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Halupa B. Eszter

A szentesi képviselő-testület 
október 29-én, csütörtökön 13 
órától tartja ülését a városháza 
dísztermében. A főbb napiren-
di pontokról dr. Sztantics Csa-
ba jegyzőtől érdeklődtünk. 

Az ülés közmeghallgatással kez-
dődik, majd a polgármester beszá-
mol a két ülés között történt főbb 
eseményekről, azután interpel-
lációk következnek. – A képvise-
lő-testület már tárgyalta a város 
turisztikai és marketing intézkedé-
si tervét, azonban pontosításokat 
kért az előterjesztőtől. Remélhető-
leg most már el tudják fogadni, hi-
szen sok konkrétum szerepel a rö-
videbb anyagban, amely valóban 
az elkövetkezendő évek stratégiá-
ját foglalja magában és egyben in-
tézkedési tervet is kínál - magya-
rázta dr. Sztantics Csaba. A jegyző 
továbbá kiemelte, hogy tárgyalják 
Wittek Krisztina főépítész asszony 
előterjesztését, amelyet már tár-
gyaltak korábban. A Csallány Gá-
bor Kiállítóhely felújítása kapcsán 
a testület már 4 millió forintos tá-
mogatásról biztosította az elnyert 

pályázati összeg mellett a múze-
umot, azonban ez kevésnek bi-
zonyul, így további, közel 2 millió 
forint önerőt kér biztosítani az elő-
terjesztő. 

A Műszaki Iroda előterjesztésé-
ben a Horváth Mihály u. 12 szám 
alatt található két szociális bérla-
kás értékesítése kerül napirendre. 
– Ebben az ingatlanban több szo-
ciális bérlakás is található, de ket-
tő maradt a házban, amelyre az ott 
dolgozó közjegyző asszony tarta-
na igényt tevékenységének bőví-
tése céljából. A helyi rendeletünk 

úgy szabályoz, hogy önkormány-
zati bérlakás csak rendkívüli eset-
ben értékesíthető, amelyet mér-
legel a testület. Megítélésünk 
szerint a közjegyzői tevékeny-
séghez való hozzájárulás a vá-
ros részéről az, ha lehetővé teszi 
a magasabb színvonalon történő 
feladatellátást. Továbbá, figyelem-
be veszi azt, hogy ezek az önkor-
mányzati bérlakások már rentábi-
lisan nem újíthatók fel, mert olyan 
leromlott állapotúak – tette hozzá 
a jegyző. Szó lesz az önkormány-
zat 1 hektárnál kisebb területeiről.
Vannak olyan személyek, akik nem 
hivatásszerűen foglalkoznak föld-
műveléssel. Ebben az esetben rek-
reációs célú földszerzésről van szó. 
A jogszabályi előírás megköveteli, 
hogy amennyiben ilyen ingatlant 
értékesít az önkormányzat rekreá-
ciós célból, azt a képviselő-testület 
foglalja határozatba. A melléklet-
ben fel vannak sorolva mindazok 
a területek, amelyek szóba jöhet-
nek. Erre azért van szükség, mert 
ezután nem kell a testületnek ró-
luk tárgyalni, mert olyan kis terü-
letek, amelyek értéke nem éri el a 
2 millió forintot. Ezen értékű in-
gatlanok adás-vétele pedig a pol-
gármester hatáskörébe tartozik a 
vagyonrendelet értelmében. Ké-
sőbbiekben nem kell terhelnie a 
képviselő testületet – tette hoz-
zá. – Tárgyalja a testület az önkor-
mányzat Mátraszentimrén lévő 
üdülőjének igénybevételi díjait, 
ezért a Szentes Városi Szolgálta-
tó Kft. előterjesztéssel él, és kéri, 
hogy a jelenlegi díjételeket emelje 
fel. A jegyző kiemelte, hogy a Kis-
faludy Programnak köszönhetően 
megújul az épület. 
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Főszerkesztői ajánló
Nemrég Budapesten jár-

tam, és részt vehettem egy a 
Jobb vezetők, jobb világ! pá-
lyázat eredményhirdetésén, 
amelyet a Business Coach Kft. 
csapata hirdetett meg és szer-
vezett. Olyan felsővezetők ne-
vezhettek erre a pályázatra, 
akik a pozíciójuk betöltése 
mellett mást is tesznek azért, 
hogy jobb legyen a világ, sze-
mélyesen is hozzájárulnak a 
társadalmi felelősségvállalás-
hoz. Van, aki mentorál vagy 
épp felkarol valakit, akinek 
nehéz a sorsa, vagy épp fát 
ültet. De vajon hogyan lehet 
egy vezető jobb, és ezáltal a vi-
lág is? Károlyi László a Legrand 
Zrt. vezérigazgatója szerepel 
címlapunkon, aki idén átve-
heti a Szentes díszpolgára cí-
met. Mesélt lapunknak pályá-
járól, és egy izgalmas utazásra 
hívja olvasóinkat. Sokat kö-
szönhetek neki személy sze-
rint én is, hiszen mentorként 
segítette a Szentesi Életet, öt-
letei is hozzájárultak ahhoz, 
hogy egy olyan lapot vehes-
sünk a kezünkbe, amit épp 
most olvasnak. A cég az el-
sők között élt a lehetőséggel, 
hogy a Szentesi Hősök soroza-
tunkban bemutassa kollégáit, 
ezzel is megköszönve és elis-
merve munkájukat. Továbbá 
szó lesz arról, hogy közösségi 
teret alakítanak ki tavaszra a 
Petőfi Szállóban, és medence 
sztorikait is megismerhetnek 
heti lapszámunkban, hiszen 
már 50 éve, hogy átadták a 33 
méteres medencét és lelátóját 
a ligeti sportuszodában. Kelle-
mes lapozgatást kívánok! 

Halupa B. Eszter

A Szentes Városellátó Nkft. a szentesi játszóterek időszakos karban-
tartási és javítási munkáit megkezdte, azok az időjárás függvényében 
1-1,5 héten belül befejeződnek. Az egyes javítandó játszóeszközöket 
a javítás befejezéséig a használatból kivonták, azok igénybe vétele 
tilos és balesetveszélyes!

Megértésüket és türelmüket köszöni az üzemeltető  
Szentes Városellátó Nkft.

Megkezdődnek a játszóterek 
karbantartási munkái

Ülésezik a testület
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Halupa B. Eszter

Egy újabb épületrész újul meg a Petőfi Szálló földszintjén, a 
Petőfi utca felöli szakaszon, ahol közösségi teret alakítanak ki. A 
jelenlegi helyzetről és a tervekről a helyszínen adott interjút la-
punknak Takács Gábor, a városfejlesztési csoport vezetője. 

A  TO P - 7 . 1 . 1 - 1 6 - H - E R -
FA-2019-00070 – Multifunkciós 
közösségi terek kialakítása Szen-
tesen egy CLLD pályázat, amely-
re a Szentes Városi Szolgáltató 
Kft. nyújtott be támogatási kérel-
met. A cég kezeli az önkormány-
zat bérleményeit, ingatlanjait, 
így adta magát a helyzet, hogy 
a cég nyújtson be pályázatot, és 
nyert is, mégpedig a volt Petőfi 
Szálló épületében közösségi tér 
kialakítására. Ennek keretében a 
Petőfi utcai szárny még felújítás-
sal nem érintett alapterülete kö-
zel 200 négyzetméter, ahol meg-
valósul az említett projekt, amely 
belső felújítási munkálatokat tar-
talmaz.  – Amit most látunk, az 
a tizenéves bontási munkákból 
visszamaradt állapot. Látszik, 
hogy szét van verve a födém egy 
része, kiluggatva, ahol a sittet la-
pátolták le a munkások, és a tég-
lafalig vissza van verve a vakolat. 

Ebből kell egy olyan impozáns 
belső teret kialakítani, ami közös-
ségi térként tud majd funkcionál-
ni a civil egyesületek, a helyi la-
kosság és a szervezetek számára. 
Nyilván, mivel ez az egyetlen jól 
elérhető üres terület, ami a szín-
házhoz kapcsolódik, most tárolá-
si funkciót lát el. A színház kivite-
lezője itt tárolja a gipszdíszeket, 
ajtókat – magyarázta Takács Gá-
bor. A városfejlesztési csoport 
vezetője hozzátette, hogy amint 
megkezdődnek az építési mun-
kálatok, akkor átalakul építési 
területté. Nemrég kapták meg 
az építési engedélyt, egy módo-
sított tervdokumentációt kellett 
engedélyezni, ugyanis az első 
koncepcióban az emeleti részen 
lett volna kialakítva a közösségi 
tér, amelynek a költsége olyan 
magasra rúgott, hogy a rendel-
kezésre álló forrásból megvaló-
síthatatlan. – Így, hogy a föld-

szintre helyezték el ugyanezt a 
funkciót, érintetlenül marad az 
emeleti rész, ami önmagában a 
későbbi fejlesztések szempont-
jából szerencsésebb – fogalma-
zott. A bejutási lehetőség ugyan-
úgy megmarad és a vertikális 
közlekedési lehetőséget bizto-
sító lépcsőház is ugyanúgy el-
érhető lesz. Így a földszint ezen 
a szárnyon, teljes egészében az 
utolsó négyzetméterig felújítás-
ra kerül. Most, hogy megvan az 
engedély, elkezdjük lefolytatni a 
közbeszerzési eljárást, és bízunk 
benne, hogy olyan árajánlat ér-
kezik, ami megvalósítható a tá-
mogatási összegből, így az év 
vége felé birtokba tudjuk adni a 
munkaterületet a kivitelezőnek – 

mondta bizakodóan Takács Gá-
bor. Három vagy négy hónapos 
kivitelezési idő után, azaz jövő 
év tavaszára, amikor vélhetően 
a színház is elkészül, addigra ez 
a tér is használható lesz. A Petőfi 
Szálló első emeleti része, ahol a 
szállodai szobák voltak, gyakor-
latilag érintetlen, a teljes épü-
letnek az a szintje csak a színház 
becsatlakozásán kerül felújításra. 
Még van egy része az épületnek 
a főbejárat fölött, ahol két szint 
van a földszinten felül. Összessé-
gében, ha ez az alapterület is fel 
lesz újítva, ahol épp állunk, ak-
kor az összes hasznos alapterü-
let több, mint fele felújításra ke-
rül – tette hozzá a városfejlesztési 
csoport vezetője.

Közösségi teret alakítanak ki tavaszra a Petőfiben
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H E L Y I IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉ-
SE SZENTESEN TOP-5.3.1.-16.-CS1-2017-00016

Sebők Tamás

Egy az MVM által kiírt inter-
netes pályázaton nyert okos-
bútort a Horváth Mihály Gim-
názium, melyet október 20-án 
tekinthettek meg a sajtó kép-
viselői, valamint vehettek bir-
tokba az iskola tanulói. A 10 
méteres okospadot napelem-
mel és USB-aljzatokkal is fel-
szerelték, az új közösségi esz-
köz a diákok elmondása szerint 
nem lesz kihasználatlan a jövő-
ben.

Közel 400, egészen pontosan 
397 hazai közoktatási intézmény 
több mint kétezer diákja vett 
részt a Magyar Villamos Művek 
által kiírt energetikai-fenntart-
hatósági témájú online pályáza-
ton ebben az esztendőben, mely 
tulajdonképpen egy online ke-
resztrejtvényt foglalt magába. A 
pályázat kiírója a 10 legrövidebb 
idő alatt helyesen megfejtett pá-
lyamunkát 1-1 a HelloWood által 
tervezett fantáziabútorral díjazta. 

A Horváth Mihály Gimnázium 
diákjai is örömmel vágtak neki a 
megmérettetésnek, az iskola 10. 
évfolyamos tanulója, Kiss Endre 
pedig nem csupán hibátlan pá-

lyázatot nyújtott be, de időered-
ményével (1 perc 41 másodperc) 
az első helyen végzett. 

Tóth Tamás, a Horváth Mihály 
Gimnázium igazgatója lapunk-
nak elárulta, igen komoly felké-
szültséget és gyors tájékozódást 
igényelt ez a verseny a diákoktól, 
de büszke rá, hogy a tíz komp-
lexumból egy a Horváth Mihály 
Gimnáziumba került. – Napjaink-
ban elengedhetetlen az okosesz-
közök használata, a fiatal korosz-
tályra pedig ez hatványozottan 
igaz. Úgy érzem, ez az okospad 
nagyon jó közösségi felület lesz, 
az iskola udvarán kialakított 3 ki-
ülő társaságában, és sok-sok kel-

lemes és hasznos percet töltenek 
majd el rajta a diákjaink – tette 
hozzá Tóth Tamás.

Magony Lili és Tóth Melani 10. 
C osztályos tanulók mindketten 
részt vettek a pályázaton, és el-
árulták, hogy 15 kérdést tartal-
mazott a keresztrejtvény, mely 
leginkább természettudomá-
nyos témakört ölelte fel, többsé-
gében a fizika tantárgy ismeretei 
voltak szükségesek hozzá. – Nem 
éreztük annyira nehéznek, persze 
voltak elgondolkodtató kérdé-
sek, ám akadtak olyanok is, me-
lyekre egyből tudtuk a választ. 
Természetesen örülünk, hogy a 
tízből egy hozzánk került, nekünk 

kimondottan tetszik a dizájnja és 
hát a funkcióját is be fogja tölte-
ni, hiszen többen órák utáni fog-
lalkozásokon is részt veszünk, és 
gyakran kell tölteni okoseszköze-
inket – mesélték a lányok.    

A Horváth Mihály Gimnázium 
diákönkormányzatának elnöke, 
Pribelszki Péter úgy fogalmazott, 
sokban segíti a diákok minden-
napjait az új eszköz. – A szüne-
tekben, de különösen a nagy-
szünetben kedvelt helyszín ez a 
közösségi tér itt az udvaron a pa-
vilonokkal, és most ez az új okos-
pad is újabb 15-20 főnek nyújt 
kényelmet. Azon felül, hogy a te-
lefonunkat tölthetjük rajta a nap-
elemeknek köszönhetően, mind-
ezt környezettudatosan tehetjük, 
ami szerintem nem elhanyagol-
ható szempont, a dizájnja pedig 
azt sugallja, hogy egy olyan világ-
ba tartunk, amelyben ezek a mo-
dern eszközök kapják a meghatá-
rozó szerepet – tette hozzá Péter.

A KisKígyó elnevezésű térbúto-
rok variálhatóságuk miatt bármi-
lyen környezetben könnyen elhe-
lyezhetők. Tíz méter hosszú acél 
vázszerkezetét keményfa borí-
tással és funkcionális ülőfelület-
tel szerelték fel. 

Palicska Irén

Újraindultak a programok Lapistó, Ma-
gyartés és Kajánújfalu csoportkohéziójá-
nak erősítésére, melyeket tavasszal a CO-
VID-járvány miatt fel kellett függeszteni. 
2018 februárjában startolt maga a projekt, 
amelynek keretében negyedévente való-
sítanak meg kisebb rendezvényeket, fél-
évente egy nagyobbat. Bódi Szilvia és Vi-
dovicsné Molnár Zsuzsanna kezdték el a 
projekt megvalósítását, majd belépett Si-
mon Alma, mint programszervező és Döm-
södiné Terike. Bódi Szilvia közösségfejlesz-
tővel beszélgettünk. 

Szilvia Magyartésen lakik, így aktív szerep-
lője, igazi motorja tud lenni a helyben szerve-
ződő programoknak. A főként ünnepekhez 
kapcsolódó események, sportrendezvények 
mellett a településrész virágosítását is meg-
valósították, amellyel beneveztek a Virágszín-
vonalasabb Szentesért versenyre, és különdíj-
ként egy birkát nyertek. – Szeptemberben a 
lecsófesztiválon megfőztük a birkát, 50 fő vett 
részt a rendezvényen. Most pedig az év leg-
nagyobb eseményére készülünk, ez a Tési Ré-
mek Éjszakája. Ilyenkor a Halloweennel kap-
csolatos játékokat, vetélkedőket szervezünk. 
A régi tábor kertjében este cukorkavadászat 
várja a résztvevőket, az épületet pedig átala-
kítom rémségek házává, és a négyfős csapa-

tok bátorságpróbán vehetnek részt. Szentesi 
családok is szívesen átjönnek ilyenkor, és csat-
lakoznak a rendezvényekhez – mesélte a kö-
zösségfejlesztő. 

Lapistón november 7-én, szombaton nyit-
ják meg a közösségi teret, az eseményt Agócs 
Lászlóné szervezi. Mint Bódi Szilvia elmond-
ta, ennek nagyon örülnek, mert ezentúl ott is 
sokkal több programot tudnak majd megva-
lósítani. Biztos rendeznek például adventet, 
Magyartésen pedig a tavalyi évhez hasonló-
an a Télapó látogat házról házra, és lepi meg a 
lakosokat. – Az a jó ezekben az alkalmakban, 
hogy maga a közösség működteti a progra-
mot, és mindenki a maga módján részt vesz 
benne, mi csak külső segítőként vagyunk je-
len. Ha 2022 márciusában véget ér a projekt, 
akkor remélhetőleg a továbbiakban önállóan 
tud majd működni – hangsúlyozta Bódi Szilvia. 

Kiemelte, a három településrész közül Kaján- 
újfalu van egy kicsit hátrányosabb helyzetben, 
mert ott még nincs közösségi tér. De az ön-
kormányzat minden külterületnek elkülönített 
1,5 millió forintot, és ha az ideit át lehetne vinni 
a 2021-es költségvetésbe, akkor jövőre 3 millió 
forintért tudnának venni egy házat, amit átala-
kíthatnának közösségi térré. A jövő évre vonat-
kozó terveikkel kapcsolatban elmondta, há-
romhavonta szerveznek részvételi fórumokat, 
melyekhez valamilyen előadás is kapcsolódna, 
a természetvédelem, az újrahasznosítás vagy 
éppen a fiataloknak szóló szexuális felvilágo-
sítás témakörében. – Ami még új elem, hogy 
a projekt végéig egy nagy fotókönyvet sze-
retnénk összeállítani régi képekből, valamint 
egy kiadványt megjelentetni mindhárom te-
lepülésrész történetéről – fogalmazott a kö-
zösségfejlesztő. 

Okosbútort nyert a Horváth Mihály Gimnázium

Aktív közösségfejlesztés három településrészen 
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Hering Viktor

Büntetőeljárást indított a Szen-
tesi Rendőrkapitányság egy férfi 
ellen, aki külföldön bevont jogo-
sítványát szerette volna trükkös 
módon pótolni. Az illető azt ál-
lította, hogy vezetői engedélye 
elveszett, ám azt nem tudhat-
ta, hogy a külföldi hatóság érte-
sítést küldött a magyar társszer-
veknek a bevonása tényéről, így 
a férfi ellen közokirat hamisításá-
nak kísérlete miatt indult eljárás.

A szentesi rendőrök több mint 
8 kilogramm kábítószergyanús 
növényi törmeléket találtak egy 
szegvári pár ingatlanjában. A 
nyomozók 2020. október 9-én 
a reggeli órákban tartottak ku-
tatást a feltételezett elkövetők 

Szegvár mellett található tanyá-
ján. A rendőrök a szemle során - 
a lakóépület egy kamraként hasz-
nát helyiségében - hét vödörben, 
összesen 8384 gramm kábító-
szergyanús növényi törmeléket 
foglaltak le. Ezen kívül egy gyógy-
szeres dobozban elrejtve, öt da-
rab kannabisz magot is találtak. 
A rendőrök a 37 éves férfit és a 36 
éves nőt előállították a Szentesi 
Rendőrkapitányságra, ahol gya-
núsítottként hallgatták ki őket. El-
lenük kábítószer birtoklása bűn-
tett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult eljárás.

Három sofőr ellen is ittas ve-
zetés miatt indult vizsgálat az el-
múlt napokban. Egyikük októ-
ber nyolcadikán, a Csongrádi út 
melletti szervízúton próbált meg 

megfordulni járművével, ám egy 
kerítésnek ütközött. A kiérkező 
rendőrök később megállapítot-
ták, hogy erősen ittas állapotban 
ült volán mögé. Szintén alko-
holfogyasztást követően ült au-
tóba egy orosházi férfi, őt Szen-
tesen kapcsolták le a rendőrök, 
egy harmadik sofőrt pedig a 
kunszentmártoni úton, ő hétfőn, 
a délelőtti órákban vezetett ittas 
állapotban. 

Két közúti baleset is történt a 
sebesség helytelen megválasz-
tása miatt Szentes határában. Az 
egyik balesetben Derekegyház 
felől tartott gépjárműjével Szen-
tes irányába egy orosházi férfi, 
ám az ún.”derekegyházi keresz-
teződésbe” túl gyorsan hajtott 
be, és az árokban kötött ki. A férfi 

utasa nyolc napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. Szintén 
hasonló sérüléseket szenvedett 
annak a járműnek az egyik utasa, 
aki abban az autóban ült, amely – 
szintén a helytelenül megválasz-
tott sebesség miatt – az árokban 
kötött ki Szentes határában. Az 
őszies, csapadékos, ködös idő 
beálltával a gépjárművezetők-
nek is alkalmazkodniuk kell az új 
körülményekhez, türelmesebben 
és főként helyesen megválasztott 
sebességgel ajánlott autózni. 

Palicska Irén

Október 16-án rendezték meg a VII. Országos Zöldséghajta-
tási Napot a Délalföldi Kertészek Szövetkezeténél, amelyre elfo-
gadta a meghívást dr. Nagy István agrárminiszter és Farkas Sán-
dor miniszter-helyettes is.  A program két részből állt, délelőtt az 
országos jelentőségű aktualitásokról esett szó, délután pedig a 
tápanyag-gazdálkodásról és a biostimulátorokról hangzottak el 
előadások és kerekasztal beszélgetések. A szakmai napon a Dél-
KerTÉSZ-nek is alkalma volt bemutatni az elmúlt 18 év munká-
ját és a 2021-2030-as időszakra vonatkozó terveit is. Nagypéter 
Sándor elnökkel beszélgettünk a rendezvény után. 

Dr. Nagy István agrárminisz-
ter a kertészettel és a hajtatás-
sal kapcsolatos fejlesztési lehe-
tőségekről, valamint az október 
19-től elérhető, 30 milliárd forin-
tos támogatási alapról beszélt, 
amelyből a kertészet korszerű-
sítésére, üveg-, fólia- és hűtőhá-
zak, valamint zöldségnövény-tá-
rolók építésére lehet pályázni. A 
támogatás felső határa 500 mil-
lió forint helyett 2 milliárd forint. 

Óriási változás, hogy 20 év után 
módosul az őstermelés adójog-
szabályi háttere. A jogalkotónak 
azt kellett megteremtenie, hogy 

a rendszer transzparens legyen, 
és a gazdáknak se jelentsen na-
gyobb terhet az eddigiekhez ké-
pest. Ez január elsejétől lép élet-
be, és segíti majd a fejlesztést és 
az átláthatóságot, hangsúlyozta 
Nagypéter Sándor. 

A szakmai nap második ré-
szében a tápanyag-gazdálko-
dásról és a biostimulátorokról 
hallhattak előadást és egy kerek- 
asztal beszélgetést a résztve-
vők. – A gazdák nem szeretnék 
a környezetet terhelni, ők minél 
hatékonyabban, minél kisebb 
költséggel és minél nagyobb ho-

zamot akarnak elérni, minél keve-
sebb károsanyag-kibocsátással– 
mondta az elnök. 

A pandémia ellenére 
eredményes volt a 
szezon 

A pandémiás időszak megvál-
tozott körülményeket eredmé-
nyezett, de ehhez a szövetke-
zet is alkalmazkodott. – Látható, 
hogy a járvány alatt felértékelő-
dött a szerveződések szerepe, 
az integrációk jelentősége. Egy-
re többen szeretnének hozzánk 
csatlakozni, de először az évtize-
dek óta meglévő termelőinket 
támogatjuk – emelte ki Nagy-
péter Sándor. Hozzátette, az idő-
szak elején tapasztaltak egy kis 
megtorpanást, de kiegyensúlyo-
zott volt a kereskedelem mind 
a paprikafélék, mind a paradi-
csom területén. A kápia papriká-
ból némi hiány volt, és a jövőben 
többet is termelhetnek a tagok, a 
snack paradicsomból 2 hektárral 
több termett az idén. A DélKer-
TÉSZ 192 millió forinttal többet 
értékesített a hajtatott paprika 
és paradicsomfélékből, az összes 
zöldség-gyümölcs árbevételt te-
kintve pedig közel 300 millió fo-
rinttal többet. A félkilós, zacskós 
étkezési fehér paprikából közel 
850 ezer, a kápiából 880 ezer da-
rabot adtak el a tavalyi 400 ezer 
és 550 ezerrel szemben. 

Az elnök úgy fogalmazott, 
hogy nőtt az előre csomagolt 
termékek iránti kereslet, ugyanis 
a világjárvány miatt felértékelő-

dött a biztonság. A fejlesztések-
kel kapcsolatban elmondta, első 
lépésben megveszik a szomszé-
dos 3 hektáros nagybani piacot, 
most készítik elő az adásvéte-
li szerződést, év végére a tulaj-
donukba kerül. – A meglévő inf-
rastruktúrát is bővíteni kell. Egy 
9800 négyzetméteres komplex 
hűtő-, csomagoló-, tároló-komp-
lexumot építünk, ami megfelel a 
következő időszak igényeinek. 
E mellett további tagi válogató 
csarnok, göngyöleg-és csoma-
golóanyagtároló és göngyöleg-
mosó is épülhet. Ezek létrejötte 
érdekében a megvalósíthatósági 
tanulmányt tavaszra elkészíttet-
jük, majd az anyagot beadjuk az 
Agrárminisztériumba, és ameny-
nyiben lehetséges, kiemelt kor-
mányzati beruházás keretében 
szeretnénk felépíteni. Ha ez nem 
lehetséges, akkor pedig az ope-
ratív programunk keretében, ré-
szegységenként tudjuk megva-
lósítani 2021 és 2030 között. Ez 
összességében 4 milliárd forin-
tos beruházás lenne. A hajtatott 
paprika és paradicsom termesz-
tés érezhetően a dél-alföldi régi-
óba fog koncentrálódni, itt az a 
kérdés, hogy mennyire vagyunk 
képesek megtartani a vezető 
pozíciónkat. Nekünk nem csak 
az lényeg, hogy a magyarorszá-
gi áruházláncoknak be tudjunk 
szállítani, hanem hogy a kelet-kö-
zép európai piacok meghatározó 
szereplőjévé váljunk. Ez a cél, ezt 
szeretnénk megvalósítani, tehát 
van feladat, van mit csinálnunk – 
hangsúlyozta Nagypéter Sándor.

Négymilliárd forintos beruházás a DélKerTÉSZ-nél

Marihuanát foglaltak le Szegváron
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Halupa B. Eszter

Simon Alma szociális érzé-
kenységéhez, tenni és segíte-
ni akarásához kétség sem fér. 
Hangja mindig tele van lelke-
sedéssel, ami a munkáját is át-
hatja. A Magyar Vöröskereszt 
Szentes-Csongrád területi ve-
zetőjével beszélgettünk hiva-
tásról, tervekről. 

– Már több, mint két éve a Magyar 
Vöröskereszt Szentes-Csongrád te-
rületi vezetőjeként látsz el feladato-
kat. Milyen új kihívásokat hozott az 
életedbe ez a hivatás? 

– Pontosan. 2018. május 7-én 
kezdtem ezt a munkát, akkor ke-
resett meg Agócs Lászlóné, hogy 
nyugdíjba vonulása után szeret-
né átadni egy olyan személynek 
a stafétát, aki agilis, otthonosan 
mozog a rendezvényszervezés-
ben és szervezné a vöröskereszt 
véradásait. Azonnal csatlakoztam, 
és nagyon meglepett már az ele-
jén, hogy Szentesről és a térségből 
mennyien nyújtják karjukat em-
bertársaikért. Előtte nem nagyon 
hallottam a véradások időpontjai-
ról, arról, hogy miként is működik 
folyamat, milyen csapatmunká-

ban dolgoznak a szervezet tagjai. 
Azt gondoltam, hogy ha én, mint 
szentesi lakos, nem találkoztam a 
véradással, akkor lehet, hogy töb-
ben vannak rajtam kívül, akik nem 
tudnak erről lehetőségről. A fel-
adatom a véradás népszerűsíté-
se Szentes és Csongrád térségé-
ben, 14 település tartozik hozzánk. 
Emellett több intézménybe, isko-
lába, cégekhez szervezünk kiszál-
lásos véradást, évente több alka-
lommal is. A fiatalabb generáció 
elérésében az online felületek vál-
tak be. A többszörös véradók már 
jól tudják, hogy a szentesi vérellá-
tóban kedden, szerdán és csütör-
tökön van véradás. 

– Figyelemmel követem a véradá-
sok állomásait, amelyekről lapunk-
ban is olvashatnak, de újdonság, 
hogy gyakran egy téma köré is szer-
veztek véradást, mint például, Hal-
loween, Mikulás, vagy épp egy vi-
lágnaphoz kapcsolódóan. Milyen 
a fogadtatása ennek az újításnak?

– Köszönöm, ha így látod. A visz-
szajelzések alapján, emlékeznek az 
emberek a tematikus véradó na-
pokra és várják is. A kiindulópont-
ja az volt, hogy az intézményi véra-
dásokat próbáljuk meg színesíteni. 
Az autómentes nap, az ózon világ-
napja vagy a kávé és a szív világ-
napja is alkalmat adott arra, hogy 
összekössük a véradással. 

– Az emberek önzetlen segítsé-
gét is honoráljátok, mit tapasztalsz 
a helyi vállalkozók között, mennyien 
állnak a nemes ügy mellé? 

– Augusztustól kezdve hagyo-
mányt teremtettünk abban, hogy 
minden hónapban egy szpon-
zor heti szinten három alkalom-
mal támogatja a véradókat. A Pó-
lóparadicsom minden véradónak 
egyedi tervezésű bögrét ajánlott 
fel, majd a Smoke&Meat csapata 
kínált fel grill szendvicseket, ame-
lyeket kisorsoltunk a véradók kö-
zött. A Panoráma kávézó és a Sis-
siShape Stúdió is a partnerünk volt 
ebben, amely arra is lehetőséget 
nyújt, hogy megismerjék a helyi 
vállalkozásokat, és ezekkel az ap-
róbb ajándékokkal próbáljuk meg-
hálálni a részvételt. Novemberben 
pedig a Szentesi Élet városi hetilap 
ajánl fel négy darab éves előfize-
tést. Így talán olyan emberekhez 
is eljut az újság, akik a térségben 
élnek, vagy épp nem tehetik meg, 
hogy előfizessenek a lapra. Ezúton 
is köszönjük a partnereinknek az 
együttműködést. 

Kádár Viktória

Bár a cím nagyon hangza-
tos, azért még sincsenek ingyen 
az alább leírt tippek, hiszen az 
időnket és energiánkat bizony, 
bele kell tenni. Tudjuk, hogy sok-
szor pont ebből rendelkezünk a 
legkevesebbel, de kis tudatos-
sággal, nagy dolgokra lehetünk 
képesek és jelentős mértékben 
befolyásolhatjuk egészségi álla-
potunkat. Lássuk, mik is ezek a 
tippek, amelyek bár nem kerül-
nek semmibe, mégis nagyon so-
kat érnek. 

Nyugodt alvás
Ma már széleskörű kutatások 

mutatják ki, hogy az éjszakai pi-
hentető alvás csodaszerként hat 
az emberi szervezetre. Ezért, im-
munrendszerünkért nagyon so-
kat tehetünk, ha éjfél előtt ágy-
ba bújunk, egy sötét, elektronikai 
eszközöktől mentes szobában. 
Fontos, hogy minimum 7 órát, 
de a kívánatosabb, ha legalább 8 
órát tudnánk aludni naponta. Ha 
megtehetik, minden nap ugyan-
akkor induljunk aludni és ugyan-
akkor igyekezzünk felkelni. 

Töltsünk minél több időt 
a számunkra kedves em-
berekkel

A Szentes EFI boldogságklub-
ban ismertetett Boldogságprog-

ramban is a társas közeg bol-
dogság fokozó hatásairól már 
rengeteget hallhattunk. Nem 
véletlen, hiszen már több tanul-
mány is kimutatta, hogy a család 
és barátaink ölelése hangulatnö-
velő, stresszoldó hatású, amely az 
immunrendszerre is remek hatást 

gyakorol. 

Fittség mindenek felett
A rendszeres testmozgásnak 

már számos jótékony hatását is-
merhetjük és tapasztalhatjuk is. 
Napi 30 perc mozgás egyébként 
is ajánlatos minden ember szá-
mára, leginkább olyat javaslunk, 
mely a sportoló számára örö-
met adó. Nem véletlen, hogy az 

Egészségfejlesztési Iroda ősszel is 
számos mozgási lehetőséget kí-
nál. Gyógytorna, cardio aerobic, 
alakformáló edzés, mind meg-
található a palettánkon. Keres-
senek, érdeklődjenek a 63/313-
244 263-as melléken, valamint a 
www.szentesefi.hu oldalon! 

Pre- és probiotikumok 
az étrendben

„A halál a bélben lakozik” – 
mondja Paracelsus, aki bár régen 
élt, híressé vált mondása még ma 
is aktuális. A bél- és emésztőrend- 
szer a legfontosabb része az 
immunrendszernek.  A focipá-
lya-méretű bélfelületet beháló-

zó nyirokrendszer legalább 50 
négyzetméternyi területet kép-
visel. Gondolnánk, hogy a bél-
ben található baktériumok és ki-
sebb mikroorganizmusok száma 
nagyobb, mint az egész szerveze-
tünket kitevő testi sejtek száma? 
A normál bélflóra számos előnyt 
okoz szervezetünk számára. Védi 
a nyálkahártyát, részt vesz a tá-
panyagok emésztésében, az im-
munrendszert ellenanyag-terme-
lésre készteti. Fogyasszunk tehát 
joghurtokat, kovászos uborkát, 
télen a savanyú káposzta C-vita-
min tartalma miatt is igen hasz-
nos, válasszunk lágyabb sajtokat 
fogyasztásra. 

Influenza elleni 
védőoltás megfonto-
lása

Mindenkinek más a vélemé-
nye az oltásról, az azonban vitat-
hatatlan, hogy a terhes hölgyek-
nek és bizonyos betegségekben 
szenvedőknek kifejezetten aján-
lott az oltás felvétele. A jelenlegi 
járványügyi helyzetben pedig a 
„jobb félni, mint megijedni” elvet 
követve, ebben az évben ingye-
nesen hozzájuthatunk az oltó-
anyaghoz. Érdeklődjenek a lehe-
tőségekről a háziorvosuknál!

„A véradás népszerűsítése a feladatom”

Immunerősítés ingyen



2020. október 22. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 7

Darók József

Október 23-án büszkén visz-
szamosolyoghatunk szüle-
inkre, nagyszüleinkre, azért 
az őszinte kiállásért, amit 
1956 októberében megtettek, 
mondja Poszler György. A ko-
rábbi gimnáziumi tanárt, aki 
az évek óta sikerrel futó törté-
nelmi előadássorozatáról is is-
mert, nemzeti ünnepünk alkal-
mából arra kértük, meséljen a 
szentesiek ’56-járól, s hogy ok-
tóber 23. jelentősége, megíté-
lése miként változott az elmúlt 
64 év során, illetve hogyan ta-
nították az „átkosban”.

– Ahol most tart a helytörté-
netírás, azt Barta László tanár úr 
az erről szóló könyvében megír-
ta. Ő akkor, írásban és szóban is 
azzal kommentálta, hogy még 
nagyon sok kutatás vár a hely-
történészekre, nem tekintet-
te a munkáját befejezettnek – 
így kezdte gondolatait Poszler 
György. ’56 Szentesen ugyanarról 
szólt, mint Magyarország ’56-ja. 
Ha gondolatban visszamegyünk 
az időben 64 évet, azt látjuk, már 
nagyjából 10 esztendeje olyan 
politikai, emberi lehetetlenség-
ben él az ország, ami már tűrhe-
tetlen, mutatott rá a tanár. – Ezt 
összefoglalva Rákosi-korszaknak 
nevezzük, ami nemcsak fizikai-
lag és gazdaságilag volt elvisel-
hetetlen a korszakban élő embe-
rek számára, hanem érzelmileg is 
megalázottnak érezhették magu-
kat – magyarázta Poszler György. 
– Csak arra utalok, ami filmekben 
gyakran visszaköszön, hogy a 
Szabadság, elvtársak! volt a hiva-
talos üdvözlés, miközben az elv-
társ kifejezést nem szerették, sza-
badságról meg gyakorlatilag szó 
sem volt. Egy elkeserített, fölher-
gelt ország öntudatra ébredt, ami 
politikailag kétféleképpen öltött 

fogalmat: az oroszok hazaküldé-
sében, vagyis, ahogy elterjedt, 
Ruszkik, haza!, illetve a többpárt-
rendszerben, a demokráciában.

Budapesten 1956. október 22-
én este kezdődtek az események 
a Műszaki Egyetemen, 23-án már 
a látványosabb része zajlott a for-
radalomnak. Beletelt 1-2 napba, 
amíg Szentes is megmozdult, eb-
ben nincs semmi furcsa, vagy szé-
gyellni való Poszler szerint, hiszen 
egy vidéki kisvárosról van szó - 
akkoriban már nem megyeszék-
hely -, ami kicsit később reagál a 
fővárosi történésekre, de akkor 
nagyon korrekten, Kossuth téri 
tüntetés, diákbizottságok, for-
radalmi tanács alakulása, gim-
náziumi tanításszünet – mind-
ez higgadt körülmények között, 
vérontás nélkül ment végbe. Ez 
nagyon sok embernek volt kö-
szönhető, köztük Hering Béla 
gimnáziumi tanárnak, ( a Forra-
dalmi Bizottság elnöke – a szerk.)
aki a higgadtságot tolmácsolta, 
az indulatok gerjesztése helyett. 
Az pedig, hogy a fegyveres testü-
letek nyugodt keretek között ma-
radjanak, Gujdár Sándor őrnagy 
érdeme, (a szentesi zászlóalj pa-
rancsnoka – a szerk.) emlékét a 
városháza falán emléktábla őrzi.

–Itt túlzott erőszakos feszült-
ségek nélkül zajlott le az egész 
eseménysor. Az viszont a rend-
szer jellegéből fakad, hogy vég-
re meg lehetett szólalni, 10 nap 
volt rá, vagy két hét – mondta 
Poszler. November 4-ét követő-
en sem voltak fegyveres hadmű-
veletek városunkban. Akkor még 
két laktanya volt Szentesen, de 
nem jelentett volna katonai erőt 
az oroszokkal szemben.

A következő évtizedekben 

mindig érződött ’56 lenyomata. 
–55-ben születtem, amit én hal-
lottam családi körben, aztán ké-
sőbb gimnazistaként, mindenki 
elmondta a maga verzióját, nem 
egymást cáfolandó, hanem, amit 
ő tapasztalt, mai kifejezéssel ez 
volt az oral history. Volt hozzáfér-
hető szakirodalom a Kádár-kor-
szakban, de tele értékelhetet-
len, torz, hamis dolgokkal. Majd 
a 80-as években jelentek meg, 
vagy éppenséggel, ahogy vesz-
szük, nem jelentek meg a szamiz-
dat, vagyis az illegális sajtótermé-
kek. A Beszélő című folyóiratból 
tájékozódhatott, aki hozzájutott. 
Ezt nevezték második nyilvános-
ságnak, csak nagyon szűk körben 
terjesztették.

Hogy október 23-án érdemi, 
legális ünnepségek legyenek,, az 
’89 őszéig alig fordult meg valaki 
fejében, mondta Poszler György. 
Még ’88-ban is rendőrattak tett 
rendet Budapesten, aznap Szen-
tesen semmi különös nem tör-
tént. Ugyanakkor ’89 azért is ér-
dekes volt, mert aznap, amikor 
Szűrös Mátyás kikiáltotta a köz-
társaságot a Parlament erkélyé-
ről, mondhatni Szentes és a pe-
dagógus életében is történelmi 
események történtek. – ’89 ok-
tóberében a gimnáziumban ta-
nítottam, na nem ez volt a tör-
ténelmi fontosságú tény, viszont 
akkor én kaptam megbízást az 
iskola vezetésétől, László Béláné 
igazgatótól, egy kis ünnepségre. 
Tényleg nagyon hirtelen, az utol-
só pillanatban -  emlékezett visz-
sza Poszler. – Egy kedves tanítvá-
nyom, máig is jó barátom, Rácz 
Attila – ma színházi szakember – 
olvasta fel Illyés Gyula Egy mon-
dat a zsarnokságról című versét, 

azóta már minden iskolai ünnep-
ségen kötelezően elhangzik, va-
lamint én tartottam egy rövid 
beszédet. Az egész nem tartott 
negyedóra-húsz percnél tovább.

Hogyan tanították ezt a kor-
szakot ’89 előtt? – Bejöttek a diá-
kok a terembe, az ember becsuk-
ta magukra az ajtót, s elmondott 
mindent, amit tudott. Nyilván 
sokkal kevesebb információ bir-
tokában, mint manapság, de ha 
én megbíztam a diákokban, ők 
is megbíztak bennem, attól nem 
kellett tartani, hogy valaki felje-
lent. Néha megtréfáltak a diákok, 
1-2 fekete doboz felvétellel, ak-
kor még illegális hangfelvétellel, 
amit kérésem ellenére vittek ki a 
falakon kívül. De a ’80-as években 
már nem kellett félni.

Ekkoriban tárgyi tévedések 
becsúsztak, de nem értelmezési 
problémák, vagyis, hogy forrada-
lom volt, vagy nem, nos, ez nem 
volt kérdés, fogalmazott a tanár.

S hogy szomorú ünnepe-e 
október 23-a, arra azt válaszol-
ta: - Ami minden magyar ün-
nep szomorúságát megadja, 
hogy ilyenkor legalább két rész-
re szakad az ország, s arra hasz-
nálják fel, hogy egymást pisz-
kálják. Azonban gyakorlatilag 
maga 23-a a derű, a mosoly-
gás, az optimizmus napja. Egy 
olyan példázat, amikor vissza le-
het mosolyogni szüleinkre, nagy-
szüleinkre, dédszüleinkre, hogy 
igenis milyen karakán módon ki-
álltak, és elmondták, ami lehet, 
hogy minden részletében nem 
volt filozófiailag végiggondol-
va, de őszinte volt, belülről jött. 
Tehát ez egy pozitív, mosolygós 
nap lehetne – összegzett Posz-
ler György.

A szentesiek október 23-ája

Poszler György egy irodalmi vetélkedőn a ’80-as években

Gujdár Sándor emléktáblája (2006)
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Halupa Eszter 

2020. szeptember 16-án a Magyar-Fran-
cia Kereskedelmi és Iparkamara (MFKI) 
Igazgatótanácsa egyhangúlag megvá-
lasztotta Károlyi Lászlót a Kamara új elnö-
kének, városunk Önkormányzata Pedig a 
"Szentes Város Díszpolgára" címmel tün-
tette ki. A Legrand Zrt. vezérigazgatóját 
a budapesti irodájában kérdeztem arról 
az útról, amely ilyen eredményekhez ve-
zetett. Az irodájában körbe nézve, a falon 
sorakoznak a cég kitüntetései, díjai, ame-
lyekről büszkén mesélt az interjú előtt, il-
letve arról is, hogy legutóbbi félmaraton-
ján az 50+ korosztályban ezüstérmes lett. 

Az elmúlt években mindig kihangsúlyoz-
ta, hogy a munkavállalók jelentik a cég legna-
gyobb értékét, a sikereket közösen érték el. A cég 
társadalmi szerep és felelősség vállalásához két-
ség sem fér, hiszen számos szentesi sportegye-
sületet, civil szervezetet, kezdeményezést támo-
gat, szem előtt tartva a fenntartható fejlődést és 
a környezetvédelmet. 

 – Honnan is indult a Legrand vezérigazgatójá-
nak útja? 

– Az út Romániából indult. A 80-as évek vége 
a kommunizmus utolsó időszaka volt. Romániá-
ban Magyarországhoz képest is elég szélsőséges 
helyzet uralkodott. Az alapvető élelmiszereket 
jegyre vásároltuk, az áramot is csak időszakon-
ként használhattuk a Ceausescu rendszerben.  
Abban az időben a  számítástechnika az egyik 
legdinamikusabban fejlődő iparág volt, előre 
mutató, amely meghatározta az én jövőmet is, 
hiszen a számítástechnikai és automatizálási ka-
ron tanultam a Temesvári Műszaki Egyetemen. 
Már akkor is érdekelt az új, a modern technoló-
gia, az innováció. A vasfüggönyön keresztül - igaz 
szűk résen - át lehetett látni, egy másfajta világ-
ra. Be kell vallanom, hogy nagyon szerettem vol-
na  elmenni a világ másik végére.  A Dunát átúsz-
va, Szerbián keresztül lehetett volna kijutni, de 
nem mertem bevállalni, mert akit elkaptak a ha-
táron, gyakran egész életében viselte a nyomát, 
ha túlélte. Inkább megpróbáltam ott helyben 
egy olyan életet kialakítani, amiben azt csinálok, 
amit szeretek. Az egyetemi diploma megszerzé-
se után a szakmámban dolgoztam, egy számító-
gép vezérlésű rendszerek felügyeletével foglal-
kozó vállalatnál, mint projektmérnök. Emellett 
elkezdtem műszaki tárgyakat oktatni az egyetem 
keretein belül. Óraadó voltam. Nem voltam párt-
tag és talán a nevem sem volt épp jól csengő. 
1989 decemberében, amikor Ceausescu-t eltávo-
lították a hatalomból, beadtam a doktori képzés-
re a pályázatomat a Temesvári Egyetemre, amely 
az országban a legnagyobb rangúnak számított 
műszaki téren.  Arra alapoztam, hogy Bánátban 
a soknemzetiségű kultúra nagyon pezsgő éle-
tet, gazdagabb, dinamikus társadalmat eredmé-
nyezhet. Ezután pár hónappal volt a marosvásár-
helyi békés tüntetés, Sütő Andrással az élen, a 

magyar nyelv használatának megfelelő szintre 
emeléséért. Ennek a következményét mindenki 
tudja.  Ma ez már furcsának tűnik, de volt Romá-
niában világútlevelünk, amit viszont a rendőrsé-
gen őriztek. Kétévente lehetett külföldre utazni, 
de jellemzően csak a szocialista országokba. Köz-
vetlenül a rendszerváltás után elég bizonytalan 
és kiforratlan volt minden, például csak az embe-
rek tömeges fellépésére adták ki az útleveleket. 
Egy napos sorban állás után én is megkaptam 
az enyémet. A marosvásárhelyi történések után 
döntöttünk, máshol szeretnénk élni. Amit tud-
tunk hirtelenjében, azt felszámoltuk, eladtuk, és 
húsvét előtt két héttel átjöttünk Magyarországra 
a rokonainkhoz. A fiam akkor hatéves volt. Meg-
kaptuk a politikai menedékjogot és Hódmező-
vásárhelyen telepedtünk le. A városban gyor-
san találtam munkát, egy helyi vállalkozó vett 
fel a második naptól kezdve. Üzemében CNC 
megmunkálású gépekkel foglalkoztak és orvosi 
protéziseket gyártottak. Szerettem a munkám, 
szakmán belül voltam és tanulni is lehetett. A ter-
vezés és a folyamatok felügyelése volt a felada-
tom. A munkám során egy olyan digitális rend-
szert alkottunk meg, amely akkor meghaladta a 
korát. Két év elteltével  megkaptuk a magyar ál-
lampolgárságot. Meghatározó pillanata volt az 
életünknek.

– Nem bánta meg ennyi év távlatában, hogy 
Magyarország mellett döntöttek?

– Jó választás volt, hogy itt maradtunk. Bi-
zonyára ebben fő szerepet játszott a kisebbsé-
gi lét megtapasztalása Romániában. Jól esett 
magyarok között szabadon járni, egyenrangú 
polgárként nyilvánítani véleményt. Békéscsa-
bára mentem dolgozni később, szerviz- és mar-
keting vezetőként helyezkedtem el, ott belekós-
toltam az üzletfejlesztésbe. Ekkor eldöntöttem, 
hogy ebbe az irányba szeretném bővíteni a tu-
dásomat. Újra tanulni kezdtem. Először elvégez-
tem egy menedzsment tanfolyamot. Ezután úgy 
alakult, hogy meghirdették a Kontavill-nél (most 
Legrand Zrt.: a szerk.) a kereskedelmi igazgatói 
munkakört, még a privatizáció előtt. Majd egy 
évig zajlott a teszt és vizsgáztatás. Közben kide-
rült, hogy az állami vállalatot privatizálni fogják 
egy nagy, nemzetközi családi tulajdonú vállalko-
zásba.  Ezt követően rövidesen értesítettek, hogy 
utazhatok Franciaországba egy végső állásinter-
júra.  Egy másik munkakört ajánlottak fel, mo-
dernizációs projektvezetőként kezdtem a Leg-
rand-nál 1993 tavaszán, majd 1996-tól műszaki 
igazgatóként dolgoztam, és két évre rá elindult 
egy nagy nemzetközi projekt, amelyből nagyon 
sokat tanultam, öt nemzet alkotta a közös csapa-
tot. A Legrand termékkínálatának azt a részét - a 
német típusú dugaljhoz kötődő dizájnt –, amit 16 
országban használnak, teljes mértékben megújí-
tottuk, a gyártási technológiát is újra gondoltuk. 
Ennek egy része még ma is piacon van. A projekt 
2000-ben fejeződött be. Eközben végeztem el a 
Budapesti Műszaki Egyetem és a Lyoni Egyetem 

együttműködésében meghirdetett francia-ma-
gyar MBA-t, okleveles közgazda diplomát szerez-
ve. 2004-ig ipari igazgatói munkakörben tevé-
kenykedtem, majd 2004 óta, mint vezérigazgató 
dolgozom, tehát már 16 éve. Egy kilencmilliárdos 
forgalmú cégből 16 év alatt huszonnyolc milliárd 
forint forgalmúvá nőttünk. Átéltük a 2009 és 2015 
közötti nagy gazdasági válságot, közben a céget 
átszervezték kereskedelmi profit- és gyártási költ-
ségcentrummá. Magyarországon, az árbevéte-
lünk alapján, bekerültünk a TOP 500-ba, az elmúlt 
tíz évben pedig már ott vagyunk rendszeresen 
a 360. és a 390. hely között.  Profitabilitás szem-
pontjából nagyjából a 150. helyet f o g l a l -
juk el. Most benne vagyunk 
a COVID okozta válság-
ban, de az 500 és 550 
fő közötti létszámun-
kat meg tudtuk véde-
ni és a jövőben is meg 
tudjuk tartani. Megma-
radt és bővült mind a 
termékfejlesztés, mind 
a gyártás, és továbbra 
is Európába exportáljuk a 
gyártott termékek 80-
90 száza-
lékát.

Interjú Károlyi Lászlóval, a Legrand Zrt. vezérigazgatójával, Szentes díszpolgárával

„A szaktudásban és a tapasztalásban bízom,  
ez működik hosszú távon”
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Sebők Tamás

Novemberben valóságos 
koncertdömpinggel várja kö-
zönségét a szentesi Hangver-
senyközpont, a színes zenei fel-
hozatal a Jazz+Az és a Cotton 
Club Singers soraiban orszá-
gos hírnevet szerző énekesnő, 
Kozma Orsi: Találkozások című 
koncertjével startol november 
6-án, pénteken 19 órától.

Az énekesnő életét gyermekko-
rától meghatározta a zene, ahogy 
egy interjúban elmondta, nagyma-
mája és édesanyja zenerajongásá-
nak köszönhetően egészen fiatalon 
műfajok színes skálájával ismerke-
dett meg. Általános iskolásként 
már a Magyar Rádió Gyermekkóru-

sában énekelt, a gimnázium elvég-
zése után színészi pályára lépett, az 
Operettszínház mellett Egerben és 
Székesfehérváron is színpadra állt.

Első zenekarának megalapítása 
után a Kimnowak tagja lett, majd 
a nagy áttörést és az országos is-
mertséget már a Geszti Péter vezet-
te Jazz+Az hozta meg számára. A 
többszörös arany- és platinaleme-
zes formációval 20 év után, január-
ban újra elkápráztatta a Papp László 
Budapest Sportaréna közönségét. 
Az énekesnőt a 2000-es évek elején 
a Cotton Club Singersben láthattuk, 
de tudatosan készült szólókarrierjé-
re, 2005-ben Egy szó címmel meg-
jelent első lemeze, Szakos Krisztián 
dalszerzői munkájával. Második al-
bumán a hazai könnyűzenei szak-

ma legkiválóbb előadói is szere-
peltek, hallhatjuk rajta a teljesség 
igénye nélkül Presser Gábort, No-
vák Pétert, Keresztes Ildikót vagy 
Dés Lászlót.

Találkozások című előadásában 
zenekarával eddigi pályafutásának 

legkedvesebb dalait viszi színpar-
da, karrierjének legfontosabb ál-
lomásait és kedvenc előadói feli-
dézve. Az énekesnőt Cseke Gábor 
(zongora), Hárs Viktor (basszusgi-
tár), Fehér Géza (gitár) és Pusztai 
Csaba (dobok) kísérik.

Zenei találkozások a Hangversenyközpontban

A kereskedelemben piacveze-
tők vagyunk a szerelvényeinkkel, és 
ennek gyökerei száz évre vezethe-
tők vissza.  Ugyanakkor sikerült az 
energiaelosztásban is nagy növe-
kedést elérnünk, ez ma az árbevé-
telünk meghatározó részévé vált. A 
legújabb üzletágunk - amit pár éve 
nyitottunk meg, és amiben szintén 
dinamikusan fejlődünk - pedig már 
az informatika világába vezet, teljes 
számítógép központok (data cen-
ter) és hálózati elemek is részei let-
tek mára a Legrand kínálatnak. 

– Sokszor kellett megoldania várat-
lan helyzeteket, kockáztatni és kocká-
zatot vállalni?

– Az életem során szerzett ta-
pasztalatok, és az, amit hozzáolvas-
tam - most is folyamatosan képzem 
magam-, segített jó döntéseket hoz-

ni. Egy helyzet megoldásánál több 
szempontból is vizsgálni kell a lehe-
tőségeket. A változás az életünk ré-
sze, dönteni pedig mindig kell. Üz-
leti szempontból, ezekre muszáj 
felkészülni. Széles látókörűnek, tá-
jékozottnak kell lenni, fontos megis-
merni új dolgokat, de a tapasztalat-
ra is szükség van. Magánemberként 
és vállalkozóként is lehet sodródni, 
vagy pedig lehet egy cél irányába 
„lépegetve” meghozni a döntése-
ket, akkor, amikor kell.  Egy vállalko-
zásban fontos, hogy a vezetői dön-
tések egy fenntartható, hatékony 
és nyereséges működést biztosít-
sanak, viszont minden döntésünk-
ben vannak emocionális elemek, 
ezért a pszichológiai háttértudás is 
minden menedzsernek hasznos és 
szükséges. 

– Az előrelátásra visszatérve, kinél 
kell egy lépéssel előrébb járni?

– Ha a céget vesszük, akkor a 
konkurenciával szemben és a tech-
nológiai fejlődésre figyelve kell ter-
veznünk. Információ dömpingben 
élünk, és az a cég, amelyik megérzi 
a piac rezdüléseit, azt, hogy mire van 
igény, mire figyelnek fel az emberek, 
mi az érdekesebb, az könnyebben el 
tudja juttatni az újdonságait és köny-
nyebben megtalálja a vevőit, mint 
az a cég, amelyik nem tart „egy lé-
péssel előrébb”. Vegyünk egy az üz-
leti tevékenységünktől független 
példát.  Az Uber-ről gondolom min-
denki hallott, nagy vihart kavart, és 
ki is tiltották az országból.  Valójában 
nem talált ki semmi újat, csak megje-
lent, mint új taxi-szolgáltató megol-
dás. Az informatika fejlődése lehető-

vé tette, hogy egy szoftver azonnal 
tudjon követni több ezer, vagy tíz-
ezer felhasználót, aki bejelentkezik, 
mint taxis, vagy mint ügyfél. Az új-
donság az, hogy a fejlett technoló-
gia  révén meg tudta oldani a kíná-
lat és a kereslet egymásra találását 
„real time”, vagyis azonnal. Figyel-
ni kell arra, hogy mi változik a világ-
ban, direkt vagy indirekt módon a mi 
üzletágunkban, mert minden min-
dennel összefüggésben van. Az em-
lített példa esetében az Uber egy lé-
péssel előrébb volt a hagyományos 
taxi-társaságokhoz képest, mert ki-
használta a technika új lehetőségét. 
A másik, amit ezzel a gondolattal 
kapcsolatban szoktam mondani az 
egy fizikai fogalom, a hatás-vissza-
hatás elve. Ha valamire egy erő hat, 
az ugyanolyan erővel visszahatást 
is generál, ez így működik az üzleti 
életben is. Számolnunk kell azzal is, 
bármilyen terméket fejlesztünk, bár-
milyen akciót indítunk, hogy milyen 
lesz a konkurencia reakciója. Egy lé-
péssel előttük kell gondolkodnunk. 
Természetesen bennünket is, a mi 
cégünket is érik ilyen jellegű meg-
lepetések, és arra reagálnunk kell in-
novatív ötletekkel. Ha nem csináljuk 
meg mi, megcsinálják ők, vagy meg-
csinálja valaki más. A szaktudásban 
és a tapasztalásban bízom, ez műkö-
dik hosszú távon. 

***
Megjelent könyvek: Crenchmar-

kingTM, Üzleti kaméleon, Üzleti év-
szakok

Társadalmi szerep, felelősségvál-
lalás: Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Elnökségi tag, 
Szentes Kistérség Elnökségi tag, Fő-
vállakozók Országos Szövetsége El-
nökségi Tag, Francia Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara Elnök
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Darók József

A Színház-és Filmművészeti 
Egyetemen az utóbbi hetekben 
kialakult helyzet hívta életre az 
intézmény saját filmfesztivál-
ját, s számos filmalkotást ins-
pirált, melyeket rangos szak-
mai zsűri bírált el. A FreeSZFE 
fesztiválon szentesi siker is 
született. Ha helyreáll a rend, 
az alkotók szeretnének a nagy 
múltú egyetemen tanulni.

Az SZFE átalakítása miatt fe-
szül a patthelyzet, az egyetem ál-
tal szervezett filmfesztiválra beér-
kezett alkotások erre reflektálnak. 
Az utóbbi hetekben elhíresült Fre-
eSZFE szlogent felhasználva hir-
dette meg az egyetem a filmfesz-
tiválját. Három perces kisfilmeket 
vártak autonómia, szolidaritás és 
diákmozgalom témakörökben. A 
zsűriben három neves filmrende-
ző, Enyedi Ildikó (Arany Medve-dí-
jas és Oscar-díjra jelölt Testről és lé-
lekről), Mundruczó Kornél, (Arany 
Pálma-díjas Pieces of a Woman), 
valamint Hajdu Szabolcs (Fehér te-
nyér) és diákzsűri bírálta a beérke-
zett műveket.

A nemzetközi mezőnyben végül 
sorrendet nem állítottak fel, hat al-
kotásnak is odaítélték a Legjobb 
film díját, azzal az indoklással, hogy 
„egy adott realitás nagyon sokszínű 
tud lenni a személyes szűrőkön ke-
resztül”. A díjazottak közé került a 
Jelenés című film is.

– A pályázati kiírás szerint a mű-
vek gondolatisága nem volt kötött, 
így a mi filmünk is nyílt mezsgyén 
mozog, nem szeretném szájba rág-

ni az üzenetet – magyarázta Vi-
rág Zsombor. Az alkotás rendezője 
híve a sokfajta értelmezésnek, in-
kább mondaná hangulati filmnek 
a Jelenést.

Először a zenét találta meg, s Vi-
valdi művéhez jelentek meg a ké-
pek a fejében, árulta el a rende-
ző, aki munka közben soha nem 
látja, milyen hatása lesz, de végül 
jól sült el, s nagyon örül a film si-
kerének. – Nagy motiváció, nagy 
energiákat mozgat meg, fantasz-
tikus érzés volt megkapni a díjat a 
munkatársaim nevében is – foglal-
ta össze a szegedi származású al-
kotó, aki egyébként tavaly vég-
zett a Horváth Mihály Gimnázium 
drámai tagozatán. A színpadon 
is jeleskedik, tavasszal, közvetle-
nül a járványhelyzet előtt a szen-
tesi közönség előtt is bemutatták 
az ex-drámaisokból álló Mondolat 
Társulattal a Pánik, avagy férfiak az 
idegösszeomlás szélén című dara-
bot. A jövőben is rendezéssel sze-
retne foglalkozni, vagy az egyete-
men, vagy a saját útját járva.

Október 11-én, az egyetemhez 
tartozó Ódry Színpadon tartották 
a zárt díjátadót, ahol a rendező tá-
vollétében az operatőr, Tóth Zoltán 
vette át a díjat Enyedi Ildikótól és 
Mundruczó Kornéltól. Ismeri filmje-
iket, példaképek a szemében, árul-
ta el a diák. Az egyetem körül zaj-
ló történések természetesen szóba 
kerültek az estén. – A díjátadót a té-
mához kapcsolódó előadásokkal 
nyitották és zárták, valamint a ver-
senyfilmek sok esetben megragad-
ták az egyetem körüli eseménye-
ket központi elemként. Azonban 

a díjak átadásakor a negatív, kriti-
kus hangulat szerencsére egyálta-
lán nem érződött – idézte fel a diák.

 Számára kihívást jelentett a Jele-
nés fotografálása. Tóth Zoltán igye-
kezett a legtöbbet megmutatni 
tudásából. Lehetősége volt, hogy 
játsszon a fényekkel, színekkel, kép-
kompozíciókkal, nézőszög-beál-
lításokkal A most végzős, gyoma-
endrődi származású HMG-s diákról 
még első éves korában írtunk egy 
filmes díja kapcsán. Akkoriban az 
esemény-és dokumentumfilmezés 
iránt mutatott érdeklődést, azóta 
játékfilmben is kipróbálta magát, 
most tért vissza ehhez a műfajhoz. 
Zsombor vizsgafilmjében dolgo-
zott operatőrként, mellyel a SZFE-
re felvételizett a rendező. Az a film 
is megjárt fesztiválokat, kétszer is 
díjazták. 

A Jelenés című közös munkájuk-

ról azt mesélte Zoltán, hogy kifeje-
zetten a SZFE-fesztiváljára készült, 
rövid volt a határidő, szeptember 
közepén, egy hétvégén forgatták 
le, egy budapesti lakásban, ahol tö-
kéletes díszletet találtak a filmhez. 
A szereplőgárda is egykori szente-
si diákokból állt. 

Olyan mezőnyben álltak helyt, 
melyben külföldi – filmes - isko-
lák is képviseltették magukat. Zoli 
reméli, rendeződik a helyzet az 
SZFE-n, jövőre szeretne jelentkez-
ni operatőr szakra, s talán az egye-
tem fesztiválján elért siker előnnyel 
járhat, jó ajánlólevél lehet a beju-
táshoz, ami nem egyszerű, mert 
az államilag finanszírozott helyek-
re mindössze hat jelentkezőt vesz-
nek fel.

A filmet az alkotók publikálják, s 
további fesztiválokra is szeretnék 
benevezni. 

Darók József

Különleges emlékkiállítás 
nyílt a főutcán: kirakatban lát-
ható az elmúlt harminc évünk. 
A 89-90 – 30 éve szabadon című 
tárlat szembesít múltunkkal, a 
város elért eredményeivel, fej-
lődésével, s alkalmat kínál a 
nosztalgiázásra.

Időutazásnak is felfogható a 30 
éve szabadon című kiállítás, mint 
ahogy mentálhigiénés terápiának 
is, fogalmazott Kánvási Zsóka, a 
MÁV Lendület Nyugdíjas Klub ve-
zetője. Utalt arra, hogy a nyáron 
idősügyi referens képzésen vett 
részt, ahol arról is tanultak, az agy, a 
lélek karbantartásában fontos sze-
repe van a kibeszélésnek, az emlé-
kek felidézésének. Akik a kiállításon 
dolgoztak, elsősorban legfőbb se-
gítőivel, Dömsödi Terike és Labát-
né Nan Piroskával, időutazásban 

vehettek részt, egyúttal a lelküket 
is gondozta a rendezés. A Kossuth 
utca 12. alatti, volt játék-és sport-
bolt kirakatában éjjel-nappal látha-
tó a rendszerváltás óta eltelt idősza-
kot felölelő tárlat, se szeri, se száma 

a jól ismert tárgyaknak, az egyko-
ri könyveknek, lemezborítóknak, 
az első mobiltelefonoknak, számí-
tógépnek, Csíky László karikatúra 
szobrainak, de a tárlat megemléke-
zik a világ és benne Szentes legfon-

tosabb, meghatározó eseményeiről 
is. Egy soha véget nem érő kiállítás 
nyílt Kánvási Zsóka megfogalma-
zása szerint, hiszen az anyag bő-
víthető, kihagytak egy kirakatrészt, 
ahová mindenki „beteheti” saját él-
ményeit a korszakról, így gondolat-
ban megtölthetik, ha hiányérzetük 
lenne. Amatőr szerveződés, gyűjtő-
munka eredménye a kiállítás, ma-
gánszemélyek, cégek, képviselők is 
mellé álltak.

Nagyon szereti ezt a kiállítást 
Szabó Zoltán Ferenc polgármester, 
akiből rengeteg személyes emlé-
ket előcsalt a tárlat megtekintése. 
Megnyitó beszédében utalt arra, 
mindenképpen támogatta, hogy 
az országos kezdeményezéshez 
csatlakozva városunkban is meg-
rendezzék. Bogyó Sándor törté-
nelemtanár mutatta be részlete-
sebben a korszakot.

Jelenés a filmművészeti egyetemen

Harminc év a kirakatban
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Palicska Irén

A szentesi kórusok minősítő 
hangversenyét október 10-én ren-
dezték meg a Református Nagy-
templomban. A 40 éve alakult 
Bárdos Lajos Vegyeskar – az ala-
pító karnagy, Nagy János vezény-
letével - Fesztiválkórus minősítést 
kapott. A Szent Anna templom 
Szkólája–szintén Nagy János ve-
zetésével -„arany minősítés dicsé-
rettel” címet nyert el. A Kiss Bálint 
Református Általános Iskola Taná-
ri kórusának – Farkas Márta vezeté-
sével - „arany minősítést” ítélt meg 
a zsűri. Farkas Márta pedagógus-
sal beszélgettünk a minősítésről, 
az ehhez vezető útról, valamint az 
ének-zene oktatásról.

– Hogy sikerült a minősítő hang-
verseny, és milyen út vezetett idáig? 

– Eredetileg március 28-án ren-
deztük volna a szentesi kórusok 
minősítő hangversenyét, majd mó-
dosítani kellet az időpontot április 
4-ére, és akkor jött a járvány. Há-
rom héttel a felkészülés befejezése 
előtt nagyon váratlanul ért minket 
is, hiszen tulajdonképpen készen 
álltunk a megmérettetésre, úgy-
hogy mindenkinek nagyon rosz-
szul esett, hogy elmaradt a tavaszi 
esemény. Ezután teljesen leálltunk, 
mindenki az iskolával volt elfoglal-
va. Felmerült ugyan, hogy folytatni 
kellene a próbákat, de nem tudtuk 
megvalósítani az online éneklést, 
erre már nem volt energiám. A tan-
év végén megegyeztünk, hogy au-
gusztusban újra elkezdünk próbál-
ni. Nagyon örültünk az első próbán, 
mert nem sokat felejtettünk, tulaj-
donképpen megérett a műsor e 
néhány hónap alatt, és újult erő-
vel foglalkoztunk a művekkel. Na-
gyon vártuk ezt az izgalmas napot. 
Elmondhatom, hogy maximálisan 
teljesítettek a kollégák. A zsűrinek 
az volt az első kérdése, hogy milyen 
szakosak? Alsós, felsős és minden-
féle tantárgyat tanítók vannak kö-
zöttünk. 

– Miért fontos a minősítés, mit je-
lent a kórus számára? 

–A KÓTA, azaz a Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége szervezésében történt 
a minősítés, tehát a legmagasabb 
szintről érkezett a zsűri. A minősítés 
egy országos szakmai megmérette-
tés arról, hogy hol áll jelenleg ez a kis 
amatőr csapat, és azt mondhatom, 
hogy nagyon büszkék vagyunk az 
arany fokozatra. Büszke vagyok a 
kollégáimra, akik lelkiismeretesen 
és felelősséggel énekelnek, kitartó-
ak a próbákon, hiszen kevesen va-

gyunk egy-egy szólamban, sőt a 
basszus szólam 1 fős.

– Mikor és hogyan alakították 
meg a tanári kórust, és változtak-e 
a tagok? 

– 2008-ban álltunk össze először 
az egyik kolléganőnk esküvőjére, 
akinek egy meglepetés dalt éne-
keltünk. Még ebben az évben az 
iskolánk rendezte az országos re-
formátus tanévnyitót. Adott volt, 
hogy együtt maradunk, és meg-
próbálunk valamit előadni. Azzal, 
hogy 12 évig együtt tudtunk ma-
radni, és eljutottunk a minősítésig, 
messze felülmúltuk azt, amit valaha 
is gondoltunk. Túl sokat nem válto-
zott a kórus összetétele, élethelyzet-
től függően lépnek be és ki a tagok. 
Többen énekelünk a kezdetek óta. 
Nincs mindenkinek előképzettsé-
ge, mégis itt van velünk a társakért, 
a közösségért, az ügy iránti elköte-
lezettsége miatt. 

– A kisújszállási gimnáziumba 
járt, majd először Egerben diplomá-
zott magyar-ének szakon. Emlékszik 
az első találkozására az énekkel és a 
zenével? 

– Otthon sokszor hallottam ének-
szót, a szüleim, a nagymamám so-
kat énekeltek, nekem ez természe-
tes volt. Zene tagozatos általános 
iskolába jártunk a testvéreimmel, 
így nem is volt kérdés, hogy hang-
szert tanuljunk. Ebbe nőttem bele. 
Először furulyáztam, majd a cselló 
volt a fő hangszerem, és emellett 
kötelező volt a zongora. 

– És hogyan jött a képbe a csen-
gettyű? Meséljen egy kicsit a Csen-
gyüttesről is!

–Eszközöket lehetett igényel-
ni az iskola egyik pályázata által. 

Elektromos zongoránk már volt, és 
úgy gondoltam, hogy próbáljuk ki 
a csengettyűt. Kicsit féltem tőle, de 
aztán belemerültem. Két évvel ez-
előtt minősült az együttes, május-
ban terveztük a következőt, de ez 
is elmaradt. A Csengyüttesben is 
komoly kihívás a zenélés, mert egy 
ember egy szólamot visz, és min-
denkinek legalább két csengettyűn 
kell játszania. Ez nagy koncentráci-
ót igényel. Tehát nagyon oda kel fi-
gyelni, felelősséggel kell csilingel-
nünk. Idén, nagy bánatunkra, sem 
a Csengyüttes, sem a Zengő kórus 
nem indult még el. A helyzetre való 
tekintettel mindenki óvatos, a szü-
lők, a gyerekek és az iskola is.

– Hogyan változott az elmúlt évek-
ben az ének oktatása az iskolákban, 
illetve a gyerekek hozzáállása a tan-
tárgyhoz? 

– A gyerekek mindenre fogéko-
nyak, ami érdekes, tehát különle-
gessé kell tenni a tantárgyat. A ma-
gyar ének-zene oktatás népdalokra 
épül. Korábban az volt a nehézsé-
ge a tanításnak, hogy nincs olyan 
erős gyökere a néphagyománynak, 
sokszor szégyellik, vagy nem isme-
rik. Most szerencsére megint divat 
a népzene, amiben sokat segítenek 
a feldolgozások, a világzenei irány-
zatok, de az autentikus népzene 
is népszerűbb. A technika fejlődé-
se is hozzájárul ehhez. Épp a nyol-
cadikosoknál volt egy ilyen élmé-
nyem. Az Elment a két lány kezdetű 
népdalt tanultuk, és megmutattam 
egy feldolgozást a Balkan Uniontól, 
aminek Kertész Ákos is a tagja, és 
egészen másképp nézték a gyere-
kek. Mindig az volt a tanítás lénye-
ge, hogy érdekes legyen a tantárgy, 
csak most más szempontok szerint 

kell érdekesnek lennie. Nyilván nem 
fogok tudni mindenkinek dobve-
rőt vagy gitárt adni a kezébe, de rit-
must tudunk kézzel-lábbal a dalok-
hoz tenni, kitalálni. A lényeg, hogy 
nyissuk a gyerek elméjét, hogy be-
fogadó legyen. 

– Mit jelent az ön számára a zene 
és az ének? 

– Annyira hozzám nőtt, hogy ez a 
természetes közegem. Jó zene van 
és rossz zene. A kínálat hatalmas, 
csak győzze az ember hallgatni, és 
szelektálni.

– Ki volt a példaképe, és vannak-e 
esetleg olyan tehetségek, akiket ön in-
dított el a pályán? 

– Jó tanáraim voltak. Mindenki-
től tanultam valamit, akármit taní-
tott is, matematikát, éneket vagy 
szolfézst. Tantárgyakat tanultunk 
és azt, hogy hogyan kellene em-
bernek lenni. A tanítványok közül is 
sokan elindultak ezen a pályán vagy 
éppen azon az úton járnak. Semmi-
képpen nem mondhatom, hogy mi-
attam, mert énekórán nem sokat le-
het hozzátenni a tehetségükhöz, a 
szorgalmukhoz pláne. Van, aki éne-
kel, zenét szerez, fellépései vannak, 
vagy tanít is már. Néhányan a fel-
sőoktatásban tanulnak zenét, vagy 
éppen oda készülnek, de van, aki jó-
tékonyságból muzsikál. Van olyan, 
aki elindult a pályán, aztán abba-
hagyta, mert mégsem az volt az ő 
útja, vagy ellenkezőleg: más irány-
ba indult korábban, majd később 
kezdett komolyabban és újra zenét 
tanulni. Jelenleg is tanulnak közép-
iskolában, felsőoktatásban tanítvá-
nyaink, és az idén is többen készül-
nek zenei pályára nyolcadikosaink 
közül. Ehhez kell egy indíttatás, egy 
ilyen jó zeneiskola a tanáraikkal, 
mint a Lajtha László AMI itt, Szente-
sen. Szükséges a támogató család is, 
mert a gyakorlást is meg kell szeret-
ni, és az bizony sok ezer óra 8. végé-
ig. Sőt, zenét tanulni nem csak em-
beri, de anyagi áldozat is.

… hadd énekeljek és zengedezzek! 
Zsolt 57,8

„A tanítás lényege, hogy érdekessé tegyük a tantárgyat”
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Both Ildikó

Étkezési kultúránkban a fi-
nom hazai termékek fogyasz-
tása során gyakran elhangzik, 
hogy fejedelmi az, amit elké-
szítünk, amivel táplálkozunk. A 
magyar konyha ízei iránti vágy 
többekben még a világ más tá-
jain is megfogalmazódik. Akik 
egyszer már kóstolták a magyar 
kolbászt, szalonnát, töltött pap-
rikát és sok más gasztronómiai 
alkotást, - amihez a szakácsok 
és háziasszonyok a titkos recep-
tekben fellelhető alapanyagok 
mellett a szívüket, a lelküket 
is hozzáadják -, azok biztosan 
soha nem feledik, keresik. A 
konyhák művészei, alkotói bi-
zonyára a friss hazai hozzávaló-
kat választják, amiről egészen 
pontosan tudják, hogy milyen 
ízvilággal, tápanyag összetétel-
lel rendelkezik mindaz, amit fel-
használnak. 

Aki a friss hazai alapanyagokat 
választja, az tudatában lehet an-
nak is, hogy milyen munkafolya-
matok előzik meg mindazt, ami 
az asztalunkra kerül. Talán az élel-
miszer előállítók, termelők meg-
becsülése ezen keresztül is prio-
ritást élvezhet, de legalábbis értő 
fülekre találhat annak jelentősége 
is, hogy hosszú távon milyen elő-
nyökkel szolgál egy új, korszerű és 
energiatakarékos üvegház meg-
építése, ahol étkezési TV paprika 
terem, mintegy 2,5 hektár terüle-
ten. A ma még kuriózumnak szá-
mító szegvári üvegház, amely az 
Árpád-Agrár Zrt. beruházásában 
valósult meg, teret ad a növények 
fejlődésének, ha úgy tetszik hát-
teret biztosít ahhoz, hogy az itt 
megtermelt étkezési TV paprika 
decembertől részese lehessen a 
kulináris élvezeteknek. Vígh Tibor 
üvegházvezető technológussal 
beszélgettünk, akit a két évtize-
des munkája után is boldogság-
gal tölti el, hogy mindez megva-
lósulhatott és fejlődni láthatja az 
egészséges paprika palántákat. 

– Mekkora kihívást jelent az új 
paprikatermesztő üvegház?

– Mindenképpen kihívás, mert 
ilyen légterű, magasságú papri-
kás üvegház nem volt még az Ár-
pád életében. Ez az első, itt telje-
sen másképpen ápoljuk, indítjuk 
a növényt és most a gyökeresedé-
sét segítjük és szabályozzuk egy 
kicsit. 

– Az étkezési TV paprika mit igé-
nyel, milyen környezeti adottságok 
segítik a növekedését?   

– Ez egy „Multiflow” étkezé-
si paprika és reményeink szerint 
a magas nyomású párásítással, 
a páratartalom növekedése és a 
széndioxid trágyázása miatt sok-

kal jobban fogja érezni magát a 
növény, sokkal jobb helye lesz és 
ezáltal nagyobb terméshozamot 
várunk tőle. Az eddigi 22 kg he-
lyett, 27 és reményeink szerint 
a következő években 30 kg/nm 
termést is szeretnénk elérni. 

– Milyen munkafolyamatokat 
látunk most? 

– Jelenleg metszeni szüksé-
ges a palántákat, ez egy nagyon 
fontos része a fejlődésének. A 
régi rendszerben minden virá-
got próbáltunk meghagyni, de 
itt már arra törekszünk, hogy 
minél erősebb legyen a növény, 
mert akkor sokkal szebb pap-
rikát fog hozni az egész kultú-
rában. Ha most meghagynánk 
minden virágot és leterhelődne, 
akkor nem lenne elég gyökérze-
te a növénynek, azaz nem lenne 
elég erős. 

– Milyen magasságban hagyjá-
tok nőni a növényt?

– 4,5 méter hosszú a madzag, 
amit most felkötöttünk és ez 
egy újabb kihívás a dolgozók-
nak, mert eddig 1,5-2 méter ma-
gasságig szedték a paprikát, de 
itt 8-10 hónap múlva 4 méterről 
fogjuk szedni.  

– Az itt dolgozókat folyamato-
san képzitek?

– Igen és velük együtt mi is ta-
nuljuk mindazt, ami ebben a ház-
ban szükséges technikai és tech-
nológiai folyamat. Szerencsére 
mindenki úgy dolgozik, mintha 
a sajátja lenne, nem kell őket bíz-
tatni és a kiszolgáló személyzet is 
nagyon remek munkát végez. Az 
újfajta „CC” kocsikkal a palántákat 
nem ládában szedtük fel, hanem 
különböző magasítókkal, egy-egy 
ilyen kocsin, három polcrendsze-
ren átkerült és mi azt azonnal be-
toltuk az utakba és arról szedték le 
az asszonyok. Nem kellett rakos-
gatni, raklapra helyezni és mindez 
nagyban segítette a gyors és haté-
kony beültetést, később pedig az 
ápolásban és a paprika szedésé-
ben lesz igazán szerepe. 

– Folyamatosan ültetésről beszé-
lünk, pedig itt nincs ültetés. Ez mi-
lyen előnyökkel szolgál?

– Igen, hiszen itt nem ültettünk, 
hanem csak ráhelyeztük a palán-
tákat a kókuszpaplanra, amit  elő-
zetesen felnedvesítettünk. Még 
egy kis napsütés jó lett volna, de 
ebben a házban mindent megkap 
a növény, amire szüksége van. Me-
legben tartjuk és ezzel serkentjük 
a gyökérzetet is.  

– Az új ház adottságainak meg-
felelően egy picit át kell állnotok?

– Mindenképpen, de kaptunk 
egy szaktanácsadót is, aki segít 
mindenben. Tegnap este figyel-
tem, hogy mit és hogyan állít be 
2 órán keresztül a számítástechni-
kával vezérelt rendszerekkel, szel-
lőzés, energiaernyő, termálfűtés 
és sok egyéb, amit később az idő-
járásnak megfelelően, a növény 
igényei szerint foguk szabályozni. 

– Te vezeted ezt az üvegházat, 
mit jelent számodra?

– Nagyon örülök, hogy ezt az 
üvegházat megkaphattam és tu-
dom, hogy mindenki figyelem-

mel kíséri, mert vannak elvárások, 
amelyeknek teljesülniük kell. Ab-
ban bízom, hogy minden úgy fog 
működni, ahogyan szeretnénk.

– Meddig lesz bent ez a kultúra, 
mennyire gyakoriak a szedések és 
mikor szüreteltek először?

– 11 hónapig, egy hónap a ki-
takarítás és ezt követően a követ-
kező kultúra telepítése kezdődik. 
Elképzelésünk szerint november 
végétől hetente szedünk majd, ál-
talában a hét első három napján, 
a további napokon pedig ápoljuk 
a növényt. Az itt megtermelt, ga-
rantáltan kiváló minőségű papri-
ka reményeink szerint év végén 
már kapható lesz az áruházakban.

Kedves Fogyasztók!
Keressék az áruházakban, az 

egészséges C-vitaminban igen 
gazdag étkezési TV paprikát, (Dél-
KerTész csomagolásában) amely-
ből a frissen fogyasztott zöldség 
mellett finom töltött, sült pap-
rika is készíthető, sőt frissen fa-
csart zöldségital is, mint például 
a képen látható, „palermo papri-
kából” készült ivólé, bazsalikom-
mal ízesítve.  

– A vidék adta kincs, az egészsé-
ges élelmiszer és tudatos vásárlás 
miért nagyon fontos, miért kell be-
csülnünk azokat, akik mindezt elő-
állítják számunkra? 

– Ha valaki bemegy egy nagy-
városban az áruházba és levesz 
egy tálca paradicsomot a polcról, 
vagy paprikát, az egészen biztos, 
hogy nem tudja milyen munka fo-
lyik addig, míg az eljut az asztalá-
ra. A kétkezi munkát nagyon meg 
kell becsülni, bérezéssel, adóked-
vezményekkel és egyéb motiváci-
ós eszközökkel, mert sajnos egyre 
kevesebben akarnak így dolgoz-
ni. Azt gondolom, hogy ennek van 
jövője, hiszen mostanában olyan 
időket élünk, amikor megváltozik 
az értékrendünk, fontos a hazai 
és egészséges élelmiszer és a ter-
melők a fogyasztókon keresztül is 
megbecsülhetőek. 

Fotó: Arany Sándor Gábor 

Árpádosan fejedelmi paprika terem az új szegvári üvegházban
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Született: Őze Krisztiánnak és Boros Andreának (Szentes) Dominik Krisztián, 
Földvári-Nagy Zoltánnak és Busi Nikolettának (Szentes) Zoé Lilla, Sarnyai Igor 
nak és Andó Rózsának (Csongrád) Mira, Szemerédi Zsoltnak  és Tóth Tünde Már-
tának (Csongrád) Zsolt nevű gyermeke.

 Házasságot kötött: Sós József  Zsolt és Lövei Nikoletta Éva, Doma Csaba Dáni-
el és Szécsi Mónika (Szentes), Czakó Balázs és Vida-Szűcs Kitti (Szentes).

Elhunyt: Dallos-Szilágyi Imre (Szentes), Vig Ilona (Gömöry Árpádné) (Szentes), 
Varga Sándor (Szentes),  Aradi Erzsébet (Aradi Lajosné)  (Szentes), Balázs Rozá-
lia (Szentes), Kómár Terézia (Lippai Józsefné) (Szentes), Szólik Katalin (Dr. Gál Jó-
zsefné) (Csongrád), Tari Éva  (Csongrád).

Családi események

Ősszel indul be a diószezon. 
Az erősödő szelek már most ja-
vában rázzák le az érett diókat 
a fákról, és ha abban a szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy 
az udvarunkon is nő egy, akkor 
ideje begyűjteni őket. A dió tele 
van hasznos zsírokkal, rostok-
kal, ásványi anyagokkal és vi-
taminokkal is. Egy egészséges 
diófa (ami nem igényel túl sok 
törődést) évről évre nagy adag 
terméssel ajándékoz majd meg 
bennünket – csak annyi a dol-
gunk, hogy összeszedjük őket. 
Íme, néhány hasznos tanács a 
diók összegyűjtéséről, kiszárí-
tásáról és tárolásáról.

Mikor kell szüretelni a 
diót?

Mint sok más fa, úgy a dió leve-
lei és termései is ősszel kezdenek 
el lepotyogni a fákról. Ez az éghaj-
lattól függően kora szeptembertől 
egészen kora novemberig tart. A 
dió akkor érett meg a begyűjtésre, 
ha bele világos színű, és könnye-
dén elválasztható a héjától. 

A dió begyűjtése
A legtöbb helyen a szél segít 

lerázni a terméseket a diófákról, 
hogy aztán azokat kényelmesen 
össze lehessen gyűjteni a földről. 
Ha azonban a fát nem éri elegen-
dő szél, akkor szükség lehet egy 
hosszú botra, lehetőleg kampóval 
a végén, amivel megfoghatjuk, és 
óvatosan, de határozottan meg-
rázhatjuk a fa ágait.

A zöld, puha héjat minél előbb el 
kell távolítani róluk, ha ez nem tör-
tént meg természetes módon. Ha 
nem szedjük fel őket időben, ak-
kor a nyirkos körülmények között 
könnyedén bepenészesedhetnek, 
különösen, ha esős az idő. Termé-
szetesen sok rágcsáló és még a 
hangyák is kárt tehetnek bennük.

A dió kiszárítása
A diókat többféleképpen is ki-

száríthatjuk. Az ideális módszer az 
adott páratartalomtól és hőmér-
séklettől függ. Például kint, a föl-
dön is kiszáríthatjuk, ehhez az kell, 
hogy nap közben minél több nap-
sütés érje őket, illetve hogy éjsza-

kánként ne hűljön le túlságosan a 
levegő. Terítsünk le egy műanyag 
ponyvát, szórjuk rá a diókat. Ideális 
hely lehet még a padlás, a garázs, a 
terasz, vagy bármilyen tiszta, „félig 
kinti” hely is. A cél mindig az, hogy 
száraz helyen száradjanak, hiszen 
a nyirkos körülmények lassítják a 
folyamatot, és penészedést okoz-
hatnak. 

Tökéletes körülmények között 
két hétbe telik majd, hogy diók 
teljesen kiszáradjanak. Személyes 
ízlés szerint tovább is száríthatjuk 
őket. Kóstolással ellenőrizhető, 
hogy megfelel-e már az ízük.

A dió tárolása
Meddig tárolhatók a száraz 

diók?
A legegyszerűbb módszer a 

héjukban tárolni a terméseket, 
ami persze helyigényes, de nem is 
kell vele sokat vesződni. Azonban 
nem szabad csak úgy bármilyen 
zsákba önteni és behajítani őket a 
spájzba, amíg szükséged nem lesz 
rájuk. Ne használjunk műanyag 
zacskókat sem, helyettük inkább 

tároljuk dióidat lazán szőtt szövet- 
zsákban. A megfelelő körülmé-
nyek között tárolt, kiszárított diók 
akár 3 évig is felhasználhatók ma-
radnak a héjukban. Kemény héjuk 
remekül védi őket a nedvességtől 
és a penésztől, de érdemes persze 
figyelni rá, hogy erre ne is legyen 
szükség.

A dióbél tárolása
Ha túl korán hámozzuk ki dió-

belet a héjukból, akkor sokkal ha-
marabb megromlanak majd, mint 
a héjukban tároltak. Éppen ezért 
érdemes csak akkor meghámoz-
ni őket, és csak annyit, amikor és 
amennyire épp szükség van. A le-
vegő páratartalma és a magasabb 
hőmérséklet mind megrövidítik a 
hámozott dióbelek szavatosságát. 
Ha azonban mégis így szeretnénk 
tárolni dióbelet, akkor hűtőre vagy 
fagyasztóra lesz szükség.

A hámozott dióbelek 6 hónapig 
maradnak felhasználhatók hűtő-
ben, illetve egy évig fagyasztóban. 
A dióbeleket légmentesen zárható 
tárolóban kell tartani, mert köny-
nyedén felveszik a körülöttük ter-
jengő szagokat, ami az ízükben is 
megérződik majd.

A dió felhasználása
A dióbeleket természetesen 

ezerféleképpen felhasználhatjuk a 
konyhában. Beledarálhatjuk őket 
szószokba, süthetsz velük húsokat, 
süteményeket, készíthetünk velük 
házi diákcsemegét, és így tovább. 
Ha van elég hely hozzá, akkor még 
egy prést is beszerezhetünk, ami-
vel friss dióolajat préselhetünk ott-
honunkban.

Földvári-Nagy Zoé Lilla

Dió szüret
OK

TÓ
BE

R 
26

-3
0. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

 Csontleves tésztabetéttel,
temesvári sertésszelet,  

galuska

Pirított tésztaleves,
csirkemell roston, vegyes 

gyümölcsmártás 

Magyaros májgombócleves,
rakott karfiol

Babgulyás,
sajtos tészta

Őszibarackleves,
pulyka aprópecsenye,

petrezselymes rizs

A menü 
880 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

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
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KOS Gyors megoldást ta-
lálsz egy váratlan helyzetre, 
ráadásul olyat, ami a fanyal-

góknak is tetszik. Nem minden nap adó-
dik ilyen alkalom, nyugodtan élvezd ki 
és zsebeld be a dicséreteket.

BIKA Nem biztos, hogy min-
den a terveid szerint alakul, 
azonban értékes tapasztala-

tokat gyűjthetsz. Ne kedvetlenedj el, hi-
szen nem biztos, hogy ez az út keve-
sebb sikert tartogat. 

IKREK Ideje lenne leszá-
molnod egy rossz szoká-
soddal, de eddig nem volt 

hozzá erőd. Ha fáradt is vagy, akkor is 
érdemes megpróbálkoznod a dologgal, 
mert talán éppen ez okozza az energia-
hiányt.

RÁK Akaratlanul is megbánt-
hatsz valakit, még ha a leg-
jobb szándék vezetett. Jobb 
tisztázni a helyzetet, különben 

a hallgatás leple alatt olyan csomó szület-
het, amit lehetetlen lesz kibogozni.

OROSZLÁN Van valaki a 
környezetedben, akivel 
sokkal több közös van ben-
netek, mint azt eddig hitté-

tek volna. Lehet, hogy egy szoros barát-
ság, vagy akár egy új szerelem is 
kibontakozhat.

SZŰZ Ideje végképp feltaka-
rítani a romokat, és leszámol-
ni azzal, ami a múlt kellemet-
len emlékeiből még ma is 
kísért. Csak akkor tudsz to-

vábblépni, ha valóban képes vagy tisz-
ta lappal kezdeni.

MÉRLEG Extra energiát 
fektetsz valamibe, és ez 
meg is térül, amikor izgal-

mas lehetőség kerül a látóteredbe. Ne 
hagyd elúszni az alkalmat, mindenkép-
pen csapj le a kínálkozó ajánlatra.

SKORPIÓ Valaki csípős 
megjegyzésekkel próbál-
hatja letörni a bizalmadat, 
de ha ezt nem engeded 

neki, akkor nyert ügyed lehet. Csak bízz 
a saját képességeidben, és meg lesz az 
eredmény.

NYILAS Fontos állomáshoz 
érkezhetsz, ahol válaszút 
elé kell állnod. Akárhogy is 

döntesz, legyél biztos abban, hogy va-
lóban szívből hoztad meg a döntést, és 
ne kételkedj magadban. 

BAK Már csak egyetlen lé-
pés választ el a sikereidtől, 
de a szíved közbeszólhat. 

Jól gondold meg, hogy mit miért koc-
káztatsz, nehogy egy hamis trófea mi-
att kelljen feladnod az álmaidat.

VÍZÖNTŐ Régóta tervezgetsz 
valamit, aminek a végére most 
pont kerülhet. Az eredményen 
sok múlik, és talán most még 

nem is érzed ezeknek a dolgoknak a sú-
lyát, de hamarosan megtapasztalod.

HALAK Úgy érzed, te nem ár-
tasz senkinek, valaki mégis 
folyton azt érezteti veled, 

hogy útban vagy. Vannak rossz indula-
tú emberek, ne hagyd, hogy ők megtör-
jenek, akkor sem, ha harcolnod kell a 
helyedért.

HOROSZKÓP
október 23-30.

Sült csirkecomb birssel
Hozzávalók: 10 csirkecomb, 3 krumpli, 2 birsalma, 500 ml 

20%os főzőtejszín, só, bors, fokhagyma, tárkony ízlés szerint, 
olaj a sütéshez.

A csirkecombokat megpucoljuk, megmossuk, ha kell félbevág-
juk, majd befűszerezzük.

Amíg pihennek a combok, a krumplit és a birsalmát megpu-
coljuk, felkarikázzuk, és a beolajazott tepsibe rendezzük őket. A 
főzőtejszínt is összekeverjük a fűszerekkel.

A combokat a karikákra vágott krumplira és birsre helyezzük, 
majd ráöntjük a főzőtejszínt. Előmelegített sütőben, 190-200 fo-
kon fólia alatt fél óráig sütjük, ezután fólia nélkül még addig, míg 
a csirke szép aranypiros nem lesz. Félidőben és a fólia levétele-
kor jól locsoljuk meg a saját levével.

Szentes családi ízei
SZ

ER
D

A

A menü: Tárkonyos krumplileves
 Milánói sertésborda

B menü: Frankfurti leves
Tandori csirkecomb kukoricás rizzsel

Napi desszert: Rizskoch gyümölcsöntettel 

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.

KE
D

D

A menü: Lencseleves virslivel, Sült hurka-
kolbász tört burgonyával és párolt káposztával

B menü: Májgaluskaleves
Bácskai rizseshús

Napi desszert: Gesztenyekrémes palacsinta

H
ÉT

FŐ

A menü: Gölödinleves
Rakott kelkáposzta

B menü: Paradicsomleves 
Rántott csibemáj zöldborsó-főzelékkel

Napi desszert: Gyümölcskehely

CS
Ü

TÖ
RT

Ö
K A menü: Pirított tarhonyaleves

Borsós tokány tésztával
B menü: Sajtos póréhagymakrém-leves

Holstein csirkemell spenóttal
Napi desszert: Almás szelet

PÉ
N

TE
K

A menü: Húsleves
Sajtimádó karaj rizibizivel
B menü: Gyümölcsleves

Gyros-tál
Napi desszert: Túrós palacsinta

HETI MENÜ:
Október 26 - 30. 

28. szerda

A városi könyvtárban 18 órakor Ka-

szás Géza Trianon estje. Közremű-

ködik dr. Varga Tibor jogtörténész. 

30. péntek

A városi könyvtárban 16 órakor a 

Kurca-parti Foltvarró Klub 15 éves 

jubileumi kiállítását megnyitja: Sza-

bó Zoltán Ferenc Szentes város pol-

gármestere. Megtekinthető 2020. 

november 19-ig.

Nov. 4. szerda

A Művelődési és Ifjúsági Házban 18 

órai kezdettel, 80 nap alatt a föld kö-

rül Fábry Sándor önálló estje lesz.

Október

PROGRAMAJÁNLÓ

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 

október 26 - november 2.

Pingvin Patika 
(Szentes, Rákóczi F. u. 12.) 

Telefon: 63/560-332
Készenléti telefon: 30/989-7344

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
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50 éve, 1970. október 15-én - 
többszöri halasztás után - mű-
szakilag átadták a ligeti sport- 
uszoda 33 méteres medencéjét 
és lelátóját. Ez a kerek évforduló 
ad alkalmat arra, hogy visszate-
kintsünk, felelevenítve közked-
velt strandunk klasszikus me-
dencéi létesítésének történetét.

Közhasználatú fürdőmedence 
125 éve létezik Szentesen. Götzl 
Bertalan városi főorvos évtizedes 
küzdelmének is köszönhetően ek-
kor nyitott meg a ligetben az ar-
tézi kisuszoda az akkor már mű-
ködő gőz- és kádfürdő mellett. A  
Schneider József mérnök által ter-
vezett 10 x 16 méteres medencébe 
a Zsigmondi-féle főtéri díszkútról, 
illetve a mellette újonnan fúrt ar-
tézi kútból érkezett a víz. 1895. jú-
lius 14-én kezdte fogadni látoga-
tóit, a belépő- és kabin-használati 
díj 10 krajcár volt. Délelőttönként 
a hölgyek, délután az urak vehet-
ték igénybe, részben a kis mérete, 
no meg jó erkölcs megóvása okán. 
A következő négy évtizedben ez 
volt a szentesi fiatalság kedvenc 
nyári tartózkodási helye. 

Maga a medence ma is megvan. 
Az 1970-es években még haszná-
latban volt – ekkorra a gőz- és 
kádfürdő épületét úttörőházként 
működtették, és a nyári napközis 
táborok résztvevőinek strandja-
ként szolgált a nagy múltú léte-
sítmény.

Az 1930-as évek elején a vízi 
sportok iránt megmutatkozó ér-
deklődés sarkallta dr. Farkas Béla 
főispánt és dr. Lázár Andor or-
szággyűlési képviselőt, hogy 
kezdeményezzék  egy nagyobb, 
minden igényt kielégítő verseny- 
uszoda létesítését. Mattyók Ala-
dár jeles budapesti építészmér-
nök tervében egy 50 méteres 
medence szerepelt, amely a kö-
rülötte létesítendő víkendházak-
kal és parkosított környezettel a 
sport mellett a kikapcsolódást is 
szolgálni hivatott. 

A Szentesi Hírlap 1932. évi tu-
dósításai szerint az év elején hir-
dették meg a versenytárgyalást, 
és a július 15-én a dr. Négye-
si Imre polgármester elnökleté-
vel megtartott értekezleten már 
az ajánlatokról döntöttek. A kút-
fúrási munkálatokra Budai Bálint 
és társa, a medence építésére pe-
dig Szabó László építőmester adta 
a legelőnyösebb ajánlatot. Ezek 
alapján felkérték Cseuz Béla mű-

szaki tanácsost és dr. Szittner Imre 
ügyészt, hogy a szerződéseket ha-
ladéktalanul kössék meg. 

Az értekezlet pénteken volt, jú-
lius 18-án hétfőn elkezdődött a 
kivitelezés. A 3000 köbméternyi 
földmunkát 45 kubikus tíz nap 
alatt elvégezte, ezután a meden-
ce építése két hét alatt befejező-
dött. Beépítettek 250 köbméter 
betont 1250 kg vasat. A parkosítás 
Matyó Sándor városi főkertész ter-
vei alapján szintén megkezdődött.

Augusztus 30-án feltöltötték a 
medencét – ez alkalomra Buda-
pestről úszóedző érkezett, hogy 
néhány napig edzést vezessen a 
szentesi versenyzőknek. 

Az uszodaépítés költsége 33 
ezer pengő volt. Ebből 21 ezer 
pengőt dr. Lázár Andor ország- 
gyűlési képviselő közbenjárásával 
az Országos Testnevelési Tanács 
(OTT) biztosított, a többit Szentes 
fedezte. Az építési területet a vá-
ros ingyen ajánlotta fel.

Az 50 méteres medence felava-
tása 1932. szeptember 4-én dél-
után zajlott le a 120 úszó részvé-
telével szervezett nagyszabású 
verseny keretében, a város és a 
megye előkelőségei és több ezer 

lelkes néző részvételével. Az ava-
tásról és a korabeli uszodai kör-
nyezetről a Szentesi Levéltár szá-
mos sajtófotót őriz.

A versenyuszodának és a lel-
kes szentesi sportembereknek 
köszönhetően a következő évti-
zedekben a város az úszó- és vízi-
labdasport egyik erőssége lett, 
dacára annak, hogy az 50 méte-
res medence egyre inkább szűk 
keresztmetszetnek bizonyult. Az 
1960-as évek végén a tanács és a 
pártbizottság kezdeményezte egy 
új fedett uszoda megépítését. Eh-
hez megnyerték az Országos Terv-
hivatal 1 millió forintos támogatá-
sát, a tanács pedig megszavazott 
650 ezer forintot, illetve fél millió 
értékű társadalmi munkát. 

Ünnepelt jubilánsunk a 33 1/3 
méteres, 8 rajthelyes versenyuszo-
da létesítése azonban nem indult 
könnyen. Az építtető Szentes Vá-
rosi Tanács megbízásából 1969-
ben típusterv alapján elkészültek 
a kiviteli tervek, amelyek az anya-
gi lehetőségek függvényében le-
hetővé tették a csempe-borítást, 
illetve a későbbi lefedést. A kivá-
lasztott helyen a Fáklya SK NB II-es 
kézilabdacsapatának pályája volt, 

amely a liget rendezési tervének 
keretében új helyet kapott.

A beruházás ellenőrző szerva a 
Csongrád megyei Beruházási Vál-
lalat a medence és a töltő-ürítő 
rendszer kivitelezésével a Kiskun-
félegyházi Építőipari Vállalatot bíz-
ta meg 1969. októberi határidővel. 
Ekkorra azonban a Szentesi Élet 
képes tudósítása szerint csak a be-
ton alapzat készült el. A következő 
határidőt 1970. június 15-re tűzték 
ki, de ezt cement-problémák mi-
att már 1969-ben 3 hónappal ké-
sőbbre kellett tenni. A szigorodó 
technológiai előírások miatt újabb 
1 hónapos halasztás következett 
1970. október 15-re.

A betonozás augusztus végé-
re fejeződött be. Szeptember-
ben a lakatosmunkák zajlottak, 
majd a hónap végétől a medence 
műkő szegélyének elhelyezése és 
a csempézés történt meg – ment-
ségként szolgálhat, hogy ez utób-
bit eredetileg későbbre tervezték.

Végül 50 éve, 1970. október 15-
én megvolt a műszaki átadás, ami 
annyit jelentett, hogy a medence 
vízkész állapotba került. A tényle-
ges használatba vételhez még hát-
ra volt a medencét övező 2 méter 
magas és 6 méter széles töltés bur-
kolása, valamint a lelátó alá terve-
zett sportolói öltözők kialakítása. 

A víz hőfokának beállításához 
az üzemeltető Csongrád megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalat töl-
tővezetéket épített ki a Kertésze-
ti Kutatóintézet termálkútjától. 
Ez biztosította, hogy a sportolók 
a hűvösebb napokban is edzése-
ket tarthassanak. A nagyközön-
ség számára a messzebb levő 
nyári öltözők viszont még jó ide-
ig nem tették lehetővé a szezon 
utáni használatot. Számukra így 
1971. május 1-jével, a fürdőidény 
szokott kezdetétől nyílt lehetőség 
az új uszoda használatba vételére.

A 33 méteres versenymeden-
ce mellé 1975-ben tanmedence 
épül, 2002-től pedig több menet-
ben zajlik a strand rekonstrukció-
ja és bővítése – célul tűzve ki mind 
a széles vendégkör, mind pedig a 
versenysport minőségi kiszolgá-
lását.

Összeállította:  
Tímár Ferenc 

Fotók:  
Szentesi Levéltár és  

Tofán Sándor

Szentes arculata régen és ma

33 méteres és 50 éves - medence-sztorik a ligetből
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Nyerjen a Szentesi Életben!
Előző számunkban megjelent keresztrejt-

vény megfejtése: „Az igazság sokkal fontosabb, 
mint a tények”. (Frank Lloyd Wright)

E heti nyertesünk: Kiss Margit
Nyereménye a Zene-Világ-Zene koncertso-

rozat oktbóber 22-i ünnepi koncertjének pá-
ros belépője.

Ezen a héten A Zene-Világ-Zene sorozat no-
vember 6-i koncertjének  (Kozma Orsi: Találko-
zások) páros belépőjét sorsoljuk ki.

Vízszintes: 1. Johann Wolfgang von Goethe 
német író, költő gondolatát idézzük. (Folytatás 
a vízszintes 1., 32. és a függőleges 61. számú so-
rokban). 11. Ta… - meglel. 12. Egész. 13. Nemes 
ember. 14. Az orrához. 15. Egyiptom lakója. 
17. A kezdetektől. 20. Kivív valamit. 21. Mun-
ka, feladat. 23. Magasztos költemény. 24. …yák 
– rendőr (szleng). 25. Talmi. 26. Horony, vájat. 
28. Érvényesül. 29. A -va képző párja. 30. Vágó-
felület. 32. Az idézet második sora. 38. Emelke-

dő, lejtő. 40. Mosópormárka. 42. Harapós. 43. 
Óriáskígyó. 44. Dísze. 46. Angol sör. 47. Rábe-
szél. 49. Kálium, molibdén és nitrogén vegy-
jele. 51. H… - hangos nevetés. 53. …-pirul – 
röstelkedik. 55. Étel. 57. A végén megered! 58. 
USA-állam. 60. Csokoládéféle. 61. Asztácium és 
túlium vegyjele. 62. Karinthy Frigyes szerint így 
ordított fel Arkhimédész! 65. Félig-meddig íz-
lett! 66. Házbérlőt. 69. Gyártást ellenőrző. 71. 
Kén és rénium vegyjele. 72. Tollforgató. 74. Si-
vító azonos hangzói. 75. Római ötszázegyes.

Függőleges: 1. Névnapjukat február 20-án 
ünneplő emberek. 2. Befagyasztott, lefoglalt. 
3. Izraeli légicég. 4. Mássalhangzó kiejtve. 5. 
A máj termeli. 6. Ágyneműrugózat. 7. Francia 
utca. 8. Szigetlakó nép. 9. Fekete István gólyája. 
10. Hamis észoka. 16. Édesség. 18. Patás háziál-
lat. 19. Valami kezdete!. 20. Alkonyati. 22. Suba, 
felsőkabát. 24. Dalmácia „fővárosa” olaszul. 27. 
Tartárrész! 28. Hélium vegyjele. 30. Ádám pár-

ja. 31. Erdőcskét. 33. Bálványoz, csodál. 34. Ada 
… - kis sziget volt a Dunán. 35. Erbium vegyje-
le. 36. Névelővel: kunyhó. 37. Valaha élt. 38. He-
avy … - alternatívrock-zenei világ. 39. Rendes, 
tisztességes. 41. Angol költő (John). 45. Több-
féle húros, pengetős hangszeren játszó. 48. Az 
Egyesült Királyság egyik legfontosabb víziútja. 
50. Dermedt, rugalmatlan. 51. Rangjelző elő-
tag. 52. Amerícium vegyjele. 54. Sarja. 56. Be-
következik. 58. A Nagy-Rajna mellékfolyója, és 
a leghosszabb folyó, amely Svájcon belül emel-
kedik és végződik. 59. …z – gépkocsi része. 61. 
Az idézet harmadik sora. 63. Régen szabóra is 
mondták. 64. Csekély. 67. Atlasz, röviden. 68. 
Kokas párja. 70. Metronóm-darab!. 73. Cin. 74. 
Sopron határai!

Beküldendő a vízszintes 1., 32., valamint a 
függőleges 61. számú sorok megfejtése szer-
kesztőségünk címére (Kossuth tér 5., E-mail: 
szentesielet@gmail.com) szerda délig.
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FÉRFI BŐRDZSEKI ÉS INDUKCI-
ÓS FŐZŐLAP ELADÓ. TELEFON: 
30/9149-752 

OROSHÁZA KÖZPONTI RÉSZÉN  
1,5 SZOBÁS, EGYEDI GÁZOS, ÖSZ-
SZKOMFORTOS HÁZRÉSZ, PINCÉ-
VEL, KERTTEL,  SZERELŐAKNÁS 
GARÁZZSAL SÜRGŐSEN ELADÓ. 
TELEFON: 70/633-1620

A GARÁZSBÖRZE TELJES ÁRU-
KÉSZLETE, MINŐSÉGI SAJÁT TER-
MÉKEKKEL, ÉS HEGEDŰ ELADÓ. 
TELEFON: 70/605-5252

ELADÓ KÖNYVEK THE TIMES 
ATLASZOK. VILÁGTÖRTÉNELEM, 
RÉGÉSZET, FELFEDEZÉSEK, RE-
ADER’S DIGEST, KIADÓ: VARÁZS-
LATOS FÖLDKÖRÜLI UTAZÁS. 
RÉGI FESTŐK ALBUMAI PL.: MED-
NYÁNSZKY, CSÓK ISTVÁN, SZÍ-
NÉSZEK ÉLETRAJZAI. TELEFON: 

30/7009247

ÉRTÉKESÍTÉSI GYAKOR-
LATTAL RENDELKEZŐ FIATAL 
HÖLGY MUNKÁT KERES. TELE-
FON: 30/945-7715, 20/418-9443, BE-
SZY11@GMAIL.COM

NAPRAFORGÓ OCSÚ ELADÓ 
ZSÁKKAL EGYÜTT. 350 FT/ZSÁK. 
SZENTES, SZEDER I. U. 16.

ELADÓ FÉRFI KERÉKPÁR KO-
SÁRRAL, DINAMÓVAL 15.000 FT-
ÉRT. TELEFON: 30/6601-201

MUNKÁT KERESEK 4-6 ÓRÁ-
BAN. TELEFON: 0620/240-6224

FRANCIAÁGY, SZEKRÉNYSOR, 
ÉTKEZŐ ASZTAL 4 DB KÁRPITO-
ZOTT SZÉKKEL, SZŐNYEGEK EL-
ADÓK. TELEFON: 30/323-1759

LESLIE L. LAWRENCE GYŰJTE-
MÉNY, ELEKTROMOS HÚSDARÁ-
LÓ, SZENNYVÍZ-SZIVATTYÚ EL-
ADÓ. TELEFON: 0630-4535216.

FÓLIA CSÉVECSŐ ELADÓ. TE-
LEFON: 20/389-0248

FIATAL CICÁK ÉS KISCICÁK 
INGYEN ELVIHETŐK. TELEFON: 
63/444- 648, 30/6858 866

2222M2 BEÉPÍTETLEN TELEK, 
VÍZZEL, VILLANNYAL, HÉTVÉ-
GI HÁZZAL ELADÓ. TELEFON: 
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 ZO-
MÁNCOS FÜRDŐKÁD 160 CM-ES 
ELADÓ. TELEFON: 30/345-2596

MINŐSÉGI BORSZŐLŐ EL-
ADÓ FELDOLGOZÁSRA. TELE-
FON:70/591-7892

KIPUFOGÓT KERESEK (KATALI-
ZÁTOR) MEGVÉTELRE. TELEFON: 
20/5080-733

SZÉP KISCICÁK INGYEN ELVI-
HETŐK. TELEFON: 63/312-911

BEREKBEN KERT, KIS HÁZZAL 
ELADÓ. TELEFON: 63/311-325

MŰVIRÁGOK, KOSZORÚK MÁR 
80 FT/DB-TÓL. TELEFON: 30/999-
3610

CSIGAEVŐ FUTÓKACSA EL-
ADÓ. TELEFON: 20/417-7371

HIRDESSEN INGYEN!
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Hering Viktor

Gyöngyösön léptek szőnyeg-
re a Dr. Papp László Birkózó 
Egyesület diák II-es korosztá-
lyú fiataljai az elmúlt hétvé-
gén. Az eredeti tervek szerint 
kilenc szentesi sportoló uta-
zott volna, de betegség miatt 
hárman kénytelenek voltak 
itthon maradni. A hat birkózó 
azonban kitett magáért, hiszen 
a több mint száztíz versenyzőt 
és több régiót felvonultató me-
zőnyben a szentesi delegáció 
egy-egy arany, ezüst és bronz- 
érmet és két ötödik helyezést 
ért el. 

– Végre birkózhattak a fiata-
lok, és most ez volt a legfonto-

sabb ezen a hétvégén – mondta 
lapunknak Mazula Erik, az egye-
sület vezetőedzője. – Az nagyon 
érződött – minden versenyzőn, 
nem csak a mieinken -, hogy nem 
voltak olyan „élesek” a birkózók, 
most volt látható igazán, hogy 
mennyire hiányzik az elmúlt hat 
hónap valamennyiük sportoló 
életéből. Sok volt a hiba, kissé bá-
tortalanok voltak a fiatalok, ezen 
biztos, hogy változtatnunk kell a 
következő időszakban. A csapat-
versenyben viszont nagyon szé-
pen szerepeltünk, húsz együttes 
közül a harmadik helyen végez-
tünk összetettben. A srácok közül 
Puskás Zalán az első, Dóczi Gergő 
a második, Paczolay Dávid a har-

madik helyet szerezte meg, Sági 
Attila és Barna Milán ötödik lett, 
Bogyó Benedek pedig a hetedik 
helyen végzett.

A gyerek korosztályú verseny-
zők szombaton Karcagra utaz-
nak, a szentesi színeket három 
birkózó képviseli.

Palicska Irén

A tavalyi bajnokság után 
újabb országos versenyt szer-
vezett a szentesi Veritas Fit-
ness FitKid Sportegyesület a 
múlt szombaton. 19 klub 207 
sportolója mérte össze tudását 
a szőnyegen, a városi sportcsar-
nokban. A házigazda egyesület 
12 egyéni és 1 csapat nevezését 
9 éremre tudta váltani. A baj-
nokság után Kardos-Papp Réka 
alapító, főszervező értékelte la-
punknak az eseményt. 

Az országos bajnokság egy áp-
rilis 4-i, elmaradt verseny pótlása 
volt. Sokat egyeztettek a szövet-
séggel, hogy egyáltalán megren-
dezzék-e vagy sem. A súlyosbodó 
járvány-helyzet miatt először úgy 
gondolták, hogy lemondják, de 
végül mégis úgy döntöttek, hogy 
az ebben a kategóriában szerep-
lő gyerekek is - majdnem egy év 
kihagyás után - tudjanak verse-
nyezni. 19 egyesülettől 207 neve-
zés érkezett. – Ez élsport, sokáig 
nem lehet verseny nélkül hagy-
ni a lányokat. A tavaszi karantén 
pont a versenyidőszak kellős kö-
zepén ért minket, a hirtelen jött 
leállást mentálisan nagyon nehéz 
volt feldolgozni. Nekünk például 
az Eb-kvalifikációnk úszott el, 16-
17 éves versenyzőink mentek vol-
na az őszi Eb-re, akik számára ez a 
sport lassan a végéhez közeledik. 
Edzőként tovább folytathatják 
a pályafutásukat, de versenyző-
ként nem. Szerencsére a szövet-
ség úgy határozott, hogy jövőre 
nem változtatja meg a kategóri-
ákat, ugyanabban a korcsoport-
ban versenyez mindenki, mint az 

idén – mondta Kardos-Papp Réka. 
A sportolók a hétvégén A, B 

és Dance kategóriában indulhat-
tak. A Dance kategóriában azok a 
gyerekek szerepelnek, akik most 
kezdik a versenyzést. A Veritas 12 
egyéni és 1 csapat nevezését 9 
éremre tudta váltani, amiért a lá-
nyok keményen megdolgoztak. 
– Az elmúlt pár év alatt nagyon 
sokat fejlődtünk, 9 versenyzővel 
kezdtünk, ma 30 versenyzőnk van, 
és mindenki nagyon szépen sze-
repel – hangsúlyozta az alapító. A 
bajnokságot sikeresnek értékelte 
az Országos FitKid Szövetség fő-
titkára, az elnök és az egyesületek 
is. Sok mindenre kellett odafigyel-
ni a jelenlegi járvány-helyzetben, a 
lázmérésre, a folyamatos fertőtle-
nítésre és a szájmaszk viselésére. A 
szentesi KONTASET által fejlesztett 
és gyártott új lázmérő hőkamerát 
is felállították a bejáratnál, a ver-
senyzők regisztrációjánál pedig a 
kisebb készüléket helyezték el. 

– Nagyon élvezték a gyerekek, 
igazi kuriózum volt a számukra. Az 
országban ez volt az első sport-
verseny, ahol alkalmazták ezeket 
az eszközöket. A szülők is nagyon 
együttműködőek voltak, a szigo-
rú szabályok szerint minden kisko-
rúval egy kísérő jöhetett. A szoká-
sos 1-2 eredményhirdetés helyett 
ötöt rendeztünk. Nagyon köszö-
nöm a csapatomnak, hiszen is-
mét olyan szülői összefogással 
tudtuk megszervezni a versenyt, 
hogy nekem csak koordinálni kel-
lett a feladatokat, mindenki tud-
ta és tette a dolgát. A sportcsar-
nok munkatársainak is köszönjük 
az együttműködést, hiszen folya-
matosan dolgoztak, fertőtlenítet-
tek. Nagyon igyekeztünk, és úgy 
néz ki, hogy sikeresen. Reméljük, 
hogy jövőre már nem ilyen körül-
mények között kell megrendez-
nünk a bajnokságot – fogalma-
zott a szervező. 

Megváltoztak a körülmények 

a Veritas Fitness FitKid Sporte-
gyesületnél is.  – A hétköznapja-
ink nagyon sanyarúak, új helyen 
kezdtük az edzéseket az idén. A 
mi sportunk tornaterem-függő, 
szükségünk van eszközökre, tata-
mi szőnyegre, bordásfalra, zsámo-
lyokra. A korábbi helyszín, a Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Isko-
la nem tudott több napot bizto-
sítani, a gimnáziumtól pedig kap-
tunk heti hármat, de ahogy hétfőn 
befogadtak minket, pénteken ki-
jött a kormányrendelet, hogy 
a tornatermeket nem használ-
hatják a külsős egyesületek, így 
mennünk kellett. Először a Mó-
ricz Zsigmond Művelődési Ház-
ban edzettünk, most pedig beke-
rültünk az ifjúsági házba, heti két 
alkalommal, de már ez is óriási le-
hetőség, hogy a lányaink készül-
hessenek – zárta a beszélgetést 
Kardos-Papp Réka. 

Kilenc érem a hazai rendezésű FitKid bajnokságon

Gyöngyösről hoztak érmeket a birkózók
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Sebők Tamás

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont tájékoztatja sportolóit és 

vendégeit, hogy a hétvégén megkezdődnek a téli sátorhúzási és 

karbantartási munkálatok.

• A 25 méteres medence sátorhúzása, takarítása, karbantartása és 

feltöltése október 25-én, vasárnap kezdődik és előreláthatólag no-

vember 6-án, pénteken fejeződik be. A medencét november 7-én, 

szombaton nyitja meg az üzemeltető.

• A 33 méteres medence sátorhúzása, takarítása, karbantartása és 

feltöltése október 24-én, szombaton kezdődik és előreláthatólag no-

vember 8-án, vasárnap fejeződik be. A medencét november 9-én, hét-

főn nyitja meg az üzemeltető.

Hering Viktor

A több kulcsjátékosa mel-
lett a vezetőedzőjét is nélkü-
löző Hungerit Szentesi VK női 
vízilabdacsapata hazai meden-
cében kapott ki a friss Magyar 
Kupa-győztes Dunaújváros 
együttesétől az elmúlt hétvé-
gén. A mieink szombaton a Fe-
rencváros vendégei lesznek a 
fővárosban. 

Matajsz Márk távollétében is-
mét dr. Dömsödi József ült a 
Hungerit kispadján a hétvégi, 
Dunaújváros elleni bajnoki ösz-
szecsapáson. Az amúgy sem túl-
ságosan hosszú kispad tovább 
rövidült, hiszen Kövér-Kis Réka, 
Polák Zsófia és Varga Viktória sem 
állt a szakmai stáb rendelkezésé-
re, így újabb serdülőkorú vízilab-
dázó mutatkozhatott be az élvo-
nalban Forgó Judit személyében. 
Rajta kívül is akadt jócskán fiatal 
játékos a csapatban, hiszen pél-
dául Mácsai Kata decemberben 
tölti be a tizenhatodik (!) élet-
évét… A vendégek ellenben ru-
tinos, nagy csatákat megélt já-
tékosokkal érkeztek, elég csak 
Szilágyi Dorottya vagy Gurisatti 

Gréta nevét említeni. A várakozá-
soknak megfelelően kezdődött 
a találkozó, a vendégek gyorsan 
kétgólos előnyre tettek szert, ám 
Kádár és csiszár góljaival egyen-
lített a Hungerit. Az első negyed 
hátralévő részében az újvárosiak 
még kétszer voltak eredménye-
sek, a második nyolc percben vi-
szont alaposan helybenhagyták 
a mieinket, így a félidőben 2-11 
állt az eredményjelző táblán. A 
harmadik és a negyedik negye-
det döntetlenre hozta le a csapat, 
így értelemszerűen a különbség 
sem csökkent a két gárda között 
a találkozó végére, amit végül 17-
8-ra nyert Mihók Attila együttese. 
A vendégek vezetőedzője a talál-
kozót követően elmondta, hogy 
az utolsó két mérkőzésük meg-
lehetősen kaotikusra sikeredett, 
ezért ezt a találkozót arra szeret-
ték volna felhasználni, hogy ren-
det tegyenek a fejekben, és ez 
úgy tűnik sikerült is. dr. Dömsödi 
József, a Hungerit megbízott ve-
zetőedzője arról beszélt, hogy az 
emberelőnyös helyzeteket rossz 
arányban használták ki és az el-
adott labdák száma is magasabb 
volt a megengedettnél. – Tudtuk, 

hogy ellenfelünk gyors, kontrák-
ra épülő vízilabdát játszik, ebben 
nem tudtuk megakadályozni 
őket. Ettől függetlenül úgy gon-
dolom, hogy fiatal csapatunk 
szórakoztató mérkőzést játszott 
a kupagyőztes Dunaújvárossal – 
zárta értékelését a női szakág ve-
zetője. 

Valóban, az elmúlt két fordu-
lóban azzal a két együttessel 
mérkőzött a Szentes, amelyek 
nagy valószínűséggel a bajno-
ki döntőben is megmérkőznek 
majd egymással. A Hungerit cél-
jai idén teljesen mások, egy rop-
pant fiatal átlagéletkorú, épülő-

ben lévő együttes formálódik a 

ligeti uszodában. A lányokra hét-

végén újabb nehéz feladat vár a 

fővárosban, hiszen a dobogóért 

küzdő Ferencváros ellenfelei lesz-

nek Füsti Molnár Jankáék.

A Fradi vendége lesz a Hungerit

Női vízilabda OB I., 4. 
forduló:

Hungerit Szentesi VK –  
Dunaújváros 8-17  
(2-4, 0-7, 3-3, 3-3)

A szentesi gólszerzők: Kádár 
(3), Csiszár (2), Mácsai K., Döm-
södi, Kerem

Sátorhúzás az uszodában
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Hering Viktor

Egy nap alatt három külön-
böző korosztályú csapat bajno-
ki mérkőzésén ült a kispadon 
Oltyán Gyula, a Yordo Szentes 
gyermek lány együttesének a 
vezetőedzője. Matajsz Márk tá-
vollétében a kiváló szakember 
a saját gyermek csapata mel-
lett a serdülő és az ifjúsági kor-
osztályú lányok mérkőzését is 
a kispadról vezényelte a BVSC 
ellen múlt vasárnap.

– Nem mindennapos történet, 
hogy egy vezetőedző egy nap alatt 
háromszor is „meccseljen”. Hogy 
kerülhetett erre sor?

– Amikor kiderült, hogy Márk-
nak kényszerpihenőre kell vo-
nulnia, akkor az ő edzői felada-
tait én vettem át. Szerencsére 
korábban a Szeged elleni mér-
kőzés alkalmával már ismerked-
hettem az ifjúsági csapat játé-
kosaival, akik a felnőttek között 
is szerepelnek, illetve ellátogat-
tam a felnőtt együttes edzésére, 
hogy még jobban megismerjük 
egymást.

– Volt-e fontossági sorrend a há-
rom mérkőzés között?

– Néhány héttel ezelőtt mind-
három csapatunk - igaz voltak 
hiányzóink is - kikapott a Va-
sutastól, a gyermek és a serdü-

lő együttesünk ráadásul a várt-
nál nagyobb gólkülönbséggel. A 
mostani célunk az volt, hogy el-
kerüljük a hasonló arányú veresé-
get, és hogy éreztessük, bennün-
ket nem lehet leírni.

– A BVSC ellen a serdülők kezd-
tek, majd a gyermek és az ifjúsági 
csapat következett…

– A serdülők tizenegy gól-
lal maradtak alul, de a találkozó 
végén már pihentettem azokat 
a játékosokat, akikre az ifjúsági 
csapatban is számítottam. A gye-

rekek 13-10-re kaptak ki, de ez 
is előrelépés a fővárosi 20-5-ös 
vereséghez képest, ráadásul na-
gyon jó mérkőzést vívtak a leg-
kisebbek három meghatározó 
játékosunk nélkül is. A napot az 
ifjúsági együttes zárta. Korábban 
a Sipos Edit tornán már legyőztük 
a BVSC-t a döntőben, három hete 
a bajnokin viszont egy utolsó má-
sodperces találattal alulmarad-
tunk ellenük. Azt tudtuk, hogy ha 
most több góllal nyerünk, akkor 
csoportelsők vagyunk, és kedve-

zőbb pozícióból várhatjuk a foly-
tatást. Végül szép játékkal 15-11-
re nyertünk. Remek generációról 
van szó, nagyon meg kell becsül-
nünk ezeket a lányokat. 

– Mennyire zsigereli ki ezeket a 
fiatalokat az, hogy több olyan vízi-
labdázó is van, aki a felnőttek kö-
zött is játszik, de a serdülő és az 
ifjúsági együttesben is helyt kell 
állnia?

– Nagyon nagy kihívás meg-
találni a helyes terhelés nagysá-
gát, nehogy túleddzük őket, és 
megsérüljenek, de én is és Márk 
is igyekszünk megfelelő pihenő- 
és regenerációs időt is biztosíta-
ni számukra.

– Egy mérkőzés is borzasztó-
an megterhelő egy edző számára, 
nemhogy három. Ön hogy tudta 
végigvinni ezt a különleges vasár-
napot?

– Fogalmam sincs, de szerin-
tem hatalmas lökést adott az, 
hogy a gyerekek és a serdülők is 
jól teljesítettek, ez aztán lendü-
letet adott az utolsó összecsa-
páshoz. Ha most megnéznénk a 
mérkőzésről készült felvételt, va-
lószínűleg akadna olyan mozza-
nat, amikor rossz döntést hoz-
tam, de összességében az ifik 
szép győzelmet arattak. Az biz-
tos, hogy aznap este gyorsan el-
aludtam. 

Oltyán Gyula különleges vasárnapja

Sebők Tamás

A megyei I. osztályú labdarú-
gó bajnokság 9. fordulójában 
megszakadt a Szentesi Kini-
zsi SZITE csapatának 6 mérkő-
zés óta tartó győzelmi soroza-
ta. Koncz Zsolt legénysége a 
bajnokesélyes Makóhoz uta-
zott október 16-án, 2-0-s vere-
ség ellenére nem lehet panasz 
a mieink játékára. 

– Az elsődleges célunk az volt, 
hogy megnehezítsük a jobb 
erőkből álló Makó dolgát. Ezt tel-
jesítette a csapat: szervezett és 
fegyelmezett futballt mutattak a 
játékosaim. A támadásoknál érez-
tem hiányosságokat, de itt most 
olyan dolgokról van szó, amit to-
vábbi edzésmunkával a jövőben 
tudunk majd fejleszteni. Mindent 
összevetve úgy érzem, nagyon jó 
mérkőzésen vagyunk túl, és szé-
pen helytállt a csapat – nyilatko-
zott a mérkőzést követően Koncz 
Zsolt, a Kinizsi játékos-edzője.

A csapat vezetője hozzátette, 
reméli, a hétvégi mérkőzésből 
is tud erőt meríteni együttese – 
Azt gondolom, egyáltalán nem 
kell csalódásként megélnünk 
ezt a vereséget, a csapat megta-
pasztalhatta, hogy mi is az a szint, 
amit mi is szeretnénk elérni. Az 
Újszeged ellen szombaton a tá-

madó-játékunkra építünk majd, 
hiszen – talán nem is kell monda-
nom – ezen a mérkőzésen csakis 
a győzelem az elfogadható ered-
mény. Célunk, hogy folytassuk azt 
a sorozatot, amit korábban sike-
rült elérnünk. Bízom benne, hogy 
a makói mérkőzés ellenére pozi-
tívan, elhivatottan lépünk pályá-

ra a hétvégén – folytatta Koncz, 
aki zárásként a szentesi publikum 
méltatását is megköszönte. 

– Nagy öröm valamint jóleső 
érzés a csapat és a Szentesi Kinizsi 
számára is, hogy fordulóról-for-
dulóra, egyre többen látogat-
nak ki a Pusztai László Sportte-
lepre megyei I-es mérkőzésekre. 
Buzdításuk sokat jelent a csapat-
nak, reméljük, az őszi szezon utol-
só összecsapásain is segítenek 
majd bennünket. Köszönjük tá-
mogatásukat – zárta gondolatait.

A Makó nyert, de helytállt a Kinizsi

Csongrád - Csanád 
Megyei I. osztály 9. 
forduló

Szentesi Kinizsi: Tóth L. 
– Varga (Lázár, 56.), Pálesz, 
Koncz, Antman (Bertók G., 
78.), Lőrincz, Prozlik (Légrá-
di, 78.), Szarvas (Molnár, 86.), 
Vincze, Kerepeczki, Szeles. 
Játékos-edző: Koncz Zsolt.
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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

Lepje meg szeretteit 

Szentesi Élet elo"fizetéssel!

szentesiélet

Éves díj: 9620 Ft.

tavalyi áron!Fizessen elo" 


