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Wellness Szépség Centrum

Szentes, Farkas Mihály utca 3. • Tel.: 30/610-3890, 63/560-110 • Nyitva: h-p 7.30-21.00, szo.-vas. 9-17

Szolárium, szaunák (infra, finn, relax),
konditerem, 5 személyes kültéri fedett 

hidromasszázs pezsgőmedence.
www.wellness-szentes.hu
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Majzik Attila

Vasárnap népszavazást tar-
tanak Magyarországon a kö-
telező betelepítési kvótáról. 

Minden szavazásra jogosult 
állampolgár állást foglalhat 
azzal kapcsolatban, hogy a 
jövőben mi dönthetünk sa-
ját sorsunk felett, vagy erről 
ezentúl Brüsszelben fognak. 
A kérdésről Farkas Sándorral 
(képünkön), a térség országy-
gyűlési képviselőjével beszél-
gettünk.

– Nyugodtan mondhatom, 
hogy sorsdöntő, pártoktól füg-
getlen népszavazás lesz októ-
ber 2-án, vasárnap. Ez a magyar 
jövőről, a magyar lehetőségek-
ről fog szólni, hogy valóban 
meg tudjuk-e védeni az or-
szágunkat a beáramló vagy a 
Brüsszel által ide terelt beván-
dorlóktól, vagy pedig bennün-
ket is ellepnek ezek az emberek, 
és pár évtizeden belül idege-
nek leszünk saját hazánkban. Ez 
a kérdés. Aki egy kicsit is szere-

ti a hazáját, azt a térséget, ami-
ben született és él – itt Szentes-
re, erre a szép alföldi kisvárosra 
is gondolok – annak egy lehető-
sége, sőt kötelessége van: októ-
ber másodikán elmenni és nem-
mel szavazni, hogy ugyanúgy 
élhessünk a saját közösségünk-
ben és saját kultúránkban, amit 
ezer éve megteremtettünk itt, a 
Kárpát-medencében – jelentet-
te ki Farkas Sándor.

Az országgyűlési képviselő 
lapunknak elmondta, hisz ab-
ban, hogy az emberek megér-
tik a kérdés fontosságát, mert 
az nem csak az egyénekről és 
a jelenről szól, hanem az utá-
nunk következő generációkról 
is. A kényszerkvóta mind a 3200 
magyar település ügye – nem-
csak az ország sorsáról döntünk 
nemzedékekre előre, hanem a 
saját helyi sorsunkról is.

– Ez nem csak rólunk szól, ha-
nem gyerekeinkről, unokáink-
ról, azokról a generációkról, akik 
most járnak iskolába. Ezért is 
nagy a felelősségünk október 
másodikán, hogy nekik mit ha-
gyunk hátra, ezért is kérek min-
denkit arra, hogy éljen ezzel a le-
hetőséggel, gondolja végig, és a 
„nem” mellé tegye le a voksát. Ez-
zel tudjuk megvédeni az orszá-
gunkat és ez ad egy olyan fel-
hatalmazást a magyar kormány 
számára, hogy a brüsszeli tárgya-
lások során meg tudja védeni ezt 
az álláspontot, és ezzel elindít-
hatja Európát is egy olyan úton, 
ami valóban az értékeink mellett, 
a hagyományok, a kultúra, a ke-
reszténység mellett tud tovább 
fejlődni. Nem csak Magyaror-
szágról, egész Európáról szól ez a 
döntés – fogalmazott Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselő.

Farkas Sándor: pártoktól független népszavazás lesz

Sebők Tamás

Szeptember 23-24-én ren-
dezte meg a Szentesi Nagy 
Sportágválasztót városunk 
Sportközpontja az országos 
sportágválasztó programhoz 
kapcsolódva. A kétnapos helyi 
rendezvényen számos sport- 
egyesület mutatta be tevé-
kenységét az érdeklődő gye-
rekeknek, szüleiknek és taná-
roknak.

Szeptember 23-án, pénteken 
indult a VII. Szentesi Nagy Sport-
ágválasztó programja. A Szen-
tesi Sportközpont szervezésé-
nek köszönhetően összesen 21 
sportegyesület mutathatta be 
tevékenységét, így több mint 30 
sportágat próbálhattak ki az ér-
deklődők a Dr. Papp László Váro-
si Sportcsarnokban, valamint az 
az előtti füves területen. Az ese-
ményt Szirbik Imre polgármester 
(képünkön fent) nyitotta meg. 
Beszédében arra ösztönözte a le-
endő szentesi sportolókat, hogy 
a legtöbb sportban próbálják ki 
magukat, így bízik benne, hogy 
a legtöbben megtalálják azt a 
tevékenységet, amiben sikere-
sek lehetnek. Hozzátette, hogy a 
sportolást sosem késő elkezde-
ni, aktivitásra buzdítva ezzel az 
idősebb korosztályt is. 

Immáron hetedik alkalommal 
rendezték meg az eseményt, 
azonban a története egy évvel 
korábbról ered, melyről Rakk 
László, a Szentesi Sportközpont 
vezetője beszélt.

Igazából ez már a nyolca-
dik alkalom, hiszen, nyolc éve, 
amolyan nulladik napként ren-

deztünk egy sportbörzét is, de 
ekkor még nem csatlakoztak vi-
déki városok a Sportágválasztó-
hoz. Az esemény hármas céllal 
jött létre. Az első a sport, mint 
mozgástevékenység népszerű-
sítése, a második az egyesületek 
bemutatása, hiszen itt a gyere-
kek találkozhatnak az edzőkkel, 
megismerhetik a szervezet te-
vékenységét és az egyesület is 
tud tagokat toborozni. Ez főleg 
a háttérbe szoruló sportágak-
nak nyújt kiváló lehetőséget. A 

harmadik cél pedig a város spor-
tolási lehetőségeinek népsze-
rűsítése – zárta a beszélgetést a 
vezető.

A megnyitó után a gyerekek 
birtokba vették a sportcsarnokot 
és környékét. Nagyon népsze-
rű volt a Nagy „Lütyő” Imre által 
vezetett ökölvívás (lenti kép), de 
sokan próbálták ki a falmászást, 
a kézilabdát, a vízilabdát és igen 
népszerű volt a rögbi is. A csar-
nokban a vívásé, a cselgáncsé és 
a birkózásé volt a főszerep.

Több mint 30 sportágat próbálhattak ki a gyerekek
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Régi igazság, hogy finomat 
főzni csak jó alapanyagokból 
lehet. Így van ez Szentesen is, 
ahol a Szociális Kertben ter-
mesztett növények és a helyi 
termelők finomságai jelentik 
azt az alapot, amire építhet-
nek a központi konyhán.

Mint arról már lapunk koráb-
ban is beszámolt, a bő fél éve 
a Központi Gyermekélelmezé-
si Konyha élén álló Nyári János 
(képünkön) új színt hozott a kö-
zétkezetésbe: a mesterszakács 
bátran nyúl a helyben megter-
melt zöldfűszerekhez és zöldsé-
gekhez.

– Úgy néz ki, működik a kap-
csolat a Szociális Kerttel, a ter-
melésük majdnem teljes ré-
szét fel tudtuk használni. Azok 
a termények kerültek ki a kert-
ből hozzánk be a konyhára, ami-
re igényt tartottunk, ezek legin-
kább zöldfűszernövények, mint 
a rozmaring, a kakukkfű, a tár-
kony, a bazsalikom vagy a pet-
rezselyemzöld, de a Szociá-
lis Kertből származik például a 
konyhánkban használt tök, pad-
lizsán és paradicsom is – ava-
tott be bennünket a részletekbe 
Nyári János.

A Központi Gyermekélelme-
zési Konyha vezetője a Szociális 
Kert mellett természetesen ki-

emelten számít a helyi beszállí-
tókra is.

– Ha olyan a termék mennyi-
sége és minősége is, akkor ter-
mészetesen megveszem tőlük. 
A beszállítókkal szembeni két 
legfőbb kritériumunk, hogy mi-
nőségi legyen az áru és folyama-
tos legyen a beszállítás. Ezek a 
legfontosabb szempontok, ami-
ket érthető módon a kisebb ter-
melők nem mindig tudnak biz-
tosítani. Nem vásárolhatunk 
fel például százötven kiló al-
mát, mivel heti egy tonnára 
van szükségünk. Kisebb meny-
nyiségek esetén keverednének, 
nem egyforma lenne a minőség. 
Ezért nem tudjuk a kistermelők-
től beszerezni az alapanyago-
kat, de azokra a helyi beszállí-
tókra feltétlenül számítunk, akik 
garantálni tudják az általunk el-
várt mennyiséget és minőséget 
– mondta el az alapanyagokkal 
kapcsolatos elvárásait a szakács-
mester.

Hogy jól válogatnak és meg-
felelő minőségű alapanyagok-
ból kerül az asztalra az étel a 
központi konyhán, arról nem-
rég egy vizsgálat során is megy-
győződtek. A Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal és az 
Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat szakemberi 
járták körbe a konyhát egy teljes 

körű ellenőrzés során. A vizsgá-
lat során ellenőrizték a higiéniai 
és tárolási körülményeket, hogy 
megvan-e a szakaszos tárolás és 
a konyha működésének egyéb 
feltételei.

– Elmondhatom, hogy jól sze-
repeltünk a vizsgálaton, nem 
nagyon találtak olyan dolgot, 
ami ne felelt volna meg a krité-
riumoknak. Az ellenőrzés végén 
megkaptuk a jegyzőkönyvet, 
amiben jelezték azokat a dolgo-
kat, amiket javítanunk kell. Úgy 
gondolom, hogy jól állunk bő 
fél évvel azután, hogy átvettem 
a konyhát. Vannak még eszköz- 
hiányosságaink, de rengeteg 

pénzbe kerül, mire mindent ki 
tudunk cserélni. Szerintem még 
egy év, és teljesen renden lesz 
a konyha – összegezte a vizsgá-
lat eredményét és az elmúlt fél 
év tapasztalatait Nyári János. A 
konyha vezetője lapunknak el-
árulta, folyamatosan fejleszte-
nek, a legújabb beruházás egy 
kombi gőzpároló beszerelése, 
hogy a rakottas dolgokat is el 
tudják készíteni, ezekkel a kony-
ha repertoárja is bővebb lesz.

Nyári János célja egy jól fel-
szerelt, modern konyha kialakí-
tása, hiszen ilyen körülmények 
között lehet minőségi ételt elő-
állítani.

Előnyben a helyi termelők a központi konyhán

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert közel van és itt helyben 
minden megtalálható.”

– Varga Jánosné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

TOJÓTYÚK vásár október 15-én, 
Szentesen a Wesselényi u. 4 szám alatt. 
1,5 éves vörös tollas tyúk: 550 Ft/db. 
Érdeklődni és feliratkozni: 30/846-
3346 telefonszámon, vagy a helyszí-
nen lehet.

HASZNÁLT konyhaszekrény, gáz-
tűzhely, gázkonvektorok eladók. Ér-
deklődni: 63/313-004

GARÁZSKAPU, fa ajtók, ablakok 
(redőnyösek), előszobafal, 120 literes 
kéményes gázbojler (új), kocsike-
réklámpa (antik) eladó. Érdeklődni: 
30/948-7134

SZENTESEN Rákóczi F. utcában 
régi építésű nagyportás családi ház el-
adó. Tel.: 30/362-8632

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 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 

H I R D E S S E N I N G Y E N
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Rozgonyi Ádám

Több mint kétezren vettek 
részt az Európai Mobilitási Hét 
szentesi programjain, ame-
lyeket a rendezvény aktuális 
mottója, az ésszerű közleke-
dés, hatékony gazdaság szel-
lemiségében szerveztek meg. 
A programsorozatot az Autó-
mentes Nap zárta, amely a „Te-
kerj a sereggel”, a Honvédelmi 
Minisztérium országos ren-
dezvényével is kiegészült.

Magyarország tizenöt éve 
rendezi meg az Európai Mobi-
litási Hét és Autómentes Napot 
minden év szeptember 16. és 
22. között. Európa legnagyobb 
közlekedési-környezetvédelmi 
kampányához immáron 10. al-
kalommal csatlakozott Szentes, 

másodszor egyhetes program-
sorozattal. A rendezvény egyik 
hosszú távú célkitűzése, hogy 
rávegye a rendszerint autóval 
munkába, iskolába vagy kikap-
csolódni járó embereket, hogy 
az utazáshoz fenntartható alter-
natív közlekedési módokat ve-
gyenek igénybe.

A szentesi önkormányzat a 
rendezvénysorozatot támogató 
számos közreműködő partnerrel 
változatos programokat szerve-
zett városszerte. A mobilitási hét 
keretein belül rendezték meg a 
20. jubileumi Csongrád-Szen-
tes g-ÁTfutást, „A szeretet min-
dent elfogad” – fogyatékkal 
élők sporttalálkozóját, az álta-
lános iskolás 7-8. évfolyamosok 
részére közlekedésbiztonsá-
gi vetélkedőt, az óvodásoknak 

vasúttörténeti foglalkozásokat 
tartottak, a középiskolás korosz-
tálynak a közlekedési szabályok 
élményalapú megismerésének 
lehetőségét biztosították.

Az Európai Mobilitási Hét helyi 
eseményeit az Autómentes Nap 
zárta, amely a „Tekerj a sereg-
gel” és az „Egy nap a Honvéde-
lemért” programokkal egészült 
ki. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki Ezred által kijelölt 84 ki-
lométeres (Szentes – Csanyte-
lek – Ópusztaszer – Csanytelek – 
Csongrád – Szentes útvonalú) és 
a rövidebb, 13,5 kilométeres ke-
rékpártúrára közel 500-an vállal-
koztak. Az ünnepélyes megnyi-
tón Kunszt Gábor, a honvédelmi 
miniszter sportügyi tanácsadó-
ja és Szirbik Imre polgármester 
köszöntötte a résztvevőket, akik 
együtt kívántak a sportolóknak 
balesetmentes, kellemes kere-
kezést. A helyi műszaki alakulat 
egész nap különböző sportolási 
lehetőséget – például íjászat, air-
soft, tájfutó, gumiasztal, repülő 
makett bemutató – biztosított 
a Kossuth téren, és meghirdet-
te a legaktívabb iskola versenyét 
is. A tömegben feltűnt Kővá-
gó Zoltán diszkoszvető olimpi-
kon, a londoni olimpia ezüst- 
érmese, a riói olimpiai játékok 
döntőse is. – A sportember úgy 
a sport, mint a katonai kitartás 
jelképévé is válhat Szentesen – 
mondta dr. Szabó István őrnagy. 

Az Autómentes Nap központi 
rendezvénye a Kossuth utca le-
zárt területén valósult meg. – 
Apu mindig azt mondja, hogy 
biciklivel menjek – mondta mo-
solyogva a 4 éves Maja, aki a 
Szent Anna utcai óvodásokkal 
igyekezett a Kossuth Lajos ut-
cára, ahol ugrálóvár, kismotoros 
akadálypálya, aszfaltrajz és mó-
kás vetélkedők is várták az apró-
ságokat. A Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Szervezetének képvise-
lői játékos formában, maci kötö-
zéssel ismertették meg a kicsiket 
a baleseti sérültek ellátásának 
módjaival. A Szentesi Rendőrka-
pitányság standjánál a kerékpár 
kötelező tartozékaival ismerked-
hettek meg, és rendőrmotorra is 
ülhettek.

– Sikeres rendezvény áll mö-
göttünk, köszönhetően a szer-
vezőknek, akikkel nagyon jó csa-
patmunkában dolgoztunk és 
együtt valósítottuk meg ötlete-
inket. Célunk az volt, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a fenntartható 
fejlődésre, a biztonságos, lehető-
leg autómentes, környezetbarát 
közlekedésre – értékelt Kovács 
Zsuzsa oktatási és sportreferens, 
akitől megtudtuk, hogy az egy-
hetes programsorozaton közel 
2500-an vettek részt. Az Európai 
Mobilitási Hét megvalósítását az 
önkormányzat és a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium anyagi tá-
mogatása tette lehetővé.

Halupa Eszter

A Legrand Zrt. mindig is ki-
emelt figyelmet fordít a fenn-
tartható fejlődésre, hiszen ez 
a cégfilozófiájuk része is. A 
cég által szervezett megmoz-
dulásokban is sorra megjele-
nik a mozgás és a környezet 
óvása, melyre nagy hangsúlyt 
fektetnek. Az Európai Autó-
mentes Napon, már második 
alkalommal szervezek Öko-
napot a Legrand Zrt. telephe-
lyén, melyen  a szentesi álta-
lános és középiskolás diákok 
vettek részt, akik tanáraikkal 
két keréken érkeztek. 

Iskolai vetélkedő ötletéről, a 
cég társadalmi szerepvállalásá-
ról beszélgettünk Károlyi Lász-
ló vezérigazgatóval. – Hét év-
vel ezelőtt indítottuk útjára ezt 
a kezdeményezést, amely fűző-
dik a Legrandhoz és ahhoz az 
elköteleződéshez, mely a fenn-
tartható környezetet tartja 
szem előtt. Két év múlva lesz 
a Legrand Zrt. jogelődje 100 

éves, a szentesi gyár csak 60, de 
ez a több évtizedes tapaszta-
lat és tradíció megmutatta szá-
munkra, hogy nemcsak a mun-
kahelyen és a termékekben kell 
versenyképesnek lennünk. Fi-
gyelnünk kell a munkavállalókra 
is, rajtuk keresztül pedig a szűk 
környezetre. Hét évvel ezelőtt 
ez volt az alapgondolat. Keres-
ni egy olyan rendezvényt, mely 
összeköt a munkavállalókkal és 
családjaikkal. Bátran mondha-
tom, hogy ötven év alatt szá-
mos családnak volt valamilyen 
kötődése mind a jogelőd cég-
hez, a Kontavillhez, mind pedig 
a Legrandhoz. A kezdeti idősza-
kokban családi napon szervez-
tünk sporteseményeket, majd 
jött a Két kerékkel egészsége-
sebb megmozdulás, mely óriási 
sikert aratott a városban. Az el-
múlt évben közel 3 ezer fő vett 
részt a rendezvényen. Nem tit-
kolt üzenete is volt a kezdemé-

nyezésnek, hogy mozogni jó, 
hiszen fittebekké válunk. Már 
az ókori Rómában is megfogal-
mazták, hogy ép testben, ép lé-
lek – mesél a kezdetekről Káro-
lyi László. 

A Legrand Zrt. vezérigaz-
gatója hozzátette, hogy szep-
tember 22-én, célirányosan az 
Autómentes naphoz igazítva 
szervezték meg ismét a Legrand 

Zrt. telephelyén az iskolák vetél-
kedőjét. Az Öko-Suli csapatjáték 
keretében a diákok különbö-
ző feladatokon keresztül ismer-
ték meg az egészséges életmód 
egyes elemeit, illetve a felada-
tok között több, környezettud-
tosságra nevelő játék is szere-
pelt. A  nap végén összesen 1,1 
millió Ft támogatással jutalmaz-
ták a résztvevő iskolákat.

Károlyi László kiemelte, hogy 
a mozgás és a környezetünk 
fontossága a cél.

Ökonap a Legrandnál

Egy hét a biztonságos közlekedés és a sport jegyében
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Halupa Eszter, Majzik Attila

Az önkormányzati tulajdo-
nú költségvetési szervek és 
gazdasági társaságok 2016-os 
félévi beszámolóit tárgyalta 
legutóbbi ülésén Szentes vá-
ros képviselő-testülete. A kép-
viselők ilyen módon betekin-
tést nyerhettek a szervezetek 
működésébe.

A féléves beszámolókból kide-
rült, hogy az önkormányzat költ-
ségvetési szervei hogyan hajtot-
ták végre a gazdálkodást, legyen 
szó akár az óvodákról, akár a szo-
ciális intézményekről.

A képviselők az intézmények 
gazdálkodását rendben találták, 
forrásaik éves felhasználása üte-
mezés szerint alakult, nem kel-
lett nekik pótköltségvetést ké-
szíteni, azaz nem igényeltek 
működésükhöz több pénzt – tá-
jékoztatta lapunkat a beszámo-
lókkal kapcsolatban Antal Balázs 
Tibor képviselő (képünkön).

Nem volt ilyen rózsás a helyzet 
a gazdasági társaságok terén.

– A Városi Szolgáltató Kft. mű-
ködését rendben találtuk, a fél-
éves gazdálkodásukból is jól lát-
szik, hogy az ütemezés alapján 
alakulnak a bevételeik és kiadá-
saik. A kft. esetében a szociális 

bérlakás kintlévőségei emelked-
nek, és ez egyáltalán nem jó. A 
30 millió forintot közelíti meg 
az összeg, ez az elmúlt évekhez 
képest 4-5 millió forintos emel-
kedés. Ezt nem lehet mindig 
a bérlakásokban élők szociális 
helyzetére fogni, ez inkább arra 
mutat rá, hogy az ott élők nem 
feltétlenül jogkövetőek és nem 
partnerei az önkormányzatnak. 
A kintlévőségeket csökkenteni 
kell, az önkormányzatnak pedig 
következetesnek kell lennie ab-
ban, hogy akik a felszaporodott 
hátralékaikat nem tudják fizet-
ni, azok kisebb komfortfokozatú 
lakásba költözzenek. A célunk, 
hogy a szociális bérlakásokat 
olyan családok kapják meg, akik 
tudják fedezni a bérlakások költ-
ségeit – részletezte a Városi Szol-
gáltató Kft. működését Antal Ba-
lázs Tibor.

A Városellátó Intézmény gaz-
dálkodását teljes mértékben 
rendben találta a testület, kifeje-
zetten példaértékűnek tartva azt 
a többi gazdasági társaság szá-
mára is.

A féléves beszámolók értéke-
lésekor a sok dicsérő szó mellett 
feddés is elhangzott, az Üdülő-
központ Nonprofit Kht.-nál talál-
tak komoly problémákat a kép-

viselők. A társaság 2016-ban 115 
millió forintot kapott működés-
re, de úgy látszik, hogy bevétele-
ik 35 millió forinttal elmaradnak 
a tervezettől, továbbá a kiadása-
ik megnövekedtek, szállítói tar-
tozásuk pedig meghaladja a 100 
millió forintot.

– Itt komoly beavatkozás-
ra lesz szükség, mert a váro-
si költségvetést is borítani tudja 
az Üdülőközpont gazdálkodá-
sa. Változtatni kell a működésü-
kön és gazdálkodásukon, mert 
a 2017-es költségvetésben biz-
tosan nem tudunk 200 millió fo-
rintot fordítani az Üdülőközpont 
támogatására. Szemléletbeli és 
gazdasági változtatásra is szük-
ség van, így volt például a zó-

nák átalakítása is, amikor nem 
áremeléssel, hanem a szolgál-
tatások bővítésével próbáltunk 
vendégeket becsábítani, illetve 
a Fidesz-frakció részéről volt egy 
olyan módosítás is, hogy ne csak 
szezonális jelleggel lehessen 
kedvezményes jegyet vásárol-
ni 16 óra után. Ezt folyamatossá 
tettük. Azonban nem gondo-
lom, hogy a képviselő-testület-
nek a feladata az Üdülőközpont 
marketingjét és gazdálkodását 
kitalálni, erre ott kell, hogy le-
gyen egy megfelelő szakember-
gárda. Folyamatosan figyelnünk 
kell azt, hogy a gazdálkodásuk-
ban a későbbiek folyamán ne le-
gyenek fennakadások – fogal-
mazott Antal Balázs Tibor.

Halupa Eszter

A szentesi képviselő-testü-
let legutóbbi ülésén napirend-
re került A közösségi együtt-
élés alapvető szabályai című 
pont, mellyel kapcsolatban 
megoszlanak a vélemények. 
A probléma nem egy hete, sőt 
nem is fél éve ütötte fel a fe-
jét a Kurca parti városban, hi-
szen a városközpontban élők 
már nem először keresték meg 
képviselőjüket ezzel kapcso-
latban.

– A magas beépítésű lakások-
ban lakók kerestek meg, akik szá-
mára betelt a pohár. Felháborod-
va mondták, nem tűrik tovább, 
hogy bizonyos személyek a há-
zaik előtt végezzék a dolgukat, 
illetve ott szemeteljenek és ita-
lozzanak. Ezt bárki láthatta, érez-
hette, aki arra jár – meséli Bujdo-
só Tamás (képünkön), aki számára 
fontos a körzetében élők kom-
fortérzete. Az önkormányzati 
képviselő hozzátette – Bár egy 
másik jogszabály tiltja az utcán 
való italfogyasztást, mégis az ele-

nyésző ellenőrzések miatt, olyan 
mintha nem is lenne ilyen sza-
bály. Az italozás lerészegedés-
hez vezet, mely közben a közte-
rületen végzik el ezen emberek 
a kisebb-nagyobb dolgaikat. Ez-
zel sem az idősek, sem a fiatalok, 
semmilyen jóérzésű ember nem 
tud azonosulni és nem is akar – 
tette hozzá. Két képviselő volt az, 
aki felvállalta ezt a helyzetet és 
lépéseket tett annak érdekében, 
hogy megoldódjon a kényes kér-
dés. Dr. Szabó Andrea és Bujdo-
só Tamás önkormányzati kép-
viselők hiába interpelláltak már 
többször a kérdésben, nem tör-
tént érdemben változás. A köz-
terület felügyelet a jegyzői iro-
da hatásköre. Tenni valami ellen 
nagyobb kihívásnak bizonyult, 
mint hagyni a történéseket a sa-
ját medrében tornyosulni. 

– Aljegyző asszony hívta fel a 
figyelmet arra, hogy van a város-
nak egy olyan lehetősége, hogy 
elfogadja a közös együttélés sza-
bályait. Ez valójában arról szól, 
hogy életvitelszerűen nem lehet 
a város frekventált helyein folya-

matosan tartózkodni. Ha emel-
lett be tudjuk tartatni azon jog-
szabályokat, melyek szerint tilos 
a közterületen való italozás és 
kis- és nagy dolgok elvégzése, 
akkor talán van remény egy élhe-
tőbb, szemrevaló városközpont-
ra, amit nem az orrfacsaró bűz 
jellemez. 

– Kinek a felelőssége ezen sza-
bályok betartatása? – tettük fel a 
kérdést. – Egyrészt a jegyző ha-
tásköre, mivel a jegyző a munkál-
tatója a közterület felügyeletnek, 
továbbá, a rendőrségnek kelle-
ne ezt szigorúbban ellenőriznie. 
– Mindig tartom a kapcsolatot a 
körzeti megbízottammal, és ál-
talában ugyanoda lyukadunk ki, 
mégpedig a palackos ital- és kis-
boltokhoz. Ugyanis a bolt előtt 
fogyasztják el italaikat mérték-
telenül azon személyek, akiknek 
magatartása tűrhetetlen a város-
központban. A többségi társa-
dalom már képtelen a kialakult 
helyzetet elnézni, talán ez a nyil-
vánosság, illetve a jogszabályok 
betartatása változtat a kialakult 
körülményeken. 

Beszámoltak a gazdasági  szer vezetek

Ta n u l j u n k  m e g  e g y ü t t  é l n i
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Rozgonyi Ádám

Az Édes anyanyelvünk 
nyelvhasználati verseny terü-
leti, megyei döntőiből az or-
szágos, Kárpát-medencei dön-
tőbe jutott Bocskay István. A 
Horváth Mihály Gimnázium 
tanulója felkészítő tanárával, 
Szurmik Zoltánnal, már láza-
san készül az októberi meg-
mérettetésre, amelyen írásbeli 
és szóbeli feladatok is várnak 
a végzős diákra.

A biológia-kémia tagozatos 
tanuló emelt óraszámban fog-
lalkozik a magyar nyelvvel, és 
mint elmondta, jobban szeret 

a tanórán kívül készülni, mert 
így alaposabb betekintést nyer-
het a nyelvtani ismeretekbe. 
Úgy fogalmazott, a verseny fel-
adatainak megoldásához elen-
gedhetetlen az alapműveltség 
megléte, hiszen sok szólással, 
közmondással kapcsolatos kér-
désre kell felelni, amelyekre szü-
lei és nagyszülei segítségével is 
készül. Mindezek mellett számít 
az olvasottság és a helyesírás is.

A Sátoraljaújhelyen rende-
zendő döntő, a hagyományok-
nak megfelelően az első napon 
az írásbeli feladatlap megoldá-
sával kezdődik. A teszt minden 

évben nyelvhasználati, stiliszti-
kai és nyelvhelyességi kérdések-
ből áll. A verseny második nap-
ja a szóbeli fordulóé. A tanárok 
és diákok által előzőleg javasolt 
négy téma közül választhatnak a 
tanulók, amelyet három perces 
szabad előadásban kell tolmá-
csolniuk, elsősorban a téma ál-
tal meghatározott közönségnek.

 Az országos fordulóra való 
készülés a magyar érettségihez 
is hasznos tudásanyaggal látja el 
Istvánt, aki emelt szinten szeret-
ne érettségizni ebből a tantárgy-
ból. Mint megtudtuk, a végzős 
nebuló a vízilabda sport elkö-
telezettje, de tovább szeretne 
tanulni. Tervei között szerepel, 
hogy jogi tanulmányokba kezd, 
amellett, hogy a magyar nyelv-
vel is foglalkozik. 

Szurmik Zoltán szerint az 
évente megrendezett Szép Ma-
gyar Beszéd és az Édes anya-
nyelvünk verseny a két legfon-
tosabb megmérettetés magyar 
nyelvből. Úgy véli, az utóbbi ösz-
szetettsége révén nehezebb. 
– A szóbeli feladat során még-
iscsak szóban kell megnyilatkoz-
ni, és vannak olyan diákok, akik 

írásban, mások szóban erőseb-
bek. A versenyen azok érvénye-
sülhetnek, akik mindkettőben 
ügyesek – fogalmazott a magyar 
nyelv és irodalom tanár, aki úgy 
látja, diákjában megvan a bel-
ső motiváció, amely a fejlődé-
séhez szükséges. Megjegyezte, 
hogy közel egy éve foglalkoz-
nak a feladatok megoldásával, 
szóbeli felkészüléssel, amely-
nek a későbbiekben számos po-
zitív hatása lesz. Például jobban 
tud majd társaságban megnyi-
latkozni, bátrabban mer retori-
kai módon megszólalni – tudtuk 
meg Szurmik Zoltántól. A felké-
szítő pedagógus elmondta, a 
gimnáziumi kategóriában vár-
hatóan mintegy 80 tanuló ve-
télkedik majd. Bocskay Istvánért 
október 14-étől szoríthatunk, 
amikor a fentebb is említett írás-
beli fordulóval megkezdődik a 
háromnapos verseny. A közép-
fokú oktatási intézmények 25 
legjobb versenyzője – a bírálóbi-
zottság döntése alapján – pénz-
jutalomban részesül, s megkap-
ja a Sátoraljaújhely város által 
alapított ,,Széphalom’’ emlék-
plakettet.

A nyelvhasználati verseny országos döntőjére készül

Ezekkel a szavakkal kezdődik az In-
vitel új tévéreklámja. A telekommu-
nikációs cég nyár végén indult kam-
pányában a szűkebb környezetünk, 
településünk számunkra kedves eleme-
ire koncentrál, vagyis azokra a dolgok-
ra, amelyek igazán otthonossá teszik vi-
lágunkat. 

Az Invitel 3 évig használta a koráb-
bi, sajátos hangulatú rajzos reklámokat, 

azonban a fenti gondolatvilághoz más 
vizuális megoldást választott. Az új rek-
lámokban a kisebb települések pozitív 
hangulatú világát jeleníti meg, bemu-
tatva a helyi értékeket és az Invitel je-
lenlétét.

A ’Mifelénk’ kampány ötletét az a 
tapasztalat adta, hogy a kisebb tele-
pülések mindennapjaiban is számos 
nagyszerű és fontos pillanat történik, 
amikről érdemes beszélni, hiszen ezek 

meghatározzák a helyiek életét. A hu-
moros és barátságos reklámok ezeket 
a pillanatokat örökítik meg hiteles kör-
nyezetben. 

Az Invitel a család minden tagja szá-
mára izgalmas szórakozást nyújt, le-
gyen szó telefonról, televízióról, vagy 
internetről, sőt, a kisvállalkozások is 
igényük szerint alakítható csomagokat 
találnak a cég kínálatában. Helyi szol-
gáltatóként hozzájárul a Szentes és kör-
nyékén élő családok kényelmesebb éle-
téhez és a kisvállalatok üzleti sikereihez.

Kis hely a miénk, tele jó dolgokkal

Az Invitel munkatársai a szentesi In-
vitel Pontban (Kossuth L. u. 3.) kész-
séggel tájékoztatják a szolgáltatások 
iránt érdeklődőket. Emellett a lakos-
sági ajánlatokról a 1288-as telefon-
számon, a kisvállalatiakról a 06 80 881 
881-es zöld számon is kérhetnek felvi-
lágosítást. www.invitel.hu 
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Sebők Tamás

Szentesen sokan választot-
tak házi kedvencként kutyá-
kat. Elég sűrűn futhatunk ösz-
sze a négylábúakat sétáltató 
gazdikkal. Bár igen nyugodt 
időtöltésnek számít, mosta-
nában mégis többször halljuk, 
hogy kóbor ebek támadnak rá 
a kutyára, vagy esetleg a gaz-
dára.

Mint azt Udvardi Tibortól, a 
Szentesi Ebtenyésztők és Sport-
kutyások Egyesületének (SZESE) 
vezetőjétől megtudtuk, ezek az 
esetek nem napi rendszeresség-
gel fordulnak elő, de azért jó, ha 
a gazdik tudnak pár hasznos tip-
pet az ilyen esetekre. A vezető el-
mondta, hogy egyre népszerűb-
bé válik a bull típusú, hevesebb 
vérmérsékletű kutyák tartása, 
ezáltal, ha a kutya megszökik 
otthonról a támadásos esetek is 
megszaporodhatnak. Egy elkó-
borolt, vagy csupán az otthona 
elé kiszökő kutyánál a saját terri-
tóriumának védelme a cél.

– Mindenekelőtt fontos, hogy 
a gazdi domináns legyen már ak-
kor is, amikor megpillantja a kö-
zeledő támadó kutyát. Éreztesse, 

hogy uralja a helyzetet. Próbálja 
megnyugtatni, vagy akár leültet-
ni saját kutyáját és helyezkedjen 
úgy, hogy takarásban legyen a 
saját négylábúja a másiktól. Már 
a közeledéskor eltántoríthatjuk 
a támadástól a másik kutyát, ha 
erőteljesen rákiabálunk – mond-
ja Tibor.

Kisebb testű kutyák esetében 
ösztönszerű lehet az állat fele-
melése, azonban fontos, hogy 
ezt soha ne alkalmazzuk! A szak-
ember elmondása szerint ez is 
veszélyhelyzetet teremt, egy-
részt nagyobb az esélye, hogy a 
gazdát támadják meg, másrészt 
a mi kutyánk fogja úgy érezni, 
hogy uralja a szituációt, elbíz-
za magát, és később sokkal na-
gyobb testű kutyáknak is bátran 
nekimegy. 

Tibor arra is kitért, hogy bár 
vannak hevesebb vérmérsékle-
tű kutyák, minden négylábúból 
lehet szelíd és jó, és egyben ag-
resszív kutyát is nevelni. A rossz 
körülmények között, helytelenül 
nevelt bull-terrier típusú ku-
tyák eléggé elterjedtek, amikből 
könnyen, akár egy fegyvert is le-
het nevelni, ahogy fogalmazott. 

Hozzátette, hogy az USA néme-
lyik államában csakis papírokkal 
tarthatnak maguknál ilyen álla-
tokat a gazdák. Véleménye sze-
rint ezt itthon is érdemes lenne 
bevezetni. 

De mi olyankor a teendő, ha 
már megtörtént a támadás? Erre 
is választ kaptunk.

– Nagyban segíti a helyzetet, 
ha van segítségünk. Ha egye-
dül vagyunk, érdemes segítsé-

gért kiáltani. Ha a két kutya ösz-
szeveszett, nagyon fontos, hogy 
ne próbáljuk a fejüknél szétvá-
lasztani őket! Ilyen esetben a ki-
képzésekkor a hátsó lábnál való 
emelést, vagy nagyobb kutyák 
esetében a faroknál való húzást 
tanítjuk, így szét lehet választa-
ni őket, kibillenteni az egyensú-
lyukból, és megelőzhetjük, hogy 
komoly sérülésük legyen – zárta 
a beszélgetést a SZESE vezetője.

Ebadta helyzetben

KERTVÁROSI PATIKA
Nyitva tartás: h-p 7-18 óra, szo. 8-12 óra • Szentes, Köztársaság u. 29., Telefon: 63/400-095

Béres Egészségtár Szemerő FORTE filmtabletta 60x
Időskori szembetegség, illetve az erős fénysugárzás oxidatív szemkárosító hatása esetén

a különleges táplálkozási igény kielégítésére szolgáló készítmény.
Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer. Forgalmazza a Béres Gyógyszergyár Zrt.

4475 Ft helyett 3580 Ft (megtakarítás: 895 Ft EP*) 60 db (59,6 Ft/db)
*EP.: egészségpénztári kártyára is kapható Az ajánlat 2016. október 1-től 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

Hering Viktor

Mobiltelefont loptak az egyik szentesi nagyáruházból. A tolvaj 
szeptember 16-án távolította el a kicsomagolt készülékről az áruvé-
delmi eszközt, majd megpróbálta kicsempészni az üzletből a mobilt, 
de kiderült a turpisság és elfogták a rendőrök. A férfi ellen lopás miatt 
indult büntetőeljárás.

Közúti ellenőrzésen bukott le az a sofőr, aki egy olyan járművel köz-
lekedett Árpádhalmon, amely nem rendelkezett magyarországi for-
galmi engedéllyel, viszont magyar rendszámot tettek rá. Az ügyben 
egyedi azonosító-jel meghamisítása miatt indult eljárás. 

Egy szegvári szórakozóhelyen keveredett szóváltásba egymással 
két férfi, majd az lett a vita vége, hogy az egyik megütötte a mási-
kat. A gyanúsított ellen nyilvános rendezvényen elkövetett garázda-
ság miatt indult vizsgálat.

Fűnyírás közben italozott egy férfi Szentesen, még szeptember 
16-án, aminek az lett a vége, hogy elaludt. Ezt használta ki egy má-
sik személy, aki odament az alvó munkásemberhez, levágta a vállá-
ról a fűkasza tartópántját, majd a szerszámot magához véve távozott 
a helyszínről. A rendőrök elfogták a tolvajt és a fűkasza is előkerült. 

Bolti lopáshoz riasztották a rendőröket a hét elején. Az egyik he-
lyi üzletből egy férfi csokoládét lopott, de lebukott, és végül elfog-
ták a rendőrök.

Szintén a hét elején történt, hogy előzetes szóváltást követően egy 
férfi gázspray-vel lefújt az utcán egy másik illetőt. A gyanúsított ellen 
garázdaság miatt indult eljárás.

Csokit lopott, elfogták Nekünk Szentes számít!
Keresse legújabb lapszámunkat

péntekenként
a Coop boltokban,

az Inmediókban
és a lottózókban.

SZERETNE 
ELŐFIZETNI?

Hívjon a 63/311-563-as
telefonszámon, vagy utaljon 
közvetlenül 11735043-20500148 

bankszámlaszámunkra!

3580 Ft

–20%
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Darók József

„A leírt sorok a szívem hang-
ja” – egyfajta mottója ez Sebők 
Erika szentesi ápolónő (képün-
kön) népszerű blogjának, me-
lyet a kórházi mindennapok 
történéseiről vezet, s mely 
most könyvalakban is napvilá-
got látott. Ha munkája szépsé-
géről kérdezzük, azt mondja, 
magát az embert találja fele-
melőnek benne, akikért érde-
mes ezt a hivatást tovább csi-
nálni.

Huszonkilenc éve van az 
egészségügyi pályán Sebők Eri-
ka, de még mindig talál benne 
szépséget. A sebészeten kezdte, 
jelenleg a belosztályon dolgo-
zik. – Itt mindig nehéz, nagyon 
oda kell tennie magát az ember-
nek - mondta a szentesi ápoló-
nő. Erika a beszélgetésünk nap-
ján, egyik vasárnap éppen egy új 
kolléganőjét tanította be.

– Csak arra figyeltem, hogy 
megfelelő legyen az indulása, 
hogy átlásson a káoszon – ma-
gyarázta. Számára különösen 
fontos a jövő nemzedéke, lá-
nya is most végzett ápolóként, 
a szegedi klinikán lépett mun-
kába. Erika szerint az ápolók kü-
lönleges helyzetben vannak: a 
betegek olyan arcát, személyi-
ségüknek olyan oldalát láthat-
ják, amit más nem. – Nincs ne-
hezebb, mint amikor kórházba 
kerül valaki, akkor tőlünk vár-
ja a segítséget. Nehéz periódus-
ban van, érzékenyebb, mint álta-
lában. Minden betegre szakítani 
kell időt, sokat segít egy jó szó, 
ha a folyosón megsimogatom a 
hátát. Ha egy ember küzd az éle-

téért, az nekünk is erőt ad. Ha a 
lelkét gyógyítjuk az embernek, 
gyorsabb a gyógyulása. Csodá-
latos dolog, hogy segíthetek, 
akár a méltó búcsúhoz is. Kö-
zös képet készítenek velem, sír-
nak, amikor haza kell menni. Ez 
megfizethetetlen. Ezek mellett a 
dolgok mellett sokszor hajlamos 
az ember elsuhanni, de érde-
mes megállni. Mosolyogni látni 

azt, aki szenved. Ezért marad-
tam a pályán, ezekért az érzése-
kért – érzékenyült el Erika. Elárul-
ta, ha sírni tudnának, akkor sem 
tehetik meg. Az öltözőben igen, 
ott elhullajtanak néhány könny-
cseppet, de aztán megy tovább 
az élet. Eszébe ötlött első szil-
veszteri ügyelete: 17 éves volt 
akkor, s egy gyereket ringatott, 
aki a karjaiban halt meg. Még-
is már 29 éve él hivatásának. – 
Örök párhuzam a nővérek élete: 
fájdalom, szenvedés, de vannak 
szép pillanatok is. Aki nem erre 
született, nem is marad meg a 
pályán – jelentette ki.

Mindez novellaszerű részle-
tességgel megírt sorokban jele-
nik meg Erika nővérnaplójában. 
Ír a feldolgozhatatlan elmúlás-
ról, de a  fiatalok sorsát is szí-
vén viseli internetes blogjában, 
melyet évekkel ezelőtt kezdett, 
és két éve vezeti intenzívebben, 
ahogyan fogalmazott. Eleinte 
naponta írt, most hetente álta-
lában kétszer, ahogy megérin-

tik a történések. Minden írása a 
nővéri lélekről szól. – Valószínű-
leg az elkeseredettség indítot-
ta el a blogot – véleményezte az 
ápolónő. – A társadalmi elfoga-
dottságunk a minimumon van. 
A blognak ez is a célja: hogy elfo-
gadjanak bennünket, és ne csak 
suhanó robotnak lássanak.

A blog időközben szépen ki-
nőtte magát, olyannyira, hogy 
külföldről is érkeznek visszajel-
zések. Mintegy 400 történet je-
lent meg az internetes felületen, 
ezekből egy válogatás, nagyjá-
ból 40 írás könyv lapjain is olvas-
ható ezentúl. A közelmúltban lá-

tott napvilágot ugyanis az Egy 
Nővér Naplója című kötet. Egy 
éven át próbálta kiadni Erika, vé-
gül szerzői kiadás lett. Sok helyre 
hívják könyvbemutatóra, Szen-
tesen is szeretne egyet majd. 
Felolvasóesteket már tartottak, 
tavaly a szentesi könyvtárban is. 
Könyvét egyelőre csak nála lehet 
megrendelni, most egy kiadó 
válaszára vár. – Minden történet 
igaz, és név nélküli. Nem a név a 
fontos. A lelkem írja a sorokat.

Nem titkolja, sokan még min-
dig más szemmel nézik az egész-
ségügyi dolgozókat. – Hajjaj, 
persze, hogy kaptam kritikákat 
is! Pedig nem megváltani aka-
rom a világot, csak a mi világun-
kat - politikamentesen - bemu-
tatni. A nővér is ember. Ha rideg, 
azért van, mert túlterhelt. Má-
sodállást kell vállalnia, nem tudja 
magát kipihenni, nem tud feltöl-
tődni. A nővéri hivatás egy vég-
telen alázat, de ezzel nem kelle-
ne visszaélni - hangsúlyozta.

Erika a nyilvános ápolónő- 
blogos Facebook-oldalán min-
dig megköszöni a pozitív hoz-
zászólásokat, míg a negatív kri-
tikáktól sokszor a követői védik 
meg. Azt mondja, külföldön min-
dennapos, ha egy nővér az inter-
netes fórumon kiírja magából a 
gondolatait, és életmóddal kap-
csolatos írásokat is közzétesz. 
Egyszer már abba akarta hagy-
ni, el is búcsúzott olvasóitól, ám 
több ezren biztatták. Aztán jött a 
könyv gondolata, amelynek már 
a folytatását tervezi az ápolónő, 
aki szeptember 29-én a Gyógyí-
tó nők alapítvány estjén díjat ve-
hetett át.

EFItt sportnap október 8-án, 
szombaton 10 órától a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnokban. 
Programok: Egészségügyi szű-
rések, véradás, egészséges éte-
lek bemutatója ételkóstolóval 
egybekötve.  

Városi Könyvtár
Október 4-én, kedden 18 óra-

kor „Lélektől lélekig” Vallomás 
időről, hitről és szerelemről. 
Kemecsi Ferenc filmrendező, 
előadóművész estje lesz.

Október 5-én, szerdán 18 óra-
kor Horváth Julianna „Megy a 
rendszer, jön a rendszer, majd 
megbolondul az ember...” '56 
röplaphumora című könyv be-
mutatójára várják az érdeklődő-
ket.

Október 6-án, csütörtök 14-17 
óráig K. Horváthné Szabó Edit 
grafológus íráselemzést tart. 
Előzetes bejelentkezés a könyv-
tárban.

Október 7-én, pénteken 18 óra-
kor A szentesi legek. Érdekes-
ségek, kuriózumok a város tör-
ténetéből című előadás lesz. 
Előadó: Vágvölgyi Zoltán könyv-
táros.

Az Országos Könyvtári Na-
pok (október 3-9.) keretében a 
korábbi évekhez hasonlóan:

– Térítésmentes internethasz-
nálatot biztosítunk (napi max. 1 
óra időtartamban)

– A késedelmi díjat elenged-
jük, amennyiben a könyvet visz-
szahozzák.

– Ingyenes beiratkozási lehe-
tőség lesz.

Koszta József Múzeum
Október 1-jén, 10-12 óráig 

Szent Mihály-nap a múzeum-
ban. Őszi munkák és az azokkal 
kapcsolatos népi hiedelmek a 
pásztorszámadásoktól a szüre-
tig. Pintér Zsófia néprajzkutató 
előadása, mustkészítés és kós-
tolás. Kézműves foglalkozáson 
őszi dísztárgyak készítése.

Október 5-én 14.30 órakor mú-
zeumpedagógiai tanévnyitó 

lesz, melyre az oktatási intéz-
mények vezetőit és munkatár-
sait az összekötő pedagóguso-
kat várják 

Október 7-én, 18 órakor Gyer-
tyaláng és zene címmel gyertya-
fényes tárlatvezetés.

Október 8-án 10 órakor kerék-
pártúra az ecseri templomrom-
hoz.

Szegvár
Szeptember 30-án, és október 

1-én II. Szegvári Borfesztivál. Ze-
nés, táncos, kulturális műsorral 
várják az érdeklődőket. Kóstol-
hatnak kürtős kalácsot, kenyér-
lángost és sajtokat. A fesztivált 
a Rockin' RockCats zenekar mű-
sora zárja.

P r o g r a m a j á n l ó

Igazmondó nővérnapló
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Palicska Irén

Az előző rovatot azzal fejez-
tem be, hogy Gergő első szü-
letésnapját összegeztem: 5 ke-
resztszülő, 3 torta és rengeteg 
játék. Ez utóbbiakkal csak az a 
gond, hogy kevés köti le, én vi-
szont nagyon jól eljátszom ve-
lük. A könyvek csak addig ér-
deklik, amíg oda nem megyek 
hozzá, és el nem kezdek mesél-
ni neki. Hiába 20 év rádiós múlt-
ja, és hangképzése, lehet, hogy 
Gergő allergiás a hangomra, 
meghallja, odébb áll, és más el-
foglaltságot keres. 

Az e heti legnagyobb eredmé-
nyünk, hogy a fél éve kapott já-
ték csiga elkezdte érdekelni és 
már formák szerint beleilleszti a 
kockákat. Hat hónapos kitartó 
munkám eredménye, van is si-
kerélményem, remélem a fiam-
nak is, mert hatalmas puszikat, 
tapsvihart és ujjongást kap min-
den egyes jó találat után. A most 
kapott játékokat tehát körülbe-
lül fél év múlva fogjuk használ-
ni. A nagy sárga Micimackónak, 
ami akkora, mint Gergő, mindig 
megörül. Finom puha, így jól le-
het ölelgetni, és birkózni vele. A 
DUPLO farm elemeiből, kihasz-
nálva minden kreativitásomat, 
naponta más tanyavilágot va-
rázsolok a fiamnak. Elismerésül 
előszeretettel megrágcsálja a 

darabokat, főleg az állatokat, a 
tyúkot, a birkát és a tehenet. Biz-
tosra veszem, hogy nem lesz ve-
getáriánus a gyerek. 

Gyönyörű színes, fa paravánt, 
és ujjas bábokat is kapott a ke-
resztszülőktől Gergő. A bábo-
zás csak úgy működik, ha beül-
tetem az ágyába, mert különben 
ott sertepertél körülöttem. Már 
eljátszottam neki a Kacor királyt, 
és saját meséket is próbálok ki-
találni. A gyerekek az első idő-
szakban nagyon szeretik a róluk 
szóló történeteket. A játéktele-
fon tárcsáz, csörög, és még fény-

képet is készít, mi más lehetne 
ebben a digitális korban, mint 
okos telefon, szintén leköti né-
hány percre. Azalatt talán el tu-
dok mosogatni két tányért és 
egy poharat. 

A Pom Pom meséiből jól is-
mert Madárvédő golyókapko-
dó helyett, Guruló golyóköpkö-
dő elefánt büszke tulajdonosa 
a gyerek. Ha majd elindul, tolo-
gatni tudja és a színes golyók az 
elefánt ormányából csattognak 
felfelé. Mit ki nem találnak a já-
tékkészítők? Jöjjön a nagy ked-
vencem: My first laptop, azaz az 

első laptopom, amely felsorolja 
az angol abc-ét, számokat, sza-
vakat, és most jöttem rá, hogyan 
működik a kvíz. A kis gép feltesz 
egy kérdést, és meg kell nyomni 
a megfelelő betűt, vagy az azzal 
kezdődő szót. Naponta gyako-
rolom az angolt, bővítem a szó-
kincsemet, és a hangos kiejtés-
sel talán Gergőre is ragad valami. 

Kaptunk még bowlingot is a 
barátnőméktől. A gyerek új já-
tékszabályokat dolgozott ki, 
nem a golyóval dönti le a ma-
ci-bábukat, hanem a kezével. 
Nagyon ügyes és kreatív! Régi 
vágyam volt, hogy vegyek Ger-
gőnek egy kézügyesség fej-
lesztőt, szülinapjára kapott is 
egyet, ami talán picivel több idő-
re köti le, mint a telefon, így be-
lefér még két tányér elmosoga-
tása, esetleg be tudok rakni a 
mosógépbe is egy adag ruhát. 
Nagyon kedves és szép ajándék 
a mágneses kirakó. Most vettem 
csak észre, hogy a napocskáról 
és a fa lomkoronájáról hiányzik 
a festék. Gondolom, nem gyártá-
si hibás, hanem ezt is a fiam rág-
csálta meg. 

Ebben a percben állított haza 
a férjem egy éneklő, zenélő, ru-
gózó teknősbékával, amit az is-
merősök küldtek, az ő kisfi-
uk már kinőtte. Teszteléséről és 
Gergő tetszési indexéről később 
számolok be. 

Baba a fedélzeten - A rovat támogatója a Dr. Szentes Diagnosztikai Centrum

J á t é k - t e n g e r

4D ultrahang - babamozi péntek 15-17 óra;

Ultrahang Diagnosztika Dr. Bagi Róbert szerda 15-17 óra;

Nõgyógyászat, Aneszteziológia Dr. Halász Oszkár csütörtök 17-19 óra;

Ortopédia Dr. Bánki László péntek 15-17 óra.

Dr. Szentes 
Diagnosztikai és
Szakorvosi Centrum
Szentes, Új u. 13.
Bejelentkezés: 30/628-3063
Web: www.drszentes.hu
E-mail: info@drszentes.hu

Halupa Eszter

Szeptember 23-án az ifjúsá-
gi házban rendezte meg az Ár-
pád Szabadidős Sportklub, a 
Szentesi Művelődési Központ, 
a Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör és a Magyarorszá-
gi Gyermekbarátok Szente-
si Szervezete a már hagyomá-
nyos kulturális fesztivált. 

– Kicsit aggódom, hogy ide-
érjenek a külföldiek is – kezd-
te a beszélgetést remegő han-
gon Krausz Jánosné, miközben 
a Gyermekek Világnapja tiszte-
letére rendezett kulturális fesz-
tiválról kérdeztük. Az önkor-
mányzati képviselő, aki egyben 
az Árpád Szabadidős Sportklub 
elnöke is elmondta, hogy vár-
nak fellépőket Zentagunarasról 
és Újszentesről is. – Több mint 
egy évtizedes rendezvényünk, 
és közel két hónapja szervezzük 

a programokat az óvónőkkel és 
pedagógusokkal. Én bízom ab-
ban, hogy nemcsak a szereplést 
vállaló gyerekekben, hanem a 
felkészülés alatt az intézmények 
óvodásaiban, diákjaiban is tuda-
tosul, hogy milyen szerencsé-
sek ők. Vannak olyan gyerekek 
a világban, akik éheznek, fáz-
nak, háborús körülmények kö-
zött élnek. Ahhoz képest, itt mi, 
mennyivel biztonságosabb kö-
rülményeket tudunk teremte-
ni számukra. Fontos, hogy ezt 
érezzék. Ezen a napon a szegény 
gyerekekre emlékezünk – tet-
te hozzá Krausz Jánosné. Az ün-
nepséget, Szirbik Imre polgár-
mester nyitotta meg, majd ezt 
követően a fellépők vették bir-
tokba a színpadot.  

Elsőként a Szent Anna ut-
cai Csicsergő zöld óvoda Kati-
ca csoportja mutatta be Őszi 

mese című műsorát. A fesztivál-
ra eljött a zentagunarasi Penge-
tőcske citerazenekar, mely ma-
gyar népdalokat adott elő. Őket 
a szentesi Margaréta citeraze-

nekar követte, majd a szente-
si Deák Ferenc Általános Iskola 
kamarakórusa népdalcsokorral 
lepte meg a nagyérdeműt. A 
program gyertyagyújtással zá-
rult, majd a Széchenyi liget-
ben közösen megkoszorúzták a 
Gyermekbarát Emlékművet.

Kulturális fesztivál a gyerekekért
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Csepeli Dóra

A futócipők kiválasztásá-
nál a legfőbb szempont, mire 
akarjuk használni. Attól füg-
gően, milyen céllal megyünk 
vásárolni, dől el, milyen stí-
lusú és felépítésű cipőre van 
szükségünk. Természetesen 
mást vesz fel egy kezdő futó és 
mást egy aktív versenyző. 

Egy futócipőnél nem a külső 
számít. Persze előny, ha jól néz 
ki, de alapvetően tulajdonságai 

a meghatározók. Fontos meg-
figyelni a szerkezetét; a talp és 
a belső kialakítására, illetve az 
anyag minőségére ajánlott rá-
kérdezni, esetleg utánajárni. 
Előfordulhat, hogy a kiszemelt 
termék több éve porosodik a 
polcon, ez akár anyagfáradáshoz 
is vezethet. Ha nem nézzük meg 
alaposan, olyan cipő birtokosai 
lehetünk, mely tönkre megy idő 
előtt. Átlagosan 3-5 év egy futó-
cipő élettartama, nézzük meg, 
mikor gyártották!

Ha bevált egy cipőmárka, ra-
gaszkodjunk hozzá! Időigényes 
megtalálni a megfelelő lábbelit, 

ezért is értékes, ha rendelkezünk 
a tökéletes futócipővel. A kez-
dő futók leggyakoribb tévedése, 

hogy megelégednek az otthon 
található edzőcipővel, és csak 
menet, pontosabban futás köz-
ben jönnek rá, mennyire alkal-
matlan nyílt terepen való rend-
szeres futásra. Számításba kell 
venni azt is, hogy egy pár cipő 
nem lesz elég, gondoskodni kell 
a váltásról. Esős időben megá-
zott cipőt soha ne tegyünk radi-
átorra vagy a mosógépbe, mert 
tönkreteheti az anyagot és meg-
változtathatja a lábhoz való ido-
mulását.

Egy futócipő addig használha-
tó, amíg meg nem tettünk ben-
ne 1000 kilométert. Íratlan sza-
bály, hogy átlépve ezt a bűvös 
számot, azonnal cserélni kell ha-
sonló, a célnak megfelelő cipő-
re. Terepviszonyoktól függően 
döntsünk lábbelink fajtájáról, 

melyek kialakításában közreját-
szanak az eltérő igények. Az asz-
falt- és földút felületét, illetve a 
futó stílusát, termetét figyelem-
be véve kaphatók jellegzetes fu-
tócipők, a sarok, a boka, a lábfej 
formájához igazítva.

A rovat támogatója a Legrand Zrt.

Hogyan válasszunk futócipőt?Tr e n d i

Csepeli Dóra

Nagyon sok írónő, ha a regé-
nyük hatalmas sikert ér el, ak-
kor szinte késztetést éreznek 
arra, hogy folytassák, a néha 
egy lezárt történetnek tökéle-
tesen megfelelő regényüket. 
Persze sok esetben nem saját 
akaratukból folytatják, hanem 
a kiadó vagy a rajongók nyo-
mására kénytelenek tovább 
írni a történetet. Ez esetben 
is ez történt. A Miután elvesz-
tettelek a rajongók folyama-
tos könyörgése miatt készült 
el, akik szerették volna tudni, 
hogy mi lesz a sorsa Lou-nak 
Will halála után.

Hogyan tehetjük túl magun-
kat azon, ha elveszítettük, akit 
mindennél jobban szerettünk? 
Hogyan győzhetjük meg ma-
gunkat arról, hogy érdemes to-
vább élni? 

Lou számára a Will utáni élet 
azzal jár, hogy meg kell tanulnia 
újra szeretni - vállalva mindazt a 
veszélyt, ami ezzel jár. Többé már 
nem egy hétköznapi életet élő, 
hétköznapi lány. A szerelmével 
töltött varázslatos hónapok után 
a magányos élet csupa fájdalom 
és küzdelem. Amikor egy szeren-
csétlen baleset következtében 
kénytelen visszaköltözni a csa-
ládjához, óhatatlanul úgy érzi, 
pont ugyanott tart, ahol azelőtt, 
hogy megismerte Willt.

A sérülései lassan gyógyulnak, 
ám a szíve és lelke mintha tetsz-
halott állapotban rekedt volna, 
a rátelepedő gyásszal nemigen 
tud megbirkózni. Így keveredik 
el aztán a Továbblépők nevű te-

rápiás csoportba, ahol megta-
pasztal örömöt is, bánatot is, és 
ahol a barátok mellett mindig 
gyalázatosan rossz keksz várja. 
Meg talán új ismeretség is – ha-
csak egy Will múltjából felbuk-
kanó személy meg nem hiúsítja 
Lou reményeit azzal, hogy a jö-
vőjét egészen új irányba tereli.

Jojo Moyes világszerte óriá-
si sikert aratott kötete, a Mielőtt 
megismertelek meghökkentő 
könyv: a főszereplő szerelmes-
pár egyik tagja a regény végén 
meghal. A Miután elvesztette-
lek elmeséli, mihez kezd életével 
a magára maradt Lou. A szerző 
a már ismert és még ismeret-
len szereplőkkel ismét lenyűgö-
zően remek történetet alkotott, 

amelyben nem kíméli sem a re-
keszizmunkat, sem könnycsator-
náinkat. 

Jojo Moyes: Miután elvesztettelek

Több mint 50 éve itthonról az otthonokba



2016. szeptember 30. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 11

Labádi Lajos

Tanulmányozva városunk haj-
dani irodalmi életét, meg kell ál-
lapítani, hogy szűkölködünk or-
szágos hírű, átütő tehetségű 
írókban, költőkben. A XIX. szá-
zad második felében ilyennek 
indult a „Csáktornyai” írói álné-
ven publikáló dr. Filó Lajos, akit 
azonban a művészi kiteljesedés 
előtt, 38 éves korában elraga-
dott a halál.

Felvidéki református papi csa-
ládból származott. Apja, Filó Já-
nos református lelkész, Losonc-
ról került Kecskemétre, ahol a 
teológiai akadémia tanára lett, 
és 1858-ban innen hívták meg 
Szentesre lelkésznek. Édesany-
ja – Gaál Róza – az abai reformá-
tus lelkész, Gaál Sándor leánya, 
1856 őszén ment férjhez Filó Já-
noshoz. Lajos már Szentesen jött 
a világra 1858. szeptember 5-én. 
Három testvére született még: 
Tihamér (a későbbi városi fő-
ügyész), Róza és Laura.

Egészen fiatalon Nagykőrös-
re került, ahol nagybátyja, Filó 
Lajos ref. lelkész irányította ne-
veltetését. A középiskolai tanul-
mányait részben Nagykőrösön, 
részben Újverbászon folytatta 
(ez utóbbi helyen a német nyelv 
elsajátítása végett töltött el né-
hány évet). A heidelbergi egye-
temen bölcsészetet, jogot és ter-

mészettudományi stúdiumokat 
hallgatott, majd hosszabb kül-
földi körút után Pesten fejezte 
be jogi tanulmányait. 1881 má-
jusában Aradra költözött, ahol 
elfogadta az Arad és Vidéke c. 
lap segédszerkesztői állását. Itt 
komoly szerelmi csalódás érte, 
mely egész hátralévő életére ki-
hatott. Visszaköltözött Nagykő-
rösre, és mint helyettes közjegy-
ző kereste kenyerét. 

Nem sokkal később a fővá-
rosban próbált szerencsét, majd 
1888-ban hazatelepült Szentes-
re. Ügyvédi irodát nyitott, emel-
lett elvállalta a református egy-
ház ügyészi állását. Közismert és 
népszerű emberként beválasz-
tották a megyei és a városi kép-
viselőtestületbe. Politikai téren 
a 48-as függetlenségi párthoz 
csatlakozott; egy ideig viselte 
a 48-as Népkör alelnöki tisztsé-
gét is.

Szépírói és hírlapírói munkás-
ságát már egyetemistaként el-
kezdte, s „akkoriban egyike volt 
az ifjabb írói és költői generáció 
legreményteljesebb tagjainak” 
– írta róla a Szentesi Lap, amely 
1878 őszétől rendszeresen kö-
zölte Csáktornyai Lajos verse-
it, novelláit, tárcacikkeit, főváro-
si tudósításait. Már ez év végén 
önálló kötetbe foglalta politi-
kai és iránykölteményeit „Vihar 
előtt” címen. 1879 nyarán újabb 

kötettel jelentkezett, amely „Köl-
temények” címen jelent meg 
Budapesten. 1881 áprilisában 
nyomdába adta „Soha többé” c. 
társadalmi regényét, amelyből 
felolvasást tartott a Petőfi Tár-
saságban. A következő évben a 
„Tizedik gyerek” c. novellájával 
10 aranyat nyert a Pesti Hírlap 
tárcapályázatán. 1882. október 
végén gyönyörű méltatást írt 
Arany Jánosról a Szentesi Lap cí-
moldalán. 1883-ban megjelent a 
„Szeressünk és megbocsássunk” 
c. novelláskötete, amely pillana-
tok alatt elkelt. 

Ekkoriban Csáktornyai az 
egyik legfelkapottabb fiatal író, 
költő. Műveiből többet idegen 
nyelvre is lefordítottak; munkái-
ból rendszeresen felolvastak a 

Petőfi- és Kisfaludy Társaságban 
és a Kölcsey Egyletben. Egy ki-
mutatás szerint 1877–1888 kö-
zött összesen 28 fővárosi és 53 
vidéki újságban jelentek meg 
versei, elbeszélései, folytatá-
sos regényei. Joó Károly szente-
si dalszerző több költeményét 
megzenésítette. 1885-ben meg-
jelent „A gyámoltalan” c. vígjá-
téka, majd a következő évben a 
„Derült percek” c. elbeszéléskö-
tete. A Szentesen írt művei kö-
zül említést érdemelnek a „Szép 
lányok könyve”, a „Diákok köny-
ve” és a „Szavaló-könyv” c. köte-
tek (1893). Szülővárosában talán 
1885 októberében aratta legna-
gyobb sikerét a Tóth József em-
lékünnepségen. Ebből az alka-
lomból írt egy ódát Tóth József 
tiszteletére, amelyet ő maga sza-
valt el a nagy színművész szülő-
házánál. 

A tüdejével és a szívével egy-
re többet betegeskedett. Egész-
ségével együtt lassan életked-
ve is elhagyta. Érezte, hogy már 
nem sok van hátra. Nagykőrö-
sön hunyt el 1896. szeptember 
25-én; ott is temették el a csalá-
di sírboltban. Szentesi elvbarátai 
részéről Sima Ferenc országgyű-
lési képviselő mondott búcsúz-
tatót. A hazai sajtó nagy rész-
véttel és kegyelettel emlékezett 
meg a korán elköltözött tehetsé-
ges íróról.

120 éve elhunyt Csáktornyai (Filó) Lajos író, költő, publicista

N a g y r e m é n y ű  s z é p í r ó n k  f i a t a l o n  t á v o z o t t

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
Szombat (október 1.)
12:00 3D Gólyák
14:00 3D Gólyák
15:45 3D Vándorsólyom kisasszony kü-
lönleges gyermekei
18:00 A hét mesterlövész
20:30 Bridget Jones babát vár
Vasárnap (október 2.)
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
Hétfő (október 3.)
14:00 3D Gólyák
15:45 3D Vándorsólyom kisasszony kü-
lönleges gyermekei
18:00 A hét mesterlövész

20:30 Bridget Jones babát vár
Kedd (október 4.)
14:00 3D Gólyák
15:45 3D Vándorsólyom kisasszony kü-
lönleges gyermekei
18:15 Bridget Jones babát vár
20:30 A hét mesterlövész
Szerda (október 5.)
14:00 3D Gólyák
15:45 3D Vándorsólyom kisasszony kü-
lönleges gyermekei
18:00 A hét mesterlövész
20:30 Bridget Jones babát vár
Csütörtök (október 6.)
14:00 3D Kubo és a varázshúrok
16:00 3D Vándorsólyom kisasszony kü-
lönleges gyermekei
18:15 A lány a vonaton
20:30 A lány a vonaton
Péntek (október 7.)
13:00 3D Gólyák
14:45 3D Kubo és a varázshúrok
16:30 3D Kubo és a varázshúrok
18:15 A lány a vonaton
20:30 A lány a vonaton

Moziműsor
Október 3-7.

Hétfő
Karfiolleves
A menü: Csikós tokány, 
galuska
B menü: Ananászos pulyka- 
ragu, rizs köret
C menü: Csáki töltött borda, 
rizs köret
Kedd
Daragaluska leves
A menü: Chilis bab
B menü: Bolognai töltött 
palacsinta rántva, burgonya, 
tartármártás
C menü: Holstein szelet, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Magyaros burgonyaleves
A menü: Zöldborsós 
csirkemáj, rizs köret
B menü: Vadas mártás, 
sertéssült, spagetti
C menü: Kassai töltött borda, 
vegyes köret, savanyúság

CSütörtöK
Gyümölcsleves
A menü: Füstölt tarjás töltött 
borda, vegyes köret, 
savanyúság
B menü: Francia sertésborda, 
savanyúság
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
PénteK
Legényfogó leves
A menü: Morzsás tészta
B menü: Túrós sztrapacska
C menü: Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 950 Ft/menü. A és B menü 
ára heti előfizetéssel 700 Ft, az-
nap 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, 70/942-6658, 

06-70/414-7446
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Menü október 03-07.
Hétfő – Húsleves

A menü: Fejtett babfőzelék, 
főtt hússzelet

B menü: Sertés flekken, pirított 
burgonya, panírozott hagymakarika, 

paradicsomsaláta
Kedd

A menü: Zöldborsó krémleves,
Bakonyi pulykacomb, tésztaköret, 

uborka saláta
B menü: Grill csirkecomb, 

rirzi-bizi, őszibarackbefőtt
Szerda – Májgaluska leves

A menü: Rántott sertésszelet, 

burgonyapüré, csemege uborka
B menü: Bolognai spagetti

Csütörtök – Erdei gyümölcsleves
A menü: Csirkemell roston, 
párolt vegyes zöldségköret

B menü: Brassói aprópecsenye, 
káposztasaláta

Péntek – Vad raguleves
A menü: Meggyes rácsos

B menü: Harcsafilé roston, 
kapormártás, puliszka

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

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Iván Péter. Nyere-
ménye 1 darab páros belépő a  Zene Világ 
Zene programsorozatának Szakcsi Laka-
tos Béla és Müller Péter „Sziámi” előadá-
sára. Ezen a héten a Szentesi Vízilabda 
Klub VIP tiszteletjegyét sorsoljuk ki, mely-
lyel a 2016/17-es szezon összes, férfi, női 
és utánpótlás mérkőzését látogathatják. 
Megfejtéseiket küldjék el a 6600 Szentes 
Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy 
a szentesielet@gmail.com internetes 
címre.

Vízszintes: 1. Kner Izidor kiadó, a magyar 
nyomdászat, könyvkötészet kiemelkedő sze-
mélyiségének gondolata (első rész). 13. Nem-
zetközi szabvány. 14. Király fejdíszei. 15. Egy 
– németül. 16. Anyagtekercs. 18. …-bóna - a 
ringlóhoz hasonló gyümölcs. 19. Tapad. 21. 
Japán elektronikai márka. 22. Brazil szövet-
ségi állam, székhelye Macapá. 24. Középis-
kola a diákok nyelvén. 25. Horgászzsinórja. 
27. Parázslásig. 29. Kikötőváros Algériában. 

31. Ragadozó emlősállat. 38. Tunéziai gép-
kocsik jelzése. 39. Felhajtja a hídra a nyájat. 
42. Telekhatárok! 44. Elővigyázat. 46. Ásványi 
anyag a konyhában. 47. Dühösen. 49. Hidro-
génben van! 51.Thaiföldi, osztrák, spanyol 
és argentin gépkocsik jelzése. 52. A szeretet 
istene a görög mitológiában. 54. Moszkvai. 
55. Sértetlenül. 58. Egyik vércsoport. 59. Fé-
lig borzol! 60. Kettős mássalhangzó. 61. Tan-
tál vegyjele. 63. Borzalmas, iszonyatos. 64. 
Település Spanyolországban, Soria tarto-
mányban.  66. Tó és város Finnországban. 68. 
Állami bevétel. 70. Egyiptom fővárosa. 72. Fi-
úgyermekében.

Függőleges: 1. Konzervatív, hagyomány-
tisztelő. 2. Körömgomba. 3. Bölcs zsidó ki-
rály. 4. Amely személy. 5. Olasz síkság és 
folyó. 6. Íz és zamat együtt. 7. Övezet. 8. Mos-
tani. 9. Május eleje! 10. Képes, tud. 11. …rál 
– jegyzékbe vesz, rögzít. 12. Világváros, Flo-
rida állam délkeleti részén (USA). 17. Nikkel 
és irídium vegyjele. 20. Az egyik legősibb ku-

tyaféle, évezredek óta az ember társa a vadá-
szatban. 22. Kényeztet, dédelget. 23. A  ter-
mészetben előforduló szálas szerkezetű 
ásvány. Az ilyen tartalmú termékek többsé-
gét hő- és hangszigetelésre, tűzálló anyag-
ként használták. 26. Angelina Jolie filmszere-
pe (Croft). 28. Francia regényíró (Émile). 30. 
Megfejtő, kitaláló. 32. Fa külső burkolata. 33. 
Orosz folyam. 34. …-suta – balkezes, ügyet-
len. 35. Nemesfémjén. 36. Fővárosi sporte-
gyesület. 37. Munkaviszonyból származó il-
letmény. 38. Nagy magasságú építmény. 
40. Kopasz. 41. Városka közepe! 43. Szentes 
egyik városrészében él. 45. Afrikai állam, fő-
városa Libreville. 46. Az idézet második sora. 
47. Néma hős! 48. Asszonyok neve után áll. 
50. Gonosz szellem. 53. Sz… - frázis. 56. Első 
hegedű a zenekarban. 57. Bór, kén és vas ve-
gyjele. 60. Svéd, olasz és gaboni autók jelzé-
se. 62. Félig pataki! 65. Bea keverve. 67. Kö-
zépen elrejt! 68. Bosszankodva mondjuk. 
69. Állatok lakhelye. 71. Az elején aggat! 73. 
Ideg, húr.

Beküldendő a vízszintes 1. és a függő-
leges 46. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü
október 3-7.
Hétfő
A menü:  Gölödin leves,
Töltött paprika, paradicsommártás
B menü: Póré krémleves,
Rántott csirkemell, finomfőzelék
Kedd
A menü: Zöldborsóleves grízgaluskával,
Brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Joghurtos krumplileves,
Bolognai lassagne
Szerda
A menü: Tojásos leves,
Sertéspörkölt, pirított tarhonya

B menü: Rumos szilvaleves, 
Sajtos csirkecomb, 
petrezselymes rizs

Csütörtök
A menü: Karfiolleves,
Csongrádi töltött karaj, burgonyapüré
B menü: Lebbencs leves,
Mexikói csirkefalatok, gombás rizs
Péntek
A menü: Aratógulyás,
Csülökpörkölt, köményes burgonya
B menü: Tárkonyos szárnyas raguleves,
Gyros tál

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu
info@galeriakavehaz.hu
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Brassói aprópecsenye
Hozzávalók: 80 dkg sertéscomb, 25 dkg szalonna (füstölt), 1 fej vö-

röshagyma, 3 gerezd fokhagyma, bors, só, fűszerpaprika, 1 kg burgo-
nya.

Elkészítés: A húst kockára vágom. Az ujjnyi vastag szalonnát süt-
ni kezdem. Az apró kockákra vágott vöröshagymát, a szalonnához 
teszem és üvegesre pirítom. A fokhagymát apróra vágom, és hozzá-
teszem a vöröshagymához. Sózom-borsozom. Kicsit párolom, majd 
beleteszem a felkockázott húst. Pirospaprikával megszórom, elkeve-
rem, ha szükséges, vizet öntök hozzá. Körülbelül 40 percig főzöm. A 
burgonyát kockára vágom és aranybarnára sütöm. Egy tálba szedem a 
krumplit, majd rá a húst. Csemegeuborkával tálalom.

Szentes családi ízei
Született:
Szabó Józsefnek és Molnár 

Editnek (Alsórét tanya 261.) Adél 
Edit, Pataki Imrének és Fábián 
Évának (Nagyhegy 41.) Zsolna, 
Császi Jánosnak és Szécsi Dórá-
nak (Dózsa köz 5.) Levente (ké-
pünkön) nevű gyermeke.

Elhunyt:
Váradi János (Báthori u. 25.), 

Gyuricza Györgyné (Somogyi b. 
u. 57.), Sárközi Antalné (Nagy-
görgős u. 15/A), Rácz János (Mó-
ricz zs. u. 26.), Labancz Bálintné ( 
Nagytőke, Jókai u. 37.)

Családi

Új burgonya 100-110 Ft/kg, új répa 
200-250 Ft/kg, új gyökér 300-490 Ft/
cs,  zeller 200 Ft/db, petrezselyem 50-
80 Ft/csomó, hegyes erős paprika 50-
70Ft/db, fehér paprika 300-380 Ft/
kg, pritamin paprika 250 Ft/kg, para-
dicsom 300-350 Ft/kg, vöröshagyma 
100-150 Ft/kg, tojás 30-38 Ft/db, ka-
por 100 Ft/cs, cukkini 200 Ft/kg, új tök 
200 Ft/kg, retek 100 Ft/cs, saláta 100 
Ft/db csemege kukorica 100 Ft/db, li-
lahagyma 250 Ft/kg, újhagyma 100 
Ft/cs, alma 150-200 Ft/kg, őszibarack 
400-450 Ft/kg, nektarin 400-450 Ft/kg, 
szilva 200 Ft/kg, ringló szilva 200Ft/kg, 
szőlő 350 Ft/kg, citrom 700-900 Ft/kg, 
spenót-sóska 900 Ft/kg.

PIAC

KOS
Erőtől duzzadsz ezen a héten. Szerencsés leszel, ha ezt a jövőd, karriered 
építésére használod.
BIKA
Eljött a te időd! Bátran vágj bele munkahelyi, vagy otthoni dolgokba is, 
mert ezen a héten nem lesz, aki megállít.
IKREK
A hét elején nyomottnak érezheted magad, de próbálj meg minden erőd-
del a munkádra koncentrálni!
RÁK
Felkavaróan indul a hét, sokan próbálják próbára tenni türelmed, vigyázz, 
hogy ne vidd haza ezeket a problémákat!
OROSZLÁN
Rendesen lefáraszt majd ez a hét, szervezz sok kirándulást, szabadtéri prog-
ramot!

SZŰZ
Anyagi bőségre számíthatsz a héten, de ne kapkodj, fontold meg, mire köl-
töd ezt az összeget.
MÉRLEG
Teljesen megújulsz, hiszen hamarosan jön a szülinapod! Garantáltan sikeres 
időszak lesz, használd ki jól!
SKORPIÓ
Felszívod magad mostanában, ami azért jó, mert könnyebben megvalósít-
hatod kitűzött céljaid.
NYILAS
Energiaszinted leesik a napokban, vigyázz, nehogy beteg legyél. Ha úgy ér-
zed, vegyél ki szabadságot.
BAK
Hosszú távú céljaid, külfölddel kapcsolatos elhatározásaid most valóra vált-
hatod, mert sikerekben gazdag időszak elé nézel.
VÍZÖNTŐ
Óriási lendületet kapsz, és sokkal elszántabbá, céltudatosabbá és erősebbé 
válsz. Arra kell vigyáznod, hogy ne legyél kegyetlenül törtető!
HALAK
Nem kell mindenbe belefolynod ezen a héten sem, és ne most akard tisz-
tázni a nézeteltérést, mert nem fog sikerülni.

Szeptember 30 – október 7.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: október 10-16.
Hétfő: Zöldborsóleves
A menü: Gombás halfilé, 

petrezselymes rizs
B menü: Dónáti sertésragu, tészta köret

C menü: Kukoricapelyhes rántott csir-
kemell, petrezselymes rizs

Kedd: Lebbencsleves
A menü: Vagdalt, zöldbabfőzelék

B menü: Almás csirkemell, burgonyapüré
C menü: Rántott csirkecomb, 

zöldbabfőzelék
Szerda: Sütőtök krémleves bacon 

kockákkal
A menü: Sertéspörkölt, pirított tarhonya, 

csemege uborka
B menü: Budapest csirkeragu, 

hántolt árpa
C menü: Párizsi sertésszelet, tepsis 

burgonya
Csütörtök: Csontleves

A menü: Temesvári sertésszelet, 
petrezselymes burgonya
B menü: Főtt sertéshús, 
vegyes gyümölcsmártás

C menü: Görög rántott sertésszelet, 
petrezselymes burgonya

Péntek: Sárgaborsóleves virslivel
A menü: Bolognai spagetti

B menü: Rántott sajt, párolt zöldség, 
petrezselymes rizs

C menü: Rántott sertésmáj, 
párolt zöldség, petrezselymes rizs
Szombat: Erdei gyümölcsleves 

Brassói apró pecsenye
Vasárnap: Kacsa aprólékleves

Borsos tokány, tészta köret
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

A Szentesi Szívügy Klub
legközelebbi összejövetelét 

október 5-én, kedden
17 órakor az ifjúsági házban 

tartják. A tagok egy része 
ismét kiránduláson lesz,

így külön programot nem 
terveznek, beszélgetnek

a kárpátaljai kirándulásról
és a jövő évi tervekről.

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 
gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: szeptember 30. - 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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Sebők Tamás

Szeptember 23-án, pén-
teken játszotta le idei első 
felnőtt mérkőzését a Szen-
tesi KK csapata, akik a Mező-
berény együttesét fogadták a 
Dr. Papp László Városi Sport-
csarnokban. Győzelmével a 
Hepp-kupa részvételt is kihar-
colta a csapat.  

Első NBII-es mérkőzésén a Me-
zőberény csapatát fogadta a 
Szentesi Kosárlabda Klub. Alek-
sandar Preskar csapata jól kezd-
te a mérkőzést. A vendégcsa-
pat tavaly a 11. helyezést érte 
el a bajnokságban. A hazai győ-
zelemből fiatalok és a tapasztalt 

idősebbek is kivették a részüket, 
végig érezhető volt a szentesi 

fiúk erőfölénye. Mindenki játék-
lehetőséghez jutott és hozzá tu-

dott tenni a sikerhez.  Az első ne-
gyedben, valamint a harmadik 
és a negyedik játékrészben nyúj-
tott kiváló teljesítményt a csa-
pat, Sasa Vejinovic és Halász Ákos 
kiemelkedő játékával. A Szentesi 
KK a mérkőzés végére nagyará-
nyú győzelmet könyvelhetett el. 
A következő fordulóban a Gyula 
csapatát fogadják, szintén hazai 
pályán.

Szentesi KK - Mezőberényi 
KK 103:54 (20:10, 27:12, 35:13, 
21:16)

Pontszerzők:
Vujadinovic Vladimir 13, Veji-

novic Sasa 20, Gergely Dávid 2, 
Sarusi-Kis Benedek 6, Gajic Nem-
anja 16, Csaba Tibor 2, Marossy 
Arnold 4, Szanyi Ádám 11, Halász 
Ákos 21, Csábi Áron 8.

Hering Viktor

Esélye sem volt a továbbju-
tásra MetalCom-Szentes férfi 
vízilabda-csapatának a BENU 
Férfi Magyar Kupában. A mi-
eink mindhárom mérkőzésü-
ket elvesztették esélyesebb 
riválisukkal szemben, a csa-
pat mostantól a bajnoki rajtra 
koncentrál. 

Elkezdődött a 2016-2017-es 
szezon a felnőtt vízilabdázók-
nál, a férfiak a Magyar Kupá-
ban mérkőztek négy csoport-
ban a továbbjutást jelentő első 
két helyért. A Szentes a D-jelű 
négyesbe kapott besorolást, és 
a nevek ismeretében már sejte-

ni lehetett, hogy a tisztes helyt-
állás lehet a mieink célja. Az első 
találkozón a Ferencvárostól 17-
3-ra, majd a BVSC-től 15-5-re, a 
harmadik összecsapáson pedig 
a Debrecentől 15-7-re kapott 
ki Pellei Csaba együttese. A gár-
da kedden megkezdte a bajnoki 
pontvadászatot, Vörös Viktorék a 
megyei rivális Szeged otthoná-
ban szálltak medencébe. A csa-
pat az első félidőben kifejezetten 
jól tartotta magát esélyesebb ri-
válisával szemben, 7-5 után vi-
szont magasabb sebességi fo-
kozatba kapcsolt a házigazda, és 
viszonylag gyorsan ellépett a mi-
einktől a Szeged. A negyedik ne-

gyed közepén 12-6-ra vezetett a 
vendéglátó együttes, a mérkő-
zés végén pedig nyolcgólos, 15-
7-es győzelemnek örülhettek a 
szegediek. A mieink legeredmé-

nyesebb játékosa Takács János 
volt, aki két gólt szerzett a talál-
kozón.

A MetalCom-Szentes jövő 
szerdán a Vasast látja vendégül 
a sportuszodában, a találkozó 
19 órakor kezdődik.

Fotó: szegedma

Sebők Tamás 

2-1-es győzelemmel zárta a 
megyei labdarúgó bajnokság 
6. fordulójának hazai mérkő-
zését a Szentesi Kinizsi SZITE 
csapata, akik az Ásotthalom 
együttesét fogadták szom-
bat délután a Pusztai László 
Sporttelepen.

Az elmúlt szezonban mind-
két mérkőzésen vereséget 
szenvedett a szentesi csapat az 
Ásotthalomtól, így azzal a cél-
lal léptek pályára Mihály Róber-
ték, hogy begyűjtsék a három 
pontot. Szinte azonnal kiüt-
között a vendégcsapat fizikai 
erőfölénye, sajnos ezt több-

ször ki is használták, nem kí-
mélték a szentesi játékosokat. 
A 11. percben egy jobb olda-
li beadást követően Lekrinsz-
ki fejelte a játékszert a hálóba, 
azonban megszólalt Pécs Zol-
tán játékvezető sípja, aki lö-
kést látott a szentesi játékos-
nál. Három perccel később már 
az Ásotthalom támadott és Baji 
Renátó a 16-os sarkáról eleresz-
tett, kapu előtt megpattanó lö-
vése megzavarta Gömöri Zol-
tánt, a labda a hálóban kötött 
ki. 0-1-es vendégelőnnyel vo-
nulhattak a szünetre a csapa-
tok. Ezt követően Koncz Zsolt 
és Kerepeczki Csaba is pályá-
ra lépett és sokkal támadóbb 
szellemű játékot játszott a csa-
pat. Az 50. percben egy szél-
ső beadást követően Lekrinsz-
kit buktatták a 16-oson belül, 
a játékvezető a büntetőpont-
ra mutatott. A 11-est Kere-

peczki értékesítette. A táma-
dó szellemű játék továbbra is 
megmaradt a szentesieknél, 
az Ásotthalom csak kontrák-
ra építkezett. Egy alkalommal 
kerültek közel a gólszerzéshez, 
de Gömöri hárított. A hosszab-
bításban is rohamozott a hazai 
gárda. Egy szögletet követő-
en az előrehúzódó Vincze Zol-
tán bólintott a felsőlécre, majd 
a lepattanót követően a hálóba 
rúgta a labdát, beállítva ezzel a 
2-1-es végeredményt. 

– Az első félidőben nem iga-
zán találtuk a helyünket a pá-
lyán, nehezen építkeztek a 
támadások, sok hibával játszot-
tunk és sok labdát eladtunk. A 
második félidőben sikerült ösz-
szerázni a csapatot, szervezet-
tebb volt a játékunk, és örülök, 
hogy meg tudtuk fordítani a 
mérkőzést – nyilatkozott Koncz 
Zsolt játékos-edző.

A következő fordulóban mű-
füves pályán, villanyfényben 
játssza mérkőzését az FK 1899 
Szeged vendégeként.

Megvan az első NBII-es győzelem

Búcsú a kupától, vereség Szegeden

Hosszabbításban fordított a Kinizsi
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Darók József

Tartalékból előlépve utaz-
hatott a magyar paralimpi-
ai válogatott tagjaként Szta-
nó György (képünkön) Rióba. 
A szentesi erőemelő mert na-
gyot álmodni: az ötkarikás já-
tékokon a nagyszerű 8. he-
lyen végzett, de egy másik 
álma is teljesült a brazil világ-
városban. A mezőny legfiata-
labbjaként előtte a jövő, már 
négy évre előre tekint, de ad-
dig is, jövőre junior világbaj-
nok akar lenni parafekvenyo-
másban.

– A magad elé kitűzött cél, a 
magyar csúcs, vagyis a 130 kilog-
ramm nem sikerült, viszont az el-
ért 8. helyezés remek. Tudatos tak-
tikázás volt mögötte? – kérdeztük 
a 19 éves parasportolót.

– Előzetesen a 9.-10. helyet 
szerettük volna megszerezni, a 
8. hely álom volt. Taktikázni nem 
tudtunk, mert az én egyéni re-
kordomhoz legközelebb lévő el-
lenfeleim is 130-140 kilót tudtak. 
Az volt a lényeg, hogy ne essek 
ki.

– Utólag közölted a közösségi 
oldalon, hogy fogytál a verseny 
napjára.

– Három nap alatt kellett 3 ki-
lót leadnom a súlycsoportom-
hoz, sajnos, ez mind izomból 
ment le. Meglepett a verseny-
helyzet is, előtte nem volt ré-

szem ilyen nagy eseményen 
részt venni, nagy volt a felhajtás.

– Az elejétől a végéig kint ma-
radtál a paralimpián. Hogyan telt 
ez a két hét?

– Jártunk szurkolni a csapat-
társaknak, kirándulgattunk, pél-
dául a Krisztus-szoborhoz, ami 
a legnagyobb élményem volt. 
Szerettem volna oda eljutni, ez 
is egy álmom volt. Kimentünk 
a Copacabanára is, ez egy ha-
talmas strand, de az óceánban 
megmártózni akkor éppen nem 
volt időnk, sietni kellett vissza 
az olimpiai faluba. Edzettünk is, 
hogy tartsuk a formát. Huszon-
hat sportág képviselői voltak je-
len, úgyhogy rengeteg sporto-
lóval, magyarral és külföldivel 
egyaránt barátságot kötöttem.

– A tudósításokban is többször 
elhangzott, hogy még fiatal vagy, 
előtted a jövő. Mit gondolsz, a kö-
vetkező paralimpián mire lehetsz 
képes?

– A mezőnyben valóban én 
voltam a legfiatalabb, a többi-
ek mind 30-40 év körüliek. Ha 4 
évre előre tekintünk, képes le-
hetek a dobogót megközelíte-
ni. Sőt, akár egy érem is becsusz-
szanhat, ahhoz úgy 170-180 
kilós teljesítmény szükséges. De 
ha közelebbi célokat nézünk, 

jövő februárban Dubaiban ren-
dezik a világkupát, ahol a junio-
rok között szeretnék első lenni. 
Szintén 2017-ben, de már ok-
tóberben Mexikóban a junior 
világbajnoki cím megszerzése 
a célom parafekvenyomásban. 
Idén is van még versenyem: ok-
tóber 30-án a magyar bajnokság.

– Hogyan kezeled ezt a hely-
zetet, amibe egy éves versenyzés 
után belecsöppentél, hogy ismert 
sportoló lettél, sorozatban interjú-
kat adsz?

– Nagyon új még ez nekem, 
de jól esik, ahogy viszonyulnak  

hozzám, jól esik az emberek tá-
mogatása. Sokan mellém álltak. 
Továbbra is Szentesen edzek, 
ugyanazzal a baráti társasággal. 
Rió óta itthon ugyan még nem 
edzettem, de jövő héttől foly-
tatom, ugyanolyan keményen, 
mert a cél ugyanúgy megvan.

– Milyen volt az itthoni fogad-
tatás?

– Az olimpiai helyezettek kö-
zött voltam, akiket a Pesti Viga-
dóban köszöntöttek. Itthon a 
család és a barátok már nagyon 
vártak haza. Rendeztek nekem 
egy „Isten hozott itthon” bulit.

Szilvi közös, felkészítő futá-
sokat, versenyeket is szervez 
majd városunkban, annak ér-
dekében, hogy a helyi futók mi-
nél sikeresebben szerepelhesse-

nek a Futanet rendezvényeken. 
– A Facebook oldalon, a BSI fu-
tónagykövet-Szentes oldalunk 
már üzemel, itt lehet informá-
lódni az éppen aktuális verse-

nyekről – mondta lapunknak 
Dósai Molnár Szilvia. – Itt meg-
találhatóak lesznek az éppen 
aktuális nevezési díjak is, és az, 
hogy általam mennyiért lehet 
nevezni, mert a futónagyköve-
ten keresztül mindig kedvezmé-
nyesebb az ár. A nagy országos 
rendezvényeken, nemzetközi 
versenyeken meglehetősen bor-
sos a nevezési díj, így a futók-
nak bármilyen kedvezmény jól 
tud jönni, hogy részt vehessenek 
egy-egy kiemelt megméretteté-
sen. Ráadásul érdemes minden 
ilyen nagy versenyre minél ko-
rábban nevezni, mert havonta, 
kéthavonta változnak a tarifák. 
Sajnos sokan nem tudnak erről 
a lehetőségről, de bízom benne, 
hogy minél több emberhez el-
jut majd a híre ennek az interne-
tes oldalnak, sokan csatlakoznak 
ehhez a csoporthoz, ami pénzbe 
nem, csak egy kattintásba kerül.

A következő esemény, ami 
komoly tömeget mozgat majd 
meg, az a Budapest Maraton 

lesz október 9-én, erre a rendez-
vényre idén is több tízezer futót 
várnak a szervezők. November 
19-én és 20-án a Balaton Félma-
raton és Maraton az, amire ne-
vezni lehet, itt több szakaszban 
lehet teljesíteni a 42 km-t, de vál-
tóban is lehetőség nyílik az in-
dulásra, különböző kategóriák-
ban. Ez lesz az évzárója az idei 
futószezonnak. – Nagyon sokfé-
le verseny van már, azt gondo-
lom, hogy mindenki megtalálja 
a számára megfelelő távot, ver-
senyt, akár amatőr, akár profi fu-
tókról legyen is szó. A futást bár-
mikor el lehet kezdeni, ez is a 
célom, hogy olyanokat is bevon-
jak ebbe a körbe, akik eddig még 
csak gondolkodtak arról, hogy 
elkezdjenek-e futni. Mindenkit 
arra biztatok, hogy igen, érde-
mes, hiszen nem csak egészsé-
ges, de igazi élmény ilyen népes 
versenyeken részt venni, és eh-
hez csak egy jó futócipőre van 
szükség – mondta Szentes futó-
nagykövete. 

Ú j a b b  c é l o k  f e l é  i n d u l

Futásra buzdít az új szentesi futónagykövet
Hering Viktor

Szentes és térsége futónagykövete lett Dósai Molnár Szil-
via (képünkön), aki Őze Lászlót váltotta ezen a poszton. A 
szentesi testnevelő a Budapest Sportiroda által szervezett 
versenyeket népszerűsíti, és vonja be ezekbe a rendezvé-
nyekbe a helyi futókat, illetve segít nekik a nevezések inté-
zésében, akár kedvezményesebben is, mint ahogy az a ne-
vezési díjakban szerepel.
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Szavazatoddal segíthetsz távol tartani városunktól az ellenőrzés nélküli migrációt! 
Számítunk Rád! 


