogelődjében, a fiúkol-
légiumban. Gondozta a könyvtá-
rat, vezette az ifjúsági klubot. Szí-
nes műsoraikat előadták a város 
mellett a környező községekben 
is. 1978-tól 1992-ig igazgatóhe-
lyettesként, 1992-től igazgatóként 
működött. Vezetése alatt jó kap-
csolat alakult ki a nevelőtestü-
let, a munkatársak és diákok kö-
zött. Az új épület birtokba vétele 
után hamarosan felvették a város 
egyik nagyformátumú pedagógu-
sa, Terney Béla nevét, akinek em-
lékét azóta is ápolják, kiemelkedő 
a Terney-napok rendezvénysoro-
zat. Hagyományt teremtettek a 
„Mozdulj!” Csongrád megyei kol-
légiumi sportnappal. Ugyancsak 
az ő nevéhez fűződik az 1993 óta 

évente megszervezett gólyatábor 
is. A sikeres kollégiumi rendezvé-
nyek a város érdekét is szolgálják, 
hiszen az egész országból jött fi-
atalok elviszik a jóhírünket. A ne-
velés tárgyi feltételeinek javításá-
ra 100 pályázatot nyújtottak be 
a 2002-ig tartó igazgatása alatt, 
amelyeknek jelentős része nyert 
is. A személyi feltételekért szintén 
meg kellett küzdeni. A pedagógi-
ai munkát egyrészt a korábban be-

indult önképzés, másrészt a más 
kollégiumokban szerzett tapasz-
talatok is segítették. A rendszeres 
nevelői tanulmányutak jóvoltából 
kialakult a testvérkollégiumi háló-
zat (Gyula, Kőszeg, Komárom, Tata, 
Hurbanovo, Eger, Zalaegerszeg, 
Nyíregyháza egy-egy kollégiuma 
tartozik ide). A kölcsönös látoga-
tások, sport- és kulturális találko-
zások színessé tették az életünket.

Mátéffy Zoltán a kollégium 

mellett a kapcsolatos középisko-
lákban is dolgozott, szükség sze-
rint, óraadó tanárként. Részt vett a 
közéletben: tudományos ismeret-
terjesztő előadásokat tartott, ide-
genvezetőként tevékenykedett. 
1979-89-ig a Művelődési Központ 
társadalmi vezetőségének tagja, 
majd elnöke volt, 1984-1991 kö-
zött ifjúságvédelmi feladatot vál-
lalt, később a Rádió Szentes Fel-
ügyelő Bizottságának volt tagja.

Sokrétű munkáját a szakma és 
a város több kitüntetéssel ismer-
te el, Címzetes Igazgató ranggal 
ment nyugdíjba.

Emlékét számos tanítványa, ro-
kona, barátja, munkatársa, isme-
rőse kegyelettel megőrzi.

 

Takács Pál
 
Mátéffy Zoltán búcsúztatá-

sát november 27-én, pénteken 
14 órától tartják a Szeder teme-
tőben. 

In memoriam Mátéffy Zoltán

Juhász-Szecskó Kata

Józsa Nándor

Kedves Szülők, Nagyszülők!
Továbbra is várjuk az újszülött babák képeit 

Családi események rovatunkba a  
szentesielet@gmail.com e-mail címre!
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Sebők Tamás

Nem rendezték meg a me-
gyei labdarúgó bajnokság idei 
utolsó fordulójának szente-
si mérkőzését november 14-
én, így a Szentesi Kinizsi SZI-
TE előkelő pozícióból várhatja 
a tavaszi folytatást, melyet a ki-
írás szerint március elején indí-
tanak útjára. A csapat sikeres 
őszi szezonját vesszük górcső 
alá cikkünkben. 

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség múlt heti tájékoztatásában 
az NB III-as és az alsóbb osztályok 
számára is engedélyezte az edzé-
sek, valamint a bajnoki mérkőzé-
sek folytatását, természetesen, a 
hatályos korlátozások betartásá-
val, tehát zárt kapuk mögött. A 
Csongrád-Csanád Megyei Labda-
rúgó bajnokság utolsó fordulója 
volt érintett ebben a kérdésben, 
a szövetség a csapatok belátására 

bízta a hétvégi bajnokik lejátszá-
sát. Bár napokig úgy tűnt, meg-
rendezik a Szentesi Kinizsi SZITE 
férfi csapatának utolsó összecsa-
pását a Kiskundorozsma ellen, a 
mérkőzést végül nem játszották 
le a felek.

Koncz Zsolt csapata így 11 
bajnokival zárta a 2020-2021-
es pontvadászat őszi forduló-
it. A Kinizsi a tabella 2. helyén 
zárt 27 ponttal, 8 győzelemmel 
és 3 vereséggel. A csapatveze-
tő, játékos-edző a szezon során 
többször rámutatott, nagy fejlő-
désen estek át sportolói, a befek-
tetett edzésmunka kamatozott a 
hétvégi bajnokikon, ami pedig 
újabb és újabb előrelépést jelen-
tett a tabellán. A csapat fegyel-
mezett játékát mutatja, hogy az 
ősz során egyetlen piros lapot 
sem kapott szentesi játékos, a 
sárga kártyák átlaga pedig nem 

éri el a mérkőzésenkénti kettőt. 
Fél szemmel figyeljünk az egyé-
ni teljesítményekre is, hiszen a 
mieink támadója, Bertók Gábor 
10 találattal a megyei góllövőlis-
ta harmadik pozíciójában várja a 
tavaszi startot.

A bajnoki pontvadászat előre-
láthatólag március 6-án folytató-
dik, a mieink a Szeged 2011 Kft. II. 
együttesét fogadják a tavaszi sze-
zonnyitón. Koncz Zsolt lapunk-
nak elárulta, a csapat januárban 
kezdi meg az alapozást.

Hering Viktor, Sebők Tamás

Közel állt a pontszerzéshez 
az Újpest ellen a metALCOM 
Szentesi VK férfi vízilabdacsa-
pata, de végül elmaradt a bra-
vúr: a mieink 9-8-ra kikaptak a 
fővárosban. Szerdán a KSI volt 
a Szentes ellenfele hazai me-
dencében.

Mindössze két cserejátékossal 
utazott el Budapestre, az Újpest 
elleni szombati összecsapásra a 
metALCOM, a koronavírus által 
többször is megcincált gárda te-
hát nem a legoptimálisabb elője-
lekkel készült a lilák elleni mérkő-
zésre. Jó hír viszont, hogy hosszú 
kihagyást követően Pellei Frank 
ismét bajnokit játszhatott, a csa-
patból azonban továbbra is hi-
ányzott Kókai, Takács János és 
Vörös Viktor. – Hat fontos mérkő-
zés következik, olyan találkozók, 
melyeken meg kell kezdenünk a 
pontgyűjtést, bár nem vagyunk 
csúcsformában – vázolta a kö-
vetkező hetek feladatait Pellei 
Csaba a klub közösségi oldalá-
nak adott nyilatkozatában. – Azt 
gondolom, hogy azokon a mér-
kőzéseken, ahol volt esélyünk a 
pontszerzésre, vagyis itthon a 
Pécs és az Eger ellen, azokon hoz-
tuk, amit kellett. Most hat olyan 
derbi előtt állunk, ami számunk-
ra egytől egyig rangadó lesz. Az 
Újpestet nyáron, a Magyar Kupá-
ban legyőztük, ezúttal azonban 
más mérkőzés lesz, ők nagy skal-

pokat gyűjtöttek be eddig, mi pe-
dig 50-60 százalékos állapotban 
vagyunk.

A szakember előzetes várako-
zásai bejöttek, az Újpest ugyanis 
– ha nem is könnyen – de legyőz-
te a Szentest. A találkozó elején 
fej-fej mellett haladt a két gárda, 
ám a hazaiak a második negyed 
4-1-es sikerével megágyaztak 
a győzelmüknek. 6-2 után bra-
vúros meneteléssel 6-6-ra zárkó-
zott fel csapatunk, ám az Újpest 
erre három találattal válaszolt, és 
bár 9-8-ra még felkapaszkodtak a 
mieink, a pontszerzés nem sike-
rült. -  3–2-ről 6–2-re léptek el a 
hazaiak a találkozó elején, majd 
minden erőnket mozgósítottuk, 
hogy visszajöjjünk a meccsbe, 
ami sikerült 6–6-nál, de ismét el-
húzott az UVSE 9–6-ra. Két cseré-
vel játszottuk le a négy negyedet, 
a második félidőben döntőnek 
bizonyult, hogy Bisztritsányi Dá-
vid több ziccert hárított, illetve 
kaptunk két olyan gólt, amilyet 
nem szerettünk volna – mondta 

Pellei Csaba.

A hajrában szereztünk 
győzelmet

A gárda szerda délután a KSI el-
len mérkőzött meg a Dr. Rébe-
li-Szabó József Városi Sportuszo-
dában, ahol a vendégek igencsak 
megnehezítették a mieink dolgát. 
Bár az első játékrészt követően 3-2-
es hazai vezetést mutatott az ered-
ményjelző, a Horváth János vezet-
te fővárosiak előbb egalizáltak, a 
nagyszünet után előbb átvették a 
vezetést, ezt követően pedig to-
vább tudták növelni előnyüket. A 
hazaiak a csapatkapitány, Somogyi 
Balázs villámgyors duplája és Laj-
kó Márton mesternégyesével kap-
tak újult erőre, a találkozó hajrájá-
ban már nem forgott veszélyben a 
Kurca-parti győzelem, amihez kel-
lett az 5-2-re megnyert utolsó ne-
gyed. A csapat vezetőedzője, Pel-
lei Csaba sportszerűen gratulált a 

vendégeknek a szép teljesítmény-
hez, hozzátette, egyenlő erők küz-
delmét hozta a szerda esti bajnoki. 

– A KSI évről évre bizonyítja, 
hogy az OB I-ben a helye, és hogy 
senki nem veheti őket félvállról. 
Gyarapodtak a problémáink, ami a 
mérkőzésre is rányomta a bélyegét. 
Akarni nagyon akart a csapatom, 
de nem játszott jól. Úgy érzem, bár 
a győzelmet megszereztük, a mai 
összecsapás a KSI-ről szólt – érté-
kelt a lefújást követően a szentesi-
ek mestere.

Fontos mérkőzések következnek

Férfi vízilabda OB I., 2. 
forduló

UVSE – metALCOM Szente-
si VK 9-8 

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

kó, Pellei F. 2-2, Pellei K., Ga-
rancsy, Fülöp, Hegedűs

Férfi vízilabda OB I., 
12. forduló

metALCOM Szentesi VK – 
KSI 11-9 (3-2, 1-2, 2-3, 5-2)
A szentesi gólszerzők: Laj-

kó(4), Garancsy (2), Somogyi 
(2), Hegedűs, Mátyók, Pellei

A dobogón tölti a téli szünetet a Kinizsi
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Hering Viktor

Súlyos vereséget szenvedett 
egy héttel ezelőtt a Szeged ellen 
a Hungerit Szentesi VK női vízi-
labdacsapata. A szakmai stáb is-
mét a fiatalokat volt kénytelen 
bevetni az összecsapáson, a hat 
koronavírussal fertőzött felnőtt 
vízilabdázó ugyanis továbbra 
sem állhat Matajsz Márk rendel-
kezésére. 

Gyengén kezdte a mérkőzést a 
Hungerit, gyakorlatilag az első ne-
gyedben eldőlt az összecsapás, 
noha előzetesen ennél jóval szo-
rosabb mérkőzésre számítottak a 
csapatukért otthonukban szorí-
tó szentesi szurkolók. Az első ne-
gyed végén öt, a félidőben pedig 
már nyolc góllal vezettek a hazai-
ak. A 12-4-es félidőt még egy, a ko-
rábbiaknál is gyengébb harmadik 
nyolc perc követte, és bár az utol-
só negyedet megnyerte a Szentes, 
a végére tizenkétgólos különbség 
alakult ki a két együttes között. A 
22-10 –es vereséget követően Ma-

tajsz Márk vezetőedző érthető-
en csalódottan nyilatkozott a klub 
közösségi oldalának. – Gratulálok 
a Szegednek a megérdemelt győ-
zelemhez. Nem mentség, hogy 
hat felnőtt játékosunk hiányzott, 
szégyellem magam a csapat nevé-
ben, természetesen a felelősség az 
enyém. Sok a hiányzónk és sok fia-

tal volt a keretünkben, de megpró-
báltunk felkészülni. Ekkora különb-
ségű vereségre nem számítottam, 
sőt, titkon remélem, hogy pontot 
vagy pontokat szerzünk ma este 
Szegeden. Ekkora különbség nincs 
a két csapat között, nekik összejött 
minden, nekünk semmi. Enervál-
tan és hitehagyottan vízilabdáz-

tunk, valamint kapusteljesítmé-
nyünk sem volt, ahogy blokkok 
sem. A Szeged a játék minden ele-
mében felülmúlt bennünket. Ren-
deznünk kell a sorainkat.

Erre sok idő nem áll rendelke-
zésre, hiszen hétvégén a hölgyek 
már a III. Kerület otthonában ven-
dégeskednek, a mérkőzést szom-
baton este fél hétkor rendezik a fő-
városban.

A Szeged nyerte a megyei rangadót

Női vízilabda OB I., 7. 
forduló

Szeged SZTE - 
Hungerit-Szentesi VK 

22–10
 (7–2, 5–2, 7–1, 3–5)

A szentesi gólszerzők: Bon-
ca 3, Tóth F., Mácsai K., Varga 
Z., Dömsödi, Dobos, Kolaro-
va, Kerem

Sebők Tamás

Sikeres nyári edzőtábor után 
ősszel megkezdte idei bajno-
ki szereplését a Szentesi Far-
kasok KC. Kézilabdázóink hat 
korosztályos csapattal vágtak 
neki a 2020-2021-es pontva-
dászatnak. A felkészülésükről, 
az őszi sikerekről, illetve a jár-
ványügyi helyzet hatásairól a 
Szentesi Farkasok KC elnöke, 
Oroszné Tihanyi Márta számolt 
be lapunknak. 

Élményekkel teli 
edzőtáborok

Augusztus elején kezdték meg 
idei nyári edzőtáborukat kézilab-
dázóink, akik előbb Kozármisle-
nyben, majd Balatonlellén készül-
tek a szeptember közepén induló 
bajnoki fordulókra. -  Hosszú kiha-
gyás után júniusban, szabadtéren 
kezdtük újra az edzéseket a nyáron 
pedig sikerült megszervezni, és si-
keresen lebonyolítani két 5 napos 
edzőtábort is. Kozármislenybe 24 
gyermekkel és 4 felnőtt felügyelő-
vel utaztunk el. Itt délutánonként 
edzettünk két-két órát teremben, 
de természetesen a kirándulás, az 
aktív szabadidőtöltés sem marad-
hatott el. Megmásztuk a Misina-te-
tőt és a harkányi fürdőt is megláto-
gattuk a gyerekekkel. 

A következő héten Balatonlellé-
re látogattunk, ahol hasonlóan az 
edzések és a kikapcsolódás kapta 

a főszerepet, ám itt már délelőtt 
és délután is készültek a játéko-
saink. Kikapcsolódásként a bala-
tonboglári gömbkilátó volt egyik 
úticélunk, majd a cseles-kelep-
ce szabaduló szoba adta fel a lec-
két a gyerekeknek. Ügyesen, csa-
patként együttműködve oldották 
meg a feladatokat. A sportolóink 
szakmai „továbbképzésére” is le-
hetőségünk nyílt, a Nemzeti Ké-
zilabda Akadémia Sportcsarno-
kában a Csurgó – NEKA ifjúsági 
kézilabdameccset tekinthettük 
meg – emlékezett vissza Márta, 
aki mindkét tábort sikeresnek ér-
tékelte, hozzátette, megfelelő fel-
készülést nyújtott a szentesi kézi-
labda-növendékeknek a bajnoki 
startra.

Sikerek az őszi emlék-
tornán

A Szentesi Farkasok KC U13-as 
fiú és leány csapata október 25-én 
a II. Kun László Kézilabda Emlék-
tornára (képünkön) kapott meg-
hívást, ahonnan szép sikerekkel 
tértek haza. – A lányok mindkét 
mérkőzésüket simán nyerték, 
így a Szajol és a Kunszentmárton 
előtt az első helyet szerezték meg. 
A gólkirálynői cím is Szentesre ke-
rült, Márkus Alexandra jegyezte a 
legtöbb találatot. A fiúk csoportját 
ugyancsak a Szentes-Szajol-Kun-
szentmárton trió alkotta, a mie-
ink egy győzelemmel és egy ve-
reséggel zártak, de kedvezőbb 

gólarányuknak köszönhetően ők 
is a dobogó legmagasabb foká-
ra állhattak fel. Ahogy a lányok-
nál, úgy a fiúknál is lett egy szen-
tesi különdíjas, Berkes Szabolcs a 
legjobb kapus címet érdemelte ki 
ezen a tornán – számolt be az ese-
ményről klub vezetője.

Nehézségek a járvány 
idején

A Szentesi Farkasok KC 69 játékos 
nevezését adta le az idei bajnoksá-
gokra, hat korosztályban (U13 fiú 
és lány, U15 fiú és lány, fiú serdü-
lő országos bajnokság és ifjúsági le-
ány bajnokság) indítottak csapatot 
a mieink, ám az újonnan kialakuló 
COVID-helyzet érezteti hatásait a 
szentesi kéziseknél is. 

– Úgy gondolom, a mi egyesü-
letünk a szerencsésebb csapatok 
közé tartozik, hiszen a Dr. Papp 

László Városi Sportcsarnokban nem 
álltak le az edzéseink, heti 15 órát 
biztosítunk a gyerekeknek. Vannak 
azonban olyan klubok, akik KLIK 
fenntartású intézményben készül-
nek, a bezárással számukra egy iga-
zán nehéz időszak kezdődött meg. 
Az idei hazai mérkőzéseinket a jár-
ványügyi előírások fokozott betar-
tásával rendeztük meg, zárt kapuk 
mögött és természetesen edzésen 
is figyelünk a fertőtlenítésre. En-
nek ellenére a gyerekek továbbra 
is ki vannak téve a COVID-veszély-
nek, így a héten a klub azt a dön-
tést hozta, hogy a játékosok védel-
me érdekében az idei évben már 
nem utazik el bajnoki mérkőzésre. 
Az edzéseket folytatjuk, amíg erre 
lehetőségünk van, és bízunk abban, 
hogy a tavaszi időszakban már ke-
vesebb kockázattal tudunk pályá-
ra lépni – zárta gondolatait Orosz-
né Tihanyi Márta.

Amíg a korlátozások engedik, edzenek a Farkasok
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LII. évfolyam 11. szám   –   2020. március 13.   –   Városi hetilap   –   Ára: 230 Ft (elõfizetve 185 Ft)

„Azt szeretném, ha mindenki megtalálná önmagát 

és a saját főhősét a történeteimben" 

– interjú Barát Enikő írónővel. 8. oldal
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LII. évfolyam 16. szám   –   2020. április 17.   –   Városi hetilap   –   Ára: 230 Ft (elõfizetve 185 Ft)

Kornélia a felfedező, Olívia az elméleti és Izabella a 

visszafogott - látogatás a Varga családnál, ahol egy 

évesek lettek a hármas ikrek 8. oldalon
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LII. évfolyam 8. szám   –   2020. február 21.   –   Városi hetilap   –   Ára: 230 Ft (elõfizetve 185 Ft)

„Nagyon szép volt ez a 40 év, sok örömmel és sok problémával, 

de összességében egy percig nem bántam meg, hogy orvos és 

szülész lettem” – interjú az idei Dr. Bugyi István Emlékérmes  

dr. Józsa Géza szülész-nőgyógyásszal  8. oldal

szentesiélet

Éves díj: 9620 Ft.

Lepje meg szeretteit karácsonyra 

Szentesi Élet elo"fizetéssel!

Minden új előfizetőnknek  Szentesi Élet  

maszkot adunk ajándékba!

Tel.: 63/311-563         szentesielet@gmail.com


