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Rozgonyi Ádám

90 éves Szabó Sándorné, 
Eszter néni, akit születésnap-
ja alkalmából Szirbik Imre pol-
gármester, dr. Chomiak Walde-
mar önkormányzati képviselő, 

valamint a helyi média mun-
katársai köszöntöttek. 

Esztike nénit több generáció 
ünnepelte a jeles nap alkalmá-
ból, hiszen három gyermeke, 13 
unokája, 15 dédunokája és egy 

ükunokája van. Kedden lánya 
Veres Péter utcai otthonában, 
gyermekei társaságában várta a 
városatyák és a sajtó látogatását.

– Reggel én köszöntöttem 
először. Nagyon boldog vagyok, 
hogy ezt megélhettük. Napi 
szinten meglátogatom, hétvé-
gente mindig nálam van a csa-
ládi ebédeknél. Ha valami miatt 
nem tud átjönni, már hiányolják 
az unokák – mondta lánya, Seres 
Ferencné.

Az ünnepelttől megtudtuk, 
hogy unokái között van, aki tanít, 
és olyan is, aki ötödéves egyete-
mista, többen Németországban 
élnek. A legidősebb unokája 48 
éves. Eszter néni már hat éves 
korától libapásztor volt, később 
háziipari szövetkezetben, majd a 
Kontaktának dolgozott, egészen 
nyugdíjba vonulásáig. – Nem 
szabad leállni, dolgozni kell. 
Minden nap tudni kell, mire éb-

redünk. A munka a hosszú élet 
titka – mondta lapunknak Esz-
ter néni, hozzátéve, hogy min-
den napra megfőz, házilag készít 
tésztát, tarhonyát a családnak. 
Unokáival mindig sok időt töl-
tött, többükre vigyázott. – Ami-
kor elmentek a szülők dolgozni, 
két-három volt nálam egyszer-
re. Nagyon szeretem őket, és ők 
is engem. Mindig van valaki, aki 
meglátogat. Jön a telefon, hol az 
egyiktől, hol a másiktól – fogal-
mazott a köszöntött, aki mint el-
mondta, a napi rutin szerint dél-
után 2-3 óráig dolgozik, majd a 
számítógépen sakkozik, este pe-
dig televíziót néz. Elárulta, kár-
tyázni is szeret, családtagjaival 
hosszú kártyapartikkal múlatják 
az időt. Esztike néni kedélyesen 
elbeszélgetett Szirbik Imrével és 
dr. Chomiak Waldemarral, akik-
kel aláíratta a miniszterelnöktől 
kapott emléklapot is.

S z e r e t e t ü n n e p  a z  u n o k á k  ö l e l é s é b e n

Darók József

Egy éven belül újabb ado-
mányt kapott a Szentesi Védő-
női Szolgálat a Gyermekein-
kért ’91 Alapítvány jóvoltából. 
A budapesti alapítvány elősze-
retettel segíti a vidéki védőnői 
csoportokat, ezúttal kisgyer-
mekek szűrővizsgálatához 
használható készülékekkel, 
valamint mellszívókkal támo-
gatja a szentesi szolgálatot és 
általuk a helyi Anyatejgyűjtő 
Állomást.

A Szentesi Védőnői Szolgálat 
második sikeres pályázatát jelen-
tették be a napokban az elnyert 
eszközök ünnepélyes átadásán. 
Tavaly év végén már átvehettek 
a Gyermekeinkért ’91 Alapítvány 
elnökétől félmillió forint értékű 
adományt. A munkájuk során 
nélkülözhetetlen, de náluk már 
csak elavult állapotban lévő esz-
közök sora bővült most hat da-
rab légzésfigyelő készülékkel 
és egy elektromos és egy kézi 
mellszívóval, valamint egy szín-
látást szűrő könyvvel. Az eszkö-
zöket Fekete János, az alapítvány 
elnöke személyesen adta át a vé-

dőnői szolgálat Ady Endre utcai 
székhelyén szeptember elején. 
Örömét fejezte ki, hogy jó hely-
re kerülnek az eszközök, ahol 
egyébként más lehetőség híján 
ritkábban juthatnak hozzá kor-
szerű készülékekhez, mondta az 
alapítványt a saját gyermeke ki-
csi kori betegsége miatt létreho-
zó Fekete János.

Folytatta a gondolatot az át-
adáson jelen lévő Szirbik Imre 
polgármester is, aki helyi vé-
dőnők tudását, tenni akarását 
emelte ki, hiszen nekik ezt kell 
többletként a rendelkezésükre 
álló eszközök mellé tenniük.

A pályázatot író két védő-

nő egyike, Szécsi Anita azt ma-
gyarázta, lehetővé vált, hogy 
mellszívókat kölcsönözhetnek a 
családok. A légzésfigyelőik már 
elavultakká váltak, holott min-
den gyereknek rendkívül fontos 
lenne a bölcsője mellett. Most a 
hat légzésfigyelő készülék mel-
lett egy csecsemőmérleggel és 
egy színlátást szűrő könyv-
vel, valamint egy elektromos és 
egy kézi mellszívóval gyarapo-
dott az állományuk, ez utóbbi-
ak az Anyatejgyűjtő Állomáson 
lesznek hozzáférhetők, kölcsö-
nözhetők a kismamák számára. 
A beadott anyatej mennyisége 
ugyan felmenő tendenciát mu-

tat, hiszen napi 5 liter is bejön, 
de lehetne 8-10 is, sőt van, hogy 
csak 2 liter jön be egy nap, hal-
lottuk a pályázat megírásában 
részt vevő másik védőnőtől. Hor-
váthné Gál Terézia szerint jól fizet 
az anyatej, de a beruházás költ-
ségeit sokan nem tudják vállalni.

Az alapítvány támogatásának 
azért örülnek, mivel más pályá-
zat nemigen volt, így eléggé for-
ráshiányos a működésük finan-
szírozása, mondta Libor Éva, a 
szentesi védőnők csoportveze-
tője. Megjegyezte, az épületük 
felújítása is szükségszerűvé vált, 
ám az egy nagyobb volumenű 
beruházás lenne.

Mellszívókat, légzésfigyelőket kölcsönözhetnek

2016. szeptember 21-én, szer-

dán délelőtt 9 és 11 óra között 

Szirbik Imre polgármester, majd 

délután 14 és 16 óra között Dr. 

Demeter Attila alpolgármester 

hivatali helyiségében fogadja az 

érdeklődőket.

Fogadónap
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A forrongó arab világról, az 
európai terrorhelyzetről és a 
migrációs válság okairól tar-
tott előadást Georg Spöttle 
biztonságpolitikai szakértő a  
zsúfolásig megtelt ifjúsági ház 
pódiumtermében. 

Az érdeklődőket Farkas Sán-
dor, a 3-as számú választóke-
rület országgyűlési képviselője 
köszöntötte, aki felhívta a figyel-
met az október 2-i szavazás je-
lentőségére.

Georg Spöttle borúsan látja 
Németország jövőjét. Első kéz-
ből tapasztalta, hogy milyen ha-
tásai vannak a migrációnak az 
országban. Az egy évtizedig a 
német rendőrség kötelékében 
dolgozó, mára ismert közszerep-
lővé vált elemző úgy látja, a mig-
ráció hosszútávon demográfiai 
eltolódáshoz vezet. – A muszli-
mok aránya Németországban – 
a beérkező migránsokkal – akár 
a 20 százalékot is elérheti. Sokuk 
egy idő múlva állampolgárságot 
kap, és akár pártot is alakíthat-
nak, beleszólhatnak a törvény-
kezésbe. Az is előfordulhat, hogy 
kötelezővé teszik a muszlim hit-
tanórákat az iskolákban – fogal-
mazott lapunknak. A szakember 
szerint fokozatos iszlamizáció 
valósulhat meg a következő év-
tizedben. Úgy folytatta, a német 
és magyar családoknál egyaránt 
kb. 1,2 gyermekkel számolha-

tunk a statisztika szerint, míg a 
muszlim családok esetében há-
rommal. Ezért elérheti a német 
állam azt a szintet, amelyet már 
egy zöldpárti politikusnő felvá-
zolt: több bevándorló, mint né-
met él Németországban. – Attól 
félek, ez be is fog következni. Mi-
nél többen vannak, annál több 
jogot követelnek maguknak, 
egyre inkább visszaszorítják a 
mi kultúránkat – mondta a szak-
értő, hozzátéve, már több né-
met iskolában levették a feszü-
letet, és kitiltották a disznóhúst, 
hogy a muzulmán gyerekek is 
étkezni tudjanak. Átkeresztelték 
Szent Márton napját lampionün-
nepnek, mert nem akarták, hogy 
a beérkező muszlim beván-
dorlókban félelmet gerjesszen, 
hogy egy katolikus szent nap-
ján érkeznek az országba. Georg 
Spöttle szerint lassú behódolás 
történik Németországban. 

– Ami rossz, hogy nemhogy 
megpróbálunk békében élni, 
tiszteletben tartani egymás val-
lását, szokásait, hanem behódo-
lás zajlik részünkről, amely kul-
túránk és vallásunk aprólékos 
feladása – állapította meg. – Azt 
gondolom, hogy aki Európában 
közöttünk akar élni, demokra-
tikus rendszerünket – hogy 
szabadon dönthet az életé-
ről, képességei szerint tanulhat 
– tisztelje, tekintse saját érték-

nek is. Az, ami miatt itt szeretne 
élni, elsősorban a demokrácia, 
ne pedig az anyagiak legyenek. 
Ezekkel az emberekkel szíve-
sen élünk együtt, és építjük fel 
együtt az országot – jelentette 
ki Georg Spöttle, aki szerint nem 
lenne jó, ha az anyagi reszorto-
kat, amit a rászoruló családokra, 
gyermekekre, vagy a kisebbség 
felzárkóztatására fordítanának, 
a bevándorlókra költenék Ma-
gyarországon. Úgy fogalmazott, 
egy országnak először saját né-
pére kell gondolnia, mielőtt má-
soknak segít. Az előadásból az is 
kiderült, hogy magas a terrorfe-
nyegetettség Franciaországban 
és Belgiumban is. Utóbbi ország-
ban újból megemelték a terror-
szintet. A kvótareferendummal 

kapcsolatban elmondta, a kor-
mány kikéri az emberek vélemé-
nyét, a választópolgárok kezébe 
helyezi a politikát, nem pedig fe-
lettük dönt. – Ez óriási bizalom, 
nagy a tét. Egyértelmű szignál 
kell, hogy a magyar emberek el-
utasítják a betelepítési kvótát 
– jelentette ki.  Mint elmond-
ta, sokan úgy vélik, hogy pár 
ezer embert be tudna fogadni a 
magyar állam. A kvótarendszer 
alapján azonban, minél több 
migráns érkezik Európába, annál 
többet telepítenének be orszá-
gunkba is. Hozzátette, a beván-
dorlók a családegyesítés jogán 
magukkal hoznák a családtagja-
ikat is, amely hatalmas beáram-
láshoz vezetne, és megszapo-
rodnának a bűncselekmények is. 

A migrációs válság szakér tői  szemmel

„Mi azért szeretünk a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert az akciók mellett
mindig vannak nyereményjátékok is.”

– Horváth Károly és Horváth Károlyné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Református Nagytemplom
Szeptember 18-án, vasárnap 17 órakor 

a Bárdos Lajos Vegyeskar hangversenyét 
rendezik meg. Közreműködők: Geréby 
Dóra (ének), Horváth Henrietta (zongora), 
Műsorismertetés: Karikó-Tóth Tibor. Vezé-
nyel és orgonál: Nagy János.

Városi Könyvtár
Szeptember 19-én, hétfőn 17 órakor a 

Gondolkodók klubja Hogyan öregedjünk 
címmel tart összejövetelt. A klubot veze-
ti: Berényiné dr. Papp Erzsébet ny. gimn. 
tanárnő.

Szeptember 20-án, kedden 18 óra-
kor Munkácsy Mihály Krisztus trilógiája I. 
Krisztus Pilátus előtt címmel előadást tar-
tanak. Előadó: Dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész, az MTA-kandidátusa.

Árpád Szabadidős Sport-
klub

Szeptember 23-án, pénteken 15 órakor 
a Gyermekek Világnapja alkalmából ren-
dezi meg Kulturális Fesztiválját a klub. A 
fesztivál keretében gyermek amatőr fel-

lépő csoportok adnak elő rövid műsorszá-
mokat. A fellépő csoportok között szere-
pelnek a szentesi óvodások, és a szentesi 
iskolások, az újszentesi és a zentagunarasi 
általános iskola tanulói is.

Szentesi Művelődési Köz-
pont – Móricz Zsigmond Mű-
velődési Ház 

Szeptember 23-24-én 9-18 óráig és 
szeptember 25-én 16 óráig Díszmadár ki-
állítást rendeznek. Programok: pénteken 
11 órakor Bűvészshow Tóth Péter közre-
működésével,  szombaton 13-18 óráig 
Napbemutatás, 19 órától távcsöves bemu-
tató az éjszakai égbolton Kovács Károly 
amatőr csillagász vezetésével. Kapcsolódó 
programok: Bélyeg, levelezőlap és érem-
gyűjtő kiállítás és vásár. Kézi szövő kiállí-
tás és vásár. Ásványvásár.

Garaboly Gasztro és Kéz-
műves piac

Szeptember 17-én 6 órától üstben fő a 
szilvalekvár, 10 órától csíramálét, 11 órá-
tól kovásszal készülő kenyeret sütnek.

P r o g r a m a j á n l ó
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Majzik Attila

Nemrég ülésezett a szociá-
lis lakások bérbeadásáért is 
felelős Lakásügyi Bizottság. A 
Krausz Jánosné által elnökölt 
testület több mint százoldal-
nyi anyagot rágott át, csak-
nem negyven lakás szerződés-
hosszabbítását vizsgálták. A 
bizottság munkájáról Kiss Csa-
ba (képünkön), a tagok egyike 
számolt be lapunknak.

Jelenleg körülbelül száz ne-
vet tartalmaz az úgynevezett 
sürgősségi lista, legalább ennyi-

en várnak önkormányzati a 463 
bérlakás egyikére. Hogy közülük 
ki juthat hozzá, azt leginkább a 
szociális rászorultság határozza 
meg. Az erről is döntő Lakásügyi 
Bizottság legutóbb közel negy-
ven, már szerződéssel rendelke-
ző lakó ügyét vizsgálta meg.

– Ezek közül huszonegy tel-
jesen problémamentes volt, 
nem volt semmilyen hátralék 
sem az önkormányzat, sem pe-
dig valamelyik közszolgáltató 
felé, ezekben az esetekben két-
éves hosszabbítást szavazott 
meg egyhangúlag a bizottság. 
Hat esetben egyéves hosszabbí-
tás mellett döntöttünk és négy 
olyan eset volt, hogy csak féléves 
hosszabbítást szavazott meg a 
bizottság. Hat esetben egyálta-
lán nem hosszabbította meg a 
lakásbérleti szerződést a bizott-
ság, ezekben az esetekben sú-
lyos kintlévőségek okozták ezt a 
döntést – ismertette a bizottság 
munkáját Kiss Csaba.

Az önkormányzati rendelet ér-
telmében ha a bérlő háromha-
vi tartozással rendelkezik, akkor 
már felbontható a szerződése. 
Ehhez az eszközhöz, azaz a szer-
ződés meg nem hosszabbításá-

hoz vagy felbontásához nagyon 
ritkán folyamodik a Lakásügyi 
Bizottság, ha egy bérlőnél kez-
denek felszaporodni a hátralé-
kok, akkor az önkormányzat fel-
ajánlja, hogy kisebb alapterületű 
vagy alacsonyabb komfortfoko-
zatú bérlakásba költözzön.

– A bizottság igyekszik tole-
ráns lenni, nem csak az elmara-
dás összegét szoktuk figyelem-
be venni, hanem azt is, hogy mi 
áll a háttérben, hány havi elma-
radásból tevődik ez össze. Min-
den egyes hosszabbításról haj-
szálpontosan tudjuk a hátteret, 
az anyagok révén teljes térképet 
kapunk a családokról, ez a dön-
téshozatalnál nagyon fontos. 
Ott, ahol sok kisgyermek van, 
kell, hogy toleránsabbak tudjunk 
lenni, nem lehet mindig csak a 
matematikára alapozni – magya-
rázta a bizottság tagja.

A szociális bérlakások csak-
nem fele, az állomány negyven 
százaléka határozatlan időre van 
bérbe adva. Ezen bérlőknél nem 
jellemzőek az elmaradások, vi-
szont a szokásos ellenőrzések 
során azt nem vizsgálják, hogy 
valóban fennáll-e még az a szoci-
ális rászorultság, ami korábban – 

esetenként sok-sok évvel ezelőtt 
– a bérlőt feljogosította a lakásra.

Arra a kérdésünkre, valaha ki-
derül-e vagy sem, hogy jelen-
leg olyanok is élnek határozatlan 
bérleti idejű önkormányzati bér-
lakásban, akik szociálisan nem 
rászorultak, Kiss Csaba nem tu-
dott egyértelmű választ adni.

– Azt nem tudom megmon-
dani, hogy a Báthory István la-
kásügyi előadó felülvizsgálja-e, 
hogy akkoriban ki volt rászoru-
ló és ki nem. Biztosan van olyan 
család is, ahol a megítélés pilla-
natában valóban indokolt volt a 
lakáskiutalás, aztán pedig olyan 
változás állt be a család állapo-
tában, hogy jobblétben tudnak 
élni, és mégis élnek az önkor-
mányzati bérlakás lehetőségével 
– fogalmazott Kiss Csaba.

A jelenlegi szabályozás sze-
rint a határozatlan idejű szerző-
désű önkormányzati bérlakások 
joga örökölhető. Határozott idő-
re 1993 óta köt szerződést az ön-
kormányzat a bérlőkkel, tehát ha 
valaki 1993 előtt kapott határo-
zatlan időre bérlakást, az való-
színű, hogy még most is abban 
lakik, akár feljogosítja erre a szo-
ciális állapota, akár nem.

Nem csak a matematika dönt a szociális bérlakásokról
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 Mifelénk most  

könnyebb többet látni Invitel Pont: Szentes, Kossuth Lajos u. 3.  
Tel.: (06 63) 410 994

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

MOST

3990 
FT / HÓ
3 HÓN A PIG

Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén, új lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés és 
elektronikus számlázás választása esetén. Az előfizetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új 
lakossági előfizetők részére, visszavonásig, 
kétéves szerződéssel, e-számlával. A negyedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díjat 
számlázzuk.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj  
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon  
vagy az Invitel Pontokban.
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Halupa Eszter

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Szentesi Csoport-
ja egészségnapot szervezett 
szeptember 10-én, a Sáfrán 
Mihály utcai Málta Házban. A 
ruhaosztáson túl, az egészség 
jegyében töltöttek el az ér-
deklődők egy kellemes napot, 
ahol a szervezők babgulyást 
kínáltak ebédre.

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Szentesi csoportjának ve-
zetője, Bozóné Ágoston Mária 
nagy örömmel tudatta, hogy 
már a rendezvény kezdete előtt 
fél órával kisebb tömeg képző-
dött a bejáratnál. – Ahogy kör-
benézek, százan ebédelnek ép-
pen itt mellettünk – mesélte 
lelkesen. A csoportvezető hoz-
zátette, hogy a tapasztalatcsere 

is fontos része a napnak. – Épp 
egy idős néni várt vércukormé-
résre az EFI munkatársainál. Azt 
tanácsoltam a hölgynek, hogy 
van egy másik hely is, a Látás-
sérültek Délalföldi Egyesülete, 
akik szintén itt vannak a Máltai 
Egészségnapon, ott is mérnek. 
Akkor mondta, hogy nem jól lát, 
és hogy itt küszöb van. Mond-
tam neki, hogy a legjobb helyen 
van, hiszen a vakok és gyengén-
látók olyan eszközöket hoztak, 
melyek könnyítik a mindenna-
pos gondokat. Kiderült, hogy 
az idős hölgynek nemrég volt 
egy szemműtéte és cukorbeteg. 
A Málta Házban ezen a napon 
olyan emberekkel találkozott, 
akik hasonló gondokkal küzde-
nek, és nagyon hálás volt. Boldo-
gan mondta, hogy ezentúl gyak-
rabban látogat minket, és talán 
ezek a visszajelzések hajtanak a 
leginkább előre, és erősítenek a 
folytatásban – tette hozzá a cso-
portvezető. Két önkormányzati 
képviselő is a rendezvény mellé 
állt. Egyikük Hevesi-Tulipán Edit. – 
Hosszú hetek óta szervezzük ezt 
a rendezvényt. Egy egészség-
megőrző, prevenciós nap szer-
vezését szorgalmaztuk, mely 
egy jó céllal összekötve igazán 
eredményes lehet. A Máltai Sze-
retetszolgálat szervezete erre a 
legalkalmasabb. Örömmel töl-
tött el, hogy a körzetemben élők 
közül is sokaknak tudtunk a ren-
dezvénnyel adni.

Antal Balázs Tibor, a kiséri vá-
rosrész képviselője is támogat-
ta a Máltai Egészségnapot. – A 
Máltai Szeretetszolgálat tagja 

vagyok, és támogatom a karita-
tív szervezeteket, többek között 
a Máltát is. Lehetőséget szeret-
tünk volna biztosítani arra, hogy 
a látogatók meggyőződhesse-
nek egészségi állapotukról, illet-
ve ruhaosztással is készültünk. 
A kiséri városrész nem éppen a 
legtehetősebbek körzete, főleg 
idősek laknak itt. A szeretetün-
ket és törődésünket, pont ilyen 
nyílt napokkal tudjuk kifejezni, 
ahol nemcsak egy közös ebéd 
eltöltésével, hanem beszélge-
téssel is sokat tehetünk egymá-
sért. A rendezvény lassan véget 
ér, nagy örömmel tölt el, hogy 
közel kétszázan eljöttek.

– Dicséretet érdemelnek, na-
gyon jól meg van szervezve ez a 
nap, főleg a szűrést vártam. Mi-

előbbi nagylabort javasoltak a 
szakemberek. Az ebéd is nagyon 
finom volt – mesélte Dömsödi 
Rózsa nyugdíjas, önkéntes. Arra 
kérdésre, hogy mikor nyílik ki 
legközelebb a Málta Ház ajtaja, 
a ruhaosztáson túl, azt a választ 
kaptuk, hogy hamarosan. – Na-
gyon nehéz anyagi támogatás 
nélkül bármilyen rendezvényt 
megszervezni. A képviselő-tes-
tület bizalmat szavazott, és tá-
mogatta az idei munkánkat. Bí-
zunk abban, hogy karácsonykor 
is sikerül megvalósítanunk egy 
szeretet vendéglátást. Hiszen 
adni öröm, és aki ezt megteszi, 
mindig teli van boldogsággal a 
szíve – ezzel a gondolattal zárta 
Bozóné Ágoston Mária csoport-
vezető a Máltai Egészségnapot. 

Véget ért a nyári szünet, 
hamarosan újra összeülnek 
a képviselők, hogy a Város-
házán vitassák meg Szentes 
sorsát. Az első szeptemberi 
ülésen ráadásul nem is akár-
milyen témákat tárgyalnak, 
többek között a 2016-os költ-
ségvetés félévi beszámolója, 
a díszpolgári cím és a könyv-
tár átalakítása is terítékre ke-
rül szeptember 22-én.

Több fajsúlyos kérdés is napi-
renden lesz az első szeptemberi 
rendes testületi ülésen, tájékoz-
tatta lapunkat Antal Balázs Tibor 
(képünkön), a Fidesz frakcióveze-
tője.

– Rengeteg egyeztetés és 
háttérmunka előzte meg a té-
mák előkészítését. Az egyik leg-
fajsúlyosabb téma, a 2016-os 
költségvetés félévi beszámoló-
ja következik, ez a költségveté-

si szerveink beszámolóját tartal-
mazza, amely megmutatja, hogy 
ezek a szervek a terveikhez ké-
pest hol tartanak, milyen segít-
ségre van szükségük. Emellett 
tárgyaljuk a költségvetési beszá-
molóban az önkormányzat gaz-
dasági társaságait is, ezek közül 
úgy tűnik, mindössze egynél lá-
tunk jelentős problémákat. Szin-
tén fontos téma a díszpolgári 
cím adományozása, az illetékes 
grémiumnak van javaslata, ezt 
is tárgyalni fogjuk. A közösségi 
együttélés szabályairól is sokat 
beszéltünk, ez is be fog kerülni 
egy rendeletmódosítás formá-
jában. Több hónapja tárgyaltuk 
már a Fidesz-frakció javaslatát, 
miszerint a Könyvtár gazdasági 
társaságból költségvetési szerv-
vé alakulna át. Megjött a minisz-
tériumi ajánlás, engedélyezik 
ezt az átalakulást, ebben a té-

mában három javaslat közül vá-
laszt majd a testület. – vázolta az 
első rendes szeptemberi testü-
leti ülés főbb napirendi pontjait 
Antal Balázs Tibor.

Szintén izgalmas témának 
ígérkezik az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló át-

fogó értékelés; ez az anyag már 
másodszor kerül a testület elé, 
mivel a korábbi verziót nem fo-
gadta el a Fidesz-frakció. Most 
a frakció által javasolt, a szociá-
lis szféra gondolatait tolmácso-
ló módosításokat tartalmazó 
anyag kerül majd a testület elé.

A d n i  m i n d i g  ö r ö m

Komoly témákkal indul a szünet utáni első testületi
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„Minő csodás eszme! Dicső isteni gondolat!
Lekötni a tűnő eleven hangokat, […]
Ide is, oda is egy-egy görbe húzás,
És előtted fekszik a csodás gyorsírás.
Alig néhány jegyben kurtavasra verve
A szökevény szavak elcsípett serege.”  (Gárdonyi Géza: A gyorsírás)
Régi időket idéznek fel ezek a sorok, amikor közgés kisdiákként ismer-

kedtem a gyorsírás rejtélyeivel. A kusza vonalak, krikszkrakszok tanárom, 
dr. Gilicze Lászlóné segítségével lassan értelmes szavakká váltak.

Eszembe jutnak a gépírásórák is, amelyeken a metronóm sürgető ütemé-
re kopogtak az írógépek. Gyakran rábeszéltük tanárunkat, hogy az unalmas 
szógyakorlatokat gépeljük zenére. Giliczéné tanárnő! Neve sokunk számára 
jelent élményeket, emlékeket.

Dr. Gilicze Lászlóné évtizedekig volt a közgé gyorsírás--gépírás tanára. 
Nemzedékek sorát tanította szakmai ismeretekre. Tanulói versenyeken is 
kiválóan szerepeltek. Végtelen türelemmel oktatta a közgéseket, sok fiatal-
nak adott magas szintű szakmai tudást, kenyérkereső foglalkozást. 

A sors úgy hozta, hogy kollégája is lehettem, kezdő tanári botladozása-
imat tanácsaival segítette. Tudása, embersége példa lett számomra. Köszö-
nöm, hogy szép hivatásra nevelt.

Nem száguld már a gyorsíróceruzája, nyugszik az írógépe is…
In memoriam dr. Gilicze Lászlóné tanárnőre!

Komáromi Ferencné
magyar–gyorsírás--gépírás szakos tanár

Rozgonyi Ádám

A Szentes Városellátó Nfkt. 
felhívással fordul a lakosság-
hoz a közterületi szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek körül 
elhatalmasodott illegális sze-
metelés elkövetőinek felderí-
tése érdekében. A szabálysze-
gésről készült legjobb fotókat 

havonta 10 ezer forintos vá-
sárlási utalvánnyal jutalmaz-
zák. 

Az elmúlt években a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek környe-
zetében elszaporodtak az illegá-
lis hulladéklerakók. A cég koráb-
ban több módszerrel, például 
kamera kihelyezésével is próbál-
ta már megakadályozni, hogy a 

szelektív gyűjtők körül szemét-
kupacok alakuljanak ki. A gon-
dot azonban eddig nem sikerült 
orvosolni. Most a lakossághoz 
intézett felhívással kísérlik meg 
a negatív tendencia megfordí-
tását.

 – Mióta gyakrabban takarítják 
a gyűjtőszigeteket és járnak az 
illegális hulladékért, azóta még 
több szemetet raknak le oda. Ez 
így már-már kezelhetetlen hely-
zetet teremt – panaszolta Kiss Fe-
renc (képünkön). A Szentes Vá-
rosellátó Nkft. műszaki vezetője 
elmondta, a hulladék-elhelyezé-
si szokások a korábbi évekhez 
képest átalakultak. Úgy fogalma-
zott, ez mára nem egy éjszakai, 
vagy hétvégi, félreeső helyen 
elkövetett dolog, gyakorlatilag 
természetessé vált. Egyre több 
a panasz, a szentesi városellátó 
munkatársai is ezt tapasztalják. 
A városban járva, napközben is 
találkozhatunk szemetelőkkel. 
Manapság már nem az erdő, a 
város szélére, árokpartra, az el-
hagyatott területekre hordják 

az elkövetők a szemetet, ha-
nem a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetekhez. A korábban a 
házak környékén, az erdő mel-
lett felhalmozott hulladék átke-
rült a gyűjtőszigetek környéké-
re, amely viszont frekventáltabb, 
városképi szempontból sokkal 
rosszabb helyen van. – Emellett 
a rendszeres takarítás „ösztönzi” 
a szemetelőket arra, hogy kirak-
ják a lomhulladékot. Ez gyakran 
úgy történik, hogy amint végez-
nek egy gyűjtősziget takarításá-
val, 10-20 percen múlva újra ott 
a szemeteszsák – mondta Kiss 
Ferenc.

A felhívásra beérkező fotó-
kat, felvételeket felhasználják az 
elkövetők felderítésére, amel-
lett, hogy az illegális szemétel-
helyező személyiségi jogait tisz-
teletben tartják, és a beküldő 
személy névtelenségét is bizto-
sítják. A beküldött képeket a cég 
munkatársai értékelik, közzéte-
szik a helyi média segítségével, a 
legjobbat havonta vásárlási utal-
vánnyal jutalmazzák.

Az akció novemberig tart, a 
felvételeket a hulladek.szentes@
invitel.hu címre várják.

Le p l ez z ü k  l e  a  s ze m e te l ő ke t !

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás) 
a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 
62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órá-
tól 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyer-
mekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: szeptember 19-26. Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár  
(Szentes, Sima F.u.44-58.) hétfőtől -péntekig 8-17 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepna-
pokon zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, szombaton: 20 órától 
másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 óráig.

Egészségügyi ügyelet
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Új rovatunk első részében 
női és férfi klimaxról, hormon-
változásról, az elhízásról és a 
változó kori szexuális életről 
is kérdeztük szakértőnket, dr. 
Gyovai Gabriella (képünkön) 
szülész–nőgyógyászt.

– Keveset beszélünk a férfi-
ak úgynevezett klimaxáról, mert 
időben hosszabb lehet, mint a 
női. Például egy 40 éves férfinak 
a hormon profilja lehet olyan, 
mint egy 70 évesé. Ehhez hoz-
zájárul az, hogy a férfiak nagyon 
sokat hajtanak. Minél többet 
hajtanak, annál fáradtabbak, an-
nál jobban emelkedik a prolaktin 
nevű hormon szintje is. Ez aka-
dályozza a tesztoszteronja ter-
melődését. Mi történik ekkor? A 
férfinak nem marad elég energi-
ája, rossz lesz a közérzete, inger-
lékeny lesz és eltűnik a szexuá-
lis vágya is. Sajnos egy részük 
minderre rossz választ ad, az ital-
hoz nyúl. Ez a megszokott, eszé-
be se jut, hogy az orvost meg-
kérdezze.

– Ha megkérdezi az orvost, a 
szakember mit tanácsol neki?

– Mindenképpen azt tanácso-
lom, hogy egyrészt nézzük meg 
a hormonszinteket. Más problé-
ma is lehet a háttérben, példá-
ul a pajzsmiriggyel. És valóban 
lehetnek lelki okok is. A követ-
kezőkben hozzuk rendbe a hor-
monszinteket, hiszen könnyen 
lehet, hogy akkor már a hangu-
lati zavar is elmúlik, és nem kell 
antidepresszánst adnunk. Ar-
ról pedig végképp lebeszélném, 
hogy pálinkával gyógyítsa ma-

gát, mert az csak fokozza a prob-
lémát. Egyre rosszabb lesz, hor-
monális szinten is. 

– A hormonváltozásból adód-
hat súlyfelesleg. A változó kor, a 
klimax hízásra hajlamosít-e?

– Igen, bizony ez együtt járhat 
hasra hízással, tehát az úgyne-
vezett metabolikus szindrómá-
val. Ilyenkor a cukorbetegségre, 
a hízásra való hajlam is növe-
kedni szokott. Amikor visszaad-
juk a normális hormon szintet, 
sokkal gyorsabban eltűnik a hí-
zásra való hajlam is. Minél jobb 
az izom-zsírszövet arány, annál 
jobban tud a szervezet a bevitt 
energiával mit kezdeni, ugyanis 
az izomszövet égeti a kalóriákat, 
a zsírszövet pedig nem. 

– Ugyanez a helyzet a nőknél is? 
Akár a hízást, a klimaxot, a tüne-
teket és a gyógymódot tekintve?

– Itt könnyebb a dolgunk, hi-
szen a tudomány régóta foglal-
kozik a női változó korral. Talán 
annyi újdonság van, hogy most 
egy kicsit jobban odafigyelünk a 
peri-menopauzára. Tehát arra az 
időszakra, amikor a menstruáció 
rendetlenkedik. Hol fönt van az 
ösztrogén szint, hol lent. Nagyon 
nehéz időszak ez egy nő számá-
ra, mellfeszüléssel, hőhullámok-
kal járhat. Ezek mind-mind ke-
zelhetőek.

– Változó korban változatla-
nul szeretnénk magunkat érezni a 

szexuális élet területén is. Hogyan 
működik ez a klimax idején?

– Nagyon örülök neki, és egy-
re több esetben látom azt a kli-
max idején, hogy a párok, férfi és 
nő ismét egymásra találnak. Sok-
szor azért kérnek tanácsot negy-
venes, akár ötvenes párok, hogy 
oldjuk meg a fogamzásgátlást, 
mert ők még többet szeretné-
nek együtt lenni, mint régebben. 
A változó kor környékén, akár 45 

évesen is tapasztalhatunk hü-
velyszárazságot. Egy normális 
hormonszint szükséges a hüvely-
hámnak ahhoz, hogy jól működ-
jön. A férfiaknál merevedési za-
var, korai magömlés fordulhat elő 
klimax idején. Azt tanácsolom, 
hogy ne legyenek szégyenlősek, 
merjenek kérdezni, a problémá-
ikról beszélni, és szakemberhez 
fordulni a megfelelő tanácsért és 
a megoldásért.  (X)

Nőkről, nemcsak nőknek

Változó korban változatlanul

Dr. Gyovai Gabriella szülész-nőgyógyász szakorvos
Magánrendelés: kedden és csütörtökön 16-18 óráig.
Cím: Szentes, Ady Endre u. 18.
E-mail: gyovaigabi@gmail.com • www.gyovaigabriella.com

A most 19 éves Niki kicsi korá-
ban kezdett úszni, hogy a szüle-
tési rendellenesség miatt csonka 
bal kezét megerősítse. Lapunk-
ban 2008-ban írtunk róla először, 
többek között azt, hogy a para-
limpiáról álmodik, később szá-
mos sikeréről, például több vi-
lágkupa-győzelméről, Eb-döntős 
eredményéről is tudósíthattunk. 
Két évvel ezelőtti távozására most 
így emlékezett vissza: – Nehéz 
döntés volt. Először Pestre men-
tem volna úszni, mégis Pécs mel-
lett határoztam, mert az a város 
sokkal inkább illett hozzám, nem 

olyan nagy. Úgy éreztem, az úszó-
karrierem szempontjából ez lesz 
a legjobb. Szerettem Szentesen 
úszni, rengeteg segítséget kap-
tam az úszóklubtól, elsősorban 
Kovács Brigittától, aki hosszú éve-
ken keresztül edzett, vele kezdő-
dött a paraúszó karrierem. 

A Dunántúlon is jó kezekbe ke-
rült Niki, a legjobb eredményének 
a 2014-es eindhoveni Európa-baj-
nokságon a 4x100-as vegyesvál-
tóval elért 4. és 100 méter mel-
len szerzett 5. helyezéseit tekinti. 
– Szeretném megköszönni a két 
edzőmnek, Tari Imrének és Tu-
rós Máténak, hogy felkészítettek. 
Nagyon hiányzik a pécsi csapa-
tom, furcsa, hogy most nem heti 
10-szer kell edzenem – emelte ki 
Niki. Ugyanis jelenleg egy dániai 
egyetem hallgatója, emiatt a ver-
senyszerű úszással is felhagyott 
egy időre. – Mindig is külföldön 

akartam tanulni, így esett a vá-
lasztásom Dániára. Most Aalborg-
ban tanulok a UCN-en (University 
College of Northern Denmark), 
idegenforgalmi szakon. Két hete 
utaztam ki, eddig nagyon tetszik 
minden – árulta el a fiatal hölgy. 
Hazajönni a téli és a nyári szünet-
ben lesz alkalma. – Nagyon hiá-
nyoznak az otthoniak, de már itt 
kint is sikerült sok új barátot sze-
reznem. A kijövetelemet részben 
én, legnagyobb részben viszont a 
családom támogatja, hálásan kö-
szönöm nekik! 

Niki egyelőre tanul és munkát 
keres, hogy eltartsa magát, de 
nem adta fel régi álmát: szeretne 
részt venni a következő paralim-
pián. – A riói játékok eseménye-
it természetesen követem, bár 
nem élőben, mert nagyon sok 
mindent kell még intéznem ide-
kint. Sajnos Sztanó Gyuri verse-
nyét sem láttam, viszont nagyon 
gratulálok neki a 8. helyéhez, ez 
tényleg kiemelkedő, nagyon sok 
edzés és kitartás kell hozzá! – zár-
ta gondolatait Rácz Nikolett.

Új sorozat: Akikről régen hallottunk

Dániában tanul, Tokióig úszna Niki
Darók József

Nemzetközi szintű eredményeket ért el az elmúlt években 
Rácz Nikolett (képünkön) a Szentes Városi Úszó Club színeiben. 
Városunk első paralimpikonja lehetett volna, ám két évvel ez-
előtt Pécsen folytatta úszókarrierjét. Úgy gondoltuk, megnéz-
zük, merre tart most a sokak által kedvelt fiatal sportoló élete. 
Kiderült, már nem is Magyarországon kell őt keresni.
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Rozgonyi Ádám

Melyik kisfiú ne szeretne 
legalább egyszer az életében 
mozdonyvezető lenni? Meg-
szólaltatni a vonatkürtöt, bic-
centeni az állomásfőnöknek, 
szélsebesen robogni a végte-
lenbe tartó síneken. A szen-
tesi Chemez Árpád 25 éve dol-
gozik a vasútnál, 17 éve ült 
először a mozdonyvezető fül-
kébe, többgenerációs vasutas 
családból származik.

 Chemez Árpád pályáját moz-
donyszerelőként kezdte, majd 
mozdonyvezető gyakornoknak 
jelentkezett, és vizsgát tett. Pá-
lyaválasztása nem véletlen, hi-
szen többgenerációs vasúti dol-
gozó; nagyapja és édesapja is 
mozdonyvezető volt. Hősünk 

apja gyermekei születésekor tet-
te át a székhelyét a műhelybe, 
míg végül gépészeti főnök-he-
lyettes lett. Megtudtuk, még 
a szerelvényeket vezette, ami-
kor megismerkedett későbbi fe-
leségével, aki jegyvizsgálóként 
dolgozott. Mint Árpád elmond-
ta, a szerelői munkakörtől me-
rőben különbözik a mozdony-
vezetői. – Sokan azt gondolják, 
hogy sokkal szabadabb, mert 
egymaga van az ember, egye-
dül vezeti a vonatot. Övé az ösz-
szes felelősség, pont emiatt kö-
töttebb – fogalmazott. Bár úgy 
tűnhet, egyszerű dolog vonatot 
vezetni, hiszen a vasúti pályán 
mozog. Árpád hamar leszöge-
zi, ennél összetettebb a folya-
mat, nem véletlenül kell érettsé-

gi után 2 évig tanulni a szakmát, 
háromévenként pedig idősza-
kos elméleti és gyakorlati vizs-
gát kell tenni. – Menet közben 
a ránk bízott technikai eszköz-
re, emberekre vagy árura, a vas-
úti pályán lévő jelzésekre, va-
lamint a közúti forgalomra is 
figyelnünk kell.  Egy intercity 
vonatra 600 ember is felszáll-
hat, miközben az expresszvonat 
160-nal közlekedik. Tudni, érez-
ni kell a felelősséget, de nem 
szabad, hogy ez rátelepedjen 
az emberre – emelte ki hősünk, 
megemlítve, hogy az utasítások 
betartása mellett a menetrend-
szerűség a legfontosabb szá-
mára. – Mosolyogva hozzátet-
te, hogy kétféle vasutas létezik. 
Az egyik zsigereiből, a másik kö-
telességből látja el feladatát. – 
Nem hobbivasutas vagyok. Ta-
lán a gének miatt is, de nem 
tudok más munkát elképzelni 
magamnak. Ehhez értek, és ezt 
is szeretem csinálni – mondta. 
Teljes odafigyelést, összponto-
sítást kíván munkája, amelyhez 
elengedhetetlenek az összetar-
tó munkatársak. Úgy fogalma-
zott, a vasút bizalmi elven műkö-
dik. Tiszteli, szereti azokat az idős 
kollégákat, akiktől a szakmát ta-
nulta. 

A szentesi mozdonyvezetők 
alapvetően a szegedi igazga-
tóság vonalait – Szegedtől, Kis-

kunfélegyházán át, egészen Bu-
dapestig – járják, általában a 
jellegzetes dízelvonatokat ve-
zetve. – A pilótákhoz hasonlóan 
sok naplementét és napfelkel-
tét látunk. Vannak olyan helyek, 
ahol egy kicsit ki lehet engedni, 
és meg lehet csodálni a dolgo-
kat. De mindig tudni kell, hol kell 
figyelni. Tősgyökeres alföldi gye-
rek vagyok, és nagyon szeretem 
a hegyeket is. De mindig meleg-
ség önti el a szívemet, amikor le-
kanyarodunk a vonattal Cegléd- 
ről, és nemcsak a szomszédos 
hegyig, hanem 60 kilométerrel 
előre is ellátok. Számomra ez az 
otthon – osztotta meg a benső-
séges pillanatokat a mozdony-
vezető. Szívesen részt vesz a kol-
légáival baráti összejöveteleken, 
ahol kötetlenebb formában tud-
ják megbeszélni a szakmai dol-
gokat. Civilben is szívesen vezet, 
autót és motort egyaránt. A leg-
inkább éjszaka szeret úton lenni, 
az esti Nyugati Pályaudvar látvá-
nya csodálattal tölti el. 

Végezetül egy útravaló gon-
dolatot kértünk a jövő moz-
donyvezetői számára. – Van egy 
olyan vasutas ismerősöm, aki a 
kisgyermekét azzal motiválta is-
kolás korában, hogy tanuljon, 
mert abból nem lehet megélni, 
hogy az ablakon bámul kifelé. – 
Mi ebből élünk – mondta nevet-
ve Chemez Árpád.

Örökölte munkáját, egyben szenvedélyét is

Szeptember 19-23.
Hétfő
Zeller leves
A menü: Pulykarizottó, 
savanyúság
B menü: Bolognai spagetti, 
reszelt sajt
C menü: Aszalt szilvával 
töltött borda, rizs köret

Kedd
Májgaluska leves
A menü: Finomfőzelék, 
fasírozott
B menü: Magyaros sertéssült, 
burgonya
C menü: Csirkemájas töltött 
borda, burgonya, savanyúság

Szerda
Zöldségleves
A menü: Csirkemáj jóasszony 
módra, burgonya
B menü: Dónáti tokány, 
galuska
C menü: Gombás töltött bor-
da, vegyes köret, savanyúság

CSütörtöK
Fahéjas szilvaleves
A menü: Párizsi szelet, rizibizi, 
savanyúság
B menü: Pulyka gyros
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás

PénteK
Lencsegulyás
A menü: Túrós tészta
B menü: Diós guba
C menü: Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból 
is, ára 950 Ft/menü

A és B menü ára heti előfize-
téssel 700 Ft, aznap vásárolva, 

vagy kiszállítva 750 Ft.
C menü frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5.
Tel.: 63/788-968, 06-70/942-

6658, 06-70/414-7446

Ismét csaló faárusok vertek át egy gya-
nútlan vásárlót városunkban. A vevő hirde-
tés alapján bukkant a jónak tűnő lehetőség-
re, miszerint a Dunántúlról hoznának fát ide 
Szentesre az árusok, jóval olcsóbban, mint 
amennyiért itt kapható. A vételárat előre 
kellett utalni, ami meg is történt, de a tüze-
lő azóta sem érkezett meg. Fát, tüzelőanya-
got kizárólag megbízható helyről vásároljon 
mindenki, mert a csalók által ajánlott ár le-
het, hogy vonzóbb, de mégis rengeteg bosz-
szúságot okozhat, ha átvernek minket. Érde-
mes odafigyelni arra is, hogy az árusok erdei 
köbméterben vagy hagyományos köbméter-
ben számolnak-e, mert volt olyan eset, hogy 
a kiszállított fát erdei köbméterben rendel-
te meg a vevő, de hagyományos köbméter-
ben lett leszállítva. A megrendelésről cél-
szerű szerződést kérni vagy átadás-átvételi 
elismervényt íratni.

Ismét telefonos nyereménnyel kecseg-
tettek egy mobiltulajdonost, miszerint ki-
sorsolták egy nyereményjátékban, de ennek 
átvételéhez néhány személyes adatot meg 
kell adnia. A sértett megadta bankszámlája 
és folyószámlája adatait, majd azt vette ész-
re, hogy egymás után hét vásárlás történt a 

bankszámlájáról, ahonnan hétszer 15 ezer 
forintot vettek le, illetve ilyen összegben töl-
töttek fel róla egy feltöltőkártyát. Ismétel-
ten felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy 
telefonon senkinek, semmilyen személyes 
adatot, bankszámlaszámot, pin-kódot ne 
adjon meg, ráadásul ilyen nyereményjáték 
nem létezik, ami ezek megadásához köti a 
nyeremény felvételét.

Garázdaság miatt indult eljárás egy 
szentesi férfi ellen, aki az egyik sörözőben 
tört-zúzott. A kiérkező rendőrök elfogták a 
garázdát, aki elmondta, hogy összeveszett 
a testvérével, és ezért rongálta meg a be-
rendezést.

Közokirat hamisítás miatt indult bünte-
tőeljárás egy gépkocsi adás-vételi szerződés 
ügyében, mert kiderült, hogy a szerződő fe-
lek valótlan adatokkal próbálták meg lebo-
nyolítani az üzletet, de az okmányirodában 
kiderült, hogy valami nem stimmel a szerző-
dők személyével.

Két személy ellen indult eljárás ittas jár-
művezetés vétsége miatt városunkban, és 
mindketten úgy szálltak elektromos kerék-
párjukra – ami gépi meghajtású jármű –, 
hogy előtte alkoholt fogyasztottak.

Csaló faárusok, átvert mobilosok
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Palicska Irén

Amikor megszülettél…
Egy évvel ezelőtt velünk is 

megtörtént a CSODA! Szeptem-
ber 12-én megszületett a gyer-
mekünk. Egy pici, cuki kisbabát 
foghattam a kezembe. Annyira 
természetes volt minden, a pe-
lenkázás, az etetés, hogy felvet-
tem, magamhoz öleltem. Ott 
szuszogott a vállamon egy ap-
rócska csomag, a gyermekem! 
Fel se tudtam fogni, mintha nem 
is velem történne. 

Babonából mindent az utol-
só pillanatra hagytunk. A férjem 
otthon felkészült a kisfiunk fo-
gadására, intézte az okmányo-
kat, szobát cserélt és kifestetett, 
beszerezte a bútorokat és a ba-
bakelengyét, én pedig a kór-
házban ismerkedtem Gergő-
vel. Nem sokat gondolkoztunk 
a névválasztáson, de hogy mi 
alapján választottunk, nem tu-
dom. Ez volt életem leggyönyö-
rűbb hete. Meleg szeptembe-
ri napok voltak, csakúgy, mint 
most. Az estéket szerettem a leg-
jobban, amikor minden csendes 
volt, még az etetés előtt mentem 
be Gergőhöz, néztem, hogy pi-
heg a kis kocsiban. Minden baba 
nagyobb volt nála, a 4 és 4,5 ki-
lójukkal kitöltötték a rácsos, gu-
rulós kiságyat, az én kisfiam a 48 

centijével és a 2660 grammjá-
val csak fele akkora volt, de na-
gyon szép, formás baba. Tisztába 
tettem, megetettem, és ültem 
a karomban a fiammal, és gyö-
nyörködtem benne. Két méter-
rel a föld felett lebegtem. Ma is 
mindig nosztalgiával megyek el 
a kórház előtt. 

Gergő első születésnapja 
előtt egy nappal, szeptember 
11-ére szerveztük a keresztelő-
jét a szentesi evangélikus temp-

lomba. Külön öröm, hogy 
férjem gyerekkori barát-
ja, Veres-Ravai Réka keresz-
telte meg a gyermekünket. 
Köszönjük a keresztszülők-
nek, hogy elfogadták a fel-
kérést, amit jól meggon-
doltunk. Nem apróztuk el 
a dolgokat, nem véletlenül 
van két keresztanyja, és há-
rom keresztapja a fiunknak. 
A nyári és téli szüneteket 
így már előre megoldottuk.  
Öcsém megtanítja síelni 
és vitorlázni, sógoromnál, 
Londonban minimum két 
hét intenzív angol biztosí-
tott, Eszter barátnőmnél és 
férjénél, Balázsnál nyaral-

hat egy hetet Nagyvázsonyban, 
egy hetet Erdélyben, Rita barát-
nőm pedig viheti raftingolni és 
céges spanyol körútra. 

Nagy izgalommal készültünk 
a családi-baráti eseményre. A 
legnagyobb gondot nem is az 
én outfitem kiválasztása, hanem 
Gergő ruhájának megvétele o- 
kozta. Nem is sejtettem, hogy 
egy egyszerű sötétkék nad-
rág 80-as méretben, hozzá való 

kis mellénnyel hiánycikk. Fehér 
szettet árultak rakással, tele volt 
vele minden bababolt, de se kék, 
se fekete, se egyéb színben nem 
találtam a városban. Az ismerő-
sök ajánlottak már turkálókat, 
varrónőt, aki épp szabadságon 
volt, internetet, hogy menjek át 
Szegedre, de utolsó mentsvár-
ként az egyik pénzintézet mel-
lé költözött gyermekruha bol-
tot még megpróbáltam, és láss 
csodát, imáim meghallgattattak. 
Nem hiába, keresztelőre készül-
tünk. Ha nem is kék, de szürke 
együttest tudtam venni Gergő-
nek, kis csokornyakkendővel. 
A szülinapi parti öltözékét már 
előrelátóan több hete megren-
deltem az internetről. Egy laza 
fehér bodyt, kék csokornyakken-
dővel és egy 1-essel az elején, 
utalva betöltött éveink számára. 
Ezt viszont kicsit túlméreteztem 
(gondoltam, a 86-osat később is 
tudjuk hordani), de annyira nagy 
lett, hogy talán a 2. szülinapjára 
belenő majd. 

A keresztelőről és a szülinapi 
ünnepségről a jövő héten olvas-
hatnak.

Baba a fedélzeten

S z ü l e t é s n a p,  k e r e s z t e l ő
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Csepeli Dóra

Lassan már nem lesz elég 
reggelente felkapni egy len-
ge ruhát, vagy egy szoknyát 
és bizony a balerina cipők és a 
szandálok sem fognak kellő vé-
delmet nyújtani a csípős őszi 
idő ellen. Ezen a héten szeret-
nék egy kis inspirációt adni nek-

tek, hogy ősszel is könnyű le-

gyen egy laza, csinos szettet 

összerakni. A divat évről évre 

változik, de mindenkinek van 

egy alap ruhatára, amely azok-

ból a ruhákból áll, melyek a leg-

könnyebben kombinálhatóak 

és szinte bármivel össze tudjuk 

párosítani őket. Persze minden 

szezon hozza magával a legfris-

sebb trendet, de ha kicsit job-

ban odafigyelünk, akkor elég 

csak pár kiegészítővel feldob-

ni vagy kicsit merészebben ösz-

szepárosítani őket. A klasszikus, 

egyszerű, letisztult outfit min-

dig tökéletes viselet. Se nem 

sok, se nem kevés.

Ő s z i  i n s p i r á c i óTr e n d i

Sárosi Felícia családjának 
oltalma alatt éli életét Eszter-
gomban az 1700-as évek dere-
kán, míg szeretett nagynénjét 
el nem ítélik és ki nem vég-
zik boszorkányságért. Az ak-
kor 15 esztendős lány egyik 
percről a másikra súlyos titkok 
őrzője lesz, nemcsak a mági-
át kapja örökül, de olthatatlan 
szerelmet is. Az írónő, Fábián 
Janka különleges utazásra in-
vitálja olvasóit a szerelemmel, 
kalanddal és történelemmel 
átszőtt varázslat titokzatos vi-
lágába.

Sárosi Felícia különleges lány, 
vörös hajával, szeplőivel egyetlen 
családtagjára sem hasonlít. Olyan 
történelmi kor gyermeke, amely-
ben az emberek rettegtek a sö-
tét erőktől, és mindent, amit bo-
szorkányságnak, vajákosságnak 
hittek, elpusztítottak és kiközösí-
tettek. Erre a sorsra jutott Felícia 
nagynénje, Sárosi Kata is, akit sa-
ját férje jelentett fel boszorkány-
ságért, és aki utolsó pillanatai-
ban súlyos örökséget hagyott ifjú 
unokahúgára. Felícia végignéz-
te nénje tárgyalását és máglya-
halálát. Édesapja, a köztisztelet-
ben álló pék lassan tönkremegy, 

ezért el kell hagyniuk otthonu-
kat. Szülővárosukból, Esztergom-
ból Budára költöznek, ahol a lány 
megismerkedik a Gellért-hegy 
boszorkányával, Borcsa nénével, 
akitől kitanulja a gyógyítás alap-
jait, hogy aztán Bécsben feleség, 
édesanya és javasasszonyként 
Mária Terézia bizalmasa legyen...

Sárosi Felícia történetein át be-
leláthatunk a kor történelmébe, a 
boszorkányüldözésekbe, az oszt-
rák örökségért zajló háborúba, 
és abba, milyen ebben a korban 
olyan nőnek lenni, aki nem fél se-
gíteni azokon, akik rászorulnak.

Fábián Janka: Az utolsó boszorkány lánya

ÚJ ÁLLAPOTÚ, 170x150 cm-es, 
fekete-fehér színű tehénbőr kedvező 
áron eladó. Tel.: 30/219-6342

SZENTESI kemencében sült búza 
csíramálé szeptember 20-tól a meg-
szokott zöldségesekben és a boltokban 
ismét kapható. A háznál minden pén-
teken és szombaton 9-17 óra között. 
Deák F. u. 75.

SPORTOLÓ hölgy kiadó házat 
keres Szentesen, a központhoz közel. 
Tel.: 70/948-3007

SZENTESEN zöldségtermesztésbe, 
férfi és női munkatársat keresünk. Te-
lefon: 30/928-1501

SZENTESEN régi építésű paraszt-
ház eladó. Telefon: 30/362- 8632

BONTOTT építőanyag, fa cse-
rép, tégla, ajtó, ablak stb. eladó. Tel.: 
20/480-2527

KISPATÉI úton 3000 m2-es telek, 
rajta két ágy horganyzott fóliával, vagy 
külön is eladó. Tel.: 30/855-0989

SAMSUNG LCD TV 65cmképát-
mérőjű, kitűnő állapotban eladó. Ár: 
35.000 Ft. Ugyanitt kerti dísznövények 
eladók. Tel.: 63/312-522

AMERIKAI típusú, 170 négyzet-
méteres ház, 26 millió forintért eladó. 
Tel.: 70/506-6162 

SZOBAFESTÉST, homlokzati hő- 
szigetelést, gipszkartonozást vállalok. 
Tel.: 30/967-2809

MESZELÉST, takarítást, kerti 
munkát vállalok. Tel.: 30/230-6632

LINEA Viper robogó kihaszná-
latlanság miatt eladó. 2012. 10. havi, 
újszerű állapotban, 4000 km-rel. Tele-
fon: 30/365-0551

BORSÓLISZT eladó. Telefon: 
70/389-7965

KEREKESSZÉK megkímélt álla-
potban eladó: Telefon: 63/315-211

SZENTESEN Rákóczi F. utcában 
régi építésű családi ház eladó. Érdek-
lődni: 06 30/ 362-8632

SZENTESEN kiváló helyen telkek 
eladók. Telefon: 30/928-1501

 SZENTESEN, a Jókai utca végén 
régi építésű, felújítandó ház eladó. Te-
lefon: 30/847-5878

LADA 1300 gépkocsi üzemképes 
állapotban eladó. Telefon: 70/1188-
115.

HASZNÁLT VELOX elektromos 
kerékpár eladó. Telefon: 30/852-4570

SZENTESEN csendes környezet-
ben családi ház eladó. Érdeklődni: 
30/646-0051

H I R D E S S E N I N G Y E N
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Labádi Lajos

A polgári viszonyok általános 
elmaradottságának tudható be, 
hogy a XIX. század első felében 
városunkban – akárcsak az or-
szág más részein – az egyleti 
élet viszonylag elmaradott volt. 
Az 1840-es években két kaszi-
nó működött, amelyek közül az 
egyiknek célkitűzései között sze-
repelt a „hangászat”, vagyis a ze-
nei élet pártolása is. 

Az 1848/49-es szabadságharc 
leverését követő években a ha-
zai kulturális élet fejlődése meg-
torpant. A nyílt abszolutizmus 
időszakában tiltva voltak a ka-
szinói összejövetelek, az álar-
cosbálok és a táncmulatságok. 
Üldözték a magyar nemzeti ze-
nét, táncot és színjátszást. A csá-
szári hatóságok megítélése sze-
rint az utóbbiakat a „forradalmi 
pártbeliek” eszközül használják 
arra, hogy a tömegeket izgalom-
ba tartsák. Az Októberi Diploma 
kibocsátásának köszönhetően 
a hatósági szorítás 1860/61 fo-
lyamán némileg lazulni látszott, 
ezzel magyarázható, hogy or-
szágszerte kísérletek történtek 
a társasági élet feltámasztására. 

A helyi zenei élet kezdetei 
szintén az 1861. évhez kötőd-
nek. Ekkor települt le városunk-
ban az alig 20 éves Joó Károly 
református orgonista-kántor, s 
még ez év őszén megalakította 

a Szentesi Dalegyletet. Szilvesz-
ter estéjén léptek fel először nyil-
vánosan; repertoárjuk nemzeti 
dalokból állt. Joó Károlyról tud-
ni kell, hogy 1842-ben született 
Szatmárnémetiben. Alsóbb is-
koláit szülővárosában végez-
te, majd a debreceni református 
főiskolán tanítói képesítést szer-
zett. 1857–1860 között a főis-
kola orgonistája volt. 1861 má-
jusában a szentesi református 
egyház első orgonista-kántorá-
vá választották, mely állását egé-
szen 1917-ben bekövetkezett 
haláláig megtartotta. 

Dalárdája kezdetben mindösz-
sze 13 főből állt – köztük a szen-
tesi értelmiségiek, így: Kiss Zsig-
mond ügyvéd, Torday József 
tanító, Zolnay Károly gimnáziu-

mi tanár, Temesváry Antal járás-
bíró, Czapek József zenész-kar-
mester stb. Első jelentősebb 
sikerüket 1867-ben érték el, ami-
kor 44 daloskör közül elnyer-
ték az Aradon megrendezett 
„Országos Dalárünnepély” fődí-
ját jelentő ezüst babérkoszorút 
(amely a szentesi múzeumban 
ma is látható). 

Az utóbb 40 főre növekedett 
kórusával Joó Károly bejárta az 
országot. Különösen szép ered-
ményeket értek el az 1884-es 
miskolci, és az 1886-os pécsi or-
szágos dalos versenyeken. Tevé-
kenysége nyomán rendszeressé 
váltak Szentesen a nívós hang-
versenyek, műsoros rendezvé-
nyek, mulatságok, általában jó-
tékonysági célhoz kötve azokat. 

Országos szakmai elismertsé-
gét jelzi, hogy az 1870-es évek-
ben neve felmerült a londoni 
nagy orgonaversenyre külden-
dők között, az Operaház pedig 
első tenoristának hívta, de nem 
állt kötélnek. Maradt Szentesen, 
fáradhatatlanul szervezve váro-
sa zenei életét. Egyházi állásán 
kívül kisebb megszakításokkal 
1865 és 1892 között ő volt a gim-
názium ének- és zenetanára, va-
lamint az iskolai énekkar veze-
tője. Derzsi Kovács Ferenc tanár 
úr jegyezte fel róla, hogy: „Kitű-
nő előadó volt, remekül zongo-
rázott, énekelt és játszott az or-
gonán, szépen gordonkázott. 
Kegynek tartotta, aki tőle zon-
gorázni tanult.”

Zenepedagógiai munkássá-
ga mellett zeneszerzéssel is fog-
lalkozott. Fiatal éveiben csár-
dásokat írt, amelyek 1872-ben 
nyomtatásban is megjelentek. 
Népdalai és nótái közül több or-
szágosan is ismertté vált; ezeket 
„24 népdal”, „Kurcza-parti dalok” 
és „Tisza-parti dalok” című kottás 
füzeteiben tette közzé. 

A szentesi zenei élet a későb-
bi évtizedekben is igen élénk 
maradt. Talán nem véletlen, 
hogy 1955-ben megkezdte mű-
ködését az Állami Zeneiskola, 
s 1957-ben az országban elsők 
között Szentesen indult el a Ko-
dály-módszer szerinti ének-zene 
tagozatos képzés.

155 éve: Megalakult a Szentesi Dalárda 

Az „Országos Dalárünnepély” győztesei lettek

Péntek (szeptember 16.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 Sully - Csoda a Hudson folyón
18:00 Bridget Jones babát vár
20:15 Bridget Jones babát vár
Szombat (szeptember 17.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 Bridget Jones babát vár
18:00 Bridget Jones babát vár
20:15 Bridget Jones babát vár
Vasárnap (szeptember 18.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 Bridget Jones babát vár
18:00 Bridget Jones babát vár
20:15 Bridget Jones babát vár
Hétfő (szeptember 19.) 
16:00 Bridget Jones babát vár
18:00 Bridget Jones babát vár
20:15 Bridget Jones babát vár

Kedd (szeptember 20.)
16:00 Sully - Csoda a Hudson folyón
18:00 Bridget Jones babát vár
20:15 Bridget Jones babát vár
Szerda (szeptember 21.)
16:00 Bridget Jones babát vár
18:00 Bridget Jones babát vár
20:15 Bridget Jones babát vár
Csütörtök (szeptember 22.)
14:00 3D Gólyák
15:45 Bridget Jones babát vár
18:00 A hét mesterlövész
20:30 Bridget Jones babát vár
Péntek (szeptember 23.)
12:00 3D Gólyák
14:00 3D Gólyák
16:00 Bridget Jones babát vár
18:15 Bridget Jones babát vár
20:30 A hét mesterlövész

Moziműsor

A Szentesi Dalárda (Joó Károly az ülő sorban balról az első)

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft.
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016 őszén

a LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS az alábbiak szerint alakul:
A lakosság a megjelölt napon reggel 7 óráig helyezheti ki az ingatlan előtti közút mellé, a for-

galmat nem akadályozó módon a kommunális hulladékgyűjtő kuka mellé a háztartásban keletke-
zett lomot. Jogszabályi meghatározás szerint a lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgál-
tató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Figyelem! A lakossági lomtalanítás csak és ki-
zárólag az olyan lakóingatlanokra vonatkozik, amelyek esetében rendezett közszolgáltatási szer-
ződés van érvényben, és nincs díjhátraléka! Tehát nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem ke-
rül elszállításra:

– heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladék,
– föld, törmelék, salak, trágya, szalma,
– növényi hulladék,
– fólia,
– elektromos elektronikai készülékek pl.: TV készülék,
– veszélyes hulladékok, gumiabroncs.
A szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot. A lom elszállítása a meg-

jelölt napon, fennakadás esetén a következő napon történik. Mindannyiunk érdekében előre is kö-
szönjük közreműködésüket!

A lomtalanítás időpontjai:
Szentes Lapistó, Dónát, Belső-Ecser, Kajánújfalu:
2016. szeptember 28-án, a szemétszállítás napján.

Nagytőke, Szentes, Magyartés:
2016. október 5-én, a szemétszállítás napján.

Szentes belterületén: 2016. október 10-14. közötti héten,
az adott napi szemétszállítási körzetekben.

Szegvár belterületén: 2016. október 19-én, szerdán
az aktuális szemétszállítás napján.
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Menü szeptember 19-23.
Hétfő –Burgonyagombóc leves
A menü: Sült csirkecomb, rizibizi, 

joghurtos zöldségcsík
B menü: Csirkemáj pirítva, 

főtt burgonya, csemegeuborka
Kedd – Húsleves

A menü: Párolt sertésszelet, röszti- 
burgonya, paradicsommártás

B menü: Csontleves
Töltött cukkini, pirított burgonya

Szerda – Brokkoli krémleves
A menü: Borjúpaprikás, galuska, 

uborkasaláta

B menü: Párizsi csirkemell, vajon párolt 
zöld köret, párolt rizs

Csütörtök  – Zöldbableves
A menü: Pulykamell roston, 

burgonyafőzelék
B menü: Milánói makaróni
Péntek – Székelygulyás

A menü: Mákos guba
B menü: Fűszeres piskótában 

sült karaj, petrezselymes burgonya
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,

Telefon: 63/560-470

Központi konyha

Ezen a héten a Tücsök Zenekar Kalóz-
mese című DVD-jét sorsoljuk ki a helyes 
válaszadók között.

Megfejtéseiket a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre várjuk.

Vízszintes: 1. Szokratész bölcs mondása 
(első rész). 15. Kétségbe vonó. 16. Elektro-
kardiográfia (röv.) 17. Önellátó (német, cég 
is működik ezzel a névvel Szentesen). 18. A 
végén lehever. 19. Alávet. 21. Balatoni üdü-
lőhely. 23. Tavasz közepén! 24. Női név. 26. 
Szériák. 28. Van ilyen hangsor, de hárfa is. 29. 
Fémes anyagot marat. 31. Íz és zamat együtt. 
32. Becézett Anita. 34. Anyós párja. 35. Új-
pesti sportklub. 36. Mangán, urán és kén ve-

gyjele. 37. Fontol, mérlegel. 38. Római ezer-
ötven. 39. Névtelen. 41. Csodálkozó. 42. Olaj 
is, bogyó is. 45. Dán vígjátéksorozatban sze-
replő bűnbanda neve. 47. Csöppségek. 52. 
Lábvég! 54. Életre – párosan. 55. Győri sport-
klub. 57. Páratlan italra! 58. Győzedelmes-
kedés. 59. Pakoló. 61. … klub, tévéadó. 63. 
Lokalizál az elején. 65. Világtenger (ékezet-
hiány). 67. Helyez, tesz, angolul. 69. Középen 
locsog. 70. Tétlenül. 73. …ia – kávéféleség. 
74. Ilyen lap a Szentesi Élet.

Függőleges: 2. Olaszország legnagyobb 
tava. 3. Fordított kettős mássalhangzó. 4. – 
vel párja. 5. Erre a helyre hív. 6. Édes mártás. 
7. Feldől. 8. Káka azonos hangzói. 9. Vizsga 
(ékezethiány). 10. Becézett János. 11. Szóla-
lása. 12. Baranya megyei település. 13. Fel-

emása! 14. Doktor. 15. Az idézet második 
sora. 20. Időmérő szerkezet. 22. Felemás át-
adás! 25. Ünnepélyes beiktatás. 27. Bozót-
ban van! 28. Részben lecsúnyít! 30. A „Leg-
szebb Férfi Istenség”. 33. Idegen szám. 38. 
Ezen a napon. 40. Angol semmi. 43. Francia 
író (Jules). 44. Ver. 46. Szuvas fog, népiesen. 
48. Japán pénznem. 49. Erbium vegyjele. 50. 
Elővigyázatosan. 51. Afférja. 53. Német ze-
neszerző (Johann Sebastian). 55. Golden 
Globe-díjas német színésznő (Sommer). 56. 
Színminta (zöld). 58. Kérdőíveken gyakori ez 
a felvetés. 60. Megkevert kos! 62. Félig talá-
ló. 64. Óvoda a gyerekek nyelvén. 66. …mók 
– málha, cucc. 68. Tyúk népiesen. 70. Papír-
mérték. 71. Hangtalanul tud. 72. Tiltás. 74. 
Hélium vegyjele.

Beküldendő a vízszintes 1. és a függő-
leges 15. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü
szeptember 19-23.
Hétfő
A menü:  Hamis gulyásleves,
Rántott vagy roston sertésmáj szárazbab 
főzelék
B menü: Zöldborsó leves, Csirkefalatok 
tejszínes gombamártásban, párolt rizs
Kedd
A menü: Sárgaborsóleves füstölt ízekkel,
Muszaka
B menü: Fűszeres almaleves,
Csongrádi pulykafalatok
Szerda
A menü: Legényfogó leves,

Székelykáposzta
B menü: Frankfurti leves, 
Rántott csirkecomb, rizibizi

Csütörtök
A menü: Paradicsomleves,
Kassai töltött karaj, burgonyapüré
B menü: Sajtos fokhagyma krémleves,
Csirkepörkölt, nokedli
Péntek
A menü: Korhelyleves,
Zöldborsós tokány, tészta
B menü: Grízgaluska leves,
Csirkemell steak, zöldséges rizs

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu
info@galeriakavehaz.hu
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Spenótos tészta
Hozzávalók: 300 g spenót (mirelit, vagy friss), 1 evőkanál étolaj, 2 

gerezd fokhagyma, 2 dl tejszín, 250 g tészta – penne, 25 dkg trappis-
ta sajt, 15 dkg bacon.

Elkészítés: A spenótot az olajon megfuttatjuk. Ha friss spenóttal ké-
szítjük, előzetesen összevágjuk és megpároljuk. Ezután hozzátesszük a 
tejszínt és a zúzott fokhagymát. 5 dkg reszelt sajtot is hozzáadunk, sű-
rűn keverve forrásig főzzük. Egy serpenyőben a kockákra vágott ba-
cont kisütjük. A tésztát kifőzzük, majd összekeverjük a spenótos szósz-
szal. Egy tűzálló tálba öntjük, rászórjuk a kisütött bacont és a tetejére 
reszeljük a megmaradt sajtot. 180 fokos sütőben aranyszínűre sütjük.

Szentes családi ízei
Született:
Banka Pálnak és Török Edit-

nek (Rákóczi F. u. 87.) Zsófia, Ki-
rály Róbert Sándornak és Pus-
kás Tímeának (Somogyi B. u. 3. B 
lph. fsz. 1.) Luca Hanna, Németh 
Norbertnek és Böszörményi Ani-
tának (Kertész u. 17/A) Szabolcs, 
Rekettyés Zoltán Antalnak és 
Móricz Zsanettnek (Fertő tanya 
18.) Vanda Zsanett nevű gyer-
meke.

Házasságot kötött:
Ravasz Péter (Budapest 20. 

Közműhelytelep u. 20. 1/1.) és 
Halász Marianna (Futó Z. u. 8.) 
képünkön, Szeles Gergő (Wesse-
lényi u. 89.) és Kecső Anita Rená-
ta (Tiszaalpár, Borsihalmi Körzet 
tanya 72.), Nagy Imre és Németh 
Andrea (Apponyi tér), Bánvöl-
gyi Zoltán (Szeged, Kikötősor 2.) 
és Geréby Dóra (Dr. Berényi I. u. 
81.), Bárdos Tamás János (Csong-
rád, Zrínyi u. 20.) és Tomasovszki 
Anikó Eszter (Szent Imre Herceg 
u. 3. C. 2/6.), Baranyi Gábor (Ma-
dách I. u. 11.) és Czinkóczi Noémi 
(Lázár Vilmos u. 38.).

Elhunyt:
Bugyi Imre (Horváth telep 5.), 

Pósa Imre (Kossuth L. u. 26. 1/4.)

Családi

Új burgonya 105-160 Ft/kg, új répa 
200-250 Ft/kg, új gyökér 350-700 Ft/
kg,  zeller 200 Ft/db, petrezselyem 50-
80 Ft/csomó, hegyes erős paprika 50 
-70Ft/db, fehér paprika 300-350 Ft/kg, 
paradicsom 300-350 Ft/kg, vöröshagy-
ma 150-180 Ft/kg, tojás 30-38 Ft/db, 
kapor 80-100 Ft/csm, cukkini 200 Ft/
kg, új tök 200 Ft/kg, csemege kukori-
ca 80 Ft/db, újhagyma 100 Ft/csm, sár-
gadinnye 200-300 Ft/kg, görög dinnye 
70-100 Ft/kg, alma 150-200 Ft/kg, őszi-
barack 300-350 Ft/kg, nektarin 300-
350 Ft/kg, szilva 200 Ft/kg, ringló szilva 
200 Ft/kg, szőlő 350-400 Ft/kg, citrom 
900 Ft/kg, spenót-sóska 900 Ft/kg.

PIAC

KOS
A házasságokban, régi párkapcsolatokban nagy lehet a harmónia.  A mun-
kában sikereket érhetsz el.
BIKA
Egy találkozás a héten segít neked abban, hogy meglásd az élet napos ol-
dalát és megtaláld magadban a lehetőségeket, amelyek eddig eltemettél.
IKREK
Most már rengetegen vannak körülötted, akik felnéznek rád, szeretettel 
kapcsolódnak hozzád, vagy egyenesen rajonganak érted.
RÁK
Néha elég egy-egy szó ahhoz, hogy megvigasztalj másokat.
OROSZLÁN
Talán azt hiszed, hogy elkövettél néhány hibát a múltban, amelyeket képte-
lenség lesz kijavítani, de nincs miért büntetned magadat.

SZŰZ
Úgy érzed, hogy sohasem szabad tévedned. Tudatosítsd magadban, hogy 
minden ma elkövetett hibád téged vezet jó irányban.
MÉRLEG
A hét alkalmas arra, hogy megfejts egy családi titkot, és hogy utána menj 
egy, a családodban jelenlévő mintának.
SKORPIÓ
Ma messze túlszárnyalod a környezeted elvárásait és a saját elvárásaidat is, 
de ehhez az kell, hogy legyen körülötted egy kis béke.
NYILAS
Most a véletlenül be nem tartott szabályok segítenek neked abban, hogy új 
megoldásokat találj a régi helyzetekre.
BAK
A héten minden helyzetben szívesen változtatsz, és ez a sok változtatás el-
vezet oda, hogy te magad is változni kezdesz.
VÍZÖNTŐ
Ha elfogadod, hogy a héten mindenkinek siet az órája, végül utoléred ma-
gadat. 
HALAK
Vannak talán olyanok, akik szemöldök felvonva figyelik azt, amit teszel. 
Csak akkor lehetsz boldog, ha a szívednek akarsz megfelelni és nem a ká-
rogóknak.

Szeptember 16-23.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü:  szept. 26. - okt. 2.

Hétfő: Lencseleves
A menü: Eszterházy csirkeragu, rizibizi

B menü: Csikós tokány, tésztaköret
C menü: Görög rántott szelet, rizibizi

Kedd: Tejfölös burgonyaleves
A menü: Kolozsvári rakott káposzta

B menü: Búbos hús, karfiolpüré
C menü: Rántott sertésszelet, karfiolpüré

Szerda: Karalábé leves
A menü: Temesvári sertésragu, 

pirított burgonya
B menü: Svájci sertésborda, fokhagymás 

tejfölös rakott burgonya
C menü: Rántott sertésmáj, fokhagymás 

tejfölös rakott burgonya
Csütörtök: Daragaluska leves

A menü: Lecsós csirkemell, burgonyapüré
B menü: Rántott csirkecomb, 

finomfőzelék
C menü: Sertésborda burgonyás 

köntösben, párolt zöldség
Péntek: Palóc gulyásleves

A menü: Aranygaluska vanília sodóval
B menü: Resztelt szárnyas máj, párolt rizs

C menü: Rántott sajt, párolt rizs
Szombat: Rizsleves 

csongrádi csípős tekercs, tejfölöd karfiol
Vasárnap: Meggyleves

Fűszeres sült pulyka szárny, 
tepsis burgonya

A megadott ár tartalmazza a 
kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

800 Ft/menü, csomagolás díja
100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Helóta Biokert
a Garaboly Gasztro és Kézműves 
piacon, szombaton 9-14 óráig.

Helóta Biokert – Szentes
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A negyedik helyen végzett 
Rióban a magyar női vízilab-
da-válogatott, melynek se-
gédedzője a Hungerit-Szen-
tesi VK együttesét nyáron 
elhagyó Tóth László (képün-
kön) volt. A Szentessel történt 
szakításról, következő mun-
kájáról, és természetesen az 
olimpiáról is beszélgettünk a 
korábban az év edzőjének vá-
lasztott szakemberrel. 

– Egy másodpercen múlott, 
hogy nem olimpiai bronzéremmel 
tértek haza.

– Azóta is próbáljuk megfejte-
ni, hogy ott, abban a pár másod-
percben mit rontottunk el, de 
természetesen ez csak egy szele-
te az olimpiai szereplésünknek. 
Az jó érzés, hogy egyetlen csa-
patsportként képviselte a vízi-
labda hazánkat, de mégis, ahogy 
lemaradtunk a dobogóról, az 
nem tölt el jó érzéssel. 

– Mi változott meg az Eb-arany 
óta?

– A kontinensviadalra egy le-
írt, esélytelennek tartott csapat 
utazott ki, és lett Európa-baj-
nok. Mindenféle teher nélkül 
játszhattunk, míg az olimpiára 
már másfajta elvárások voltak a 
csapattal szemben, voltak, akik 
aranyat vártak tőlünk, de reáli-
san az ezüst vagy a bronzérem 
jöhetett szóba, az USA annyi-
val a mezőny előtt jár. Sajnos az 
Eb-hez képest voltak olyan já-
tékosaink, akik valós tudásuk-
nak csak a felét tudták, hozni, 
szemben a Belgrádban hozott 
100 százalékkal, és egy olimpi-
án ez kevés. Legalább a csapat 
felének kellett volna maximu-
mot nyújtania vagy még annál 
is többet ahhoz, hogy még szo-
rosabb mérkőzést játszhassunk 
az amerikaiakkal.

– Meddig szól a szerződése a 
válogatott mellett?

– A stáb a hazai rendezésű vi-
zes világbajnokság végéig ma-
rad együtt, de ért már néhány 
meglepetés a pályafutásom so-
rán, Azért mi jövő nyárig ter-
vezzük, hogy a csapat mellett 
dolgozunk. Szeretnénk bebizo-
nyítani, hogy világbajnokságon 
is képes ez a magyar válogatott 
érmet szerezni. 

– Már nem csak a válogatott, ha-
nem új klubja, az OSC is a főváros-
hoz köti. Elbúcsúzott Szentestől?

– Az egész család Pestre költö-
zött, a gyermekem ott jár iskolá-
ba, a feleségem szintén ott dol-
gozik, mint ahogy én is. Az OSC 
fiú utánpótlásában edzősködöm 
tovább, 17-18 esztendős fiata-
lokkal dolgozom majd együtt. 
Korábban hosszabb pihenőt ter-
veztem, hiszen két éve gyakor-
latilag folyamatosan dolgozom, 
de aztán mégis elfogadtam az 
OSC felkérését.

– Bajnokcsapatot faragott a 
szentesi csapatból, a válogatott 
mellett dolgozik, nem tartja visz-
szalépésnek mindezt?

– Semmiképpen, hiszen volt 
ajánlatom a férfi OB I-ből, itthon 
is maradhattam volna, de a vál-
tás mellett döntöttem. Nehéz, 
felelősségteljes feladattal állok 
szemben, és úgy érzem, az edzői 

pályafutásomnak is jót tesz majd 
a pesti munka.

– Miért távozott Szentesről?
– A klub vezetése marasztalt 

volna, volt is olyan pillanat, ami-
kor úgy tűnt, meg tudunk egyez-
ni, de végül az elmúlt esztendő 
történéseit tekintve meghoztam 
a döntést. Azzal, hogy a váloga-
tott edzője lettem, lényegesen 
kevesebb időt töltöttem itthon, 
mint korábban, ami miatt elrom-
lott valami köztem és a csapat kö-
zött. Idén ismét úgy kezdtük vol-
na a munkát, hogy nem vagyok 
itt az alapozás első másfél hónap-
jában, és az ebből adódó problé-
mákat már nem szerettem volna 
már tovább hurcolni itt Szente-
sen. Van olyan pillanat, ha egy 
edző, amely három évet együtt 
dolgozott egy társasággal, és 
már nem működik valami, ami 
az eredményes munkához kelle-
ne, akkor azt a kapcsolatot nem 
érdemes tovább erőltetni. Jelen 
pillanatban nekem is másra van 
szükségem, és a csapatnak is új 
edző adhat új impulzusokat. 

– Azért nem hosszabbított, 
mert kiderült, hogy meghatáro-
zó játékosok távoznak Szentesről?

– Nem, már előbb megszüle-
tett a döntés. Miután kiderült, 
hogy nem dolgozom tovább 
Szentesen, utána igazoltak el ru-
tinos játékosok innen, de hogy 
ennek mi volt az oka, azt nem tu-
dom. Egy biztos, új fejezet kez-
dődik az én, és a szentesi női 
vízilabda-csapat életében is.

Sebők Tamás

A megyei labdarúgó baj-
nokság 4. fordulójában a 
Szentesi Kinizsi SZITE a Sán-
dorfalva csapatát fogadta ha-
zai pályán. Nehéz mérkőzé-
sen végül 1-1-es döntetlen 
után pontosztozkodással tá-
voztak a felek a Pusztai Lász-
ló Sporttelepről.

A hazai csapatban benne volt 
a revans, hiszen a magyar ku-
pában nem állt ki idegenben 
a Sándorfalva, így Kerepeczki-
ék a törlesztés szándékával lép-
tek pályára. A mérkőzés elején a 
szentesi csapat uralta a játékot 
számos helyzetet alakítottak ki. 
A gólszerzéshez Koncz Zsolt állt 
a legközelebb, akinek bombája 
a felső lécen csattant. A félidő 
második felében a vendégcsa-
pat is felébredt, de ők sem ju-
tottak el a gólszerzésig, így 0-0-
val zárták a félidőt a felek.

A második játékrész elejét 
szintén uralta a Kinizsi, mégis 
a Sándorfalva került előnybe a 
60. percben egy kiugratás után 

Gömöri Zoltán kapus kaszálta 
el Tóth László lábát. Virág And-
rás Barnabás játékvezető azon-
nal a büntetőpontra mutatott 
és a sárga kártyát is felmutatta a 
szentesi kapusnak. A büntetőt a 
sértett értékesítette. Ezután rá-
kapcsolt a hazai csapat, több tá-
madást indított a vendég térfé-
len, azonban sikertelenül jártak. 
A meccs hajrájában már beíve-
lésekkel próbálkozott a Kinizsi. 
A 87. percben Kerepeczki be-
adását Vincze László bólintotta 
a hálóba. A góltól ismét fellelke-
sült a csapat és a mérkőzés vé-
gén benne volt, hogy a vezetést 
is megszerzik. A játékvezető a 
bejelentett 4 perces hosszabbí-
tás második percében lefújta a 
mérkőzést, így maradt az 1-1-es 
döntetlen. 

– A 20. percig minden rend-
ben volt a játékunkkal, utána 
sajnos lesüllyedtünk az ellenfél 

szintjére. Rengeteg hibával ját-
szottunk ezt követően, és olyan 
érzése volt az embernek, hogy 
játszhatjuk akármeddig a mecs-
cset, nem fogunk gólt lőni. Sok 
gyenge egyéni teljesítmény is 
jellemezte a játékunkat. Végül 

vesztett helyzetből tudtunk fel-
állni és döntetlenre mentettük 
a mérkőzést, így megőriztük a 
veretlenségünket – értékelte 
Koncz Zsolt játékos edző.

A hétvégén a tabellán 15. 
Szegedi VSE csapatának ottho-
nába látogat a Kinizsi, ahol egy 
jó játékkal elhozhatjuk a 3 pon-
tot.

Miért megy el Tóth László?

Nehézkes pontszerzés
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A korábbi válogatott, több-
szörös csúcstartó és magyar 
bajnok Pohl Anette (képünkön) 
négyéves korától Egerben, 
majd a BVSC-ben úszott. A '80-
as, '90-es évek kiváló sportoló-
ja a perthi világbajnokságon 
9., az athéni Európa-bajnok-
ságon 12., a terracinai kon-
tinensviadalon, hosszútáv- 
úszásban 8. helyen végzett.  
A Magyar Olimpia Bizottság 
„Nők sportjáért"-díj Életmű-
díj tulajdonosával, a Szentesi 
Vízilabda Klub úszóedzőjével 
beszélgettünk. 

– Komoly sportolói múlttal a 
háta mögött érkezett Szentesre, 
mit kell tudnunk eddigi pályafu-
tásáról?

– 20 évig úsztam Egerben és 
a fővárosban, világbajnokságon 
és Európa-bajnokságon szere-
peltem, mint úszó, majd az ak-
tív sport befejezését követő-
en úszóedzőként dolgoztam 
Egerben. Voltak utánpótláskorú 
úszóim, akik korosztályos verse-
nyeken, nemzetközi viadalokon 

értek el eredményeket, de akadt, 
aki az Európai ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon szerzett aranyérmet

– Mióta dolgozik városunkban?
– 2014 júliusában kezdtem 

dolgozni Szentesen, azóta va-
gyok a vízilabda klub úszóedző-
je. Alapvetően az előkészí-
tő csoportba járó gyerekekkel 
foglalkozom, akik már megta-
nultak egy úszásnemben úsz-
ni, de nálam még kettő vagy 
akár háromfajta úszást is elsa-
játítanak, és ezt követően ke-
rülnek fel a labdás csoportok-
ba, vagyis ekkor kezdenek el 
vízilabdázni. Az előkészítő cso-
portba járó gyerekeken kívül, 
ahol már 5 éves gyerekek is van-
nak, foglalkozom az idősebbek-
kel is, van, akiknek technika-ja-
vító edzést tartok, de vannak, 
akiknek a rendes úszóedzését is 
én vezénylem le. Jelenleg a ki-
csik vannak a legtöbben, a na-
gyobbaknál vagy kompletten 
az egész csapattal foglalkozom 
az edzés egy részében vagy a 
csapat egy része jön hozzám 
edzésre. 

– A felnőtt vízilabda-csapat 
tagjainak is tart foglalkozásokat?

– Igen, náluk is technika-javí-
tást vagy kifejezetten úszást tar-
tok, besegítek ezzel az edzőnek, 
Tóth Gyulának, de van olyan is, 
amikor reggeli úszóedzést tar-
tok azoknak a fiataloknak, akik 
az iskola miatt délelőtt nem tud-
nak edzeni a többiekkel.

– Sikerült elfogadtatnia magát?
– Számomra az a legnagyobb 

siker, hogy befogadtak a klub-
ban, a szülők, gyerekek elfo-
gadtak és szeretnek, az edző-
kollégák kikérik a tanácsaimat, 
meghallgatják a véleményemet. 
Egerben is sokan úsznak, sokan 
vízilabdáznak, de itt Szentesen 
az, hogy ekkora vízfelület áll a 
vízilabdázók rendelkezésére, ha-
talmas előny. 

– Nem csak ép, hanem sérült 
gyerekekkel is foglalkozik…

– Igen, ez a terület a szívem 

csücske. Már hamarabb foglal-
koztam sérült gyerekekkel, mint 
épekkel, hiszen egészen fiata-
lon, még a fővárosban tartottam 
nekik szárazföldi és vízi mozgás-
fejlesztést. Később elkezdtem 
úszást oktatni nekik, Egerben 
pedig már olyan tanítványom is 
volt, aki eljutott a speciális olim-
piára, de volt olyan is, aki ott le-
hetett Pekingben a paralimpián. 
Szentesen egy-két ilyen gyer-
mek jár hozzám úszni, de ha le-
hetőségem lenne rá, akkor akár 
külön csoportban is foglalkoz-
nék velük. 

– Milyen tervei vannak az esz-
tendő hátralévő részére?

– Tavaly az óvodás úszást tar-
tottam a városban, majd kiderül, 
hogy a most induló tanévben is 
megkaphatom-e ezt a felada-
tot. Elképzelhető, hogy a Deák 
iskolában én leszek az első osz-
tályosok óraadó úszásoktatója, 
és természetesen edzem tovább 
a vízilabda klub sportolóit, ko-
moly feladatok várnak rájuk eb-
ben a szezonban. 

Szlovákiában, Pozsonyban 
rendeztek WDSF Opent a hétvé-
gén, amelyen számos szilveres 
páros is részt vett.

Vasárnap a Profi Standard 
Openen 9 páros indult, László 
Csaba és Páli Viktória (képünkön) 
bejutott a döntőbe és megnyer-
te a versenyt.

A Latin World Openen a 63 fős 
mezőnyben Csorba Máté és Had-
dad Sabrina a 38-39. helyen vég-
zett.

Az U21 Latin versenyben a 12 
fős mezőnyben Csorba Máté és 
Haddad Sabrina döntőbe jutott 
és a 4. helyet szerezték meg.

Hering Viktor

Megkezdte a felkészülést a baj-
noki szezonra a Szentesi ’91-esek 
rögbicsapata. A játékosok az el-
múlt hétvégén egy „mini-össze-
tartáson” vettek részt, szomba-
ton pedig Békéscsabára utaznak 
edzőmérkőzésre. A játékosok 
erőnléti feladatokat végeztek, 
de jutott idő a taktikai elemek 
gyakorlására is. A rögbisek pén-
teken egy, szombaton három, 
vasárnap pedig két foglalkozá-
son vettek részt a Pusztai László 
Sporttelepen. A szentesi rögbi-
seken kívül négy kecskeméti já-
tékos is csatlakozott a ’91-esek-
hez, így összesen 25-en vettek 
részt a három nap alatt az edzé-
seken. – Hétközben nehéz teljes 
csapattal edzést tartanunk, hi-
szen az ország több pontján dol-

goznak a játékosaink, de hétvé-
gére sikerült összeverbuválnunk 
a társaságot – mondta Törőcsik 
Sándor, a ’91-esek szakmai veze-
tője. – A 16 esztendős fiataloktól 
kezdve az ötven év körüli játéko-
sig valamennyi korosztály képvi-
selte magát, azt gondolom hasz-
nosan telt ez a három nap, így 
már neki lehet indulni a bajnok-
ságnak. Természetesen az edzé-
sek folytatódnak, hét közben is, 
és edzőmérkőzéseket is terve-
zünk az október végén rajtoló 
idény előtt.

A csapat szombaton Békés-
csabára utazik, majd a tavalyi 
szezonban az extraligában má-
sodik helyezett Kecskemét el-
len is tervbe van véve edzőmér-
kőzés, de nagyváradi vagy aradi 
fellépés is szóba került, még ok-
tóber vége előtt. 

Szilver hírek

Vízilabdás sikerekért dolgozik

Készülnek a rögbisek




