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A Volánbusz Zrt. ünnepi közlekedési
rendre vonatkozó tájékoztatója
A karácsonyi, szilveszteri es újévi ünnepek, valamint az alap- es középfokú tanintézmények téli
szünete körüli napokon Szentes Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbuszjáratait a
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet figyelembevé-

Főszerkesztői ajánló

Kellemes lapozgatást!

telével - az országos menetrendi naptárnak megfelelően, illetve egyelőre azt feltételezve, hogy a
járványügyi intézkedések további szigorítást nem
tesznek szükségessé - az alábbi közlekedési rend
szerint közlekednek:

Dátum

Naptári nap

Közlekedési rend

2020. december 11.

péntek

munkanap, iskolai előadási nap

2020. december 12.

szombat

iskolai előadási nap, áthelyezett munkanap

2020. december 13.

vasárnap

munkaszüneti nap

2020. december 14.

hétfő

munkanap, iskolai előadási nap

2020. december 15.

kedd

munkanap, iskolai előadási nap

2020. december 16.

szerda

munkanap, iskolai előadási nap

2020. december 17.

csütörtök

munkanap, iskolai előadási nap

2020. december 18.

péntek

munkanap, iskolai előadási nap

2020. december 19.

szombat

szabadnap

2020. december 20.

vasárnap

munkaszüneti nap

2020. december 21.

hétfő

tanszünetben munkanap

2020. december 22.

kedd

tanszünetben munkanap

2020. december 23.

szerda

tanszünetben munkanap

2020. december 24.

csütörtök

szabadnap

2020. december 25.

péntek

munkaszüneti nap

2020. december 26.

szombat

munkaszüneti nap

2020. december 27.

vasárnap

munkaszüneti nap

2020. december 28.

hétfő

tanszünetben munkanap

2020. december 29.

kedd

tanszünetben munkanap

2020. december 30.

szerda

tanszünetben munkanap

2020. december 31.

csütörtök

tanszünetben munkanap

2021. január 01.

péntek

munkaszüneti nap

2021. január 02.

szombat

szabadnap

2021. január 03.

vasárnap

munkaszüneti nap

2021. január 04.

hétfő

munkanap, iskolai előadási nap

Hivatkozással a korábbi évek gyakorlatara, Szentes Varos helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2020. december 24-én
(csütörtökön) a helyi autóbuszjáratokat a szabadnapi menetrend szerint, 2020. december 31-én
(csütörtökön) a tanszünetes munkanapi menet-

rend szerint, mindkét napon járatleállítások nélkül
tervezzük közlekedtetni.
Természetesen amennyiben a járványügyi intézkedések a fenti közlekedési rend módosítását teszik
szükségessé, úgy tájékoztatással leszünk Önök felé.
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2020. december 4.
Palicska Irén, Sebők Tamás
A hagyományokhoz híven az
advent első vasárnapját megelőző pénteken a város vezetői felkapcsolták Szentes díszkivilágítását, majd vasárnap
az első gyertyát is „meggyújtották” a Kossuth teret díszítő
koszorún.
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Megkezdődött az adventi időszak

Felkapcsolták
díszkivilágítást
Ünnepi fények lepték el a várost
november 27-én kora este, amikor
Szabó Zoltán Ferenc polgármester, Kiss Csaba alpolgármester és dr.
Sztantics Csaba jegyző közösen felkapcsolták a város karácsonyi díszkivilágítását.
Szabó Zoltán Ferenc beszédében rámutatott, a kellemes évnyitó, a furcsa tavasz, a kicsivel szabadabb nyár után egy borongós,
szomorú ősz érkezett el. – Az elmúlt években Szentes város önkormányzata mindig arra törekedett, hogy az adventi időszakhoz
közeledve, az ünnepi fények felkapcsolása a városban egy vidám,
örömteli pillanat legyen. A 2020as év azonban – mint oly’ sok más
területen – ebben is más. Szeretnénk alpolgármester úrral és jegyző úrral egy reményteli fénysugarat
adni ezzel a 2021-es esztendőnek –
mondta a városveztő.
Szabó Zoltán Ferenc a felgyulladó fényeket a közelmúltban elhunyt Balázs Fecó, Benkő László,
Mihály Tamás és Diego Armando
Maradona emlékének ajánlotta.

kész beszélt a várakozás időszakáról. A város adventi koszorúját minden évben más virágbolt díszíti fel,
az idén rendhagyó módon, a 30
éves fennállását ünneplő Hungerit
Zrt. vállalta ezt a feladatot. Az ünnepi gondolatok után Veres-Ravai
Réka és Szabó Zoltán Ferenc együtt
gyújtották meg az első gyertyát.

Kigyúlt az első gyertya a
város adventi
koszorúján
Szentesen régi hagyomány,
hogy advent vasárnapjain a város
vezetője és az egyházak képviselői
közösen gyújtják meg a gyertyákat
a Kossuth téren felállított koszorún.
November 29-én Szabó Zoltán Ferenc polgármester köszöntője után
Veres-Ravai Réka evangélikus lel-

Advent a csend, a türelem, a várakozás és az egymásra való odafigyelés időszaka. Ez az időszak,
amikor készülünk karácsony ünnepére, elcsendesedünk és várakozunk a következő hetekben, fo-

galmazott Szabó Zoltán Ferenc.
Veres-Ravai Réka, a szentesi evangélikus egyházközség lelkésze a
130. zsoltár 6. versét választotta
gondolatai vezérfonalának: „Lelkem várja az Urat, jobban, mint az
őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.” Majd Szabó T. Anna versének
címét idézte: Az ünnep azé, aki várja. – Ez a mondat nagyszerűen mutatja meg az advent lényegét. Ma,
az első vasárnapon elkezdődik az
ünnepvárás. Advent szavunk a latin
adventus Domini kifejezésből ered,
az Úr eljövetele. Ez az időszak arról

szól, hogy jön az Úr, érkezik Jézus.
Ha várjuk őt, olyan erősen, mint az
őrük a reggelt, akkor számunkra is
elhozza ezeket az ajándékokat a
megváltásunkat, a lelkünk megtisztulását, békét és örömöt – mondta
a lelkész, aki mindenkinek áldott és
békés várakozást kívánt.
Az ünnepi gondolatok után Veres-Ravai Réka és Szabó Zoltán Ferenc együtt gyújtották meg a város
főterét díszítő adventi koszorún az
első gyertyát.
fotók: Tofán Sándor
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Pozitív változások a 10 -es körzetben
Agócs Lászlóné, a 10-es számú választókörzet önkormányzati képviselője örömmel értesíti a lakosokat, hogy számos pozitív változás történt a városrészben, melyekről most lapunknak is beszámol.
A lapistói úton a felezővonal felfestése megtörtént, a Schweidel utcában kihelyezték az 5 tonnás gépjárművel és mezőgazdasági géppel behajtani tilos és a 30 km/órás
sebességkorlátozó táblákat. A lakosság kérésére a Berek, zárt kertek és a Vajda telep,
Csaba és Akácfa utca 30-as övezetté lett nyilvánítva. A Gógány utcában is kihelyezik a
sebességkorlátozó táblát, a Béke és Vecseri utcába pedig autóbusszal behajtani tilos.
– Ezúton is kérnék mindenkit, vigyázzunk egymásra az utakon, a közösségekben és
legfőképpen a családban – írta a képviselő szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében.
Természetesen maradt még kérés, amit szeretnének minél hamarabb teljesíteni,
amennyiben a költségvetés ezt megengedi. Télapóra 190 gyermeknek tudnak Mikulás-csomaggal kedveskedni. – Szerettük volna ezeket a csomagokat a tavalyihoz hasonló módon egy ünnepség keretén belül eljuttatni Lapistóra és a telepre, de a megváltozott helyzethez igazodunk, így az ajándékokat kiszállítjuk. Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket, nagyon boldog új évet, és ehhez nagyon jó egészséget kívánok!

Most könyvben fújják a zenészek
Darók József
A helyi zenei hagyományok, azon belül is a fúvószene kezdeteinek és közelmúltjának áttekintésére, meghatározó
alakjainak bemutatására vállalkozott Mihály Béla, a Szentes Városi Fúvószenekar
karnagya, címzetes zeneiskolai igazgató.
Kutatásai nyomán egy hiánypótló könyv
született, mely Szentes fúvószenei emlékei címmel a napokban látott napvilágot.
Mint a szerző lapunknak elárulta, nagyjából két évre nyúlik vissza, amikor komolyabban elkezdett a témával foglalkozni, vagyis
a nyugdíjazása óta tudott több időt szánni
erre a munkára, bár az elhatározása, a „fogadalma”, hogy felgöngyölítse a szentesi fúvósok történetét, évekkel korábbi. – Nem volt
még ilyen jellegű összegző munka Szentes
amatőr zenei életéről, csoportjairól, ezért úgy
gondoltam, felkutatom a történetét, hogy tevékenységük megmaradjon az utókornak –
mondta Mihály Béla.
Leváltárba járt, illetve a könyvtár archívumában digitálisan böngészte a régi szentesi

lapokat, de saját helyzetét, mostani kutatását is nagyban megkönnyítette azzal, hogy
évtizedeken át szisztematikusan eltette a fúvószenekar fellépéseivel, ténykedésével kapcsolatos dokumentumokat, meghívókat, a
hangversenyek műsorait, (a fotóanyagért köszönet illeti Ráfi Dénest, Szatmári Imrét, Vecseri Ferencet és Vidovics Ferencet).
A kötet időrendbe szerkesztve halad. Az
úgynevezett amatőr zenei élet első megmozdulásai az 1860-as évekre tehetők, s 1867-ből
lehet az első nagy eredményről beszámolni:
a Szentesi Dalárda ekkor Aradon a dalárdák
országos versenyén rangos díjat, az Ezüst
Babérkoszorút nyerte el. Ez a történelmi siker elsősorban Joó Károly református kántornak volt köszönhető, aki a ’60-as évek elején érkezett Szentesre, s aki a klasszikus zenét
megismertette a várossal, melyet ideérkezésekor még falusiasnak talált. A dalárdák a fellépéseiken olykor hangszeres kíséretet is kaptak. A Horváth Mihály Gimnáziumban élénk
zenei élet folyt a kötelező tananyagon túl
is, Derzsi-Kovács Jenő édesapja, Derzsi-Kovács Ferenc az 1800-as évek végétől kórusokat, különböző hangszeres összeállítású csoportokat szervezett. Az 1927/28-as tanévtől
új korszak kezdődött, ami Béla könyvének is
a vezérfonala lett. Ekkor indult el ugyanis a
mai értelemben vett első fúvószenekar Szentesen, a gimnázium keretein belül, mint cserkészzenekar. Mihály Béla innentől a fúvószenére helyezi a hangsúlyt könyvében.
Kirajzolódik a kötetből, hogy rendkívül eseménydús volt a helyi fúvószenei élet. – Arról
tudok beszélni, amit magam is megéltem, én
1974 óta veszek részt a helyi fúvószenei mozgalomban, utolsó éves főiskolásként már tanítottam itt. Bánfi Laci kollégám vitt el a városi egyesített zenekarba, aminek akkor még
Puruczkai Miska bácsi volt a karnagya. Úgy
gondolom, a zenekar legtevékenyebb időszaka a ’90-es évek közepétől az elmúlt évekig tartott, sok fiatal alkotta a zenekart, akik

hangszeres tudása meghaladta a régebbi zenészekét. Az utánpótlás kinevelésében megkerülhetetlen szerepe van a zeneiskolában.
Más volt a légkör is 20-25 évvel ezelőtt, fontos volt a zenészeknek, hogy közösséget alkossanak, értéket hozzanak létre. Erről az
időszakról sok fénykép is tanúskodik, innen
visszanézve hihetetlen, hogyan tudtunk an�nyi fellépést vállalni.
A történetek között jó pár kedves, felejthetetlen is akad, mintegy megszakítva a száraz tényeket. - Vágvölgyi Zoltán nevét nem
hagyhatom ki, ő segített a szerkesztésben, s
látott el sok tanáccsal, például azt is javasolta, a szigorúan vett kronológia, a szakmai dolgok mellett próbáljunk meg elhelyezni néhol
egyéni visszaemlékezéseket, ki mit kapott ettől a közösségtől, valamint humorosabb írásokat is. Így került a könyvbe például a zenészek tízparancsolata, ami arról szól, mit
csináljon, azaz éppen hogy mit ne csináljon
a zenész – mosolygott Béla.
A könyvtár kiadásában jelent meg a kötet,
megvásárolni is az intézményben van lehetőség.
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Szentesi katonák is segítenek az egészségügyi intézményekben
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében és az összetartás jegyében
az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred is besegít az egészségügyi szakdolgozók leterheltségének csökkentésébe. Az
ezred kijelölt személyi állománya négy megye hat kórházában –Szentes, Orosháza, Gyula,
Zalaegerszeg, Keszthely és Kaposvár – lát el olyan feladatokat,
amelyek nem igényelnek egész-

ségügyi szakképzettséget. Az
egészségügyi intézményekbe
beosztott katonák testhőmérséklet-mérést, az objektumon
belüli anyagok-eszközök mozgatását, csomagok szállítását,
adminisztrációs feladatokat, illetve betegirányítást és kísérést
végeznek.
forrás: MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Facebook oldala

Másfél millió forintos adomány a szülészeti osztálynak
Palicska Irén
A Legrand Zrt. vezetősége
segíteni szeretne a Covid-járvány elleni védekezésben, a
nem tervezett, de a megelőzéshez szükséges egészségvédelmi gépek és eszközök
anyagi terheinek könnyítésében, ezért 1.5 millió forintot adományozott a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház szülészeti osztálya részére, felújításra és a műszer
állomány korszerűsítésére.
A támogatási utalványt Károlyi László, a cég vezérigazgatója
adta át dr. Kalmár Mihály főigazgatónak és dr. Józsa Géza osztályvezető főorvosnak november 30-án. Az összeget az osztály

sához, így komfortosabbá tudjuk
tenni a gyermekágyas részleget,
hogy jobban érezzék magukat
a kismamák – mondta dr. Józsa Géza. Hozzátette, folyamatban van a szentesi és a csongrádi önkormányzat támogatása is
az osztálynak. Károlyi Lászlótól
megtudtuk, a Legrand Zrt. immár 15 éve, minden évben megrendezi Szentesen a Két kerékkel
egészségesebb vagy az Ökopoly
környezettudatosságra nevelő
programját a város általános és
középiskolás diákjai számára. – A
Covid-járvány sajnos átírta az életünket, és erre az idén nem volt
lehetőség. Úgy gondoltuk, hogy
a műszerek korszerűsítésére és
– Még hiányoznak tárgyi esz- a támogatásnak most a kórház
orvosi lámpák vásárlására fogja közök a Bababarát szülészet és a szülészetén lesz a legjobb helye
fordítani.
családbarát szülőszoba kialakítá- – fogalmazott a vezérigazgató.

Szárítógépet kapott a szülészet a SzentesiAnyu csoporttól
Palicska Irén
Ismét összefogott, és megmutatta erejét a város legnagyobb civil közössége. A SzentesiAnyu csoport a Dr. Bugyi
István Kórház szülészeti osztályának szervezett gyűjtést, az
új szárítógépre 48 óra alatt ös�szejött a 191 ezer forint.
Az első segítségkérést Vass Katalin szülésznő tette közzé a saját Facebook oldalán, a SzentesiAnyu csoportban pedig Szabó
Kitti hívta fel rá a figyelmet. – Nagyon régóta szerettünk volna
egy szárítógépet, mert amióta
bejött a koronavírusos időszak,
nem vihetjük haza kimosni a ruháinkat. A műtős személyzettel
együtt 30-40-en dolgozunk az
osztályon, kicsi a hely, és nem tudunk hol szárítani. Megkérdez-

tem bent a lányokat, Bencsik Rita
főnővér rábólintott, és feltettem
a közösségi oldalra a kérésünket.
Rettentően jólesett, hogy rög-

tön összefogott a SzentesiAnyu
közösség, és ilyen hamar összegyűjtötték a pénzt. Minden ös�szegnek és adománynak nagyon

örülünk – mondta Katalin.
A csoportban Kardos-Papp
Réka koordinálta az akciót. – Elindítottam a licitálást, és 10-15
perc alatt kialakult, hogy ezt keretek közé kell foglalni. Azért nem
vittük ki a zárt csoportból, mert
látszott, hogy az összeg napok
alatt összegyűlhet. Egy adott helyen, lezárt dobozban gyűjtöttük
az 500-1000 forintos adományokat, és 48 óra alatt összejött a 191
ezer forint az új Bosch szárítógépre. A szülészet mellett a helyi kisvállalkozásokat is szerettük volna támogatni, így a gépet nem
az interneten rendeltük, hanem
Csongrádon vásároltam meg
szombaton, és hétfőn már ki is
szállították az osztályra – újságolta örömmel Réka.
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Csikai Miklós

Több milliós lopás Szentesen

• Garázdaság miatt indított
büntetőeljárást a Szentesi Rendőrkapitányság egy helybéli férfi ellen, aki ismerőse személygépkocsijának ajtajába
rúgott bele úgy, hogy abban 50
ezer forintos kár keletkezett. A
férfi észrevette az autóban ülő
ismerősét, megállt a jármű mellett, majd a 150 ezer forintos tartozás rendezésére szólította fel a

kocsiban ülő illetőt. A férfi bántalmazást is kilátásba helyezett,
majd – hogy nyomatékot adjon
a szavainak – belerúgott a gépkocsi ajtajába.
• Jelentős értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás
bűntette miatt indult nyomozás
két szarvasi férfi ellen a Szentesi
Rendőrkapitányságon. A gyanú-

sítottak – az eddig rendelkezésre
álló adatok szerint – az október
25-e és november 11-e közötti
időszakban az egyik városi kulturális intézményből – lakatlevágás módszerével – villanyszerelési anyagokat tulajdonítottak el
15 millió forint értékben. A nyomozók a vizsgálat során jutottak
el a gyanúsítottakig, illetve az eltulajdonított anyagok egy része
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Központi Konyha előfizetéses menüje
A

menü

Hétfő

Kedd

Szerda

Marhagulyás,
mákos-metélt,
mandarin

Tarhonyaleves,
sült pulykacombfilé,
zöldbabfőzelék,
Graham-kenyér

Csontleves,
vadas sertésregu,
zsemlegombóc,
alma

is előkerült, amit visszajuttattak
a tulajdonosnak.
• Ittasan vezette a tehergépkocsit az a kelebiai férfi, akit november 11-én, a reggeli órákban igazoltattak a rendőrök a 45-ös főúton. A
közúti ellenőrzést követően kiderült, hogy a férfi alkoholt fogyasztott, mielőtt volán mögé ült, így
nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyeztette.

Tel.: 63/314-217

Csütörtök

Péntek

Palócleves,
meggyesrétes

Zöldborsóleves,
panírozott halrudak,
tésztasaláta,
félbarna kenyér

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.
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Tihanyi Zsóka
Az évek olyan gyorsan telnek
el felettünk, hogy szinte észre
se vesszük az idő múlását. Akkor döbbenünk rá erre, amikor
egy-egy jeles esemény következik be életünkben, amikor
valamilyen okból felidézzük
emlékeinket a régi időkből.
Ilyen esemény lehet egy-egy
osztálytalálkozó is. Vajda Józsefné Sarkadi Szabó Erzsébet
is egy ilyen összejövetelt szervezett volna ebben az évben,
nem is akármilyet, hiszen az
alma matertől való 70 éves elköszönésüket ünnepelték volna, amit a vírushelyzet sajnos
megakadályozott. Így most lapunkon keresztül emlékeznek
vissza a diákévekre a még meglévő „öregdiákokkal”.
– Az iskola igazgatója akkoriban Tóth László volt. 1950 júniusában a Petőfi Sándor Általános
Iskola végzős leányosztályában
45-en búcsúztunk el az iskolától. Osztályfőnökünk Ibolya Jánosné volt. A fiúosztály 42 fővel
ballagott. Osztályfőnökük Mácsai Katalin volt. Tisztelettel emlékezünk minden tanárunkra,
akik életünk kezdetén elindítottak minket a pályánkon. Akkor
még külön járt a fiú és a lány osztály. Egyik héten délelőtt, másik
héten délután. Az osztálytalálkozókat már együtt terveztük, szerveztük. Az első, a 10 éves még
nem jött össze, továbbtanulás,
családalapítás, gyermekek születése miatt. A 30 éves volt az első,
amikor újra találkoztunk osztálytársainkkal, bár ez is gondot okozott, mivel a lányok férjhez men-
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tek, megváltozott a nevük és
lakhelyük is. De addig mentünk,
míg meg nem találtunk – kevés
kivétellel – mindenkit. Ez az ös�szejövetel nagyon jól sikerült. Az
iskola udvarán, ahogy gyülekeztünk, bizony volt, hogy meg kellett kérdezni: „Ki vagy te?” Ezután
tíz évente, majd később már öt
évenként szerveztünk találkozókat. A lányosztály szervezője én
voltam, a fiúké Barta László, akkor már mint dr. Barta László. Sajnos, ő már nincs közöttünk, egyedül maradtam erre a feladatra. Az
osztály létszáma egyre kevesebb
lett, de még a 65. találkozónkon is
azzal váltunk el, hogy 5 év múlva
lesz a 70., ezt is megszervezzük.
Mivel ez ebben az évben lett volna, de a tavasszal nem lehetett,
gondoltuk, majd az ősszel. A
mostani vírushelyzet miatt ismét
nem lehet. A kevesebb osztálylétszámból – sajnos, már csak mintegy tízen vagyunk -, a vidéken
élő „öregdiákoknak” nem is lenne egyszerű eljönni. Ezért marad
az, hogy csak gondolatban talál-

Még két estén
táncolhatnak a show-ban
Darók József

Már az elődöntő volt a tét
a TV2 Dancing With The Stars
– Mindenki táncol című műsorában múlt szombaton. A
Gelencsér Tímeával versenyző Hegyes Bertalan, a Szilver TSE bajnoka kiváló tanára a szépségkirálynőnek: még
a járvány sem állíthatta meg
őket, egy hét kényszerszünet
után ott folytatták, ahol abbahagyták, vagyis az élen.
Maximális pontszámokkal
menetel a Gelencsér-Hegyes
páros a műsorban, legutóbb a
zsűritagok mindegyike a ma-
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ximális 10 ponttal jutalmazta
produkciójukat, ahogyan tették ezt két héttel korábban is.
Csakhogy ezúttal voltak nehezítő körülmények: a kettős
hölgy tagja tíznapos karanténba kényszerült a COVID miatt,
így csupán két napjuk volt ös�szecsiszolni az új koreográfiát, amelyet kortárs táncra kellett megalkotniuk. Berci kissé
idegenkedett a műfajtól, mint
mondta, eltér a hagyományos
standard és latin táncoktól, ebben olyan érzéseket lehet megmutatni, kifejezni, ami a nézők
nemtetszését is kiválthatja. Sia
Chandelier című számára azon-

kozunk, emlékezve diákéveinkre,
a fiatalkori régi szép időkre.
– Milyen volt akkoriban diáknak lenni?
– Még alsó tagozatosak voltunk, amikor a tanítónkat elvitték a háborúba, aki sajnos, nem
is tért vissza. Ezért legtöbbünknek ki kellett hagyni egy évet az
iskolából, és a következő tanévben folytathattuk tovább a tanulást. Amikor felső tagozatosak lettünk, nagyon egyszerű
volt az iskolai élet. Nem jártunk
kirándulni, nem voltak rendezvények, persze disco sem. Nem
is találkozhattunk a fiúkkal, mivel két külön osztályban és különböző időben jártunk iskolába. Azért megtaláltuk a módját
a kapcsolatteremtésnek. Először
is üzenetet hagytunk a padban,
hogy „Ki ül itt?”. Volt egy úgynevezett „kritika füzet”, ebbe írogattak az adott padban ülő fiúk és lányok egymásnak. Ebben leírtuk,
hogy kinek ki tetszik, mit gondol
a másikról. A 30 éves találkozón-

ban ezt olyan sikerrel adták elő,
hogy az este egyetlen 40 pontos táncának bizonyult. December 5-én a Winter is coming (Közeleg a tél) tematikára felfűzve
két táncuk is lesz. – Nagyon jó
zenéket kaptunk, az egyikben
a gyerekkoromat élhetem újra,
a másik koreográfia a ruhák miatt kedves a számomra – árulta el Timi.
Nemcsak a tél közeleg, hanem a műsor is a vége felé halad, a fiatalok emiatt bevallottan szomorúak. Sajnálják, hogy
már csak két adásban táncolhatnak, aztán vége a kalandnak.
– Most kezdtünk csak belejönni,
szinte depressziós leszek a gondolattól, hogy ez a csoda, amit
létrehoztunk, és amiben benne
vagyunk, véget ér – fogalmazta
meg Berci.

kon kérdezte tőlem az egyik”fiú”,
hogy tudok-e valamit az egyik
lány osztálytársunkról, mert neki
nagyon tetszett az a lány. Ott elmondtam neki, hogy nekem meg
ő tetszett akkoriban. Szeretettel
emlékezünk volt testnevelés tanárnőnkre, Simon Tibornéra, akit
még meglátogattunk a 60. találkozó alkalmával. Ő nagyon vicces
tanár volt, az első órán mindenkitől megkérdezte a nevét, és mindenkinek adott valamilyen becenevet. Az én monogramom az S.
E. volt, amit édesanyám nagy betűkkel ráírt a felsőmre és a tornanadrágomra is. Így adta nekem
tanárnőnk a Sese nevet, amin
még középiskolában is többen
szólítottak.
– Hogyan alakult a diáktársak
élete, kit merre sodort az élet?
– Hosszú lenne felsorolni, hogy
kinek-kinek hogyan folytatódott
az élete, így csak néhányat említek. A fiúk közül dr. Barta László a levéltár igazgatója lett, Dobosi Lajos bankigazgató és kiváló
sportoló, dr. Filep Antal pedig régész lett, volt, aki Budapestre került. A lányok közül lettek pedagógusok, gyógyszerészek is, én
pedig mindig pénzügyi vonalon
dolgoztam. Nagyon készültünk
a 70 éves találkozóra a még életben lévő osztálytársakkal. Sajnos,
a vírus miatt ez most lehetetlen.
Az időnk is már egyre kevesebb
és nem biztos, hogy ennyien részt
tudunk majd venni a következő,
75 éves találkozón. Így most ezen
a módon emlékezünk meg azokról, akik már nem lehetnek velünk, és reméljük, hogy lesz még
rá lehetőség, hogy ismét találkozzunk.
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Farkas Dóra és Kerekes Ágnes önzetlenül segítenek a rászorulókon
Palicska Irén
Berekhát egyik csendes kis
utcájában az utóbbi időben
igencsak megnőtt a forgalom.
Autók jönnek-mennek, az emberek kiszállnak, csomagokat kapnak, majd mennek tovább. A 45-ös számú házban
már karácsonyra készülődnek.
Nem csak a szűk családi körnek – amely a szülőkkel és a
hat gyermekkel együtt maga is
nyolctagú –, hanem 70 család
számára csomagolják az ajándékokat. Az ünnep közeledtével még inkább felértékelődik
a karitatív munka, a segítségnyújtás. Kerekes Ágnes és Farkas Dóra fél évvel ezelőtt hozták létre a Segíteni akarok
csoportot az egyik közösségi
oldalon, azért hogy a tagok által felajánlott feleslegessé vált
holmikat, ruhákat, játékokat,
használati eszközöket továbbadják olyan családoknak, ahol
tényleg szükség van rájuk. Tulajdonképpen egy közvetítő oldal a támogatásra szorulók és
az adakozók között. Persze, ennél sokkal több. A csoportnak
jelenleg 866 tagja van. A két
önkéntessel beszélgettünk.
Kerekes Ágnes több éve rendszeresen figyelte a posztokat az
egyik közösségi oldalon, ahol tudott, segített, tavaly viszont ő
szorult támogatásra. – A húgomék Angliában éltek, az apósa
agyvérzést kapott, és nekem kellett ápolnom, mert nem volt közeli hozzátartozója. Akkor tudtam
meg igazán, milyen az, amikor
valaki úgy hal meg, hogy nincs
mellette a családja, és más kíséri végig az úton. Sok segítséget
kaptam én magam is. Amikor elment közülünk, nem tudtunk mit
kezdeni a megmaradt bontatlan
tápszerekkel, pelenkával és lepedővel, ezért ezeket továbbadtam.
Korábban a gyerekeim kinőtt ruháit is felajánlottam másoknak,
így alakult nálam a patronálás
hosszú évek alatt. De akkor éreztem először ennek a jelentőségét
a saját bőrömön, amikor reggel
hatkor egy idegen csöngetett be
hozzám, és megkérdezte, miben
tud segíteni – meséli Ági.
Farkas Dóra a szentesi kórház
újszülött osztályának ápolónője.
Az ő története is korábbra nyúlik
vissza. Szegeden halmozottan sérült gyerekekkel foglalkozott, és
először nekik vitt ruhaneműket,
játékokat, mikor mire volt szüksé-

Akiknek minden nap karácsony

gük. Mint mondja, mindig voltak
adakozó emberek. A Szentesre
költözés és munkahelyváltás miatt egy ideig abbamaradt a karitatív munka, de a kórházban is
könnyen megtalálták azok, akiknek szükségük volt segítségre, és
azok is, akik adakoztak volna. És
egyre nagyobb lett a kör. –Először
a feleslegessé vált holmikat hordtuk át Szegedre, aztán jelentkezett egy szentesi család, akkor
nekik gyűjtöttünk karácsonyra.
Pont egy ruhafelajánlásnál kerültünk össze Ágival, addig beszélgettünk, amíg megalakítottuk a Segíteni akarok csoportot
– fogalmaz Dóri.
A szegedi Fatima Ház Alapítvány szentesi önkéntesei lettek, mindkettejük lakása a bázis,
ide futnak be a kérések. Áginál
a szobában lépni sem lehet az
adományoktól, de Dórinál is hasonló a helyzet, itt egy baba, ott
egy kisautó, amott egy társasjáték. Létrehoztak egy zárt csoportot, így a járvány alatt is oszthatnak adományokat. – Ha valaki ír,
hogy szüksége lenne 116-os kislány ruhára, akkor megbeszéljük, hogy van-e nálunk jelenleg,
vagy kiírjuk, hogy keresünk ilyet,
és általában egy órán belül meg
is érkezik a felajánlás. A nagyobb
értékű használati tárgyakat - babakocsit, etetőszéket, járókát,
kiságyat – csak kölcsön adjuk, és
ezekről havonta fotót is kérünk.
Amikor már nincs szükség rá, vis�szaadják, így biztosítjuk a körforgást. Aki keres, az is ad. Ez fontos
– hangoztatják mindketten. A párom szokta mondani, hogy olyan
helyről viszünk, ahol adni kellene
– teszi hozzá Dóri. Megemlítik azt
a 20 éves, háromgyerekes édesanyát, aki kapott tőlük egy babakocsit, majd három hónap múlva

– amikor tudott venni magának –
visszahozta két zsák ruhával és játékokkal együtt.
És hogy miért adakoznak az
emberek? Szeretetből, összefogásból, kezd természetessé és
egyértelművé válni a társadalomban. Jobb érzés, ha odaadhatjuk
valakinek a feleslegessé vált holmit, mintha pár ezer forintot kapnánk a használt ruhákért és játékokért. Viszont az is látható, hogy
egyre nagyobb a szakadék a gazdagabb és a leszakadó rétegek
között, hangsúlyozzák az önkéntesek. Május óta gyűjtenek, van
itt vérnyomásmérő, gáztűzhely,
laptop, és mindennek próbálják
megtalálni a legjobb helyét. – Ez
felelősség is, hogy például a laptopon ne anyu Facebookozzon,
vagy apu nézzen meccset, hanem a gyerek tanuljon. Van, akik
a szállításban segítenek. Örülünk
annak is, hogy két anonim adományozónk minden hónapban
nagyobb összeggel támogatja a csoportot. Sokan jelzik a rászorulókat is. Egyenlő a munkamegosztás köztünk, mindketten
posztolunk a csoportban. Dóri
munka mellett csinálja, én pedig
még sokszor éjfélkor is pakolok,
válogatok, csomagolok – mondja Ági. Elmesélték azt az esetet
is, amikor egy kismama hajnali 4
órakor jelentkezett, hogy elfolyt a
magzatvize, és nincs otthon semmi, még egy lepedő sem. Amíg az
anyuka bent volt a kórházban az
újszülöttel, ők kimeszelték a szobát, kiszállították a babakocsit,
beállították a kiságyat. Dóri vitte be a babaruhát, amiben haza
tudták hozni a csecsemőt.
Közben csörög a telefon, jelez a Messenger, amit Ági fia kezel, csöngetnek, jönnek az adományokért. Egy négy gyermekét

egyedül nevelő apuka érkezik. Elvált, nála maradtak az 5, 6, 7 és 9
éves gyerekek. Azt mondja, eddig is sok mindenben segítettek
a lányok, gyerekruhákat, ágyat
kaptak. Egy ötgyermekes anyuka a következő látogató, elmeséli, hogy a párja beteg lett, most
nem tud munkát vállalni. – Minden pénzünk a gyógyszerekre
megy el, önkormányzati lakásban
lakunk, pici karácsonyt tudunk
csak tartani. A múltkor a fiam kabátját ellopták az iskolában, még
ezt a kicsit is elviszik. Neki kértem
egy másikat a lányoktól. Szombaton is bemegyek dolgozni, ahogy
tudom, próbálom pótolni azt a
pénzt, ami kiesett, egyelőre én
tartom el a családot – teszi hozzá szomorúan. Megtudom, hogy
két fia és három lánya várja otthon, a karácsonyi csomagban
baba, póni és könyv lapul. Nagy
a forgalom a ház előtt, és ez minden nap így megy.
És miért csinálják mindezt az
önkéntesek, nekik mi a legjobb
visszajelzés? Dórinak az, amikor
látja, hogy örülnek az ajándéknak, vagy megköszönik a segítséget. – Nekem még mindig a
nagymama a szívem csücske a
négy unokájával, ahogy tavaly
megkapták a karácsonyi ajándékot, és megköszönték az angyalkának. Aztán ők is összeszedték
a saját játékaikat, és önzetlenül
odaadták másoknak – meséli.
Vannak mélypontok, amikor fel
akarják adni, és sok támadás is éri
őket. Ági kedvence a koraszülött
Bazsi, aki 70 dekával jött a világra,
mára már egyéves, 5 kilós nagyfiú
lett. – De ott van Vera babánk, aki
pont Dórinál született, az anyukája olyan idős, mint a legidősebb
fiam – és sorolják a sok kedvenc
patronáltjukat.
Ági öt gyermeke mellett még
egy hatodik nagyfiút is befogadott. Ő már nagykorú, de nem
volt hová mennie. Mindenkit bevon a csoport munkájába, a lánya
is ment már adományért, mert
azonnal kellett a segítség. – Amikor vasárnap a 17. család jelentkezik, néha megkérdezik, hogy
muszáj ezt folytatni? Dóri párját
is én nyugtatom, és adagolom
be az újabb feladatokat, így talán könnyebben elfogadja.
(folytatás a következő oldalon)
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Az ő lakásukban is hasonló a
helyzet, mint nálunk, zsák hátán
zsák – mondja nevetve. Majd rátérek a híres bablevesére, amiről
ódákat zengtek. Tavaly ő is bekapcsolódott a szentesi SMA- betegséggel élő kisfiú, Dóczi Máté
gyűjtésébe. – Gondolkodtam,
mivel lehetne segíteni, vettem
jó pár csomag vajbabot, tettünk
hozzá egy kis kolbászt és disznóhúst, és minden adventi hétvégén négy 10 literes fazékkal főztem a bablevest, amire licitálni
lehetett. Aki megnyerte a licitet,
házhoz jött a bablevesért.
Nem csak ketten csinálják a
csoportot, a sok támogató és
képviselő nélkül nem mennének
semmire. Dóri hat éve dolgozik
az újszülött osztályon, ahol elromlott a mosógép, ezért most
ők kértek segítséget. Felkeresték a polgármestert, elmondták a problémájukat, és négyen
– Krausz Jánosné, Móra József,
Füsti-Molnár István képviselők és
Szabó Zoltán Ferenc – összeadták a pénzt az alapítvány részére.
Kiválasztották a mosó-szárítógépet, ami hamarosan megérkezik
az osztályra. De napi kapcsolatban vannak Agócs Lászlónéval,
Hornyik Lászlóval és Faur Zoltánnal, a kisebbségi önkormányzat
elnökével is
Ritkán találkozom ilyen elkötelezett emberekkel, ezt fél gőzzel nem lehet csinálni, jegyzem
meg a lányoknak. Úgy érzem,
hogy akik ilyen karitatív munkát
végeznek, az jó értelemben vett
szenvedélyt jelent. – Nekünk is
hatalmas ajándék, amikor örömmel bontjuk ki a zsákokat, és válogatjuk, hogy kinek melyik lesz jó.
Mintha nekünk is karácsony lenne – fogalmaz Dóri. – Hogyan tovább – teszem fel a kérdést. – Az
idei évet szeretnénk „túlélni”. Nagyon félek a decembertől, hogy
ez a Covid kemény lesz, sok családban nem tudnak dolgozni.
Kevés lesz a táppénz, itt a hideg
tél. Hetente kétszer járok hematológiai kezelésre, Szegedre, ott
is csinálom, telefon a kezemben,
fülhallgató a fülemben, hogy ne
hallja a másik nyolc beteg. 40 családot segítünk állandóan, és ös�szesen 719 emberrel foglalkozunk. Tudjuk, ki hol lakik, hány
gyerek és hány idős van. Többek
lettünk, mint aminek ez elindult,
de nincs megállás – zárja a beszélgetést Ági.
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Kalendárium - december (I. rész)

Karácsony hava - Bak hava- Télelő hó

Radnóti Miklós: December
Délben ezüst telihold
a nap és csak sejlik az égen.
Köd száll, lomha madár.
Éjjel a hó esik és
angyal suhog át a sötéten.
Nesztelenül közelít,
mély havon át a halál.

December a téli napforduló hava. A sötétség gonosz, rontó erőinek, a boszorkányoknak,
az ártó szellemek járásának ideje.
Erejüket a természetfeletti erővel
rendelkező zöld fával törik meg. Ez
leginkább akkor hatásos, ha fény,
tűz veszi körül. December a mágia,
a szerelmi varázslás, a jóslás, a köszöntők, a regölés, az időjárás- és
termékenységjóslás ideje is. A földet művelő emberek ilyenkor pihennek, ráérnek vidámabb dolgokkal is foglalkozni. A hónap
időjárása az elkövetkezendő év
időjárására vonatkozóan sok mindent elárult. Úgy tartották, hogy
ha december eleje sáros, enyhe,
akkor a tél március elsejéig tart.
Ha végig hideg a hónap, akkor
korán kitavaszodik. Ha a hónap
első fele enyhe, akkor kemény, hideg télre kell számítani. A várható
termésre is következtettek az emberek. ”Hideg, havas december, jó
termést vár az ember.”„Nedves télhó, üres hordó.” Decemberben sok
jeles nap van, melyekhez számtalan sok hagyomány, szokás, hiedelem kapcsolódik.
December 1. - Elza napja
Ezzel a nappal megkezdődik a
hóvégi ünnepekre való előkészület, hízóra fogják a karácsonyi pulykát is. Negyvenes időjósló nap.
Azt figyelték meg, hogy ha ezen
a napon fúj a szél, akkor negyven
napig szeles lesz az idő.
December 3. – Ferenc napja –
Disznóölő Ferenc napja

nyige volt. Borbála napja bontónap is volt, mert csak szétszedő,
bontó munkát lehetett végezni, termelő, alkotó munkát nem.
Részleges dologtiltó nap lévén a
férfiak nem fejthettek bort, a nők
nem fonhattak, mert megsántul a
marha, mivel a kóc rátekeredhet
a lábára. A tollfosztást sokkal biztonságosabbnak tartották.
December 6. – Miklós napja
Szent Miklós püspök a 4. században élt Myra városában. Csodáiról, jótékonyságáról legendák
szólnak. A pékek, gabonakereskedők, halászok, révészek, vízimolnárok, diákok, eladólányok,
polgárok segítőjeként ismerték
és tisztelték. Miklós a gyermekek
barátja, ajándékot is ad nekik. A
régi időkben a Mikulás nappal járta a falut, megvesszőzte azokat a
gyerekeket, akikről kiderült, hogy
nem tudnak imádkozni. Az ajándékot, ami csak dió, alma és cukorka volt, a szülők a kapuban adták
át a Mikulásnak. Későbbi szokás,
hogy az ablakba tett kitisztított cipőkbe került az ajándék a jó gyerekeknek, a rosszakat pedig a krampusz, vagy ördögfióka virgáccsal
büntette meg. Miklós napja termés- és időjósló nap is. Úgy tartották, hogy az e napon született kismalacokat fel tudja majd nevelni a
koca. Ez a nap megmutatta a hónap végének időjárását. Ha enyhe
idő volt, azt mondták, hogy„biztos
megrázza majd Miklós a szakállát.”

Leginkább a Dunántúlon illették a Disznóölő névvel Ferencet.
Ez a nap ugyanis már kiválóan alkalmas a disznóvágásra, feldolgoDecember 8. – Mária napja –
zásra, mert elég hideg van ahhoz,
Földtiltó Boldogasszony napja
hogy kifagyjon a hús.
Azt tartották, hogy ezen a naDecember 4. – Borbála napja
pon nem szabad szántani. A ros�Termésjósló nap. A Borbá- sz idő miatt többnyire már nem
la-ágat vízbe helyezve a kemen- is lehetett. Ettől a naptól kezdve
ce vállán kivirágoztatták karácso- nem tartották ajánlatosnak a fölnyig, ebből következtettek a jövő dek bevetését sem. Megfigyelték,
évi termésre. A Borbála-ág sárga- hogy ha sáros ez a nap, akkor a hóbarack termőrügyes ág vagy ve- nap végén biztosan lesz jég.

December 13. – Luca napja
Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúhalált.
A szembetegségben, vakságban
szenvedők, az utcanők és a varrónők pártfogója. A Gergely-féle naptárreform előtt ekkor volt
az esztendő legrövidebb napja és
leghosszabb éjszakája. A nap tele
van tilalmakkal, jóslásokkal. Luca
napja gonoszjáró, házasságszerző, asszonyi dologtiltó, bontónap és időjárásra mutató nap is.
Luca alakját sokszor boszorkányszerű, rontó nőalakkal azonosítják, egy kísértetszerű jelenséggel,
aki ezen az éjszakán és napon az
emberek, állatok kárát okozhatja. A rontás ellen ajánlatos fokhagymával bekenni az ablakot, az
ajtó négy sarkát, ne adjunk ki tejet a házból és ne adjunk semmit
se kölcsön. A boszorkányok felismerésére szolgált az ezen a napon elkezdett Luca széke. Ezt a
férfiak faragták 13 napig 9 féle fából. A karácsonyi misén erre felállva, maga köré krétával bűvös kört
húzva megláthatják a falu boszorkányait, akik agancsot és tolldíszeket viselnek a fejükön, mint a régi
sámánok. Az eladósorban lévő lányok többféleképpen is próbálták
megjósolni jövendőbelijük nevét.
A lucacédulák esetén 13 nevet írtak fel egy-egy papírkára. Mindennap kidobtak vagy elégettek
egyet. Az utolsót karácsony estén, és amilyen név szerepelt rajta, olyan nevű lesz a jövendőbeli párjuk. Készítettek gombócokat
is, szintén 13-at. Mindegyikbe egyegy férfinév került. Megfőzték, és
amelyik legelőször feljött a víz színére, az tartalmazta a jövendőbeli nevét. Lucapogácsát is sütöttek
a lányok. Amilyen nevet tartalmazott az első kisült pogácsa, olyan
nevű lesz a vőlegény.

szentesiélet
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Nyerjen a Szentesi Életben!
Előző számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A mosoly egy olyan görbe,
ami mindent kiegyenesít. (Phyllis Diller)
E heti nyerteseink: Illésné Almási Ágnes és
Kósa Imre
Nyereményük egy-egy Mikulás-csomag az
Éden Édességbolt felajánlásából. Ezen a héten
a Szentes 50 arca c. könyvet sorsoljuk ki helyes
megfejtőink között.
Vízszintes: 1. Seneca római filozófus, államférfi, drámaíró gondolatát idézzük (folytatás a
vízszintes 78. számú sorban). 13. Elhagyja a főutat. 14. Ismétlés, röviden. 15. Női név. 16. Egy –
Londonban. 17. Kapásnövények gyomtalanítására szolgáló eszköz. 20. Pest megyei város. 21.
Ennivaló. 23. Folyóvölgy a Szlovák Paradicsom
Nemzeti Parkban. 26. Zsebtelep. 28. Román és
salvadori gépkocsik jelzése. 30. Táborozók. 37.
Undok személyt. 40. Állóvíz. 41. Minden részletre kiterjedő. 42. Német város, 1949-1990 között az NSZK fővárosa. 44. Holtnyelv. 45. Ros�-

sz kívánság. 47. Magához húz. 48. Kiflidarab!
50. …it – újkőkorszak. 52. Német szabvány.
53. Visszafelé: kellene népiesen. 54. Növényevő hal. 56. Ijedező. 58. Ünnepélyes, emelkedett
hangnemű költemény. 60. Középen síelő! 62.
Tánclépés. 64. Ittassá tesz. 88. Ibsen drámája.
68. Becézett Lídia. 70. Visszafelé: izzó kőzetolvadékai. 72. Olaszország sportjele. 74. Fába lyukat készítő. 76. Omlós, porhanyós. 77. Végtelen
tél! 78. Az idézet második sora.
Függőleges: 1. … mars! Tünés innen! 2,
Művészeti ág. 3. Eledele. 4. Gyümölcs nedve.
5. Származás, kezdet. 6. Téli sportot űz. 7. …et
– összead. 8. Visszafelé: …, bekaplak! De német város is egyben. 9. Kézműves. 10. Tantál
vegyjele. 11. Diákcsíny. 12. Régi magyar személynév. 18. Mustafa … Atatürk, a Török Köztársaság első miniszterelnöke. 19. A vagon (vonat) része. 22. Megelégelő. 24. Talán, esetleg.
25. Valamit, valakit gyűlölő. 27. Becézett Kata-

Megjelent

1

2

3

4

5

T

13
17
21
25

az ünnepekre, amelynek címe, Szentes 50 arca. A hetilap sikeres sorozatából
szerkesztett könyv bemutatja a régi utcaképet, épületeket, központot, és mellette
a mai arcát, ami visszanéz ránk.

41A legfrissebb szentesi kiadvány megvásárolható a Szentesi Élet szerkesztőségében, a Kossuth tér 5. szám alatt és a Babilon könyvesboltban.
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48

54

55
64

70

56

78

KUKORICA ocsú, csirkedara eladó. Szeder Imre u. 16.
ÖTRÉSZES sarok garnitúra eladó.
Telefon: 63/318-197
SÜTŐTÖK és csicsóka (cukorbetegeknek ajánlott) eladó. Telefon: 30/
6858 866Bereklapos Pásztor-közben
200 négyszögöl művelt kert gyümölcsös eladó. Víz, villany van. Telefon:
20/552-7791
LESLIE L. Lawrence gyűjteménynem csak egyben, elektromos húsdaráló, szennyvíz-szivattyú eladó. Telefon: 0630-4535216.
FÉRFI bőrdzseki és indukciós főzőlap eladó. Telefon: 30/9149-752
OROSHÁZA központi részén 1,5
szobás, egyedi gázos, összkomfortos
házrész, pincével, kerttel, szerelőaknás garázzsal sürgősen eladó. Telefon:
70/633-1620
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Szentesi lakcímkártyával rendelkezőknek 50% kedvezményt biztosítunk.
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14

16

30A Szentesi31
33
35készülünk
Élet 50 éves32
születésnapja
alkalmából 34
egy kiadvánnyal

6

lin. 29. Tömérdek. 30. Szombathely római kori
elődje. 31. Képek, gondolatok, hangok és érzelmek összessége, amely az agyon fut át alvás
közben. 32. Így lehet tudást szerezni. 33. Opus,
röviden. 34. Félig-meddig rokona! 35. Visszafelé: nátrium-foszfát. 36. Visszhangzik. 38. Orosz
autómárka. 39. Tizenéves. 40. Az elhízás jele.
43. Nemes gáz. 46. Szaggatja. 49. Gyermekeid. 51. Kártyajáték. 53. A francia köztársasági elnök palotája, ahogyan kiejtjük. 55. Áruházlánc.
57. Férfinév. 59. Madár, de lehet emelőszerkezet is. 61. Lendület, hév. 63. Légáramlás. 65. Becézett Ilona. 67. Oxigén, fluor és kálium vegyjele. 69. Ének. 71. Félig áhít! 73. Andok eleje!
75. Nehézfém. 76. Lantán vegyjele. 77. Szabó
szerszáma.
Beküldendő a vízszintes 1. és 78. számú
sorok megfejtése szerkesztőségünk címére (Szentes, Kossuth tér 5. E-mail: szentesielet@gmail.com) szerda délig.

68

*
75

61

62
69

76

K

HIRDESSEN INGYEN!

63

77

K
gozásra. Telefon:70/591-7892
KIPUFOGÓT keresek (katalizá-

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

kező asztal 4 db kárpitozott székkel,
szőnyegek eladók. Telefon: 30/3231759

tor) megvételre. telefon: 20/5080-733

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

FÓLIA csévecső eladó. Telefon:
20/389-0248

Telefon: 63/311-325

2222m2 beépítetlen telek, vízzel,
villannyal, hétvégi házzal eladó. Telefon: 30/238-1936

Ft/db-tól. Telefon: 30/999-3610

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

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

használati melegvizes, gázbojler fali

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

150 cm-es új fürdőkád tartozékaival,

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

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

FRANCIAÁGY, szekrénysor, ét-

MINŐSÉGI borszőlő eladó feldol-

BEREKBEN kert, kis házzal eladó.
MŰVIRÁGOK, koszorúk már 80
GÁZKAZÁN Radiant 26,8 KW-os
kéményes 23,5 Kw-os, zománcos új
háromszárnyas műanyag redőnyös,
festett, üvegezett ablakok, eladók.
Sport kerékpárra is cserélhető. Telefon: 30/948-7134.
MUNKÁT keresek 4-6 órában. Telefon: 0620/240-6224

szentesiélet
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Szentes arculata régen és ma

Az egészségügy bástyája - 45 éves a rendelőintézet

50 évvel ezelőtt Szentes
egyik slágertémája az új SZTK
rendelőintézet építése volt.
Ennek apropóján álljon itt egy
rövid visszatekintés városunk
közegészségügyének kezdeteire, és idézzük fel a rendelőintézet létesítésének történetét.
Az írás egyúttal tisztelgés a közelmúltban elhunyt igazgató
főorvos, dr. Gyovai Lajos emléke előtt.
Szentesen már a 18-19. század fordulójától léteztek egyházi
ispotályok, polgári- és hadikórházak. Három évtized vajúdás után
a végső érv a Városi Közkórház
szükségessége mellett az 1873as kolerajárvány volt, amely közel
ezer halálos áldozattal járt. A dr.
Pollák Sándor városi főorvos vezette intézmény ez év őszén nyitott meg egy addig tisztilakként
használt épületben, és kezdetben
10 beteget tudott fogadni.
1881-ben adták át a városi juhlegelő szélén a kórház ma is álló
régi főépületét, amely közadakozásból létesült, és ahol már egyidejűleg 20 beteg gyógyulhatott.
A kórháztörténet kezdetének legavatottabb krónikása, Zsoldos Ferenc főorvos úr ide datálja az alapítás időpontját, és az 1981-ben
megjelent centenáriumi emlékkönyvben egy1896-ban készült
képet is közöl róla.
A jövőre 140 éves kórházunk
magja nem sokáig volt ez a kis
földszintes épület, mert szerepét
1903 májusában átvette a Csordacsics Ferenc nagyváradi építész tervei alapján elkészült, Kurcaparti (ma Sima Ferenc) utcára
néző, eklektikus stílusú emeletes
főépület.
A régi épület sem marad funkció nélkül – ide kerül 1906-ban
a közadakozásból vásárolt röntgenkészülék. A déli homlokzat
előtti parkosított területen a vármegye 1913-ban artézi kutat fúratott, a Nagy Háború után pedig
ugyanitt teniszpályát is létesítettek.
1958 áprilisában a kórház területén megfúrták az Alföld első termálvízkútját, amelynek 78 fokos
vize fűtési és tisztálkodási célokat szolgált. Az elfolyó meleg víz
hasznosítására az említett teniszpálya helyén termálvizes medence létesült „Ifjúsági fürdő" néven.
Ezt a város közönsége használta,
belépti díj ellenében. Amikor az

új városi termálfürdő 1963 júniusában megnyílt, a kórházi fürdőt
bezárták, majd elbontották. Ennyi
dióhéjban a rendelőintézet helyének története.
A közegészségügy fejlődésével és a betegbiztosítás megjelenésével alakultak ki a rendelőintézetek és a szakrendelők, amelyek
egy-egy területre specializálódva
látták el az orvosok által oda irányított betegeket. 1928-ban jött
létre az Országos Társadalombiz-

Egy új központi rendelőintézet szükségessége már az 1950es évek elején felmerült, a megvalósításra azonban más érdekek
előtérbe kerülése miatt csak majd
két évtized múlva mutatkozott reális lehetőség.
A létesítés előkészítő munkája
1967-ben indult meg – innentől
éveken keresztül ez volt az egyik
„slágertéma” a városban. Az 1968
áprilisában havilapként megjelenő Szentesi Életnek alig akad

tosító Intézet – az OTI – amely
szentesi székházaként megvásárolta a Kenyérgyárral szemben levő, 1900-ban épült polgári lakóházat a Bartha János és
Harruckern utca sarkán. Az OTI
államosítását követően 1950. novemberétől az egészségbiztosítás
a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ – SZTK – feladata
lett. Az egykori OTI-székház SZTK
Rendelőintézetként változatlanul a szakrendeléseknek adott
helyet. Számuk növekedése viszont azt eredményezte, hogy e
célra több helyszínt is igénybe
kellett venni a városban. Ez nem
volt kedvező sem az ellátó szakorvosok, sem a betegeik számára.

olyan száma, amely ne foglalkozott volna a leendő új SZTK rendelőintézettel.
1969 novemberében a Középület Tervező Iroda a szentesi születésű Oláh Péter vezetésével elkészítette a kiviteli terveket. A két
emeletes, hozzávetőlegesen 14
milliós költségű épület helyét a
terv a régi kórházi épület előtti
területre tűzte ki, amely ekkora
funkció nélkülivé, elhanyagolttá
vált. A kórházzal így megvalósítható közvetlen kapcsolódás racionális és sok előnnyel járó volt,
amely mellett eltörpült, hogy az
egykori főépület a takarásába kerülve voltaképp láthatatlan lett.
1970 májusában a városi ta-

nács a DÉLÉP-pel szerződést kötött kivitelezésre. Júniusban a
Sima Ferenc és Hámán Kató (ma
Kiss Zsigmond) utca találkozásánál levő építési területet a kórház
az építkezés mielőbbi megkezdése érdekében a saját dolgozóival felszabadította és átadta a kivitelezőnek. Az építkezés viszont
a '70-es árvíz, majd egyéb okok
miatt csak 1972 júliusában kezdődött el. Innentől a hírek már
az elkészülés várható időpontjáról szóltak, amely elsőként 1973
nyarára, majd egy évvel későbbre lett kitűzve. Az épület műszaki átadása végül 1974 májusában
történt meg.
A beépített berendezéseket a
makói Egészségügyi Berendezéséket gyártó Vállalat a gyártotta
le. A rendelőintézet gépeit és műszereit az Orvosi Műszerkereskedelmi Vállalattól rendelte meg a
Városi Tanács. Ezek leszállítása,
beszerelése 1974 végére történt
meg. Az első beteg 1975. február 3-án lépte át a rendelőintézet
küszöbét.
Az Arany János utcai volt rendelőintézeti épületben a következő évek során gondozói létesítményeket alakítottak ki. A kórház
szomszédságába került új rendelőintézet tekintetében pedig
megvalósulhatott az integráció:
a 24 rendelőhelyen az intézmény
közel száz munkatársa a régieknél
korszerűbb körülmények között
jobb és gyorsabb ellátást biztosíthatott Szentes megyehatárokon átnyúló vonzáskörzete mintegy 110 ezer lakosának.
„Rendelőintézetünk a kórház
„előszobája". Itt vizsgálják meg
szakorvosaink a panaszokkal jelentkező napi átlagban ezer beteget, és rajta keresztül nyernek
felvételt a kórházi ápolásra, ha az
válik szükségessé. Itt történik az
ambuláns kezelés és a kórházból
elbocsátottak utókezelése is" –
fogalmazta meg dr. Gyovai Lajos
az intézmény szerepét. 1974-től
nyugdíjazásáig ő volt a Szentesi
Kórház-rendelőintézet igazgatója. A köztiszteletben álló főorvos
úr ez év november 17-én elhunyt.
Ezzel az írással az ő embersége és
szakmai munkássága előtt is tisztelegni kívánunk.
Összeállította: Tímár Ferenc –
Fotók: Szentesi Élet Archívum és
Tofán Sándor
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Szentes családi ízei

HÉTFŐ

A menü: Szárazbableves füstölt ízekkel,
Borsos tokány tésztával
B menü: Kertészleves,
rántott sajt párolt rizzsel és tartárral

KEDD

A menü: Sárgaborsókrémleves, sertéssült
tört burgonyával és párolt káposztával,
B menü: Minestrone,
rántott csirkemell finomfőzelékkel

SZERDA

A menü: Hamis gulyásleves,
sajtimádó töltött karaj rizibizivel
B menü: Csirkebecsináltleves,
rakott zöldbab

CSÜTÖRTÖK

A menü: Makói vágottas,
krumplipaprikás debreceni kolbásszal
B menü: Fűszeres almaleves,
mexikói szelet makarónival

PÉNTEK

A menü: Húsleves,
lecsós szelet tésztával
B menü: Zöldborsókrémleves,
BBQ csirkecomb kukoricás rizzsel

SZOMBAT

A menü: Karfiolleves,
csőben sült rántott szelet burgonyapürével
B menü: Karfiolleves,
sajtos-tejfölös rakott tészta

VASÁRNAP

HETI MENÜ:
December 7 - 13.

A menü: Sertésraguleves,
sertéspörkölt pirított tarhonyával
B menü: Sertésraguleves,
Dubary csirkemell sült burgonyával

Sajtos lángosfánk
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 db tojás, 1 dkg friss élesztő, 2.5
dl tej, 1 dl tejföl, 1 ek napraforgó olaj, 20 dkg sajt a töltelékhez, 5 dl
napraforgó olaj.
Elkészítése:

A desszertet napi ajánlatban kínáljuk,
kérjük figyelje honlapunkat,
vagy érdeklődjön a helyszínen, esetleg
telefonon.

November 11., szerdától az
étteremben nem fogyaszthatnak,
de lehetőség van elvinni az ételt
(akár saját ételhordóban is) és
kérésre házhoz is szállíthatjuk.
Rendeléseiket internetes
rendszerünkben célszerű leadni,
de telefonon is felvesszük
(10:00-13:30) a 63/311-729-es
telefonszámon.

Az alapanyagokat már előre vegyük ki a hűtőből, a liszt is legyen
szobahőmérsékletű. Kimérjük a hozzávalókat, a tejet meglangyosítjuk és felfuttatjuk az élesztőt. Tésztát dagasztunk, és ha sima, egyenletes, akkor liszttel hintjük és letakarjuk. 1 óra hosszáig kelesztjük,
langyos helyen. Majd lisztezett deszkán nagy kiszúróval köröket szaggatunk. Két korong közé kis sajtot teszünk, a széleket jól összenyomkodjuk. Mikor az olaj meleg, kisütjük mindkét oldalát mérsékelt lángon, mert különben nyers marad a lángos. Tejföllel kínáljuk.

 Egészségügyi ügyelet
A felnőtt orvosi ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától
reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7 órától 7 óráig (24
órás) a Vásárhelyi út 30. szám alatt
tartanak ügyeletet. Telefon: +36
30/708-7183, +36 63/400-712
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SZENTES, PETŐFI U. 7/A.

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

MENÜ: 950,- Ft DESSZERT: 250,- Ft
Továbbra is vállalunk
kiszállítást, bővebb
információ:

Az ügyeletet és készenlétet
ellátó gyógyszertár
december 7-14.

WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
TELEFON: 63/311-729

Kertvárosi Patika

Fizetni készpénzzel vagy
bankkártyával és SZÉP-kártyával is
lehetséges.

t
e
l
ies é

(Szentes, Köztársaság u. 29.)
Telefon: 63/400-095
Készenléti telefon: 20/618-7020

Gyógyszertári ügyelet ideje: hétköznap 19 órától 20 óráig, szombaton 18 órától 20 óráig, vasárnap
8 órától 20 óráig, ünnepnapokon
9 órától 20 óráig.
Ügyeleti időben a gyógyszerész a gyógyszertárban tartózkodik, csengetéssel hívható.
Gyógyszertári készenlét ideje:
hétköznap 20 órától másnap 7:30ig, szombaton 20 órától másnap
8 óráig, vasárnap 20 órától másnap 7:30-ig (ha vasárnap után ünnepnap következik vagy ünnepnap után vasárnap, akkor 9 óráig
tart a készenlét), ünnepnap 20 órától másnap 7:30-ig (ha ünnepnap
után vasárnap következik, akkor 9
óráig).
Készenléti időben a gyógyszerész az adott telefonszámon elérhető és indokolt esetben (sürgősségi osztályról, orvosi ügyeletről
érkező betegek esetén) legkésőbb
30 perc múlva érkezik a gyógyszertárba.

2020. december 4.

HOROSZKÓP
December 4-11.
KOS Ne csak várj a nagy lehetőségre, és azt tervezgesd,
mit teszel, ha eljön, hanem
menj elébe az alkalomnak. Ez az év is tartogathat még meglepetéseket.
BIKA Úgy érzed, az utolsó
energiatartalékaidat használod fel, minden területen. Ha
egy kis pihenésre van szükséged, akkor pihenj, ez az időszak erről kell, hogy szóljon.
IKREK A békés egymás mellett élésre nem mindenki képes, mégis erre kell törekedned. Ha te jó példát mutatsz, ebben az
időszakban talán végre mások is melléd
állnak.
RÁK Nem érdekel a nyüzsgés
és a rohanás, úgy döntöttél,
hogy te kiszállsz a mókuskerékből, és az otthonodra és a
családodra figyelsz. Lehet, hogy kiderül,
neked van igazad.
OROSZLÁN Aki nagyon
akar, az bármiben talál hibát.
Amikor téged kritizálnak,
először gondold át, hogy
van-e alapja a dolognak, de vedd észre, ha
valaki csak sértett, és rajtad akar bosszút
állni.
SZŰZ Ha egy pillanatra megállsz, hogy körbenézz, észre fogod venni, mennyi nagyszerű
dolog vesz körül. Ha az év vége
felé fáradtnak is érzed magadat, úgy érzed, minden befektetett energiát megért az, amid van.
MÉRLEG Nehéz hét elébe
nézel, sok feladatot és felelősséget kell vállalnod, de
végül minden a helyére kerül. Csak arra
ügyelj, hogy egyik fontos teendődről se
feledkezz meg.
SKORPIÓ Apró lépésekben
haladsz a célod felé, és ha
egy kicsit türelmetlen is
vagy, de tudod, hogy így
nem erőlteted meg túlságosan magadat,
és a környezetedre sem teszel túl nagy terhet. Jó utat választottál.
NYILAS Vegyél egy nagy levegőt, és ne akadj most fent
olyasmin, amivel nyilvánvaló, hogy csak téged akarnak bosszantani.
Ne feledd, kutyaugatás nem hallik az égig,
nem kell minden rosszindulatú emberrel
foglalkoznod.
BAK Egyszerre figyelsz több
dologra is, és így elaprózódhat a figyelmed, elterelődnek
a gondolataid, és talán nem veszel észre
néhány fontos részletet. Pedig lehet, hogy
a jövő héten már késő lesz ezekre gondolni.
VÍZÖNTŐ Egyre jobban sürget
valami vagy valaki, de te még
nem állsz készen arra, hogy
meghozd a döntésedet. Idővel
pedig lépned kell, különben kellemetlen
helyzetben találhatod magadat.

HALAK Nem szeretsz nyomás alatt lenni, ha siettetnek,
lehet, hogy a teher alatt
olyan döntést hozol, amit később megbánsz. Szerencsére a hibák nem ijesztenek meg, azonnal elkezdesz a javításukon dolgozni.

2020. december 4.
Habár a karácsonyi kaktusz
több néven is ismert (például
húsvéti kaktuszként), a növény
tudományos neve, „Schlumbergera bridgesii”. Ez a népszerű, télen virágzó házi növény
kiváló kiegészítője szinte bármely otthonnak. A karácsonyi
kaktusznak nem csupán a gondozása, hanem a szaporítása is
viszonylag egyszerű feladatnak számít, így remekül alkalmas ajándékba is valamilyen
ünnepi esemény alkalmából.
Kedvelt szobanövények, mert
fejlett töveik minden évben karácsony táján virágoznak. Brazíliából származnak, ahol a trópusi, vagy szubtrópusi őserdők fáin
élnek.
Gyökereikkel az ágak elágazásaiban és a fakéreg repedéseiben
összegyűlő – sokszor igen kevés
– szerves anyagból táplálkoznak.
Lakásban tartva ezek a kaktuszok
nem szeretik a túl száraz levegőt,
a nagy hőingadozást és a változó környezetet. Nem kedvelik a
tűző napot. Télen nem túlfűtött,
de nem is fűtetlen helyen, fényhez közel, kissé párás helyen érzik jól magukat.
Jellemzése:
Eredeti termőhelyükön hat fajukat különítették el, de mivel
ezek egymással jól beporozhatók, a kereskedelemben szinte
mindig hibridjeikkel találkozhatunk; főleg a lila, a cseresznyepiros, a rózsaszín és a fehér virágú
változatokkal. Kis termetű, sűrűn
elágazó cserje, kb. 30 cm-esre nő
meg. Szártagjai laposak, erősen
fogazott címerpajzs alakúak, elágazó füzérekben sorakoznak.
Egy-egy szártag 4,5 cm hosszú
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A karácsonyi kaktusz gondozása

és 2,5 cm széles.
Kezdetben felfelé ívelnek, de
később a többi szártag kifejlődése után lehajlanak. Tövisei nincsenek, a szártagok ízeinél 1–3
finom, rövid sörte fejlődik ki. Virágzási ideje hosszan elnyúlhat:
ha jól érzi magát, októbertől akár
februárig is hozhatja a hajtások
csúcsán nyíló virágait. A virágok
hossza 6–8 cm.
A karácsonyi kaktusz
ültetéséről
A karácsonyi kaktusz egyszerűen szaporítható egy Y-alakú rész
levágásával a szár végéről. Győződj meg róla, hogy az így levágott dugvány a levélzet egészséges részéből származzon.
Ültessük el a dugványt úgy, hogy
a hosszának egy negyede kerüljön a talajba, ami enyhén homokos kell legyen. Nedvesítsd át
egyenletesen és helyezd egy világos helyre, ahol nem érheti közvetlen napfény.
Hogy az újonnan elültetett
dugványok gyökeret ereszthes-

senek, rendszeresen vágjuk vis�sza a hajtásokat a levelek második
illesztésénél (a levél szegmenseit
elválasztó részeknél). A dugvány
néhány héten belül növekedés
jeleit kell mutassa, ekkor átültethetjük egy másik, nagyobb növénytartóba. Az új talajnak ilyenkor komposztból, homokból és
némi agyagból kell állnia.
Karácsonyi kaktusz nevelése
A karácsonyi kaktuszok jól érzik magukat hétköznapi benti körülmények között, és csak mérsékelt gondoskodást igényelnek.
Habár a karácsonyi kaktusz képes
szegényesebb fényviszonyokhoz
alkalmazkodni, lényegesen több
virágot hoz, ha elegendő fényhez jut. Ennek ellenére a közvetlen napfény képes megégetni a
leveleit, ezért érdemes világos,
de nem közvetlenül napos helyen tartani.
A növény számára továbbá nagyon fontos a nedvesség is. Rendszeres és alapos öntözést igényel,
különösen az aktív tavaszi és nyá-

ri növekedési időszakban, amikor folyamatosan enyhén nedves talajra van szüksége. Hagyjuk,
hogy az öntözések között némileg csökkenjen a kaktusz nedvességi szintje, de sosem teljesen, és
soha ne hagyjuk, hogy vízben üljön. Kéthetente benti növények
számára készített tápanyag keveréket is kaphat.
A virágzás után
Miután a karácsonyi kaktusz
befejezte a virágzást (ez általában őszre következik be), vagy
6-8 héttel az előtt, hogy újabb
virágokat szeretnénk, érdemes
hozzásegíteni a kaktuszt a nyugalmi állapot felvételéhez. Ezt a
nedvesség, a fény, és a hőmérséklet csökkentésével tehetjük meg.
Egyszerűen öntözzük kevesebbszer a kaktuszt és biztosítsuk, hogy napi 12-14 órát a sötétben legyen átlagosan 10-12°C
között. Emellett tartsuk távol a
huzatos helyektől.

Családi események

Gulyás Luca

Született: Gulyás Tamásnak és Nagy Diánának (Szentes) Luca, Molnár Imrének és Szokol
Mariannának (Szentes) Sándor Károly, Száraz
Andrásnak és Katona Ágnes Anikónak (Csongrád) András Levente, Kókai Róbertnek és Zentai Dorina Rebekának (Csongrád) Zalán, Szólik Tibornak és Temesvári Editnek Gregor nevű
gyermeke.
Házasságot kötött: Kajtár Attila Sándor és
Molnár Timea, Sebők Róbert és Oláh Adrienn, Szabó Mihály és Szabó Kitti, Szabó Zsolt
és Laki Réka, Móricz Roland és Bődi Beatrix,
Győri Sándor Dániel és Varga Szilvia Anett.
Elhunyt: Bihari György (Szentes), Horváth
Ferencné (Kovács Margit) (Szentes), Gál Ferenc (Szentes), Miskolczi Gyula Antal (Szentes), Cseh Henrik (Csongrád).

Molnár Sándor Károly
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Debrecen, Tatabánya, Miskolc – nagy menetelésben a metALCOM
Hering Viktor, Sebők Tamás

Kikapott a Debrecentől, így
fontos bajnoki pontokat hullajtott el a metALCOM Szentesi VK férfi vízilabdacsapata.
A mieink – bár nagyot küzdöttek a hétfői mérkőzésen – 10-9re kaptak ki alsóházi riválisuktól, ám szerda este a Tatabánya
ellen javított a Pellei-csapat.
Sorra játssza a bajnoki mérkőzéseit a Szentes, szinte háromnaponta kell medencébe szállniuk
a játékosoknak, hiszen jónéhány
összecsapást kell még pótolnia a
gárdának. A hétfő esti Debrecen
elleni összecsapásról a bajnoki rajt előtt tudni lehetett, hogy
a végső helyezés szempontjából is nagyon fontos mérkőzés
lesz. Sajnos, a már jól ismert körülmények átírták az előzetes
forgatókönyvet, így egyáltalán
nem számíthatott könnyű derbire a gárda, amelyből továbbra
is hiányzott Fülöp Bence és Lajkó Márton. Bozó Péter centerből
szerzett találatával a metALCOM
került előnybe, ám még az első
nyolc perc végén fordítani tudtak a vendégek. Az előnyük a második negyedben kétgólosra nőtt,
amely hátrányt – bármennyire is
próbálkoztak – nem tudtak eltűnteni a mieink. A harmadik negyed
vége és a záró nyolc perc eleje viszont a Szentesé volt, egyenlített
a hazai gárda, sőt, 8-7-re, majd három perccel a vége előtt 9-8-ra vezetett Pellei Csaba együttese. Kétszer is támadhattunk előnyünk
megduplázásáért, de pólósaink rendre rossz döntést hoztak,
egyszer sem sikerült túljárniuk
Hering Viktor

a remeklő hálóőr, Kósik eszén. A
debreceniek viszont az adódó lehetőségeikből kettőt gólra váltottak, ezzel végül elvitték a pontokat a ligeti uszodából. – Azt kell,
hogy mondjam, megérdemelten
nyert ma este a Debrecen együttese – kezdte értékelését a találkozót követően Pellei Csaba, a
metALCOM vezetőedzője. – Tudásunk alatt teljesítettünk, ennyi
ziccert pedig egyszerűen nem
szabad kihagynunk. Habár fordíFérfi vízilabda OB I.,
10. forduló
metALCOM Szentesi VK –
Debrecen 9-10
(2–3, 1–1, 2–2, 4–4)
A szentesi gólszerzők:
Garancsy 4, Takács J.,
Hegedűs B., Pellei F.,
Kókai, Bozó

tani tudtunk, vezettünk, fórunk
volt ahhoz, hogy kettőre növeljük
az előnyünket, ám rontottunk, végül mi gratuláltunk ellenfelünknek. Ezúttal négy – öt játékosom
sem úgy teljesített, ahogy azt elvárom, ezt pedig a mi csapatunk
nem bírja el. Sajnos fejben sem
tudtuk eléggé összeszedni magunkat, így törvényszerű volt a
vereségünk.
A gárda tehát - hiába Garancsy
négy találata és Pellei Frank meseszerű svédcsavaros gólja ellenére pont nélkül maradt, viszont
a keddi regenerálódást követően
szerdán késő este már a Tatabánya otthonában próbáltak javítani Vörös Viktorék.
A hétközi, Tatabányai elleni
bajnokit szenzációsan indította
a szentesi alakulat Pellei Kristóf
kezdte meg a gólgyártást, és már
az első játékrészben megnyugta-

tó,4-0-s előnyt hoztak össze Somogyi Balázsék, amit a félidőre
tovább növeltek. A mérkőzés hajráját Zantleitner Tamás együttese
húzta be, 5-2-re nyerték az utolsó negyedet, ám ez sem volt elég
győzelmükhöz, 10-11-es végeredménnyel a Kurca-parti együttes szerzett újabb 3 pontot.
A csapat a hétvégén ismét utazik, szombaton este, 20 óra 45
perckor a Miskolc vendégei lesznek Takács Jánosék. A mérkőzést
a közmédia sportcsatornája élőben közvetíti.
Férfi vízilabda OB I.,
1. forduló
TVSE Tatabácsnya - metALCOM Szentesi VK 10-11
(0–4, 2–3, 3–2, 5–2)
Garancsy A. (4), Pellei F. (4), Pellei K. (2), Takács J.

Emelik a súlyokat, Rakovszky visszatért

Megkezdte a felkészülést a
jövő évi versenyidőszakra a
Maximus SE atlétikai csapata. zővásárhelyen körülmények ki- a felkészüléshez, sőt, az időjáHa semmi nem szól közbe - és fogástalan körülmények adottak rás lehetővé tette, hogy mindhámost legyünk nagyon optimisták -, január végén már fedett
pályás viadalokon mutathatják
meg tudásukat a versenyzők.
Az egyesület nehézatlétái az
elmúlt hétfőn indították az alapozó időszakot, három különböző helyszínen. Fischer Márk
és Veiland Violetta, mivel tanulmányaik miatt Szegeden laknak, így a Szegedi VSE sporttelepén edzenek. Nánai Lilla és Kocsis
Alexandra Hódmezővásárhelyen,
Dudás Vencel és a legfiatalabb
versenyzők Szentesen tréningeznek. Szegeden és a Hódme-

rom helyszínen, így a szentesin is,
szabadtéri dobásgyakorlatokat is
végezzenek a sportolók. Jó, hír,
hogy Rakovszky Tibor, aki szinte a teljes idei szezont kihagyta,
ismét bekapcsolódott a munkába, és elszántan készül arra, hogy
visszakerüljön a hazai súlylökőmezőny elitjébe. A csapat tagjai
- a vasárnap kivételével – minden
nap edzenek, és ez így lesz egészen karácsonyig. Az év végi rövid pihenőt követően januárban
a nehéz fizikai munka helyett a
technika csiszolására helyeződik
a hangsúly, majd következhetnek a 2021-es esztendő első teremversenyei.

2020. december 4.

szentesiélet
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„A birkózás céltudatossá tesz és önállóságra nevel”
Sebők Tamás
Szeptemberben indult el a
KIMBA, azaz a Kozma István
Magyar Birkózó Akadémia képzése, mely az ország legtehetségesebb utánpótláskorú fiatal sportolóinak magas szintű
oktatását, felkészítését célozza
meg. Az intézmény növendéke
Cseh Balázs (képünkön zöld pólóban), a Szentes-Csongrád dr.
Papp László Birkózó Egyesület
sportolója is, akivel az akadémiai életről, sportról és a jövőről beszélgettünk.
Csepelen kezdte meg működését szeptemberben a kétszeres
olimpiai és háromszoros világbajnok, Kozma István nevével fémjelzett birkózó akadémia. Júliusi lapszámunkban dr. Hegedűs Csaba,
az akadémia nagykövete, szakmai
főtanácsadója munkatársunknak
nyilatkozott a tervekről. – Nem titkolt szándékunk, hogy itt a legtehetségesebbek oktatása, képzése,
felkészítése valósuljon meg. 18 esztendős korukig – bár nálunk edzenek, a fővárosban tanulnak majd a
fiúk és a lányok – az eredményeiket továbbra is az eredeti egyesületük számára érik el. Felvállaljuk
azt, hogy a fiataloknak kollégiumi
elhelyezést, étkezést biztosítunk,
naponta kétszer edzhetnek majd,

és a tanulmányaikat is egyengetni tudjuk, mindemellett természetesen felszerelést kapnak és versenyeztetjük őket. Megteremtünk
nekik minden olyan lehetőséget,
ami a fejlődésükhöz nélkülözhetetlen, mindezt azzal a céllal, hogy
négy-öt esztendő múlva már a világ élvonalába tartozó sportolókat
neveljünk belőlük.
A serdülő korú Cseh Balázs 9
éve kezdte a birkózást, elkötelezett sportolóként a fejlődés reményében költözött fel a fővárosba.
Közel egy éve határozta el, hogy a
Kozma akadémián folytatja pálya-

futását, miután megismerte az ott
folyó munkát és szakmai stábot.
A jelentkezését egy felvételi vizsga követte, ahol az erőnléti felkészültség mellett sportszakmai elvárásoknak kellett megfelelnie,
majd ezt követően nyert felvételt
az akadémiára.
– Az akadémia kollégiumában
van a szállásunk és az edzőterem
is itt van. Általában napi kétszer
edzünk: reggel konditeremben
készülünk, délután pedig küzdőedzések vannak, ezek között pedig iskolába járunk – meséli Balázs.
A fiatal sportoló Fodor Zoltán

és Cifferszky Ákos vezetésével fejlődik, és a Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium diákja. Elárulta, a következő
évtől átiratkozik a csepeli Baptista
Gimnázium, Technikum és Sportiskolába, mely egyébként a KIMBA
partnerszervezete.
– Úgy érzem, egy nagyon jó közösségbe kerültem, kiváló szakemberektől, olimpikonoktól sajátíthatom el mindazt, ami ahhoz
kell, hogy elérjem a céljaimat. Ám
valahol az életre is nevel ez a helyzet. Persze érzem a szakmai fejlődést, és fizikálisan is a topon vagyok, de azzal hogy akadémista
lettem, más élethelyzetbe is kerültem. Magamra vagyok utalva,
mint a birkózásban. Egyedül tanulok, egyedül élek. Korábban Orosházán is voltam kollégista, szóval
nem ismeretlen számomra ez a terep, viszont egyáltalán nem okoz
nehézséget. A birkózás céltudatossá tesz és önállóságra nevel.
Balázs – nem vitás - a jövő reménysége, ez idáig négy magyar
bajnoki címet szerzett, ezekre a
legbüszkébb, de több ízben külföldön is megmutatta tudását. Nem
titkolt célja, hogy válogatott birkózóvá váljon, és természetesen
nagy álma, hogy egyszer olimpián szerepeljen, ahogy példaképe,
Lőrincz Tamás is.

A dobogón telel a SzeKerCe
Sebők Tamás
A tavaszi idényre halasztotta a szövetség a SzeKerCe rögbi csapatának MedEx elleni idei
utolsó NB II-es összecsapását,
így a szentesi és kecskeméti rögbisekből álló alakulat a
másodosztály bronzérmes pozíciójából várja a tavaszi folytatást. A SzeKerCe sportszakmai
vezetőjével, Törőcsik Sándorral, Csülökkel tekintettünk vis�sza az őszi idényre.
Négy mérkőzés, tizenhárom
bajnoki pont, +30-as pontkülönbség. Ez a SzeKerce őszi idénye számokban, és ahogy a csapat vezetője, Törőcsik Sándor mondja, nem
várt sikerrel zárták ezeket a mérkőzéseket. – A várakozásaimon
felül teljesített a csapat. Ez betudható annak is, hogy – bár minden
esetben az eredményesség vezérel bennünket – idén leginkább
a sport szépsége és a közös játékélmény miatt léptünk pályára,
így nem nehezedett ránk men-

tális teher. Ezek a srácok szeretik,
amit csinálnak. Elhivatottságuk, a
sportág iránti elkötelezettségük
miatt tudhatunk ilyen sikeres őszt
magunk mögött. Két mérkőzésen kaptunk ki, az egyik ezek közül a szezonnyitó, a másik pedig
egy végletekig kiélezett összecsapás volt. Számomra is meglepetés volt az utóbbi, Honfoglalók
RC elleni bajnoki, mert esélytelennek számítottunk ellenük, és csu-

pán 2 ponttal tudtak legyűrni bennünket. A vége előtt nem sokkal
még nálunk volt az előny, a győzelem sajnos egy taktikai hiba miatt csúszott ki a kezünkből. A szoros eredmény egy reményekkel
teli tavaszi visszavágót prognosztizál, természetesen ott is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél több pontot
gyűjthessünk – mondja Törőcsik.
A SzeKerCe idei utolsó mérkőzé-

sét a budapesti Medvék – MedEx
RC ellen játszotta volna november
végén, ám ezt az összecsapást tavaszra halasztották. – A medvék
nagyon jó játékosállománnyal
rendelkező együttes, sokukat ismerem. Kemény ellenfeleink lesznek jövőre, de muszáj lesz győzni
ellenük, hogy ne kerüljünk hátrányba, és reális esélyünk legyen
arra, hogy döntőbe jussunk. Ez a
célunk a tavaszra – árulta el Csülök.
Megtudtuk, a tavaszi lebonyolítási rendszer nagy valószínűséggel változni fog, ami azt jelenti,
hogy a tervek szerint az NBI-es és
az NB II-es bajnoki fordulókat egy
hétvégén rendezik meg, amivel
kiküszöbölik az átjátszásokat, így
több másodosztályú csapat„valós”
erejéről is képet kaphatunk majd.
A Szentesi 91-esek RC 2021ben ünnepli megalapításának 30.
évfordulóját, a helyi klub pedig
több rendezvénnyel is szeretne
megemlékezni erről a jeles mérföldkőről. Részletek később.
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