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Rozgonyi Ádám

Az idő csak rövid ideig, a 
hangulat egy percre sem volt 
borús a hétvégén Szentesen. 
A város apraja-nagyja együtt 
mulatott; a felnőttek a finom 
italok, a kicsik a gyermekjá-
tékok között válogathattak 
a VIII. Bor és Pálinka Ünne-
pen, illetve a Térfesztiválon. A 
szombat este várva várt pro-
dukciója az Experidance mű-
sora volt.

A bor- és pálinkafesztivál nyi-
tónapján borlovagot avattak, a 

Szent Vince Borlovagrend tag-
jai közé fogadta Hegedűs Ist-
vánt. Szombaton Térfesztivállal 
egészült ki a rendezvény, amely 
az ovisok kismotoros felvonu-
lásával kezdődött, majd a Tü-
csök zenekar koncertjével, a vá-
rosi fúvószenekar térzenéjével 
folytatódott, amelyet mazsorett, 
táncbemutató, s a Pengető és a 
Margaréta Citerazenekar mű-
sora követett. A későbbiekben 
a Geometro jazz zenekar és vá-
rosunk Pink Floyd Tribute zene-
kara, a Bring Floyd is muzsikált. 
A színpadi műsor megtekintése 

és a baráti beszélgetés közben 
több borvidék nedűit is meg-
kóstolhatták az érdeklődők, akik 
egyebek mellett Balaton-felvi-
déki, tokaji és csongrád-bokro-
si borok közül is válogathattak. 
Ki a vöröset, ki a fehéret része-
sítette előnyben, s tisztán vagy 
fröccs formájában fogyasztotta. 
 – A száraz fehérborokat szeret-
jük, ezekből válogattunk. Raj-
nai rizlinget és Irsai Olivér bort 
is kóstoltunk – mondta Andrea, 
aki családtagjaival és barátai-
val látogatott el a rendezvény-
re. Kutrovich Zsolt pomázi Kutro 
pálinkáját kínálta a fesztiválo-
zóknak, amellett, hogy egy to-
kaji és hajós-bajai pincészet bo-
rait is képviseltette standján. 
– Nyáron nem tudunk meglen-
ni a hideg fröccs nélkül, amikor 
este lemegy a nap, már jól esik 
egy kis pálinka is – fogalmazott 
két ital kitöltése között lapunk-
nak, hozzátéve, hogy ugyan di-
vatos a rozéfröccs, de helyette 
sárgamuskotályt szokott ajánla-
ni, száraz vagy félszáraz kivitel-
ben, amely a magyar történe-
lem tradicionális bora. A jó italok 
mellett finom ételek is az aszta-

lokra kerültek, hiszen kolbászos, 
kürtős kalácsos és sajtárus is vár-
ta a bor- és pálinkakóstolás köz-
ben megéhezett látogatókat. 
 A törökszentmiklósi Ábel Mik-
lós és felesége különleges ter-
melői mézét árusította. – A fiata-
lok általában a csokis mézet, az 
idősebbek a vegyes virágmézet 
kedvelik – mondta el a méhész. 
Házastársa elárulta, a csokis cso-
da 3 év kísérletező munkájának 
eredménye. A receptjét nem, azt 
viszont megtudtuk, az ínyencsé-
geket palacsintára, rizskókra, sü-
teményekre, sőt fagylalt tetejé-
re csorgatva is fogyaszthatjuk. A 
fesztivál gyermekbarát volt, hi-
szen mini vidámpark, kézműves 
sátor, ugrálóvár és arcfestő is vár-
ta az apróságokat. Az este várva 
várt produkciója az Experidan-
ce műsora volt. A magyar tánc-
kultúrát forradalmasító társulat 
a leglátványosabb koreográfiá-
val kápráztatta el a közönséget. 
Színes ruhák, magasba emelke-
dő testek, bámulatos térformák 
jellemezték a Nostradamus – Vi-
lágok vándora című, korokon és 
kontinenseken átívelő előadást.

Sebők Tamás

Szeptember 17-én, szomba-
ton tartotta szokásos családi 
és sportnapját a Rákóczi Óvo-
da, mely az „Ép testben ép lé-
lek” szlogent viselte. Az egész-
ségnapon számos program 
várta az érdeklődőket, ezek 
mellett pedig kiemelkedően 
népszerű volt a kiszállásos vé-
radás is.

Immáron 15 éve rendezi meg 
a Rákóczi Óvoda szokásos csa-
ládi napját, melyen számos sza-
badidős programmal kínálják 
meg az érdeklődő gyerekeket és 
szüleiket. Az óvoda vezetőjétől, 
Geréné Dunaháti-Vas Mártától 
megtudtuk, az intézmény 5 éve 
működik a Vöröskereszt bázisó-
vodájaként, így ezt a családi na-
pot kiegészítették egy egészség-
ügyi programmal, a véradással 
is. Eleinte a dolgozók és a szülők 

nyújtották karjukat, később már 
60-70 főre növekedett az önkén-
tesek száma. Az idei évben 77 je-
lentkező vett részt a véradáson. 

– Azt fontos megemlíteni, 
hogy a bázisóvodai mivoltunk-
ból adódóan különböző egész-
ségügyi programokat szerve-
zünk az óvodai csoportoknak, 
így nem csak ezen a nyílt na-
pon, hanem a hétköznapokban 
is megismerhetik a Vöröskereszt 
munkáját a gyerekek és szülők – 
tette hozzá az intézményvezető. 

A véradáson kívül egy 11 állo-
másos pontgyűjtő programon is 
részt vehettek a gyerekek, me-
lyek túlnyomórészt a sportolás-
ról szóltak: ovikörfutás, célba-
dobás, kosárlabda is szerepelt a 
feladatok között, de az egyik ál-
lomáson például Molnár Judit, 
a Szentesi Rendőrkapitányság 
századosa hívta fel a figyelmet 

a biztonságos közlekedésre. En-
nek fontosságát az is példázza, 
hogy az intézmény csatlakozott 
az Ovi-zsaru programhoz, és ta-
valy a biztonságos óvoda címet 
is elnyerte. 

Geréné Dunaháti-Vas Márta 
elmondta, hogy a jövőben is sze-

retnék megrendezni ezt a csalá-
di és sportnapot. Minden évben 
szélesítik a repertoárt, de elmon-
dása szerint a program elsődle-
ges feladata, hogy felhívja a szü-
lők és a gyermekek figyelmét az 
egészséges életmódra és a spor-
tolás fontosságára.

Egészséges életmódra és a sportolásra nevelik a gyerekeket

J ó  h a n g u l a t t a l  t e l t  m e g  a  t é r
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Az ősz beköszöntével elkez-
dődött a szőlők betakarítá-
sa. A változékony időjárási vi-
szonyok is hatással voltak az 
idei termésre, melyekről Pálfi 
György (képünkön), a Csong-
rádbor Kft. elnöke beszélt la-
punknak.

A Csongrádbor Kft. az Árpád 
cégcsoport tagjaként 34 ezer 
hektoliteres pinceépülettel ren-
delkezik, és évről évre minőségi 
borok előállításával a vidék egyik 
legnevesebb borászatává nőtte 
ki magát. A cég szeptember 3-án 
kezdte meg az idei szüretet.

– Előzetesen annyit lehetett 
érezni, hogy az időjárás egész 
esztendőben eléggé csapadé- 
kos volt, amikor pedig mele-
gebbre fordult az idő, akkor ki-
ugróan magas volt a hőmérsék-
let. Ezek a szélsőséges viszonyok 
pedig nem kedveznek szőlőnek 
– kezdte Pálfi György.

A sok csapadék a gombabe-
tegségek elterjedését eredmé-
nyezi. A napokon át tartó eső-

zések és a nappali és hajnali 
hőmérsékletingadozások is a 
peronoszpóra és a lisztharmat 
elterjedésének kedveznek. A 
szőlők júniusi eleji virágzása ide-
jén is folyamatosan borult idő 
és esőzések voltak, ami szin-
tén nem volt megfelelő. Mind-
ezek ellenére már a szüret előt-
ti próbapakolások alkalmával 
megfigyelhető volt, hogy pél-
dául a Zalagyöngye szőlő cukor-
fok alakulása jónak mutatkozik. 
A kékszőlők esetében azonban 
nehezen indult be a cukroso-
dás, szintén a nyár végi időjárás 
miatt.

– Mindezek ellenére nagy 
örömmel tapasztaltuk a Zwei-
gelt szüretelésénél, hogy nem 
volt ritkaság a 19 cukorfokos 
szőlő sem, ami már szinte kivá-
lónak mondható, de átlagban is 
18 fokon alakultak ezek a fajták. 
Csodálatos borokat produkáltak 
a szőlők, az első tételeket már 
borász szemmel megkóstoltuk – 
tette hozzá a vezető.

A Zweigelt szőlőt a Kékfran-
kos követte, aminek nagyon jó 
színanyaga van és jelenleg is ezt 
a fajtát szüretelik, de hasonlóan 
jó minőségű végterméket vár-
nak tőle, mint a elődje esetében. 
Ez a típus 17-18 fokos cukortar-
talommal a legkiválóbb. 

A kékszőlők közül a Cabernet 
lesz az utolsó a sorban, melynek 

szüretelése októberig húzódik. 
Pálfi György bízik benne, hogy 
október elejére szépen kifejlődik 
a Cabernet és a cukorfoka is eléri 
a kívánt szintet. Néhány gazda 
Kövidinka szőlővel is rendelkezik 
körülbelül 6-7 hektáron. Ezek ér-
tékesítése is jelenleg zajlik.  

A Csongrádbor Kft. évente 12-
13 ezer mázsa szőlőt vásárol fel 
attól a 110-120 helyi gazdától, 
akiknek a sajátos igényeit is fi-
gyelembe veszik a feldolgozás 
során, hiszen a térségben egye-
dül a csongrádi pincénél tud-
ják leadni saját szőlőjüket, így 
ahogy az elnök mondja, segítik 
egymás boldogulását. 

Gazdasági szempontból a ta-
valyi árak alatt mozognak a kék-
szőlők, 110-130 Ft/kg-ról idén 

95-100 Ft/kg-ra csökkentek át-
lagban. Forgalmazás szempont-
jából a fehérbor az, amit a leg-
hamarabb tudnak értékesíteni, 
még az idei esztendőben. Az 
igen népszerű rozét is miha-
marabb fogyaszthatóvá, forgal-
mazhatóvá kell tenni, ez általá-
ban november elejére várható. 
Persze, ahogy a vezető mondja, 
a forgalmazást egy igen szigo-
rú engedélyeztetési eljárás után 
lehet csak megkezdeni, amit kü-
lönböző kezelési folyamatok 
előznek meg. Az úgynevezett 
mintázás után a bor aktuális ál-
lapotában kerül a NÉBIH Borá-
szati Igazgatósága elé, ahol vé-
leményezik megkóstolják, majd 
néhány hét elteltével adják ki az 
engedélyt a forgalmazásra. (x)

Zajlik a szüret a Csongrádbor Kft.-nél

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert jó az áru és kedvesek 
a pénztárnál.”

– Panyik Béla

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Városi Könyvtár
Szeptember 24-én, szombaton 15 óra-

kor Öltésről-öltésre címmel Bernátné Tö-
rök Mária gobelinjeiből nyílik kiállítás. A 
kiállítást megnyitja: Szemerédi Endréné, 
a Szentesi Művelődési Központ kézimun-
ka szakkörének vezetője. 

Szeptember 27-én, kedden 18 órakor a 
Filmklub műsorán. A Srác a biciklivel szí-
nes belga-francia-olasz filmet vetítik.

Szeptember 28-án, szerdán 18 órakor 
a Különös esetek a magyar történelem-
ben sorozat következő részében Teleki Pál 
miniszterelnök öngyilkosságáról beszél 
Poszler György tanár.

Szeptember 30-án, pénteken 18 óra-
kor a MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki 
Ezreddel közös rendezvény címe: Nemzet-
közi békefenntartás, mint magyar talál-
mány a 19-20. század fordulóján. Előadó: 
Dr. Ravasz István alezredes, hadtörténész, 
muzeológus.
Szentesi Művelődési Központ

Szeptember 27-én, 16.30-kor Gyermek 

klub kézműves foglalkozást tartanak.
Szeptember 29-én, 19 órakor Szak-

csi Lakatos Béla és Müller Péter ''Sziámi'' 
koncert a hangversenyközpontban.

Szeptember 30-án, a Népmese Napja 
alkalmából ''A kóró és a kismadár'' A Ma-
gyar Népmese Színház előadása.

Szeptember 30-án, az Idősek Világnap-
ja alkalmából 15 órakor Gálaműsor a me-
gyeházán.
Árpádhalom

Szeptember 24-én, Árpádhalmi Fa-
lunap VI. Csörögefesztivál és VII. Szé-
kácsnap. Családi vetélkedő, labdarú-
gó emléktorna, csörögesütés, ugrálóvár, 
gyermekszínház, egész napos büfé és ki-
rakodó vásár várja a látogatókat.
Szegvár

Szeptember 30-án, és október 1-én II. 
Szegvári Borfesztivál. Zenés, táncos, kul-
turális műsorral várják az érdeklődőket. 
Kóstolhatnak kürtős kalácsot, kenyérlán-
gost és sajtokat. A fesztivált a Rockin' Rock 
Cats zenekar műsora zárja.

P r o g r a m a j á n l ó
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Sebők Tamás

Városunk is csatlakozott a 
Bikesafe (mentsd a bringád!) 
nevű országos kerékpár re-
gisztrációs programhoz, így 
egy online rendszerbe való 
regisztrációt követően bárki 
biztonságban tudhatja kétke-
rekűjét.

Szeptember 16-án a Művelő-
dési és Ifjúsági Ház melletti „gö-
dörben” zajlott az Európai Mobi-
litás hete. Ennek egyik állomása 
volt a Bikesafe nevű országos 
kerékpár regisztráció is, mely a 
Szentesi Rendőrkapitányság jó-

voltából valósult meg. Molnár 
Judit százados, bűnmegelőzé-
si előadó lapunknak elmondta, 
hogy egy esetleges bűncselek-
ményt követően ezzel a regiszt-
rációval elősegítik az ellopott ke-
rékpár kézre kerülését.

A regisztráció egy online rend-
szerbe történik, és részletesen, 
szinte minden információt meg 
kell adnunk biciklinkről.

– Maga a nyilvántartásba vé-
tel nagyon egyszerű. Néhány fo-
tót készítünk a kerékpárról, ha a 
tulajdonos rendelkezik vásárlást 
igazoló dokumentumokkal, azo-
kat is kép formátumban töltjük 

fel a rendszerbe, és további ada-
tokat kell megadnunk, mint váz-
szám, szín, típus, kerékméret stb. 
Az adatokat természetesen bi-
zalmasan kezeljük, azokat har-
madik személynek nem adjuk ki 
– mondta el lapunknak a regiszt-
ráció menetét a százados.

Mindez azért is előnyös, mert 
ezeket a kerékpárokat hama-
rabb megtalálja a rendőrség, de 
ahogy a százados fogalmazott 
számos esetben kerül kézre lo-

pott kerékpár, amit nem jelen-
tettek be. A regisztrációnak kö-
szönhetően ezeket is hamarabb 
vissza tudják juttatni a gazdájuk-
hoz.

Az online regisztrációhoz nem 
szükséges a Szentesi Rendőrka-
pitányság segítségét kérni, bárki 
elvégezheti otthon is a www.bi-
kesafe.hu oldalon, azonban míg 
a rendőrségi regisztráció ingye-
nes a magánszemélyek eseté-
ben ez díjköteles. 

Sebők Tamás

Szeptember 16-án ismét 
megrendezte már hagyo-
mányos őszi rendezvényét a 
Szentesi Gondozási Központ. 
„A szeretet mindent elfogad” 
napon – a fogyatékkal élők 
térségi találkozóján ezúttal is 

több száz fogyatékkal élő, se-
gítő és érdeklődő vett részt a 
Papp László Városi Sportcsar-
nokban.

Már 2005 óta rendezi meg a 
Szentesi Gondozási Központ a 
„Szeretet mindent elfogad” ren-
dezvényét. Mint azt Puskásné 
Halál Ágnestől, a gondozási köz-

pont vezetőjétől megtudtuk, az 
idei évben változásokat is esz-
közöltek a szervezők a Szentes 
20-20-20 apropóján, és a helyi 
esélyegyenlőségi program részét 
is képezte a pénteki esemény, 
ezért előtérbe kerültek a játékos, 
sportos jellegű feladatok.

A rendezvényen 12 csapat 
képviseltette magát, többek kö-
zött Makóról, Szegedről, Hód-
mezővásárhelyről, Csongrádról, 
Nagymágocsról, Derekegyházá-
ról is érkeztek fogyatékkal élők. 
Komoly újítás volt ebben az év-
ben az is, hogy szentesi edző-
ket, valamint önkormányzati 
képviselőket kértek fel a szerve-
zők, hogy mentorálják a részt-
vevő csapatokat, így láthattuk 
Szénászky Zsoltot, Bíró Dánielt, 
Csendes Tamást, Czirok Csabát, 
Janiga Lászlót, illetve dr. Szabó 
Andreát, Kovács Jánost, Krausz 
Jánosnét, Sipos Antalt és Dömsö-
di Mihálynét a csapatok élén.

Voltak olyan résztvevők is, akik 
speciális élethelyzetükből adó-
dóan nem neveztek be a sport-

versenyekbe, ezért kiegészítő 
programokat: kvízjátékokat, 
szaglásos és tapintásos felada-
tokat is kitaláltak a szervezők, 
hiszen a LÁTDE, a Látássérültek 
Dél-alföldi Egyesülete is szép 
számmal képviseltette magát az 
eseményen. 

Az EFI iroda szervezésében 
a Boldogságszigetet is meglá-
togathatták a jelenlévők, illet-
ve Bors Károly feketekeramikus 
munkáját is megtekinthették, 
kipróbálhatták. A szakember a 
helyi Rotary klubnak is készített 
egy plakettet. 

– Nagy köszönet jár a Bo-
ros Sámuel Szakközépiskola és 
Szakiskola humán és egészség-
ügy szakos diákjainak, akik már 
évek óta segítik a program prob-
lémamentes lebonyolítását. Idén 
21 fő érkezett tőlük – tette hoz-
zá a vezető.

A program végén ismét kiosz-
tásra került a Mosoly-kupa, me-
lyet a Csongrád-Kisrét csapata 
nyert el, már nem első alkalom-
mal.

Százak a fogyatékkal élők térség találkozóján

B á r k i  r e g i s z t r á l h a t j a  k e r é k p á r j á t

Szeretettel várjuk városunk lakóit és az idelátogató
vendégeket Szentesen, a Kossuth téren a Megyeháza

előtti területen szeptember 24-én Szentírás szombatján
10.00 és 17.00 óra között közös Biblia olvasásra.

Jelentkezni előre a plébániákon is és a helyszínen is lehet felolvasónak, 
de várunk mindenkit szeretettel csak hallgatónak is!

Hallgassuk és olvassuk együtt az Írást, mert A Bibliából Isten szól hoz-
zánk! Valóban? Álljon itt csak 1 érv a sok közül:

több mint háromszáz prófécia szerepel Jézus Krisztusról csak az Ószö-
vetségben. Nem csak az volt előre megmondva, hogy hol és milyen családba 
fog születni, de az is, hogy meg fog halni és három nap múlva fel fog támad-
ni. Egyszerűen nincs más logikus módja a beteljesült próféciák magyaráza-
tának, csak azoknak isteni eredete. Nincs még egy olyan vallási könyv, ame-
lyikben ennyi és ilyen stílusú prófécia lenne, mint a Bibliában van.

Szent Anna Egyházközség, Nagytemplomi
Református Egyházközség, Evangélikus

Egyházközség, Felsőpárti Református Egyházközség,
Hetednapi Adventista Egyház Szentesi Gyülekezete,

Jézus Szíve Egyházközség
Védnök: Zsadányi József plébános
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Halupa Eszter, Majzik Attila

Szentes egyik testvértele-
pülésére, a lengyelországi Ski-
erniewicébe látogatott a város 
delegációja. Az utóbbi évek-
ben kissé „kihűlt” a viszony a 
két település között, ezt a kap-
csolatot szerették volna most 
felélénkíteni.

A lengyel-magyar barátság-
nak évszázados hagyományai 
vannak, a két ország között fűző-
dő szoros kapcsolathoz Szen-
tes is hozzájárul a maga mód-
ján. A Lengyelország szívében, 
Varsótól körülbelül 70 kilomé-
terre fekvő Skierniewicével 2004 
óta él a testvérvárosi kapcso-
lat. A közel ötvenezer lakosú vá-
ros bár lélekszámában nagyobb, 
mégis hasonlít magyar „testvéré-
re”, Szentesre, magas színvonalú 
a virágkertészete, zöldség-gyü-
mölcstermesztése.

– Tizenkét évre tekint vissza 
a testvérvárosi kapcsolat. 2004-
ben tolmácsként kísértem el 
Szirbik Imre polgármester urat 
Skierniewicébe, az együttmű-
ködési megállapodás aláírásá-
ra, így tanúja lehettem a testvér-
városi kapcsolat kialakulásának. 
Örülök annak, hogy most képvi-
selőként is részt vehetek ennek 
a kapcsolatnak az ápolásában – 
beszélt a kezdetekről Chomiak 

Waldemar, aki most Hevesi-Tuli-
pán Edit, Antal Balázs Tibor, Buj-
dosó Tamás és dr. Demeter Attila 
társaságában látogatott el len-
gyel testvérvárosunkba.

– Azt reméljük ettől a kap-
csolattól, hogy mindkét város-
nak hoz valami hozadékot vagy 
pénzben vagy emberi kapcsola-
tokban. Skierniewicében eddig 

is nagyon szívesen látták a szen-
tesieket, számos alkalommal se-
gítettem én is helyi zenekarok, 
sportolók, kulturális szakem-
berek és vállalkozók lengyelor-
szági utazását. Sajnos az utóbbi 

időben a részünkről el lett ha-
nyagolva ez a kapcsolat, de re-
mélem, hogy a mostani uta-
zásunknak köszönhetően újra 
elkezd majd virágozni. Azt gon-
dolom, ezt a kapcsolatot ápolni 
kell, biztos vagyok benne, hogy 
hasznot fog hozni mindkét tele-
pülésnek – fogalmazott a képvi-
selő.

Ezt erősítette meg dr. Demeter 
Attila alpolgármester is, aki la-
punknak elmesélte, jó szívvel és 
nagy barátsággal, kifogástalan 
vendéglátással fogadták a szen-
tesi delegációt Skierniewicében.

– Nagyon komolyan össze kell 
szedni minden tudásunkat, ami-
kor majd mi fogadjuk testvérvá-
rosunk képviselőit. Lengyel ba-
rátaink az óvodásoktól kezdve a 
felnőttekig felsorakoztak üdvöz-
lésünkre a város főteréig, ahol 
öt országgyűlési képviselő, a vá-
ros első embere és Skierniewice 
püspöke köszöntött bennünket, 
valamint a német, francia és uk-
rán delegációt. Kezdjünk el mi is 
azon gondolkodni, hogyan nyíl-
junk ki, hogyan tudjuk magun-
kat megmutatni. Nem csak sza-
bad, de kell is azzal foglalkozni, 
hogy vannak barátaink – szá-
molt be a lengyelországi útról 
az alpolgármester.

„Lengyel, magyar két jó barát, 
együtt vív, s issza borát” – hogy 
ez ne csak üres frázis legyen, ar-
ról a két város vezetésének és 
nekünk, szentesieknek kell gon-
doskodnunk és tartalommal 
megtöltenünk ezt a kapcsolatot. 
A testvérvárosi viszony pozitív 
hozadékai számos területen ér-
vényesülhetnek: a skierniewicei 
intézmények partnert keresnek 
a szentesi iskolák között, lengyel 
úszók is szeretnének városunk-
ban látogatni, valamint hama-
rosan focisták is érkeznek Szen-
tesre, akik három napot fognak 
itt tölteni.

Kisteleken, Szentesen, Hód-
mezővásárhelyen, Szegeden 
és Csongrádon újabb nyolc 
épületet korszerűsít a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal a 
KEHOP-5.2.2-16-2016-00007 
– Középületek kiemelt épü-
letenergetikai fejlesztései a 
Csongrád Megyei Kormány-
hivatalnál elnevezésű, nyer-
tes pályázatnak köszönhető-
en. Városunkban két épület is 
megújul.

A megyei kormányhivatal az 
uniós energiatakarékos beru-
házással újabb félmilliárd fo-
rintból teszi korszerűbbé épü-
leteit, melytől éves szinten 
jelentős energia- és költség-
megtakarítást vár a szervezet. 
A kormányhivatal szentesi Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állate-
gészségügyi Osztályának épüle-
tében többek között kicserélik 
az utcára nyíló ablakokat, klíma-
berendezésekkel szerelik fel a 
szobákat, hőszigetelik, illetve 

napelemes rendszerrel látják el 
az ingatlant – ismertette dr. Ju-
hász Tünde kormánymegbízott. 
Emellett a Vásárhelyi úton talál-
ható Népegészségügyi Osztályt 
is korszerűsítik. Az épületek fel-
újítását december 15-ig kell be-
fejezni. 

Farkas Sándor lapunknak el-
mondta, nyolcból öt intézmény 
fejlesztése ebben a választóke-
rületben valósul meg. – Külön 
öröm számunkra, hogy részben 
megújulnak ezek az épületek, 
és ezentúl az ott dolgozók kom-
fortérzetét fogják javítani. A fű-
tési rendszer nehéz beállításá-
ból vagy a huzatos ablakokból 
adódó problémák most megol-
dódni látszanak – fogalmazott 
az országgyűlési képviselő, hoz-
zátéve, hogy a legfontosabb, 
hogy jól érezzék magukat az 
ügyintézők és az ügyfelek. – Ha 
valaki bemegy egy kormány- 
ablakba, akkor mosolyogva, ér-
deklődve intézheti ügyeit, és 

hasonló fogadtatásban része-
sül. Az új szemléletnek köszönt-
hetően igazi ügyfélbarát rend-
szer alakult ki, és ez a folyamat 
nem állt meg. A hivatalvezetők 
sokat fordítanak arra, hogy ez 
a rendszer hosszútávon egy bi-

zalmi kapcsolatrendszerré ala-
kuljon.

A kormányhivatal összesen 
több mint 15 millió forint meg-
takarítást vár a nyolc ingatlan 
részben vagy egészben történő 
felújításától.

Erősödik a testvér városi  k apcsolat

M e g ú j u l n a k  a  k o r m á n y h i v a t a l  é p ü l e t e i



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. szeptember 23.

Darók József

Hatvanöt éve végzett dr. 
Drávai Gyula az akkori Magyar 
Agrártudományi Egyetem Ál-
latorvostudományi Karán, s 
ebből az alkalomból vasdip-
lomát vehetett át. A nyugdíjas 
szentesi állatorvos egészen 78 
éves koráig dolgozott, s ugyan 
ma, 89 esztendősen már nem 
praktizál, mégis naprakész a 
szakmai dolgokban.

Az állatorvosi pályán eltöl-
tött több mint 5 évtized szinte 
egészét Szentesen dolgozta vé-
gig dr. Drávai Gyula. Pedig nem 
is állatorvosnak készült, építész 
szeretett volna lenni, és nem is 
itt született, hanem Jászberény-
ben. Minden más tekintetben 
azonban városunkhoz és térsé-
géhez kötődik dr. Drávai Gyula 
élete. Az agrártudományi egye-
tem állatorvosi karán 1951-ben 
kapott diplomát. A közelmúlt-
ban átvett vasoklevéllel a 65 
éven át kifejtett szakmai tevé-
kenységét ismerte el a jogutód 
intézmény. – 130-an végez-
tünk, s egy akkori tanársegéd 
részesült rubindiplomában, ki-
lencen vasdiplomában, ami két 
évfolyamból tevődött össze, a 
mi 130-unkból összesen ötünk. 
Ennyien élünk még. Az állator-
vosok életkora elég rövid – je-
gyezte meg az egyik kivétel, a 
novemberben már a 89. életévét 
betöltő Gyula bácsi. – Vásárhe-
lyen kezdtem körállatorvosként, 
ahol ’51-ben 10 tsz-t és két álla-
mi gazdaságot, amellett a terü-

leten lévő magánállományt is el 
kellett látni – érzékeltette, hogy 
óriási teher nehezedett rájuk.

1953-ban, egyik napról a má-
sikra került fel Pestre, majd há-
rom évvel később visszahívták 
a megyébe, s ugyanilyen gyor-
san jött vissza, immár Szentesre. 
Aztán maradt is, s bár 1987 no-
vemberében nyugdíjba ment, 
egészen 2005 végéig, vagyis 78 
éves koráig tevékenykedett a 
pályán, utoljára a Hungerit Zrt. 
szaktanácsadójaként. Hivatásá-
ról nagy szeretettel beszél, pél-
dául arról, hogy amikor bekerült 
az egyetemre és már belelátott, 
hogy mi lesz a jövője, akkortól 
szívesen csinálta. A legelső órák 
egyikén végzett kísérlettől a ka-
csa- és sertéshízlalás terén elért 
nagy élményekig rengeteg szép 
emléke is a pályán marasztal-
ta. Minden helyi termelőszövet-
kezetnél dolgozott, de fő tevé-
kenységként magánbetegekkel 
foglalkozott a Klauzál utcai ren-
delőjében. Ám mint fogalma-
zott, az ő nemzedéküknek alap-
vetően az volt a feladata, hogy a 

gyógyító tevékenységet vissza-
szorítsa, s inkább a prevencióra 
helyezze a hangsúlyt. Kedvenc 
állatának egyébként a lovat tart-
ja. Patása ugyan nem volt, ám 
feleségével, akivel 40 éve kötöt-
tek házasságot, régebben sokat 
dolgoztak háztájiban, vadkacsát 
neveltek, csirkéztek. Manapság 
egy 15 éves macska az egyetlen 
háziállatuk. Hogy hiányoznak-e 
az állatok annak, aki egész életét 
köztük töltötte?  Voltak kutyáik, 
azok hozzánőnek az emberhez, 
mesélte Gyula bácsi. Az állatok 
élete azonban behatárolt. Egy 
nagyon kedves pulikutyájuk 18 
és fél évet élt, aztán elhatároz-
ták, maradjanak csak az emlékek 
a háziállatokról.

Gyula bácsit manapság is fel-
keresik szakmabeliek és isme-
rősök egyaránt véleményét kér-
ve. Lapunknak régi olvasója, de 
forgatja a szaklapokat is, napra-
kész például a csirkeágazatból. 
Hívják szakmai rendezvényekre, 
általában el is megy, ahogyan a 
Szenior Klub egyetemi találko-
zóira is.

Még kikérik a vasdiplomás állatorvos tanácsait

Mifelénk a cégek

bátran tervezhetnek
PROFI INTERNET 
AZ INVITELTŐL 

Az akció 2016. szeptember 12-től érvényes kisvállalati 
Profi  internetcsomag igénybevétele esetén új kisvállalati 
előfi zetőkre, 12 hónapos határozott idejű szerződéssel. 
A szerződés határozott időn belüli felmondása esetén az 
előfi zetőt az előfi zetői szerződésben foglalt kötbérfi zetési 
kötelezettség terheli. A díj az áfát nem tartalmazza.

Az ajánlat Profi  vezetékes internetcsomagra 
érvényes egyéves szerződéssel. A negyedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi 
díjat számlázzuk. Az adott címen elérhető 
szolgáltatásokról és díjakról érdeklődjön a 06 80 
881 881-es percdíjmentesen hívható zöldszámon, az 
invitel.hu/kisvallalati oldalon vagy az Invitel Pontban: 
Szentes, Kossuth u. 3. Tel.: (06 63) 410 994 

KISVÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSOK
MOST

3990
FT+ÁFA / HÓ

3 HÓN A PIG
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Kutatások kimutatták, hogy 
az ügyfelek hűségesebbek a 
bankjukhoz, mint a párjukhoz. 
Általában, az ügyfél életében 
bekövetkező lényeges válto-
zás, például munkahelyváltás, 
költözés vagy válás esetén jel-
lemző a bankváltás. Egy másik 
ok a megszokott bankfiók be-
zárása lehet. Mégis, ha bank-
váltáson gondolkozunk, mi 
alapján döntsünk? Az MFB ve-
zető munkatársa, Nagygyörgy 
Zsolt (képünkön) szakértőnk 
ad hasznos tanácsokat a témá-
val kapcsolatban.

Mi alapján válasszunk pénzin-
tézetet?

A bankok nagyon változó és 
sokféle megoldást nyújtanak a 
különböző élethelyzetekre, így 
egy-egy racionálisan megho-
zott döntés éves szinten jelen-
tős költségmegtakarítást (akár 
10 ezer Ft) is eredményezhet 
számunkra. Először is a legfon-
tosabb, hogy tisztában legyünk 
azzal, nekünk milyen tranzak-
ciós szokásaink vannak, a nem 
megfelelő önismeret árát ugyan-
is nagyon hamar viszontláthat-
juk a havi bankszámlakivona-
ton. Itt is igaz, hogy a racionális 
döntés alapja elsősorban a mi-
nél kedvezőbb költségek elérése, 
de emellett sokszor megjelennek 
egyéb, nem racionális szem-

pontok is (pl. a család is itt veze-
ti a számlát, ez a bank soha nem 
megy csődbe, ismerem az ügy-
intézőt, közel van stb). Ha válasz-
tani kell, akkor azt a kérdést te-
gyük fel magunknak: én mire is 
használom, mire is fogom hasz-
nálni a bankszámlát? Ha ezt pon-
tosan felmérjük, akkor már gye-
rekjáték lesz a bankválasztás. Ha 
beazonosítjuk a főbb tranzakci-
ós szokásainkat (átutalások, kész-
pénzfelvétek pontos száma), már 
csak meg kellene nézni, hogy az 
egyes bankok milyen feltételek-
kel kínálják a termékeiket és szol-
gáltatásaikat. Az összehasonlí-
tás azonban még a szakemberek 
számára is rendkívül időigényes 
lehet. Ezt a problémát oldotta 
fel a Magyar Nemzeti Bank, mi-
kor megalkotta a bankszámlavá-
lasztó alkalmazását, amelyben az 
összes magyarországi szolgálta-
tó által feltöltött információk sze-
repelnek. Így maximum 10 perc 
alatt szakember segítsége nél-
kül is bárki képes az elemzést a 
saját maga számára elvégezni az 
MNB honlapján (http://alk.mnb.
hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/
szvp). A végeredmény alapján 
pedig meghozhatjuk a számunk-
ra legoptimálisabb döntést.

Mire figyeljünk a pénzintézet ki-
választásakor, ha vállalkozásba 
kezdünk?

Egy vállalkozásnál az egyik 
legfőbb szempont a költségek 
minél alacsonyabb szinten tartá-
sa és ez vonatkozik a banki költ-
ségekre is. A hazai kis- és közép-
vállalkozások egyik legnagyobb 
költségeleme a banki átutalások 
után fizetett adók és tranzakciós 
költségek. Míg a fogyasztónak 
minősülő magánszemélyeknél 
az átutalások után fizetett díjnak 
van egy maximuma, addig a vál-
lalkozásoknál a bankok nem fel-
tétlenül maximalizálják ezeket a 
költségeket. Így én mindenféle-
képpen azzal kezdeném a bank-
választást, hogy megnézem, mi-
lyen tranzakciós díjak vannak az 
adott szolgáltatóknál. Szintén 
fontos szempont a vállalkozá-
soknál, hogy a bank mennyi idő 
alatt és milyen megoldást tud 
nyújtani mind az előre tervezett, 
mind pedig a váratlan finanszí-
rozási helyzetekben.   

Mi a menete egy bankváltás-
nak?

Személyes tapasztalatom, hogy 
szemben az európai trendek-
kel, itthon nagyon kevés ember 
szánja rá magát egy bankvál-

tásra, mert az átlagosan mini-
mum 30 napot vesz igénybe. 
Ez idő alatt az új intézmény ér-
tesíti a bankváltásról a korábbi 
számlavezetőt, amely visszaiga-
zolja vagy elutasítja a kérelmet. 
Amennyiben a régi bank nem 
látja akadályát a bankváltásnak, 
az új számlavezető 7 munkana-
pon belül beállítja a saját rend-
szerében az átvezetett fizetési 
megbízásokat.

A régi bankszámlát csak a 
számla tulajdonosának kezde-
ményezésére szüntetik meg, 
azaz attól, hogy onnan átkéret-
tünk minden megbízást, a régi 
számla még él. Ahhoz, hogy meg 
is szűnjön a korábbi bankszámla, 
azt külön jeleznünk kell.

Cikkünk két hét múlva folyta-
tódik.

Sebők Tamás

A Facebook viszonylag csen-
desen lépett be az életünkbe 
valamikor 12 éve, mára világ-
méreteket öltött, és folyama-
tos fejlődésével egyre több 
felhasználót vonz. Sokan már 
elképzelhetetlennek tartják 
életüket a portál látogatása 
nélkül. Magam is rendszeres 
felhasználó vagyok, az idővo-
nalat görgetve informálódom, 
és több távoli ismerősömmel 
is itt tartom a kapcsolatot.

Halupa Eszter fejéből pat-
tant ki a „facebookböjt” ötlete, 
és amikor elém tárta a megbí-
zást, elkerekedett szemmel csak 

annyit tudtam kinyögni: „Jézu-
som, egy hétig?” A kezdeti sokk 
után én magam is egyre kíván-
csibb lettem, hogyan érinti ez a 
mindennapjaimat, illetve arra is, 
hogy az ismerőseim hogyan rea-
gálnak, ha nem érnek el rajta.

A hét eleje gyorsan eltelt. Ne-
héz volt az első napokban, hogy 
ne írjam be a böngészőbe ösz-
tönszerűen a jól megszokott 
url-t. Itt nem az oldal látogatásá-
nak hiánya lépett fel, hanem egy-
fajta megszokás, hiszen mindig 
ide vezetett első utam. Bár a te-

lefonom is folyamatosan jelzett, 
ha üzenetet kaptam, nem érez-
tem szükségét annak, hogy fel-
lépjek. Folyamatosan volt mit 
tennem. Szabadidőmben köny-
vet olvastam, filmeket néztem és 
a gitárom nyakába is beleraktam 
számos kilométert. Ekkor nem hi-
ányzott. Megdöbbentő volt, ami-
kor ráeszméltem, hogy meny-
nyi időt el tud tölteni az ember 
a Facebookon kvázi feleslege-
sen. A nehézséget az informáló-
dás jelentette. A reggeli hírfolya-
mot mindig itt olvastam. Több 
hírportál is a kedvencek közé van 
rakva, így könnyen el tudom ol-
vasni a számomra fontos aktuali-
tásokat. Ez most több időbe telt, 
mire egyesével felkerestem min-
den oldalt, mert ugye nincs Face-
book. Arra is felfigyeltem, hogy 
az idősebb barátaim semmit 
sem vettek észre az egész böjt-
ből, ha épp nem voltam elérhe-
tő az oldalon, már csörgött is a 
telefonom. A fiatalabb ismerőse-
im ezzel ellentétben, a hét végén 
már írták az üzeneteket: „El vagy 

veszve!”, „Mi történt veled?” Egyik 
kedves barátom is telefonon ke-
resett fel pénteken. Aggódott, 
hogy van-e valami probléma, 
mert már 5 napja nem vagyok 
elérhető. Jól esett, hogy felkere-
sett, bár azért mert nem vagyok 
jelen egy portálon, nem kell egy-
ből rosszra gondolni. A nehéz-
ség pénteken érkezett el, mikoris 
a Szentesi Élet Facebook oldalát 
kell kezelni. Tudtam, hogy ha az 
én fiókommal lépek fel, akkor bo-
rul az egész böjt, és győzni fog a 
kíváncsiság. Eszter kisegített, így 
nem kellett belépnem. A böjt vé-
gére 16 üzenetem és 113 értesí-
tésem gyűlt össze.

Konklúzióként elmondhatom, 
hogy hasznosabban töltöttem az 
időmet ezalatt az egy hét alatt. 
Figyelni is fogok a jövőben erre, 
viszont azt is meg kell említeni, 
hogy annyira az életünk részévé 
vált a portál, hogy a munkánk so-
rán is használjuk, jómagam is, így 
szinte elengedhetetlen hogy ne 
legyen jelen a mindennapjaink-
ban. Az a fontos, hogy az egyen-
súlyt megtaláljuk, és ne essünk 
túlzásokba.

Pénzügyi  tanácsok

Virtuális tisztítókúra
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Szeptember 26-30.
Hétfő
Zöldborsóleves
A menü: Hentes tokány, 
rizs köret
B menü: Carbonara penne, 
reszelt sajt
C menü: Zöldséges töltött 
borda, rizs köret, savanyúság
Kedd
Csontleves
A menü: Paradicsomos 
húsgombóc
B menü: Tejfölös sajtos 
sült csirkecomb, burgonya, 
savanyúság
C menü: Bakonyi sertésszelet, 
burgonya savanyúság
Szerda
Magyaros gombaleves
A menü: Mustáros tejfölös 
pulykaragu, galuska
B menü: Szegedi szelet, 
vegyes köret tartármártás
C menü: Sajtos-sonkás 
töltött borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK
Brokkolikrémleves
A menü: Sertés cordon-bleu, 
burgonya, savanyúság
B menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
C menü: Borzas szelet, 
rizs köret, savanyúság
PénteK
Jókai bableves
A menü: Krumplis tócsni 
tejföllel
B menü: Gundel palacsinta
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

Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Az elmúlt hétvégén husza-
dik alkalommal rendez-
ték meg a Csongrád–Szentes 
g-ÁTfutást. A népszerű futó-
versenyen 313-an indultak, és 
teljesítették a 6 kilométeres 
rövid-, vagy a 14 kilométeres 
hosszútávot.

A barátság és a sport jegyé-
ben, Csongrád és Szentes kö-
zött megrendezett sportverse-
nyen voltak, akik már sokadik 
alkalommal, de olyanok is akik, 
először álltak rajthoz. Egy dolog 
azonban minden indulóban kö-
zös volt: a sport szeretete.

Szaszkó Norbert, a rendez-
vény egyik szellemi szülőatyja 
kilenc alkalommal szervezőként, 

majd futóként vett részt a g-ÁT-
futáson. A huszadik eseményen 
újra a szervező teamet erősítet-
te. Úgy fogalmazott, egy komoly 
szentesi és csongrádi csapat ér-
deme, hogy a megvalósítás idá-
ig eljutott. A kezdetekre vissza-
emlékezve elmondta, amikor 
rutinos futóként már 10 kilomé-
tereket is megtett, eszébe ju-
tott, hogy akár Csongrádra is át-
futhatna – így született meg a 
g-ÁTfutás alapötlete. Hozzátette, 
lehetőséget szerettek volna biz-
tosítani azok számára, akik ver-
senyezni szeretnének, és azok-
nak is, akik amatőrként űzik a 
tevékenységet. Így nem kell 
messzire menniük. – Sok embert 
látok, barátnőket, akik együtt el-

jönnek, és lefutják a rövidtávot. 
Harmadik, negyedik alkalommal 
pedig megpróbálják a hosszú-
távot is. Mindez jó érzéssel tölt 
el, ez az egyik célunk – mond-
ta Szaszkó Norbert. Nem szabad 
megfeledkeznünk a rendezvény 
mozgatórugóiról, Lőrincz Gábor-
ról és Takács Lászlóról sem, akik-
nek sokat köszönhet a neves 
sportesemény.

Szirbik Imre örömét fejezte ki, 
hogy ilyen sokan részt vettek a 
jubileumi sportrendezvényen. A 
polgármester valamennyi meg-
mozduláson jelen volt, és úgy 
látja, a felkészüléshez megfele-
lő helyszínt biztosítanak a szen-
tesi futópályák: a Kinizsi, a ligeti, 
a jövőben pedig – a még terve-
zés alatt álló – Hősök erdei futó-
pálya is. Kovács János a Művelő-
dési-, Ifjúsági- és Sportbizottság 
elnöke megtekintette a rajtot is. 
– Végigkövettük a ver-
senyzők futását. Az utol-
sótól az első helyezettig 
mindenkinek gratulá-
lok. Fantasztikus teljesít-
mény, még a 6 kilomé-
ter megtétele is a párás 
időben.

Őze László, többszörös 
Ironman, a mostani al-
kalommal együtt, több 
mint tízszer állt rajthoz. 
Tíz éve újra Szentesen 
él, amikor csak teheti, 
versenyez a városok kö-

zötti megmérettetésen, amely-
nek, mint elmondta, kiváló a 
helyszínválasztása. – Ilyen fu-
tás nincs még egy az országban, 
pedig máshol is gyönyörűek a 
töltések – mondta, hozzátéve, 
hogy annak idején baráti társa-
ságban beszélték meg, elláto-
gatnak az eseményre. A 12 éves 
Benedek Máté és a 8 éves Polonyi 
Ádám először vettek részt g-ÁT-
futáson. A fiatal csongrádi indu-
lók mindent beleadtak, az utolsó 
méterekig küzdöttek. Máté, aki 
egyébként evezősportot is űz, 
elmondása szerint izgult.

– Nagyon jó volt, csak fárasz-
tó. Apukámmal szoktam fut-
ni a gáton, 5-6 kilométereket is, 
csak nem ilyen gyors tempóban 
– osztotta meg lapunkkal. Ádám 
triatlonozik is, és örült, hogy ré-
szese lehetett a sok embert 
megmozgató versenynek.

Jubileumi (g)ÁTfutás

Eredmények:
Hosszútáv, abszolút, férfi:
1. Nyéki Péter (Csongrád)
2. Papp Dániel
3. Kovács Márton Soma (Csongrád)
Hosszútáv, abszolút, női:
1. Pászti Edit (Csongrád, Szentes)
2. Ádám Olga (Szentes)
3. Kovács Fruzsina Dóra (Csongrád)
Rövidtáv, abszolút:
1. Szaszkó Dominik (Szentes)
2. Őze Csanád (Szentes)
3. Papp István Tamás
Magyar Honvédség Amatőr Cross futás:
1. Vakhal György (Szentes)
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Palicska Irén

Írhatnám azt is, hogy a szep-
tember 11-i nagy napból nem 
sok mindenre emlékszem, any-
nyira izgultam és érzelmileg túl-
fűtött állapotban voltam. Eljött 
a családunk, a keresztszülők, a 
barátaink, beszédet mondtam, 
Gergő nagyon jól bírta az egész 
napos strapát, de ez így rövid be-
számoló lenne. 

Először is majdnem elkéstünk. 
Nem a gyerek miatt, ő már fél 
órával a ceremónia előtt teljes 
díszben csücsült a járókájában. 
Apa kicsit későn jött haza átöl-
tözni, így csaknem lemaradtunk 
a fiunk keresztelőjéről. Ahogy 
írtam, a szentesi evangélikus 
templomban keresztelte meg 
Veres-Ravai Réka lelkész asszony, 
aki a család régi barátja. Gergő 
csodálkozva figyelte, hogy mi ez 
a nagy tömeg, mindenkit ismer, 
de együtt még nem látta őket. 
Réka röviden elmondta a tud-
nivalókat, majd bevonultunk. A 
gyerek a két keresztmama karjá-
ban, először nyugodtan nézelő-
dött, megcsodálta a templom 
minden szegletét, még mosoly-
gott is az ismerős arcok láttán, 
majd elkezdett fészkelődni, min-
denáron le akart menni a föld-
re. A fényképezés közben pró-
báltam mutogatni, hogy tegyék 
le, de egy kúszó-mászót nehéz a 

keresztvíz alá tartani. Már állunk 
is, és kapaszkodva lépegetünk, 
ami hatalmas újdonság és öröm 
a mi kis egyévesünknek. Réka 
látva a gyerek nyugtalanságát, 
rövidebbre fogta a beszédét, 
és a keresztelő medencénél há-
rom keresztet rajzolt a homloká-
ra. Végül mi hárman: Apa, Anya, 
Gergő az oltár előtt térdelve csa-
ládi áldásban részesültünk. Itt 
már a gyerek se bírta cérnával, ki 
akart ugrani az Apja kezéből. Ke-
resztelő emléklapot, egy Bibliát, 
és egy fehér macis gyertyát ka-
pott ajándékba a Szentesi Evan-
gélikus Egyházközségtől, amely-
nek talán legifjabb tagja lett. 

A keresztelőt és egyéves szü-
linapját a közeli étteremben ün-
nepeltük. Bár a férjem mond-
ta, hogy elég otthon beszédet 
tartanom neki, nem kell a nagy 
nyilvánosság előtt is, mégis úgy 
gondoltam, hogy felelevenítem 
az egy évvel ezelőtti eseménye-
ket, életünk legfontosabb és leg-
szebb történéseit, amikor meg-
született a gyermekünk. Hiába a 
sok próba, mégis elbőgtem ma-
gam, ahogy szétnéztem a nagy-
szülők és a család nagy része se 
bírta ki könnyek nélkül. Egye-
dül Gergő nem értette még a 
helyzetet, és unalmában elkez-
dett matatni az evőeszközökkel. 

Egyik szemem a papíron, másik a 
gyereken, már vettem is ki a ke-
zéből a villát. 

Kellemesen telt az ebéd, a kis 
szülinapos kézről kézre járt, és 
még két tortát is kapott. Sőt egy 
kedves ismerősünk sütött neki 
egy igazi csoki tortát is ezen a 
héten. Az after-party is jól sike-
rült otthon a három keresztszü-
lővel. A gyerek számára a nap 
legszebb része az ajándékok át-
vétele volt. Hatalmas plüss maci, 
DUPLÓ építő játék, bábszínház, 
guruló, színes golyókat köpkö-
dő elefánt, játék telefon, az első 
lap top, ami megtanítja az an-
gol abc-t, szavakat és a számo-
kat, gyerek bowling. A szülinap 
előtt és után is kaptunk rokonok-
tól, barátoktól mondókás köny-
veket, kézügyesség fejlesztőt, 
mágnesen kirakós játékot. Ezek-
re egy külön fejezetet szánok a 
jövő héten, mert én nagyon jól 
eljátszom velük, sőt még néha 
a fiamat is be tudom vonni. Ger-
gő igazán nem panaszkodhat, el 
van kényeztetve: öt keresztszülő, 
három torta és rengeteg ajándék 
az első szülinap termése.

Baba a fedélzeten

K e r e s z t e l ő  é s  s z ü l i n a p

Olasz Sándor

Nagyon él mostanában Mül-
ler Péter Sziámi új formációja, 
az ...and Friends. A nyolcvanas 
évek magyar undergroundjá-
nak egyik legjelentősebb gi-
tárosa, Kirschner Péter játszik 
benne egykori (az EK-ban is) 
társa, a billentyűs Varga Orsi 
előtt. Dobosuk mellett a Nap-
ra és az Európa Kiadó lézeres 
találati pontosságú basszus-
gitárosa képezi a ritmusz-
szekciót, és egy csodálatosan 
éneklő hegedűs lány hozzá-
teszi a magáét a vérprofi pro-
dukcióhoz, és érkeznek meg-
lepetés-vendégek is… Na, ez 
mind NEM LESZ! Ez a dolog 
egyik része, a félreértések el-
kerülése végett.

Az idei egyik szentesi műsor 
kapcsán meglebegtettem Szak-
csi Lakatos Béla nevét, az pedig a 
másik. Mert most (azaz szeptem-
ber 29-én, csütörtökön 19 órára) 
ők jönnek a zeneiskolába. Duó-
ban! Mert.

Kezdődik a Zene-Világ-Zene 

aktuális évada, nem felejtős a 
Zene Világnapja, ezért.

Nos, ha létezik két zenei világ, 
amelyek bárminemű találkozá-
sa elképzelhetetlennek tűnt, az 
övéké ide sorolható. Mert.

Mit keres egy Amerikában is 
befutott jazz-zongorista a nyolc-
vanas évek magyar underg-
roundjában? Oké, Másik János 
tudna mesélni róla (Ameriká-
ról nem), de ne felejtsük: ő más 
közegben (pl. Cseh Tamás mel-
lett) is letette a névjegyét, aho-
gyan Szakcsi Lakatos Béla is ki-
próbálta magát más műfajban, 
de Szakcsi nevét alapvetően jaz-
zistaként ismeri az ország.

Ám arról, hogy a – bántás leg-
csekélyebb szándéka nélkül je-
lezve – sokkal inkább előadómű-
vész, mint énekes Sziáminak 
volt-e köze a jazzhez valaha is, 
nincs tudomásom. És mégis. Ösz-
szejött valahogyan a nagy szelle-
mek találkozása, mert ahogyan 
futnak a kezek a billentyűkön, 
és amit Sziámi dalszöveg-írás-
ban művelt és művel… A „ki-
csiszolt kő” ma is metszi a torkot: 

nem enged lélegzethez jutni a 
gyönyörűségtől, az évtizedek-
kel ezelőtt (és napjainkban) kelt, 
vitriolba mártott humorral ita-
tott társadalomkritikus munkái 
pedig jókorát ütnek-vágnak raj-
tunk.

Ám, hiba lenne azt gondol-
ni, hogy Szakcsi Lakatos Béla 
szimplán Sziámi káprázatos élet-
műve parádés kiszolgálójaként 
próbál némi nyugdíj-kiegészí-

tésként jutni. Szó sincs róla! Az 
ő világa (amelynek alapja a ci-
gány népzene, és még meny-
nyi más!) ugyanúgy érvényesül. 
A duó-műfaj valahol olyan, mint 
a szeretkezés. Úgy érdemes csi-
nálni, hogy az a másiknak is jó le-
gyen. És azt, a Pianissimo! jó lett, 
számtalan koncertfelvétel bizo-
nyítja. Afelől pedig, hogy élőben 
is igazolják mindezt, szemernyi 
kétségem sincs.

Pianissimo! A zaz,  a  Szakcsi-Sziámi duó
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Csepeli Dóra

Az egyik legalapvetőbb 
őszi-téli ruhadarab – mindegy, 
hogy kötött vagy selyem, vas-
tag vagy vékony, hosszú vagy 
rövid. Nemcsak a hidegtől 
véd, még öltöztet is. Ezért nem 
mindegy, hogyan kötöd meg, 

hiszen anyagától és hosszúsá-
gától – és persze a kabát stílu-
sától – függően is változhat. A 
sál megkötésének változtatá-
sával szintén újdonságot vi-
hetsz öltözködésedbe. 

A téli öltözködés általában na-
gyon egyhangú, hiszen nap mint 
nap ugyanazt a kabátot, csizmát 
és kiegészítőket hordja az em-
ber, ami az amúgy is szürke na-
pokat csak még lehangoltab-
bá teszi. A sál hordása azonban 
sokat dobhat a kabát-csizma 
egyenszerelésünkön. Leginkább 
a színekkel, a mérettel, az anyag-
gal és a kötési technikával tu-
dunk nagyon csinos variációkat 
kreálni. Mindig vannak aktuális 
trendek, divatok, de alapvetően 
bármilyen sál hordható, ha meg-
felelően harmonizál az öltözé-
künkkel. 

Csavarj a melegért!
Ha nagyon fázós vagy és négy-

szögletes sálad van, csavard fel 

azt henger módjára, majd kösd a 
nyakad köré úgy, hogy a végeket 
is a sál alá tűrd be. 

Mintás sálak
A mintás sálak esetében sze-

retjük kihangsú-
lyozni, annak szép-
ségét, ezért csak 
lazán egyszer csa-
vard át a nyaka-
don, és elöl és 
hátul is hagyd la-
zábbra. 

Hollywoodi
A szatén- és se-

lyemsálak eseté-
ben szintén csak 
egyszer kell őket a 
nyakad köré teker-
ned, de az egyik vé-
gét hagyd, elöl, míg a másikat 
hátul enged lengedezni. Klasszi-
kus elegancia.

Kasmír sálak
A kasmír sálak esetében az 

anyag szépségét kell kihangsú-

lyozni, ezért a szofisztikus stí-
lust ajánljuk. Csak egyszerűen 
helyezd a válladra a sálat és en-
gedd, hogy a szél bele-bele kap-
jon. 

Dekorsálak
Válassz egy egyszerű darabot 

a sálaid közül és köss egy cso-
mót vele a táskádra. Ezzel a két 
régi kiegészítőből egy új, divatos 
kelléket alkothatsz.

SÁL, SÁL, SÁL – Viselési, megkötési technikákTr e n d i

„Soha ne ítélj első látásra!”
Adva van az álomházaspár, 

Jack és Grace. A külvilág számá-
ra ők a minta pár, szerelmesek, 
imádják egymást, mindenben 
tökéletesek. Rájuk csak irigy-
kedni lehet. Jack tökéletes férj, 
aki mindig a felesége kedvében 
akar járni, Grace pedig tökéle-
tes feleség, mind a megjelené-
sében, mind a viselkedésében. 
Tökéletes háziasszony, aki csupa 
szépet és jót tud csak mondani a 
férjéről.

Igen ám, de mégis milyen fura, 
hogy Grace nem megy sehová a 
férje nélkül. És bár rettentő kar-
csú, a barátokkal eltöltött kö-
zös étkezések során annyit eszik, 
hogy egyszerűen a karcsúságát 
nem lehet megérteni. És persze 
okkal vetődhet fel bárkiben is a 

kérdés: létezik ennyire tökéle-
tes pár? Valahol lennie kell egy 
titoknak, olyan nincs, hogy eny-
nyire tökéletesek legyenek. Hol 
van a bibi?

A Zárt ajtók mögött egy na-
gyon izgalmas és nagyon beteg 
könyv. A feleség szemén keresz-
tül látjuk a történteket, melyet 
olvasva hol a jelenben, hol pedig 
a múltban vagyunk. A jelenben 
megtudjuk, hogy Gracet Jack 
fogva tartja. Zárt ajtók mögött 
tartja a szuperbiztos házukban 
és csak akkor engedi ki, ha részt 
kell venniük a barátaikkal való 
ebédeken, vacsorákon, amúgy a 
nőnek a szobájában kell tartóz-
kodnia. Ha a férj úgy dönt, akár 

napokig nem néz Grace szobá-
ja felé és akkor a nő nem kap se 
enni, se inni.

Vajon miért tűri el ezt a nő? 
Miért nem próbál segítséget 
kérni? A múlt olvasása során 
megtudjuk, hogy Jack hogyan 
érte el, hogy Grace belészeres-
sen és mivel tudja sakkban tar-
tani a feleségét, mely során a 
nő beleunt abba, hogy segítsé-
get kérjen, mert tudja, hogy Jack 
mindig mindenre gondol és sen-
ki se hinne neki. Igen ám, de köz-
ben ketyeg az óra, valamiért mi-
nél előbb meg kell szabadulnia a 
férjétől. És ekkor kezdetét veszi a 
felkészülés a menekülésére. Va-
jon sikerrel jár-e?

B. A.  Paris:  Z ár t  ajtók mögött 

SZENTESEN Rákóczi F. utcában 
régi építésű nagyportás családi ház el-
adó. Tel.: 30/656-9122

ÚJ állapotú, 170x150 cm-es feke-
te-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 zöldségtermesztés-

be, férfi és női munkatársat keresünk. 
Telefon: 30/928-1501

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

KISPATÉI úton 3000m2-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

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

A képeken a Kossuth utca egy 
szakasza látható, középpontban 
a neogót stílusú evangélikus 
templommal. A felső képeslap 
1914/15 körül jelent meg Unter-
müller Ernő kiadásában, az alsó 
felvételt pedig Tofán Sándor ké-
szítette a közelmúltban, vagyis 
éppen 100 év korkülönbség van 
a két ábrázolás között. 

Az evangélikus templom 
Francsek Imre tervei alapján ké-
szült 1904/5-ben. Az első evan-
gélikus családok a XVIII. század 
közepén települtek be Szentes-
re. Az 1773. évi összeíráskor szá-
muk 49 fő, 1783-ban 85 fő. Az 
1820-as évek elejéig az oroshá-
zi egyházközséghez tartoztak. 
1820-ban elkészült saját imahá-
zuk, ettől kezdve ebben tartot-
ták az istentiszteleteket az első 
levitájuk (lelkészi teendőket is 
ellátó tanítójuk), Feyér János 
vezetésével. 1823-ban a szen-
tesi gyülekezet anyaegyházzá 
alakult; első lelkészük Molitorisz 
Lajos volt, aki Nagyszentmiklós-
ról került városunkba. A hívők 
száma az elkövetkező évtize-
dekben folyamatosan gyarapo-
dott, a századfordulóra megkö-
zelítette az 500 főt. 

A templom építése 1904 ta-
vaszán kezdődött; ünnepélyes 
átadására 1905. okt. 29-én ke-
rült sor Bachát Dániel bányake-
rületi püspök közreműködésé-
vel. Az idomtégla architektúrájú 
templom karcsú toronysisakjá-
val, hosszú, csúcsíves ablakai-
val, apró tornyocskáival és a be-
járat feletti rózsa-ablakával a 
környék legtisztább gót stílu-
sú épülete. A hófehér oltárépít-
ményt fából faragták. Oltárké-
pét a város szülötte, Hegedűs 

László (1870–1911) festőmű-
vész készítette. 

A templom mellett az 1914-
ben épült Simkó-féle bérház 
látható, amelynek terveit Bene 
Árpád készítette. Az épület föld-
szintjén eredetileg hat üzlethe-
lyiség, az emeleten lakószobák 
kaptak helyet. A központi fekvé-
sű épület az 1950-es évek elején 
a Szentes Járási és Városi Könyv-
tár használatába került, 1984–
1998 között a Gyermekkönyv-
tárnak adott helyet. Jelenleg a 
Francia pékség üzemel benne. 

A képeslap bal szélén az egy-
kori Megváltó Gyógyszertár 
oszlopos tornácú, díszkupolás 

épülete látható, amelyet Farkas 
Zsigmond építtetett 1856-ban. 
Egy rövid ideig (1882/83-ban) 
ebben a patikában dolgozott 
segédgyógyszerészként Csont-
váry Kosztka Tivadar későbbi 
festőművész. Falai közt ma a Ba-
bilon Könyvesbolt működik. 

A gyógyszertár előtti tágas 

téren eredetileg egy szárazma-
lom állt, amelynek elbontása 
után a területet tyúkpiactérként 
használták. A századfordulón 
– az evangélikus templom épí-
tésével párhuzamosan – a te-
ret parkosították, és 1906-ban 
Luther Mártonról, a XVI. száza-
di reformáció megindítójáról 
nevezték el.  1945-ben (a főtér 
mellett) ide is felállítottak egy 
szovjet emlékművet; a teret pe-
dig 1950-ben átkeresztelték Tol-
buhin térre (a Szovjetunió mar-
sallja után). 1990-ben az idegen 
katonai emlékművet elbon-
tották, s a teret – kissé elha-
markodottan – Horváth Mihály 
történetíró-püspökről nevez-
ték el, akinek a szülőháza egy-
kor a közelben állt. A helytör-
ténész szakemberek jelezték, 
hogy a tér nevét „vissza kelle-
ne adni” Luther Mártonnak, már 
csak azért is, mert igen furcsán 
hat, hogy az evangélikus temp-
lom előtti tér egy katolikus fő-
pap nevét viseli. Néhány hónap 
elteltével a teret visszakeresz-
telték Luther térre. Ma a tér kö-
zéppontjában áll a volt főtéri 
díszkút eredeti szobrainak fel-
használásával 1998-ban készült 
szökőkút kompozíció, Máté Ist-
ván szobrászművész alkotása. 
A szoborcsoport darabjai 1887-
ben Franciaországból kerültek 
Szentesre, a Duronne cég pári-
zsi öntőműhelyéből.

Szentes arculata régen és ma (14.)

Szárazmalom helyén gótikus templom és díszkút

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
Szombat (szeptember 24.)
12:00 3D Gólyák
14:00 3D Gólyák
15:45 Bridget Jones babát vár
18:00 A hét mesterlövész
20:30 Bridget Jones babát vár
Vasárnap (szeptember 25.)
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
Hétfő (szeptember 26.)
14:00 3D Gólyák
15:45 Bridget Jones babát vár
18:00 A hét mesterlövész
20:30 Bridget Jones babát vár

Kedd (szeptember 27.)
14:00 3D Gólyák
16:00 Bridget Jones babát vár
18:15 Bridget Jones babát vár
20:30 A hét mesterlövész
Szerda  (szeptember 28.)
14:00 3D Gólyák
15:45 Bridget Jones babát vár
18:00 A hét mesterlövész
20:30 Bridget Jones babát vár
Csütörtök (szeptember 29.)
14:00 3D Gólyák
15:45 3D Vándorsólyom kisasszony kü-
lönleges gyermekei
18:00 A hét mesterlövész
20:30 Bridget Jones babát vár
Péntek (szeptember 30.)
12:00 3D Gólyák
14:00 3D Gólyák
15:45 3D Vándorsólyom kisasszony kü-
lönleges gyermekei
18:15 Bridget Jones babát vár
20:30 A hét mesterlövész

Moziműsor

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 26.- október 3. Dr. Bugyi István  Gyógyszertár  
(Szentes, Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig, hétvégén és ünnepnapokon is. Készenlé-
ti 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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Menü szeptember 26-30.
Hétfő – Karalábéleves

A menü: Paprikás szelet, nokedli
B menü: Dubarry szelet, zöldséges 

rizs, őszibarackbefőtt
Kedd

A menü: Hamisgulyás leves,
Zöldbabfőzelék, grill csirkecomb

B menü: Magyaros burgonyaleves,
barackos túróval töltött palacsinta

Szerda
A menü: Karotta krémleves,

Vita rizottó
B menü: Eperkrémleves,

Darált steak, pirított burgonya, 
joghurtos zöldségcsík

Csütörtök
A menü: Eperkrémleves,

Rántott hal, petrezselymes rizsköret
B menü: Csontleves, gríz nokedlivel,
Párizsi csirkemell, zöldborsó főzelék

Péntek – Frankfurti leves
A menü: Csokis gombóc

B menü: Szárnyas hússaláta, 
szűzpecsenye bacongyűrűben

Ár: A menü: 750 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Hoffmann Hunor 
(Szentes, Új utca 2/1.). Nyereménye egy 
darab Tücsök Zenekar Kalózmese című 
DVD. Ezen a héten a Szentesi Művelődési 
Központ, Hangversenyközpont Zene-Vi-
lág-Zene programjának Szakcsi Lakatos 
Béla és Müller Péter „Sziámi” előadásá-
ra sorsolunk ki egy darab páros belépőt. 
Megfejtéseiket legkésőbb 09. 29-ig, ked-
dig szíveskedjenek beküldeni telefon-
számuk feltüntetésével a 6600 Szentes, 
Kossuth tér 5. fsz.ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Moldova György bölcs mondá-
sa. 14. Te és én. 15. Nagyon régi. 16. Alarm. 17. 
Sába egynemű hangzói. 18. Női név. 20. Ára-
mátalakító berendezés. 22. Manuális. 24. Pla-
nétában van! 26. Küzdőfél. 27. József Attila-dí-
jas magyar író, költő keresztneve (Palotai). 

28. Dumas egyik testőre. 30. Olaszország má-
sodik leghosszabb folyója. 32. Egyiptomi és 
svéd autók nemzetközi jelzése. 34. Salakma-
radék. 35. Norvég könnyűzenei együttes. 37. 
Sziget közepe. 38. Zalaegerszegi sportklub. 
40. Orosz igenlés. 41. Addisz-Abebában él. 
43. Utána megy, kísér. 46. Özönvíz. 47. Moldo-
va György gondolatának második sora. 53. Tör-
ténelmi orosz város, a középső-volgai régió-
ban. 55. Rovátka, redő. 57. Bennfoglalás. 58. 
Román, cseh gépkocsik jelzése. 60. Német ha-
tározott névelő. 61. …ia – elmélet, elképze-
lés. 63. Ismételt tagadás. 65. Becézett Ferenc. 
66. Főverőér. 68. Ilyen ige is van. 70. Ragasz-
tóanyag. 72. Dobszóval közhírré tesz. 74. Ma-
gyarul: elem. 77. Moldova György gondolatá-
nak harmadik sora.

Függőleges: 1. Növekedés. 2. Gödölye. 3. 
Ilyen lélek is van. 4. Indíték. 5. …la – Ausztrá-

liában honos erszényes. 6. Csiszolatlan. 7. Irá-
ni pénznem. 8. Miatta. 9. Olasz város. 10. Fé-
lig harcol! 11. Emőd határai. 12. Erősen sír. 13. 
Októberi. 19. Ipari tanuló. 21. Fémlemez. 23. 
Észlel. 25. Angol mutató névmás (az, azaz). 
27. Lány (szleng). 29. Ipari szövetség (röv.). 31. 
Módi. 33. Egyesületben él. 35. Fogyatkozó. 36. 
Szándékában állt. 39. Fejér megyei település. 
41. B… - bevonultat. 42. A nagy varázsló. 44. 
Strázsa. 45. A Nagy-tavak környékén élt indi-
án közösség. 47. Soha. 48. Lángész. 49. Kerget. 
50. Viadukt vége. 51. Baksis. 52. Okozat. 54. 
Rugalmatlan. 56. Erbium, erbium és hidrogén 
vegyjele. 59. Fél ciberéje! 62. Megkevert tesi! 
64. Visszafelé: hangtalanul nyom! 65. Trafik-
ban van! 66. Angol világos sör. 67. Fél abla-
ka! 69. Dunántúli folyó. 71. Védett határok! 72. 
Néma kegy! 73. Opus - röviden. 75. Azaz egy-
nemű hangzói. 76. Távolra mutató szó.

Beküldendő a vízszintes 1, 47. és a 77. 
számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü
szeptember 26-30.
Hétfő
A menü:  Májgaluskaleves,
Stefánia vagdalt, krumplifőzelék
B menü: Halászlé,
Zöldséges-csirkés rakott tészta
Kedd
A menü: Húsleves házi tésztával,
Lecsós sertésszelet, penne
B menü: Tojásos leves, Csirkemell ropogós 
bundában, petrezselymes rizs
Szerda
A menü: Lencseleves virslivel,
Paprikás krumpli füstölt kolbásszal

B menü: Csirkebecsinált leves, 
Holstein csirkemell, spenót
Csütörtök

A menü: Grízgaluska leves,
Cordon-bleu, burgonyapüré
B menü: Zöldbableves,
Grassalkovich palacsinta
Péntek
A menü: Babgulyás,
Tüzes sertésfalatok, sült burgonya
B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Zúzapörkölt, nokedli

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu
info@galeriakavehaz.hu
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Kolozsvári rakott káposzta
Hozzávalók: 1 kg savanyú káposzta, 1 evőkanál étolaj 1bögre rizs, 2 

bögre víz, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 100 g szalon-
na, 150 g kolbász, 500 g sertés darált hús, 1 teáskanál fűszerpaprika, 1 
kávéskanál majoránna, só, feketebors, 500 ml tejföl.

A káposztát bő vízben félpuhára főzzük. Pici olajat melegítünk, 
majd ráöntjük a rizst, kissé megsózzuk, és egy picit megpirítjuk, fel-
öntjük vízzel és félpuhára főzzük. A szalonnát felkockázzuk, megpi-
rítjuk, hozzáadjuk a hagymát, zúzott fokhagymát, és üvegesre pirítjuk. 
Hozzáadjuk a kolbászt, pirospaprikát pirítjuk, majd mehet hozzá a da-
rált hús, só, bors, majoránna. összekeverjük. Amikor a darált hús ki-
fehéredett, kb. 1 dl vizet adhatunk hozzá és fedő alatt 20 percig taka-
rékon főzzük. Egy hőálló tálat 1 evőkanál olajjal kikenünk. Az aljára 
tesszük a káposzta 1/3 részét, erre tesszük a rizs felét, majd a hús felét. 
Erre ismét káposzta majd ráöntjük tejföl felét. Ezt még egyszer megis-
mételjük. Alufóliával lefedjük, és 200 C fokra előmelegített sütőben 25 
percig pároljuk, fólia nélkül további 20 percig pirítjuk.

Szentes családi ízei
Született
Dénes Józsefnek és Huszár 

Ibolyának Tamás (Szentes, Sáfrán 
Mihály u. 66.), Hódi Dánielnek és 
Gyöngyi Tímeának Zoé (Csong-
rád, Raisio utca 5. 3. em. 7.), Du-
dás Árpádnak és Csató Katalin-
nak Anna (Csongrád, Klauzál 
u. 34.), Faur Zoltánnak és Kállai 
Cintia Etelkának Zoltán Dezső 
(Csongrád, Tulipán u. 13. 5. em. 
14.), Liessel Renének és Varga 
Ágnesnek Viviána (Csongrád, 
Alma utca 12/A)

Házasságot kötött
Berezvai László Dániel és So-

modi Beáta (Szentes, Köztársa-
ság utca 11. 4/11.), Fodor Ferenc 
és Török Erika (Szentes, Nagy-
hegy 267.), Kozma Renátó  
és Nagy Bettina (Szentes, Bacsó 
Béla u. 3.)

Elhunyt
Bakróné Gulyás Judit (Szentes, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 11.), Magyar 
Ferenc (Báthori u. 18.), Kovács 
Istvánné (Alsórét tanya 129.), Ko-
vács Sándorné (Vekerparti u. 3.), 
Jaczkó István (Honvéd u. 6 2a.), 
Váradi Jánosné (Báthori u. 25.)

Családi

Új burgonya 100-120 Ft/kg, új répa 
150-250 Ft/kg, új gyökér 450-600 Ft/kg, 
zeller 150-200 Ft/db, petrezselyem 50-
80 Ft/csomó, hegyes erős paprika 50 
-80Ft/db, fehér paprika 300-380 Ft/
kg, pritamin paprika 380 Ft/kg, para-
dicsom 200-380 Ft/kg, vöröshagyma 
100-150 Ft/kg, tojás 30-38 Ft/db, kapor 
80-100 Ft/cs, cukkini 200 Ft/kg, új tök 
200 Ft/kg, csemege kukorica 80 Ft/db, 
újhagyma 100 Ft/cs, sárgadinnye 280 
Ft/kg, alma 200-250 Ft/kg, őszibarack 
350-400 Ft/kg, nektarin 350-400 Ft/kg, 
szilva 200-250 Ft/kg, ringló szilva 200-
250 Ft/kg, szőlő 380-400 Ft/kg, citrom 
900 Ft/kg, spenót-sóska 900 Ft/kg, re-
tek 150 Ft/cs, saláta 100-150 Ft/kg.

PIAC

KOS
Olyan titkaid vannak, amelyekről azt gondoltad, hogy soha senki sem fog 
rájuk jönni. Úgy tűnik, hogy a héten ezek a titkok lelepleződhetnek.
BIKA
A héten csak azt kellene megértened, hogy a szeretteid nem valamiért sze-
retnek téged, hanem azért szeretnek, mert vagy. Aki feltételekhez köti a 
szeretetét, az nem szeret igazán.
IKREK
Az lenne a legjobb, ha ma mindenkinek segítenél is, akitől kérsz valamit.
RÁK
Rá kell jönnöd, hogy a látszat mögött csak a félelmeid voltak, és az élet va-
lami sokkal jobbat és izgalmasabbat tartogat a számodra.
OROSZLÁN
Az egész hetedet az újítás, az új megoldások keresése és a kísérletezés töl-
ti ki.

SZŰZ
Valaki nagyon szeretne elbűvölni téged. Nézz körül jól magad körül, és vedd 
észre, hogy milyen sok rajongód van.
MÉRLEG
Úgy tűnik, hogy öntudatlanul is olyan előképeket és mintákat követsz, 
amelyekről fogalmad sincs.
SKORPIÓ
A hétnek úgy futsz neki, hogy most aztán megmutatod a világnak mi min-
denre vagy képes.
NYILAS
Ez a hét az ötletgyűjtésről, a lazításról, és a békekereséséről szól.
BAK
Vedd észre, hogy sokkal empatikusabb vagy, mint gondoltad volna.
VÍZÖNTŐ
Ne felejtsd el befejezni azt, amit elkezdtél! Nagyobb kitartásra van szük-
séged. 
HALAK
Most az a kérdés, hogy valóban szeretnél-e változást. Ha szeretnél, akkor 
ideje változtatnod a cselekedeteiden, a viselkedéseden.

Szeptember 23-30.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

Menü: október 03-09.
Hétfő: Zöldségleves

A menü: Pásztortarhonya, savanyúság
B menü: Csirkemell csíkok 

sajtmártásban, sárgarépás rizs
C menü: Sokmagvas rántott sertésszelet, 

sárgarépás rizs
Kedd: Húsleves

A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Vadas sertésszelet, 

spagetti köret
C menü: Rántott csirkecomb, 

burgonyafőzelék
Szerda: Almaleves

A menü: Rántott sertésszelet, 
szalonnás burgonyapüré

B menü: Sertésborda parasztosan, 
ráczos burgonya,

C menü: Párizsi csirkemell, 
szalonnás burgonyapüré

Csütörtök: Magyaros burgonyaleves
A menü: Sült csirkecomb, szilvamártással

B menü: Kukoricás pulykaragu, 
tészta köret

C menü: Töltött rántott sertésszelet, 
petrezselymes rizs

Péntek: Csirke aprólék leves
A menü: Húsos rakott tészta

B menü: Chilis bab
C menü: Csőben sült zöldségek

Szombat: 
Brokkoli krémleves levesgyönggyel 

Bácskai húsos galuska
Vasárnap: 

Marha csontleves csigatésztával
Töltött káposzta

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

FELHÍVÁS VÉRADÁSRA
2016. szeptember 29-én,

csütörtökön,
14-17 óra között,

a Szentes, Kiss Zsigmond
utcai Vérellátó Állomásra

várják a véradókat.
Menjenek el

és adják vérüket
embertársaink
egészségéért,

életük megmentéséért!

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet rokonoknak, 

munkatársaknak,
szomszédoknak, 
ismerősöknek,

akik drága szerettünk 
Jaczkó István 

búcsúztatásán részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni

igyekeztek.
A gyászoló család.

'56-OS KIÁLLÍTÁS
A Koszta József Múzeum az 1956-

os forradalom 60. évfordulóját idő-
szaki kiállítással ünnepli. A tervezett 
kiállításhoz Szentes és környékének 
lakosságát arra kérik, hogy ameny-
nyiben őriznek a témához kapcsolódó 
korabeli tárgyakat és dokumentumo-
kat, adják kölcsön az intézménynek a 
tárlat idejére. Az anyagot a múzeum 
megyeházi épületében (Kossuth tér 
1.) adhatják le október 10-ig.
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Sebők Tamás

A megyei labdarúgó bajnok-
ság 5. fordulójában a Szente-
si Kinizsi SZITE a Szegedi VSE 
csapatának otthonába látoga-

tott és aratott győzelmet egy 
szentesi szempontból jól sike-
rült mérkőzésen.

A negyedik fordulóban egy 
nehéz összecsapáson sikerült 

megőrizni veretlenségét a Kini-
zsinek, amikor Sándorfalva ellen 
1-1-re mentettek. Most minden-
ki várta a csapat fellendülését a 
következő, Szegedi Vasutas SE 
elleni meccsen, ahol tisztább fej-
jel játszottak Lekrinszkiék. Már 
a 10. percben előnybe került a 
Kurca-parti alakulat, Mihály Ró-
bert szerzett vezetést. Az ered-
mény nem változott a szünetre, 
így előnnyel vonulhatott az öl-
tözőbe a szentesi csapat. A má-
sodik félidő elején is erőteljes 
játékkal nyitott a vendég Szen-
tes, aminek meg is lett az ered-
ménye, a játékrész 3. percében 
ismét Mihály Róbert növelte az 
előnyünket. Az eredmény már 
nem változott 0-2-vel zárta a 
mérkőzést Koncz Zsolt gárdája.

– A mérkőzés elején egy kicsit 
meglepetten kezdtünk, de sta-
bilan játszottunk. Ahogy az idő 
telt, egyre inkább kezdtük át-
venni az irányítást. Ez a magabiz-
tosság és céltudatosság kitartott 
az egész mérkőzésen, így egy 
fontos győzelmet tudtunk arat-
ni idegenben – értékelte az ösz-
szecsapást Koncz Zsolt.

A csapat játékos-edzője arra is 
kitért, hogy fontos mérkőzés vár 
a Kinizsire, hiszen a hétvégén az 
Ásotthalom csapatát látják ven-
dégül a Pusztai László Sport-
telepen, akiktől tavaly mind a 
kétszer vereséget szenvedtek. 
Koncz Zsolt elmondta, hogy 
győzelemmel szeretnék kárpó-
tolni a közönséget a legutóbbi 
gyenge hazai mérkőzés után.

Hering Viktor

Pénteken kezdődött és va-
sárnap ért véget a Szentesi 
Üdülőközpontban a II. Nem-
zetközi Sipos Edit Emléktor-
na. A világklasszis vízilabdá-
zó, a világ- és Európa-bajnok, 
BEK-győztes Sipos Edit emlé-
ke előtt szombaton délelőtt 
közösen tisztelegtek a meg-
hívott csapatok játékosai az 
üdülőközpontban található 
szobornál.

A vízilabda utánpótlásért mű-
ködő „Csúcsrajárók” Alapítvány 
második alkalommal rendez-
te meg a klub támogatásával a 
Sipos Edit Nemzetközi Emlék-
tornát, amelyre a házigazdá-
kon kívül a zentai, a tatabányai, 

a dunaújvárosi csapatok, vala-
mint a BVSC utánpótlás gárdái 
kaptak meghívót. – Három já-
tékosunk a magyar juniorválo-
gatott tagjaként a hollandiai vi-
lágbajnokságon szerepel, az ő 
játékukra nem számíthattam – 
mondta Tóth Gyula, a Hunge-
rit-Szentesi VK együttesének ve-
zetőedzője. – A csapatunkban a 
felnőtt játékosokon és az igazol-
tan távollévőkön kívül – hiszen 
ez egy utánpótlás torna – kizá-
rólag fiatalok, ifjúsági és serdü-
lőkorú játékosok szerepeltek, 
illetve játszik még Dömsödi Dal-
ma is, aki még gyerekkorú vízi-
labdázóként szerepelt a mér-
kőzéseken. Elsősorban arra 
voltam kíváncsi, hogy a fiata-
lok a rutinos, felnőtt játékosok 

nélkül mennyire lesznek önál-
lóak a játékban, hogyan teljesí-
tenek éles helyzetekben, külö-
nösen annak tükrében, hogy 
gyakorlatilag két fronton har-
colnak majd párhuzamosan, hi-
szen a felnőtt és az ifjúsági baj-
nokság egyszerre zajlik. Célunk 
idén az, hogy az ifjúsági, a ser-
dülő és a gyerek együttesünk 
dobogós helyen zárjon, és le-
hetőleg minél fényesebb érem 
kerüljön a lányok nyakába. Azt 
gondolom, jó csapatok ellen 
mérkőzhettünk, és kétség sem 
férhetett ahhoz, hogy most mi 
voltunk a legjobbak. Volt, hogy 
csapatunkban kizárólag serdü-
lőkorú játékosok voltak a me-
dencében, de ők is remekül tel-
jesítettek, csakúgy, mint Dalma.

A tornát a mieink veretlenül 
nyerték meg, a lányok a Tatabá-
nyát 14-6-ra, a BVSC-t 9-6-ra, a 
Zentát 18-5-re, míg a Dunaújvá-
rost 15-7-re győzték le. Az ered-
ményhirdetésen ott voltak Si-
pos Edit szülei is, tőlük vették át, 
majd emelték a magasba a szen-
tesi vízilabdázók a kupát.

A csapat ezen a héten már ki-
egészül a junior Európa-baj-
nokságról hazatérő szentesi 
vízilabdázókkal is, akik hétfőn 
hajnalban értek haza, és néhány 
napos pihenést követően már 
a többiekkel készülnek a jövő 
szombati OB I-es nyitányra. Az 
első mérkőzését hazai medencé-
ben játssza a Szentes, az ellenfél 
a jövő szombaton az Eger együt-
tese lesz.

Jó játékkal szerzett három pontot a Kinizsi

Kupagyőzelemmel emlékeztek Sipos Editre
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Hering Viktor

A nyári szünetet követően 
az első kora őszi versenyén 
vett részt a Dr. Papp Lász-
ló Birkózó Egyesület tizen-
három sportolója. A csapat a 
dél-kelet magyarországi terü-
leti szabadfogású bajnokság-
ra utazott Tiszakécskére az 
elmúlt hétvégén, ahol 25 csa-
pat 130 versenyzője között 
a fiatalok nagyszerűen helyt 
álltak. 

Területi bajnok lett a diák má-
sodik korcsoportban, 46 kg-ban 
Kovács Zsolt, 50 kg-ban Cseh Ba-
lázs, serdülő 58 kg-ban Zsirmik 
Tamás, illetve 69 kg-ban Vajda 
Szebasztián. Ezüstérmet vehe-
tett át diák első korcsoportban, 
a +85 kg-ban Busi Kevin, a serdü-
lő +85 kg-ban Gyurász Dániel, és 
a diák II. 54 kg-ban Sprok Máté, 
Sántha Gergő pedig a harmadik 
helyen végzett. A csapat továb-
bi tagjai voltak Kátai-U. Benjá-

min, Góg Levente, Kuczora Attila, 
Kuczora Márk és Balogh-Szabó 
Anna, akik ötödik, hatodik he-
lyezéseket gyűjtöttek. A dobo-
gós helyek megszerzése azért is 
volt fontos, mert ezek az ered-
mények már beleszámítanak az 

év végi összesített pontverseny-
be, és azzal, hogy a szentesi ver-
senyzők ennyi érmet gyűjtöttek, 
jócskán gyarapították az egye-
sület pontjainak számát. – Na-
gyon jót tett a birkózóinknak a 
nyári edzőtáborozás, hiszen lát-

hatóan jó erőben érkeztek a ver-
senyre – mondta Mazula Erik, a 
csapat edzője. – Most már az ok-
tóberi diákolimpiára koncentrá-
lunk, szeretnénk eredményesen 
szerepelni a szentesi rendezé-
sű versenyen. Külön büszkék va-
gyunk azokra a versenyzőinkre, 
akik most az első helyen végez-
tek, mert ők valamennyien tagjai 
a diák- és a serdülő korosztályos 
válogatottaknak.

Az ország több pontján, egy 
időben rendezték a regioná-
lis döntőket, hiszen a legjobbak 
később az országos fináléban 
szerepelhetnek majd. A mosta-
ni forma, és a mutatott teljesít-
mény alapján bizton állíthatjuk, 
hogy a Dr. Papp László Birkózó 
Egyesület fiataljai is ott lesznek 
az ország legjobb korosztályos 
birkózói között.

Hétvégén Horvátország-
ban, Novaljaban rendeztek 
meg különböző open tánc-
versenyeket, ahol a szente-
si Szilver TSE-t egyetlen ver-
senyzőpáros képviselte. A 
Rischák Balázs és Gálfi Petra 
páros (képünkön) több ver-
senyszámban is parkettre lé-
pett. Az előkelő ötödik helyet 
szerezték meg a WDSF junior 
II. standard openen és hete-
dikek lettek a WDSF ifjúsági 
standard openen. Latin tán-
cokban is szép sikereket ér-
tek el, a WDSF junior II. latin 
openen kilencedikek lettek, 
míg a WDSF ifjúsági latin 
open mezőnyében a tizen-
ötödik helyet csípte meg a 
páros.

Hering Viktor

Már javában készülnek az 
előttük álló feladatokra a Szen-
tesi Párducok kézilabdázói. Ta-
tai Tamás és Czesznak 
György vezetésével 
több, mint negy-
ven fiatal edz a 
városi sportcsar-
nokban, de to-
vábbra is várják a 
2007 és 2010 kö-
zött született fiúkat 
és lányokat a különbö-
ző korosztályos csapataikba. 
A kicsik hétfőtől péntekig dél-
után fél 4-től 5 óráig edzenek, 
de a délelőtti foglalkozások 
sem maradnak el, hiszen heten-

te három napon az óvodai és az 
iskolai mindennapos testneve-
lés keretében két óvodai nagy-
csoport és kisiskolás osztályok 

ismerkednek a kézilabda 
sportág alapjaival. A 

Párducok kötelé-
kébe tartozó fia-

talok mostantól 
két világmárka 
sportruházatát 
viselhetik, hiszen 

a felszerelések az 
elmúlt héten meg-

érkeztek az egyesület-
hez. A Párducok hétvégén a 

Sportágválasztón is jelen lesz-
nek, itt bárki kipróbálhatja a ké-
zilabdázást korra, nemre való 
tekintet nélkül.

Hering Viktor

Szombaton rendezték meg 
a Nyírség Kupa nemzetközi do-
bóversenyt Nyíregyházán. Szá-
mos versenyző nevezett a do-
bószámokban, ez köszönhető 
volt a nagy létszámban megje-
lent román csapatnak is. Szen-
tesről öt versenyző vett részt a 
viadalon, akik közül a legered-
ményesebben Nánai Lilla (ké-
pünkön középen) szerepelt, aki 
a női gerelyhajításban aranyér-
met szerzett. Seres András a férfi 
diszkoszvetésben a második he-
lyen végzett, Kocsis Alexandra a 

női diszkoszvetésben lett máso-
dik, és együtt állhatott dobogó-
ra Csordás Cintiával, aki bronz- 
érmet szerzett. Dudás Vencel a 
serdülő diszkoszvetők között re-
mek egyéni csúcs eredményé-
vel (42,42 m) bronzérmes lett. 
Lassan vége az idei verseny- 
évadnak, de a szezon zárásaként 
Szentesen szombaton minősítő 
dobóversenyen még összegyűl-
nek a legjobbak. Női és férfi disz-
koszvetésben itt lesz a teljes ha-
zai élmezőny, míg Márton Anita 
olimpiai bronzérmesünk kivéte-
lével férfi és női súlylökésben is 

dobókörbe áll az elit. Az újon-

cok és a serdülők délelőtt 10 órá-

tól, az ifjúságiak és a felnőttek 13 

órától állnak dobókörbe.

Szilver hírek Edzenek a Párducok

Birkózóérmek Tiszakécskéről

Szezonzáró dobóverseny




