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Rozgonyi Ádám

Újabb lépést tett a Szentes 
Város Gondozási Központja 
afelé, hogy ellátottjai számá-
ra még családiasabb és kelle-
mesebb lakókörnyezetet biz-
tosítson. Az elmúlt időszakban 
a Nagyörvény és Munkás utcai 
telephelyeken fejlesztettek, 
most az 1. számú Idősek Klub-
jának udvarában kialakított 
kerti pavilont adták át.

 Az intézmény dolgozói mun-
kájukra szolgálatként tekinte-
nek, amellyel legnagyobb tu-
dásuk és tapasztalataik szerint 

segítenek a hozzájuk forduló rá-
szorultaknak. Évek óta azon fá-
radoznak, hogy megszépítsék 
ellátottjaik mindennapjait, ame-
lyet a közelmúlt fejlesztései is 
jól mutatnak. Az elmúlt évben 
a Nagyörvény utcai klub udva-
rán alakítottak ki kiülőt, mely az-
óta is nagy népszerűségnek ör-
vend a lakók körében. A Munkás 
utcai telephely környezete is ba-
rátságosabbá, illetve az akadály-
mentesítés révén könnyebben 
megközelíthetőbbé vált a moz-
gáskorlátozottak számára is. A 
jövőben a Dózsa György utcá-

ban is kiülő kiépítését tervezik – 
tudtuk meg Puskásné Halál Ág-
nestől.

– Régi álmunk, hogy komfor-
tosabbá tegyük a környezetün-
ket, és az ellátottjaink számára 
családias, még inkább barátsá-
gos miliőt alakítsunk ki, amely-
ben a mindennapjaikat élik 
– fogalmazott a gondozási köz-
pont vezetője. Elmondta, Boros 
Éva klubvezetőben fogalmazó-
dott meg a kiülő, szalonnasütő 
hely és a kerti tó ötlete. Kiemel-
te, hogy a zöldövezet kibővíté-
sét szem előtt tartva adtak be 
pályázatot az Egészségügyi és 
Szociális Bizottsághoz, amely 

támogatásra érdemesnek talál-
ta az ötletet. – Dr. Szabó Andrea 
képviselői keretéből támogat-
ta a beruházást, amelyet vállal-
kozók is segítettek. Kiemelném 
Boros János munkáját, aki sok 
estét és hétvégét töltött azzal, 
hogy keze munkája által szépít-
se meg az udvart – tette hozzá, 
megemlítve, hogy az ellátottak 
nagyon örülnek az új udvari léte-
sítménynek, és figyelemmel kí-
sérték a munkálatokat. Puskás-
né Halál Ágnes kihangsúlyozta, 
hogy a kerti pavilon nemcsak a 
központ lakói, hanem mindenki 
előtt nyitva áll.

Kerti pavilonnal gazdagodott az idősek klubja

Több szentesi taggal bővült 
a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) Csongrád me-
gyei kamarája a közelmúltban 
tartott választási küldöttgyűlé-
sen. A szeptember közepére ösz-
szehívott eseményen városunk-
ból elnökségi taggá választotta 
a küldöttgyűlés Károlyi Lászlót 
és Lángi Zoltánt, elnökségi pót-
tag lett Sebők-Papp Imre és Ka-
lász Mihály, míg Korecz Mónika az 
Etikai Bizottság tagjai közé került, 
Horváth István (képünkön) szen-
tesi térségi elnököt pedig a kül-
döttgyűlés tagjává választották. 
Ezzel a térségi kamara összesen 
két elnökségi taggal, két elnöksé-
gi póttaggal, hét megválasztott 
megyei küldöttel (Károlyi László, 
Sebők-Papp Imre, Kalász Mihály, 
Hegedűs István, Csernus Lukács 
László, Lángi Zoltán és Tímárné 
Staberecz Teréz), valamint Dömsö-
di Imre révén egy megyei pótkül-
döttel, öt osztályelnökségi tag-
gal, egy etikai bizottsági taggal 
és egy MKIK küldöttel képviselteti 
magát a megyei iparkamarában.

A küldöttgyűlés krónikájá-
hoz tartozik továbbá, hogy me-
gyei kamarai elnöki pozíciójában 
megerősítették az eddigi elnököt, 
Nemesi Pált, ipari tagozati elnökké 
dr. Kőkuti Attilát, kereskedelmi ta-
gozati elnöknek Palotás Sándort, 
szolgáltató tagozati elnöknek Pa-
taki Andreát, kézműipari tagozati 
elnöknek pedig Török Lászlót sza-
vazták meg a tagok. Utóbbi négy 
személy egyben a megyei iparka-
mara alelnöke is.

Új iparkamarai tagok

Többek között 
Antal Balázs Tibor (balról a harmadik) a Városrende-

zési, -fejlesztési és Idegenforgalmi biztottság elnöke, és Hornyik László (balról 
a negyedik) az Egészségügyi és Szociális bizottság külsős tagja adta át a pavilont.
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Halupa Eszter, Majzik Attila

A kft.-ből költségvetési 
szervvé átalakuló városi 
könyvtár új intézményvezető-
vel, Szentes városa pedig egy 
új köztéri szoborral gazdago-
dik hamarosan.

Lassan egy évre nyúlik vissza 
a Fidesz-frakció azon beterjesz-
tése, mely szerint egy költség-
vetési szervvé vonják össze a vá-
rosi könyvtárat és a művelődési 
központot. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának állásfog-
lalása nem támogatta az előter-
jesztést, azt azonban igen, hogy 
kft.-ből költségvetési szervvé 
alakuljon át a könyvtár.

– Lassan egy éve merült fel a 
Fidesz-frakció tagjaiban, köztük 
bennem is, hogy egy olyan kft., 
amely költségvetéséhez gya-
korlatilag nyolcvan százalék-
ban az önkormányzat járul hoz-
zá, az miért is nem költségvetési 
szerv? Az összevonással kapcso-
latban voltak ellenvélemények. 
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumától kapott állásfoglalás is 
azt mutatta, hogy a könyvtár és a 
művelődési központ összevoná-
sát nem támogatják, de a könyv-
tár kft.-ből költségvetési szerv-
vé alakítását igen – avatott be a 
részletekbe Kovács János (képün-
kön), a Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság elnöke.

A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén kijelölte a könyvtár jelen-
legi igazgatója, Szűcs Ildikó sze-

mélyében a végelszámolás fe-
lelősét, így remélhetőleg 2017. 
január elsejével az új költségve-
tési szerv fel tud állni.

Kovács János kérdésünkre el-
mondta, a működési forma át-
alakítása az intézmény tevé-
kenységét nem változtatja meg, 
azonban a jelenleg minimálbér-
rel foglalkoztatott alkalmazottak 
helyzete rendeződni fog, mivel a 
béreket a költségvetési szervek-
nél a fizetési besorolás határozza 
meg, így ők ezentúl közalkalma-
zottak lesznek.

– A dolgozókkal tárgyalásokat 
kezdtünk, mivel a képviselő-tes-
tület kihangsúlyozta, hogy to-
vábbra is számít minden korábbi 
munkatárs munkájára. Ha kft., ha 
költségvetési szerv, minden dol-
gozó megnyugtatására tudom 
mondani, számít rájuk a frakció a 
jövőben is, senkitől sem akarunk 
megválni, a létszám sem fog vál-
tozni – mondta el lapunknak Ko-
vács János.

Az átalakult költségvetési 
szerv élére új intézményvezetőt 
keres a testület, a pályázatot már 
ki is írták, mely mindenki számá-
ra hozzáférhető, a közszféra ál-
láslehetőségeit közzétevő állami 
honlapon.

Kovács Jánostól azt is meg-
tudtuk, hogy az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc emlékét 

őrző szobrot állít Szentes a vá-
rosközpontban.

– Az új szobor a Rózsa Gá-
bor téren lesz felállítva, remé-
nyeink szerint el is készül az ok-
tóber 22-én 14 órára tervezett 
avatóünnepségre. Az ’56-os ese-
mények hatvanadik évfordulójá-
ra több pályázatot is kiírtak, a vá-
ros rendezvényre és emlékműre 
is pályázott. Az előbbin két- az 
utóbbin hárommillió forintos tá-
mogatási összeget nyert Szen-
tes, a rendezvényhez 550 ezer, 
a szoborhoz pedig tizenötmillió 
forint önrészt biztosít a város a 
költségvetéséből – tájékoztatta 
lapunkat Kovács János.

Az ünnepségsorozatot a ren-
dezők a Művelődési-, Ifjúsá-
gi- és Sportbizottság jóváha-
gyásával, illetve a bizottsággal 
egyeztetve szervezték meg. Az 

emlékmű avatóünnepség ko-
reográfiája már gyakorlatilag 
elkészült, az esemény zászlófel-
vonással és a Himnusszal indul 
a Kossuth téren, majd a résztve-
vők megkoszorúzzák a régi em-
lékművet, onnan átsétálva az új 
emlékműhöz Farkas Sándor or-
szággyűlési képviselő, Szirbik 
Imre polgármester és egy dí-
szvendég, Lázár János, minisz-
terelnökséget vezető miniszter 
tart majd ünnepi beszédet, il-
letve Gáspár Tibor színművész 
és a Szirt együttes műsorát lát-
hatják az ünneplők. A díszpol-
gári címek átadását is október 
22-én tartják a megyeházán. 
Idén két személy, Dancsó János 
tanár és Abonyi Sándor, az egy-
kori szentesi nemzetőrök pa-
rancsnoka kapja a megtisztelő 
címet.

Új szobor,  új  intézmény vezető

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert hűséges törzsvásárló 
vagyok.”

– Farkasné Kakuk Erzsébet

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Tokácsli Galéria
Október 29-ig, keddtől-péntekig 9-13 

és 15-17 óráig, szombaton 9-13 óráig, 
Tóth-Kovács József festőművész kiállítá-
sa látható.

Városi Könyvtár
Október 8-án, szombaton 15 órakor Dr. 

Apró Ferencné Szarka Ilona festményeiből 
nyílik kiállítás. Megnyitja: Major Anna Edit 
grafikus, akvarelista. 

Október 9-én Könyves vasárnap, a 
könyvtár 9-17 óráig tart nyitva. 

10 órától vendég a Szentesi Művelődési 
Központ kézimunka szakköre 

-Gere Sándor sámándobjaival és egyéb 
varázslatos eszközeivel

-Kovács Iván logikai játékaival
-Udvardi Jánosné kézimunka előnyomó
14 órától:
- A Kurca-parti Foltvarró kör tagjai vár-

ják az érdeklődőket
-Az olvasóteremben őszi dekoráció ké-

szítésére lesz lehetőség.
Október 10-én, hétfőn 18 órától a Hang-

raforgó Együttes Nekünk nem szabad fe-
ledni. Szabadság, hősök, mártírok című 
koncertje lesz.

Október 11-én, kedden 18 órakor kez-
dődik Tóth Péter Lóránt Versszínházi est fel-
nőtteknek című rendezvénye.

Október 12-én, szerdán 18 órakor a 
Szentes-Csongrád Rotary Club tagjai előa-
dásában „Férfi és nő az irodalomban” című 
összeállítás felolvasóestjét tartják.

Október 13-án, csütörtökön 18 órakor 
a Filmklubban  a Mustang című színes tö-
rök-francia-német filmet vetítik.

Koszta József Múzeum
Október 11-én, 8-12 óra között, „Al-

kossunk együtt!” címmel témanapra hív-
ják az általános-, és középiskolás csopor-
tokat, akik  megismerkedhetnek Koszta 
József festészetével a Szélmalom c. fest-
ménye alapján, majd közös alkotáson ve-
hetnek részt.

Szentesi Művelődési Köz-
pont

Október 11-én, kedden 19 órakor Dr. 
Csernus Imre Pár/kapcsolat, pár/beszéd 
címmel előadást tart.

Október 13-án, csütörtökön 19 órakor 
„Az ’56-os forradalom és szabadságharc 
története” témakörben Pálinkó György tart 
előadást Forradalom Budapesten címmel. 

Móricz Zsigmond Művelő-
dési Ház

Október 11-én, 9 és 10.30 órakor Macs-
kakirály zenés mesejáték a Pódium színház 
előadásában.

P r o g r a m a j á n l ó
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Darók József

Az idősek világnapja alkal-
mából minden évben kultu-
rális műsor keretein belül kö-
szönti az önkormányzat a 
város időskorú lakosait. Ok-
tóber 1-jén Mága Ernő és népi 
zenekara lépett fel, zajos si-
kert aratva a szépszámú szép-
korú előtt.

Az önkormányzat és a műve-
lődési központ közös szervezé-

sű műsorára megtelt a megye-
háza díszterme. A közönséget 
köszöntötte Szirbik Imre polgár-
mester és Farkas Sándor országy-
gyűlési képviselő is. Mindketten 
arra biztatták a hallgatóságot, 
őrizzék meg tettvágyukat, jó ke-
délyüket a mindennapokban, 
maradjanak lélekben fiatalok, s 
hasznos tagjai a társadalomnak.

A magyar nóta nemzeti kin-
csünk, mi ismerjük, szeretjük, 

de át kell adni a fiataloknak is, 
mondta Mága Ernő az ősz hajú 
közönségnek a műsor felveze-
tésében. A száztagú cigányzene-
karból alakult együttes a prímás, 
brácsás vezetésével közel más-
fél órás programmal érkezett a 
szentesi közönség elé. Brahms 5. 
magyar táncával nyitottak, s a ki-
váló hangulatot tovább fokozták 
magyar nótákkal, operett részle-
tekkel, filmzenékkel.

A meghirdetett műsor olya-
nokat is becsalt a megyeházára, 
akik egyébként még nem voltak 
az idősek világnapi  rendezvé-
nyen. Egy hölgyet kérdeztünk 
esemény után, aki ugyan a ne-
vét nem árulta el, a korát viszont 
igen: a nyolcvanadik életévébe 
lépett. Lelkesen közölte, hogy 
nagyon tetszett neki a prog-
ram, hiszen a cigányzenén nőtt 
fel, csak az operett egyveleget 
hagyta volna ki belőle. Úgy érzi, 
idősnek lenni jó, ebben a korban 
is meg lehet találni a szépet. El-
újságolta, hogy férjével például 
most voltak a Balatonon bicik-
litúrán. Keszthelyig vonatoztak, 
onnan váltottak járművet, idéz-

te fel kellemes élményét távozó-
ban a hölgy.

Vele ellentétben Dóczi Gábor-
né rendszeresen eljön a szép-
korúak köszöntésére, hiszen 
mindig tartalmas műsorral ked-
veskednek a szervezők, ahol 
mindenki jól érzi magát. Dal-
olva szép az élet, vallja a nyug-
díjas címzetes igazgató. Ő sem 
szégyelli korát, 78 évesen annak 
szellemében él, hogy boldogság, 
béke és egészség legyen. Fonto-
sak az ilyen rendezvények is, de 
az is, hogy az idősek besegítse-
nek az ifjúságnak, mert ezek az 
alkalmak tartják fiatalon az em-
bert, osztotta meg gondolatait a 
nyugdíjas pedagógus.

Sebők Tamás

Három témában tájékoztat-
ta a sajtó munkatársait Már-
ton Mária, a Szentesi Sport- és 
Üdülőközpont ügyvezetője a 
múlt héten.

Nemrégiben megérkezett a 
Szentesi Sport- és Üdülőközpont 
szakmai minősítésének eredmé-
nye. 2016. július 12-én, a Magyar 
Fürdőszövetség minősítő bizott-
sága értékelte a komplexumot. 
Az alkalmazottak munkáján fel-
ül az üzemeltetéshez szükséges 
dokumentumokat és a fejleszté-
sek háttereit, valamint a műsza-
ki állapotot és az üzemeltetést is 
értékelte a 10 fős bizottság, akik 
javaslatot, útmutatást is tettek 
az üdülőközpont jövőjével kap-
csolatosan.

– Egy 10 tagú társaság szak-
mai véleménye nagy befolyáso-
ló tényezője a további előreha-
ladásunknak. Műszaki igazgató 
kollégámmal, Zsura Zoltánnal 
egyetértettünk abban, hogy ez 
a vélemény, amit egy szakmai 

bizottság alkotott, a realitásnak 
megfelel – mondta el Márton 
Mária.

Három kategóriában kapott 
csillagokat a Szentesi Sport- 
és Üdülőközpont. Az uszo-
dai létesítmények kategóriá-
ban a maximális 5, a wellness 
és élményfürdő, az élménye-
lemek, és a vízfelület nagysá-
gából fakadó pontvesztések 
miatt 4, és a strandfürdő ka-
tegóriában szintén 4 csillagot 
kapott a komplexum. Az egy-
séges bírálati rendszerben így 
70 pontot jegyeztek fel a Szen-
tesi Sport- és Üdülőközpont-
nak. Márton Mária arra is kitért, 
hogy jövőbeni célként tűzik ki 
a büfék felújítását, korszerűsí-
tését, valamint azt is elmond-
ta, hogy terveik között szere-
pel egy játszótér, tengópálya, 
és röplabdapálya kialakítása 
is, de reménykedik, hogy lehe-
tőség nyílik a melegvizes me-

dencék felújítására is, amik a 
legnagyobb bírálatot kapták a 
szakmai bizottságtól.

Nemrégiben a sajtóban is 
megjelent a hír, hogy nem zuha-
nyoznak medencébe lépés előtt 
a vendégek. Az üggyel kapcso-
latban Márton Mária elmond-
ta, hogy a vendégek zöme va-
lóban nem használja előzetesen 
a tusolókat, ezzel kapcsolato-
san pedig többen nemtetszé-
süket fejezték ki. Gálfi László, 
Hervai Károly, Piti Lajos és Han-
ka József törzsvendégek kérésé-
re egy megbeszélést hívott ösz-
sze az üdülőközpont vezetése, 
ahol összefoglalták javaslataikat 
és megfogalmazták kérdéseiket 
az üggyel kapcsolatosan. A kö-
zös megbeszélés végén az üdü-
lőközpont vezetősége ígéretet 
tett arra, hogy a hatályos jogsza-
bályokat figyelembe véve igye-
keznek teljesíteni a felmerülő 
kéréseket.

A legutóbbi testületi ülésen 
elhangzott, hogy a Szentesi 
Üdülőközpont 76 millió forintos 
tartozást mutat az ALFÖLDVÍZ 
Zrt. felé. Az igazgató asszony rá-
mutatott arra, hogy a szentesi 
fürdő szennyvízrendszere más 
területek csatornahálózatával 
van összekapcsolva már évek 
óta, így abba a csatornaágba 
más intézmények szennyvize is 
bekerül. A sajtótájékoztatón el-
hangzott, hogy az ALFÖLDVÍZ 
Zrt. és a Szentesi Sport- és Üdü-
lőközpont Nonprofit Kft. a für-
dő szennyvízbebocsátása kap-
csán tisztázni kívánja, hogy 
milyen idegen vizek kerültek be 
a műszaki rendszerükbe. A pon-
tos elszámolás érdekében a két 
cég együttműködési megálla-
podást között, melynek a vég-
rehajtása jelenleg is zajlik. Ezek 
után lesznek képesek elszámol-
ni az elmúlt időszak fogyasztá-
sát.

Lélekben fiatalok az idősek világnapján

Jó minősítés, 76 milliós tartozás

Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
a 2016. december 1.
napjával létrejövő

Szentes Városi Könyvtár

IGAZGATÓI
(magasabb vezetői)

beosztásának ellátására.
A pályázati kiírás

a www.kozigallas.gov.hu és
a www.szentes.hu

weblapokon megtekinthető
A pályázat benyújtási határideje: 

2016. november 5.

Keresse legújabb lapszámunkat péntekenként a Coop boltokban,
a hírlapárusoknál és a lottózókban. SZERETNE ELŐFIZETNI?

Az éves előfizetési díj csak 7280 Ft (heti 140 Ft). Hívjon a 63/311-563-as
telefonszámon. Bankszámlaszámunk: 11735043-20500148
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Majzik Attila

Az október másodikai nép-
szavazáson egyértelmű véle-
mény született: az emberek el-
söprő többsége utasította el a 
Brüsszel által ránk kényszeríte-
ni kívánt kötelező betelepítési 
kvótát. Az eredményt Farkas 
Sándor (képünkön) országgyű-
lési képviselő értékelte.

– Köszönöm mindenkinek, aki 
élt demokratikus jogával és részt 
vett a népszavazáson. Úgy gon-
dolom, azok az emberek, akik 
elmentek és érvényesen sza-
vaztak, azok olyan nemzeti egy-
séget hoztak létre, amely túlnő a 
pártpolitikán. Olyan egység jött 
létre, ami képes megadni azt a 

támogatást, ami a magyar kor-
mány európai uniós tárgyalása-
in szükséges. Ezt mindenkinek 
meg kell köszönni – fogalma-
zott Farkas Sándor országgyűlé-
si képviselő.

A politikus a részvétellel kap-
csolatban lapunknak elmondta, 
a korábbi népszavazásokhoz ké-
pest nagy arányú volt, némelyi-
ket meg is haladta.

– 98% lett a nemek aránya, 
ilyen egységes fellépésre nem 
volt még példa sem Szentesen, 
sem a térségben, sem országo-
san. Ez is azt bizonyítja, hogy az 
emberek átérezték az ügy jelen-
tőségét. A választópolgárok se-
gítettek abban, hogy az EU-s tár-

gyalások mellett az alkotmány 
módosítására is sor kerül – tájé-
koztatta lapunkat Farkas Sándor.

Csongrád megye a részvételi 
arányokat tekintve 11. lett a me-
gyék között, ezen belül a szen-
tesi választókerület is a közép-
mezőnyben helyezkedett el. 
Térségünk országgyűlési kép-
viselője elmondta, elégedett 
az eredménnyel, az 50% feletti 
részvétellel még inkább az len-
ne, de úgy gondolja, ez sem-
mit sem von le a szavazás érvé-
nyességéből. – Tudomásul kell 
venni a választópolgárok által 
adott határozott nemet, ez kö-
telezi a kormányt és engem is, 
mint politikust, hogy ezek sze-

rint képviselje az emberek érde-
keit – fogalmazott Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő.

Halupa Eszter

A Szentesi Egészségfejlesz-
tési Iroda munkatársai ismét 
egy olyan előadást szerveztek, 
mely sokakat érintett. A Műve-
lődési és Ifjúsági Ház előadó-
terme megtelt a Félelem, szo-
rongás, pánik című előadáson, 
melyet dr. Gőgh Edit pszichiá-
ter (képünkön) tartott.

– Az előadásán úgy említette 
a félelmet és a szorongást, mint 
ikertestvéreket, majd ezt követi a 
pánik és a depresszió. Mégis mit 
nevezünk egy egészséges határ-
nak, és mikor forduljunk szakem-
berhez? 

– Egy vizsgadrukk, megméret-
tetés előtti izgalom teljesen nor-
mális. Akkor kóros, amikor ál-
landósul, és minden ok nélkül, 
tartósan fennáll ez az állapot. 
A félelemnek megvan a tárgya. 
Van, aki a kutyáktól fél, más a pó-
koktól, a nyilvános szerepléstől. 
Ezzel szemben, a szorongásnak 
nincs meg a konkrét oka. Nem 
megfogható, és ebből követke-
zik, hogy nehezebben is tudunk 
ellene védekezni. Testi tűnete-
ket ölt, és stresszhormont termel 
az agyunk, mely negatív hatás-

sal van a szervezetünkre. Min-
den betegség a lélekből indul el. 
Nagyon mély önbizalom, önis-
merethiány, kishitűség jellemzi a 
szorongó embereket, ahol mély-
re kell, sok esetben a gyerek-
korig kell visszamenni, hogy az 
okokat megtaláljuk. Mi már csak 
a jéghegy csúcsával találkozunk, 
akár egy pánikrohammal.

– A beszélgetésünk előtt lépett 
oda önhöz egy hölgy, aki a 25 éves 
gyermekének szeretett volna idő-
pontot kérni kezelésre. Erre azt vá-

laszolta, hogy a hívja fel a kislány, 
és megbeszélik. Fontos a felisme-
rés és a szabad akarat.

– Így van. Az első kérdésem 
mindig az, hogy szabad akaratá-
ból érkezett-e, vagy kényszerből. 
Van, hogy ez a válasz: Anyám 
akarta. Nincs nekem semmi ba-
jom. Ilyenkor kezet fogunk és el-
köszönünk, hiszen a kezelés nem 
kötelező, de nem ez a gyakori.  

– Elhangzott, hogy ezekből a 
betegségekből van kiút. Milyen 
módszereket ajánl?

– Nem mindenki engedhe-
ti meg magának, hogy heti egy-
két alkalommal felkeresse pszi-
chológusát. Gyakran szoktam 
könyveket ajánlani, hiszen, ha 
kinyitjuk, magunkat nyitjuk ki. 
Fontos, hogy a negatív gondola-
tokat pozitívokra cseréljük. A rel-
axációs módszerek is sokat segí-
tenek. A kezelések komplexek, 
melyekbe elengedhetetlen be-
vonni a családtagokat is. 

– Azt szokták mondani, hogy 
véletlenek nincsenek. Új nap, új le-
hetőség.

– Minden krízis, minden vál-
ság egy új utat nyit meg. Lehet, 
hogy változtatnom kell az éle-
tutamon, lehet, hogy figyelmez-

tetést kaptam. Egy jobb lehe-
tőség tárul fel előttem. Sokszor 
ér valamilyen veszteségélmény 
bennünket. Akkor hogy ösz-
szeomlottam, de most mennyi-
vel jobb helyzetet kaptam. Ki-
rúgtak az állásomból, és most 
sokkal jobb munkám lett, halljuk 
gyakran. Lehetőséget minden 
nap kapunk, jóra és rosszra is. Ez 
pont olyan, mint a kés. A késsel 
lehet embert is ölni, de kenyeret 
szelni is és enni adni valakinek. 
Én döntöm el, hogy mire haszná-
lom, hogy a napos vagy a borús 
oldalt látom meg. Gyakran hal-
lom párbeszédekben, az egyik 
mondja: milyen szép időnk van. 
A másik válaszol: igen, de holnap 
jön az eső.

– Akár szeretnénk, akár nem, 
minden változik, mi is. Miből me-
ríthetünk?

– Minden betegségnek, rosz-
szullétnek üzenetértéke van. A 
léleknek, a szeretetnek és az öle-
lésnek nincs mértékegysége, de 
attól létezik. A másik ember tisz-
telete, szeretete és felemelése 
visszaszáll. Jónak lenni jó, és a 
legjobb gyógyszer a jó szó, és a 
bennünket elfogadó, megértő, 
szerető másik ember.

Pártpolitikán túlmutató egység jött létre

A z  e g y i k  l e g j o b b  g y ó g y s z e r :  a  j ó  s z ó

MŰKÖRÖMÉPÍTÉST, géllakk ké-
szítést vállalok olcsón. Gyere és próbáld 
ki gyorsabban kötő UV làmpámat! Tel.: 
06-20/498-0830

HASZNÁLT konyhaszekrény, gáz-
tűzhely és gázkonvektorok eladók. Tele-
fon: 63/313-004 

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 helyszínen lehet.

HASZNÁLT konyhaszekrény, gáz-
tűzhely, gázkonvektorok eladók. Érdek-
lődni: 63/313-004

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

SZENTESEN, a 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 a megszokott zöldségesekben 

és a boltokban ismét kapható. A háznál 
minden pénteken és szombaton 9-17 
óra között. Deák F. u. 75.

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

SZENTESEN zöldségtermesztésbe, 
férfi és női munkatársat keresünk. Tele-
fon: 30/928-1501

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

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

Sok év után újra Grecsó-es-
tet, író-olvasó találkozót ren-
deztek Szegváron. A többkö-
tetes szerző időközben két új 
regényt is megjelentett, a Jel-
mezbálból részleteket is ol-
vasott. Sokoldalúságát bizo-
nyítva zenészként is egyre 
ismertebb, s színpadi műve-
ken is dolgozik. 

Egykori tanítók, barátok, is-
merősök, családtagok várták 
haza szülőfalujába napjaink 
egyik legnépszerűbb kortárs író-
ját, költőt, publicistát. „Találkoz-
ni jöttek, egy falu vagyunk végül 
a szívben belül […]” – írja Gre-
csó Krisztián (képünkön) Plety-
kaanyu című, nagy port kavart 
novelláskötete lapjain egy el-
származott találkozóról.  E sza-
vakkal a várakozással teli szep-
tember végi est lényegére is 
rátapinthatunk. Rögtön kijelen-
tette, haza nem íróként érkezik. 
– Nagyon izgultam, Szegváron 
nem szoktam író szerepben tet-
szelegni. Amikor tudok, hazajö-
vök; aktívnak tartom a családdal 
való kapcsolatomat. Így aztán 
úgy éreztem magam, mint a pe-
dagógus, amikor a saját gyerme-
két is oktatja. Összeegyeztethe-
tetlen szerepekkel találkoztam 
– fogalmazott lapunknak Grecsó 
Krisztián, hozzátéve, hogy jól ér-
zéssel töltötte el a feléje áradó 
nagy szeretet. A találkozón fe-
lelevenítette eddigi életútját, 
küzdelmeit. Beszélt középisko-
lás éveiről, a gimnáziumi elvárá-
soknak való megfelelésről, meg-
különböztetésről, a Pletykaanyu 
kapcsán őt ért atrocitásairól, 
szerkesztőségi munkatapasz-
talatairól; arról, hogy a főváros-

ban elfelejtett paradicsomot 
kaccsolni, és arról is, hogy ket-
tős – fővárosi és falusi – iden-
titásában egyfajta hontalansá-
got él meg. Az is kiderült, hogy 
a regények hatására még a Du-
nántúlról is ellátogatnak a nagy-
községbe, hogy felfedezzék „Sá-
raságat”. – Az igazi belső magot, 
amit gyermekkorodban a sze-
mélyiségedbe belefaragnak, 
nem lehet átalakítani. Én egy 
katolikus neveltetésű falusi fiú 
vagyok akkor is, ha időközben 
már nem ezt az életformát élem. 
Megbékélve, a legnagyobb sze-
retettel látom azt, hogy mások 
a tempóim, a normáim, más-
ként látom a világot – vallja az 
író, aki a falu Kinizsi telep elne-
vezésű részén nőtt fel. Mindez – 
ahogy fogalmaz – nemcsak ha-
bitusát, hanem teljes jellemét is 
meghatározza. Számára szakrá-
lis terület, amely többször szere-
pel írásaiban. – Mindig itthonról 
indít el valami. Nagy szeretettel 
jövök haza, szeretem a falut, és 
örülök annak, hogy a falunak is 
sikerült megbékélnie velem a 
Pletykaanyu után – mondta el 
őszintén. A találkozó végi kér-
désszekcióban volt, aki büszkén 
beszélt arról, hogy 5 sor erejé-
ig szerepel az írót ismertté tévő 
műben, és olyan is, aki a min-

dent apró emléket feltáró me-
mória működésére volt kíváncsi. 
Szóba kerültek még a nagysike-
rű greCSÓKOLlár (Grecsó Kriszti-
án-Kollár-Klemencz László) duó 
zenés irodalmi estjei, valamint a 
novemberben, a Vígszínházban 
debütáló Pál utcai fiúk zenés 
játék is, amelynek zenéjét Dés 
László, dalszövegét Geszti Péter 
szerezte, szövegkönyvét Grecsó 
Krisztián írta. A felkérést meg-
tiszteltetésként éli meg, az álta-
la színpadra alkalmazott darab 
alapjául szolgáló regényt fele-
melően szép történetnek tart-
ja, amely még a férfiak szemébe 
is könnyeket varázsol. Utóbbit a 
próbaelőadásokon tapasztalta. 

– Vehet-e új lendületet a népi 
íróság? – érdeklődtünk kíváncsi-
an. – A falu, mint közösség, és 
mint színház, az életünk olyan 
tere, ahol figyelhetünk egymás-
ra. Aki ebben nőtt fel, ennek hí-
rét viheti. Innen származom, 
amely egyfajta feladatot is ad 
számomra. Egy örök harcot, sze-
retet-lázadást.

Rozgonyi Ádám

Október 15-16-án hallowe-
en-i hétvégét tartanak a Kur-
ca-part Kalandparkban. Míg az 
első nap a nagyobbak számá-
ra ígérnek borzongató élmé-
nyeket, addig a Happy Hallo-
ween Party-ra már a kisebbeket 
is szórakoztató programokkal 
várják.

Október 15-én, szombaton 
18 órától ijesztő alakok lepik 
el a kalandparkot, tudtuk meg 
Bertók Róbert tulajdonostól. A 
rémségek kertje rendezvény 
számtalan érdekes és izgalmas 
élményt tartogat az érdeklődők 
számára, akik borzongató él-
mények közepette találkozhat-
nak a legismertebb horror sze-
replőkkel, és egyéb „idegtépő” 
meglepetéssel. Ezen az estén a 
látogatók kipróbálhatják a mo-

bil szabaduló szobát és a haláli 
óriáshintát is, amelyhez a sötét-
ben a félelmetes zombi sétá-
nyon át vezet az út.

Másnap, a Happy Hallowe-
en Party már az egész család 
számára tartalmas szórakozást 
kínál. Tökfaragás, kézműves 
programok, színpadi mesejá-
tékok, jelmezesek és meglepe-
tés ajándékok várják a kicsiket 
és nagyokat egyaránt. A jegyet 
váltók a kalandpark eszközeit 
is használhatják, az apróságok-
nak ugrálóvárral, trambulinnal 
és arcfestéssel is kedveznek. A 
gyermekek boszorkányokkal, 
mágusokkal és a leghíresebb 
varázsló tanonccal is találkoz-
hatnak. A programokat rossz 
idő esetén is megtartják, hiszen 
a szórakoztató elemek nagy ré-
sze a park területén felállított 
sátorban kap helyet.

Rémes hétvége
a k alandparkban

Pletykaanyutól a Jelmezbálig – Grecsó-est Szegváron

Hering Viktor

Ismeretlen tettes ellen indult 
büntetőeljárás, mert az egyik 
szentesi mezőgazdasági telep 
irodahelyiségéből másfél millió 
forintot tulajdonított el. 

Úgynevezett kapcsolati erő-
szak miatt indított büntetőeljá-
rást a Szentesi Rendőrkapitány-
ság egy férfival szemben, aki a 
saját édesapját több alkalom-
mal is bántalmazta. Ilyen eset-
ben nem a testi sértés, hanem a 
súlyosabbnak számító kapcsola-
ti erőszak miatt vonják majd fe-
lelősségre. 

Büntetőeljárás indult egy 
szentesi férfi ellen, aki tettleg 
bántalmazta feleségét úgy, hogy 
a nő nyolc napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. A férfi 
ellen súlyos testi sértés bűntette 
miatt folyik a nyomozás.

Még korábban indult nyomo-
zás ismeretlen tettes ellen a he-
lyi rendőrkapitányságon, mert 
az elkövető az egyik áruházban a 
sértett által ottfelejtett pénztár-
cát, benne az okiratokkal, eltu-
lajdonította. A szerdai napon, az 
áruház biztonsági kamerájának 
a felvételei alapján, a nyomozók 
azonosították a tolvajt, aki ellen 
lopás miatt indult eljárás. 

Ittas vezetés miatt az elmúlt 
héten több eljárást is indítottak 
a Szentesi Rendőrkapitányság 
munkatársai. Két járművezető 
úgy ült elektromos kerékpárjára, 
hogy korábban alkoholt fogyasz-
tott, és mivel ez a fajta kerékpár 
gépi meghajtású járműnek mi-
nősül, ezért a vezetés megkez-
dése előtt ezzel közlekedve sem 
lehet alkoholt fogyasztani. 

Ittasan vezették az 
elektromos kerékpárt

Grecsó Krisztián Szentes-
re is ellátogat. Október 18-
án 18 órakor a Művelődési 
és Ifjúsági Házban rendez-
nek író-olvasó találkozót.
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Szentes népe kezdetektől nagy tiszteletben tartotta az 1849. októ-
ber 6-án vértanúságot szenvedett honvédtábornokok emlékét. De nem 
feledkeztek el saját halálra ítélt fiaikról sem: Horváth Mihály történet-
író-püspökről, Horváth Ferenc országgyűlési népképviselőről, Boros 
Sámuel polgármesterről és Hajdú Lajos református iskolaigazgatóról. 
Közülük ezúttal keszi Hajdú Lajosról írunk bővebben, aki Szentesen szü-
letett 1813-ban. A debreceni református kollégiumban bölcseleti, jogi és 
teológiai tudományokat hallgatott. 1845-ben a szentesi református egy-
ház meghívta a felsőbb osztályok igazgató-tanárának, professzori cím-
mel.

Sikeresen induló pályáját megszakította az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc, amelyben ő is szerepet vállalt. Az orosz és osztrák ha-
dak megállítása érdekében a magyar kormány népfelkelésre szólította 
fel a nemzetet. E válságos napokban Szentesen is megkezdték a nép-
felkelés szervezését. A lakosság végső küzdelemre történő mozgósítá-
sában kitűnt a köztekintélynek örvendő református iskolai rektor, Haj-
dú Lajos, aki a kritikus napokban lelkesítő beszédet intézett a szentesi 
néphez, általános felkelésre buzdítva az előrenyomuló császári seregek 
ellen. Hazafias felbuzdulásáért utóbb a berendezkedő új hatalom 1849 
szeptemberében elfogatta, s a pesti Újépületbe szállíttatta. Ügyét a Pes-
ti Haditörvényszék tárgyalta. Tettét a hadbíróság 1849. november 23-
án meghozott ítéletében felségárulásnak minősítette, s teljes vagyonel-
kobzásra és kötél általi halálra ítélte. Ezt Haynau táborszernagy 20 éves, 
vasban eltöltendő várfogságra enyhítette. Kezdetben az olmützi, majd 
1852 májusától a josefstadti várbörtönben raboskodott. Végül 1856 áp-
rilisában közkegyelem útján szabadult. Kisújszálláson telepedett le, ahol 
a gimnázium tanára, ill. igazgatója lett. Itt hunyt el 1901. február 24-én. 
Szentesen egy utca és egy emléktábla őrzi nevét a református általános 
iskola falán.

Labádi Lajos

Október 6. - nemzeti gyásznap

Emlékezzünk Hajdú Lajosra

Megtakarítás nélkül élni na-
gyon kockázatos, a legkisebb 
nem várt kiadás is romba dönt-
heti a költségvetésünket. Már-
pedig váratlan kiadás előfor-
dul minden ember életében. 
Hogyan kezdjünk el spórolni? 
Az MFB vezető munkatársa, 
Nagygyörgy Zsolt (képünkön) 
szakértőnk ad hasznos taná-
csokat a megtakarítási techni-
kákkal kapcsolatban.

– Hogyan kezdjünk el spórolni?
– Először is mérjük fel ponto-

san, hogy mennyi bevételünk és 
kiadásunk van. Megtakarítás ak-
kor keletkezik, ha egy adott idő-
szakban a bevételek összege 
meghaladja a kiadásokat. A meg-
takarítás hétköznapi értelemben 
az a jövedelemrész, melyet nem 
költünk el. Ez lehet az elsődleges 
irány, továbbá nagyon fontos lesz 
az is, hogy hogyan fektetjük be a 
megtakarítást (erről egy későb-
bi cikkben bővebben lesz szó). 
Másodsorban a kiadásokat le-
het megvizsgálni, vajon helyette-
síthetők-e olcsóbb termékekkel 
vagy ki lehet-e váltani más szol-
gáltatással. Ha igen, akkor ezen 
a téren is rengeteget spórolha-
tunk, példaként említhetem az 
ebben a rovatban korábban már 
bemutatott, bankszámlaváltással 
kapcsolatos megtakarításokat. 
Több olyan kiadási tétel is lehet 
egy átlagos háztartásban, ame-

lyek csökkentése spórolást ered-
ményez, de nem mindenkinek 
van elég ideje, hogy ezeket téte-
lesen átnézze, ezért javaslom for-
duljunk szakemberhez. További 
tanács, hogy el lehet gondolkod-
ni a bevételek növelésén is.

– Mekkora vésztartalék lenne 
ideális? 

– Erre nincs a szakirodalom ál-
tal meghatározott pontos küszö-
bérték, mert az ideális vésztarta-
lék függ az adott személy anyagi 
körülményeitől és igényétől. Leg-
célravezetőbb, ha a magánsze-
mélyek – csakúgy, mint a ban-
kok – átgondolják: ha váratlan 
fizetési nehézség jönne vagy át-
menetileg tartósan csökkenne a 
jövedelmük, akkor milyen pénz-
ügyi eszközeik vannak és eze-
ket mennyi idő alatt tudják érté-
kesíteni. Ez a fajta likviditási terv 
segíthet abban, hogy átmeneti 
anyagi nehézségek esetén az el-
sődlegesen könnyen hozzáfér-
hető eszközök (pl. bankbetét, ál-
lampapír, egyéb megtakarítások) 
segítségével próbáljuk túlélni a 
nehéz időszakot. Ez a vésztarta-
lék az én tapasztalatom alapján 
plusz 3 hónapos megélhetést 
biztosít, de ha tovább tart a pénz-
ügyi zavar, akkor előbb-utóbb jel-
lemzően az egyéb eszközök (pl 

kocsi, lakás, egyéb) eladhatósá-
gával is kalkulálni kell a minden-
napi anyagi biztonság fenntartá-
sa érdekében.  

– Miként költsünk kevesebbet?
– A legjobb módszer, hogy köl-

tözzünk olyan helyre, ahol nincs 
lehetőség elkölteni a pénzün-
ket, de komolyra fordítva szót na-
gyon át kell gondolni a kiadáso-
kat. Minden, látszólag a pénzzel 
összefüggésben keletkező prob-
léma alapja a racionalitás kudar-
ca. Az ember sorsa anyagi szem-
pontból szabadon alakítható. A 
marketing ipar célja elsősorban, 
hogy a racionális gondolkodás és 
döntés helyett az érzelmekre he-
lyezi a fő hangsúlyt. 

– Mennyire meghatározó a csa-
ládi pénzügyi modell? Tudunk-e 
rajta változtatni?

– Nagyon nagy mértékben be-
folyásol, hiszen amilyen mintát 
lát az ember gyerekkorában, akár 
tudat alatt is, nagy valószínűség-
gel az lesz számára a követendő 
példa a pénz kezelését illetően. 
Az iskolában sok mindent megta-
nulunk és kiderül, hogy az esetek 
nagy részében mennyire külön-
böző a pénzügyi neveltetésünk, 
ami véleményem szerint ráadásul 
legtöbbször teljesen hibás is. Az 
iskola nem fogja nekünk megta-

nítani, hogyan bánjunk a pénzzel. 
Ennek megfelelően az emberek 
több mint fele nem rendelke-
zik még egyhavi megtakarítás-
sal sem, miközben több százezer 
magyar családnak van legalább 
három hitele. Volt olyan időszak, 
amikor 850 ezer honfitársunk 
szerepelt az aktív KHR (BAR) lis-
tán, vagyis legalább három hó-
napja 96 ezer forintot meghala-
dó összeggel tartozott minimum 
egy banknak.

Lehet változtatni a pénzkezelé-
si szokásokon, ami azonban nem 
könnyű, hiszen akár sokéves be-
idegződéseket kell módosítani. A 
legfontosabb a nyitottság, hogy 
a gyorsan változó pénzügyi pia-
cokhoz alkalmazkodjunk és mi-
előtt bármilyen döntést megho-
zunk, vizsgáljuk meg, az milyen 
hatással lesz a család anyagi hely-
zetére rövid és hosszú távon. (x)

Pénzügyi  tanácsok
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Katalin 2010-ben ment nyug-
díjba. Negyvenkét évig dol-
gozott egy munkahelyen op-
tikus-látszerészként. Munkája 
során került először kapcsolatba 

az idősekkel, akiknek szemüve-
geket készített. Ahogy mond-
ja, ezek az emberek szívesen te-
remtenek kapcsolatot, ez történt 
az üzletében is, ő pedig meg-

hallgatta őket, bátran fordulhat-
tak hozzá panaszaikkal, problé-
máikkal. Innen adódott, hogy 
2010-ben, amikor nyugdíjba vo-
nult, a Nyugdíjasok Szentesi Szö-
vetsége Egyesület elnöke lett. Az 
egyesületet 2006-ban alapítot-
ta G. Szabó Józsefné azzal a cél-
lal, hogy segítsék a helyi időse-
ket. Tevékenységük a testi, lelki 
egészségmegőrzésre, az idősek 
biztonságának elősegítésére és 
persze a szórakoztatásukra ter-
jed ki. Ahogy Katika mondja, na-
gyon jó kapcsolatot ápolnak a 
Kecskeméti Nyugdíjasok Szövet-
ségével is, több közös rendezvé-
nyen vettek részt, és a jövőben 
is tervezik. Ezek a programok az 
öröm mellett süteményben is 
gazdagok, hiszen a tagok több-
sége hölgy, és rendszeresen süt-
nek valamit az összejövetelekre. 
Persze Katika nem csak az egye-
sület tagjaira fordít kiemelt fi-
gyelmet.

– Sok évig segítettem, és se-
gítek ma is az utcámban élő 
időseknek olyan alapvető dol-
gokban, mint bevásárlás, gyógy-
szervásárlás, orvos látogatása, 
de az egyik hölgyet a szemésze-

ti műtétéhez is hozzásegítettem. 
Rendszeresen segítek nekik, és 
ezt egyáltalán nem érzem te-
hernek Nem gondolom magam 
hősnek, hiszen szeretetből, lel-
kiismeretből, barátságból csiná-
lom. Örömet szerez nekem, ha 
látom, hogy jól érzik magukat a 
társaim – mondja Katika.

2014. óta a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság delegáltja a 
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Ott-
honban, mint a bizottság és a la-
kók közötti kapcsolattartó. Rend-
szeresen részt vesz az intézmény 
rendezvényein, meghallgatja a 
lakókat, akik bármilyen ügyben 
fordulhatnak hozzá.

Katika a beszélgetés során arra 
is kitért, hogy az idősödő társa-
dalom egyik sajnálatosságaként 
rengeteg szépkorú él magányo-
san. Feladatának érzi, hogy eze-
ket az embereket felkeresse, 
megsegítse és közösségbe hív-
ja őket.

Természetesen az idősek vi-
lágnapját is megünnepelték, 
ezen a héten háromnapos kirán-
dulásra utaztak Pécsre és környé-
kére, ahol számos programon 
vehetett részt közel 40 időskorú.

Hogy öröm legyen az időskor

Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Diabetológiai témájú kere-
kasztal-beszélgetést rende-
zett a Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórház Tudományos 
Bizottsága. Az előadást tartó 
szakemberek a megfelelő tá-
jékoztatás szerepét, az egész-
ségtudatos életmódra neve-
lést, valamint a széleskörű 
társadalmi összefogás fontos-
ságát hangsúlyozták.

– A cukorbeteg-gondozás kul-
csa a megfelelő kommunikáció 
– mondta a több közleményben 
is megjelent állításra hivatkozva 
dr. Földesi Irén, a kórház diabeto-
lógus főorvosa. – Ha nem jól ma-
gyarázzuk el a betegnek, hogyan 
hat egy adott készítmény, vagy 
nem hangsúlyozzuk kellőkép-
pen az életmód-kezelés fontos-
ságát, akkor az nem tudatosul a 
páciensben, nem lesz hatékony. 
Meg akarjuk tanítani a betege-
ket arra, hogy mennyivel jobb és 
hosszabb életük lehet, ha változ-
tatnak életmódjukon. Ez a kulcsa 
a betegségek megelőzésének – 
fogalmazott a belgyógyász-di-
abetológus, aki hangsúlyozta, 
hogy nemcsak egészségfejlesz-
tőkre, mozgásterapeutákra, ha-

nem sokkal több pszichológus-
ra van szükség, akik felébresztik 
az emberekben ezt az igényt. Ki-
emelte, hogy olyan körülménye-
ket kell teremteni, hogy ne csak 
átmeneti, hanem tartós legyen 
az életmódváltás.

– Kommunikálni kell az em-
berek felé, hogy mikor, mit és 
mennyit egyenek és mozogja-
nak. Talán majd a felnövekvő 
nemzedék számára ez már ter-
mészetes lesz, de ehhez még sok 
munkára és erőfeszítésre van 
szükség – emelte ki a megfelelő 
tájékoztatás fontosságát.

Prof. Dr. Pánczél Pál a Semmel-
weis Egyetem III. sz. Belgyógyá-
szati Klinikáján orvos kutatói 
csoport élén dolgozik. A profesz-
szor szerint alapvető változást 
jelent, hogy Magyarországon is 
kialakult a táplálékbőség. Min-
den nap tudunk húst enni. Ez-
zel szemben a 60-as,70-es évek-
ben általában vasárnap került 
rántott hús az asztalokra, és hét 
közben főzelék tükörtojással, 
krumplis vagy káposztás tész-
ta volt a menü – nem a fehérje-
bőség jellemezte az étkezéseket. 

– A fokozott húsfogyasztás hát-
ránya, hogy a húsok rejtett zsí-
rokat tartalmaznak, ez a kalória- 
bevitelt növeli, amelyre nincs 
szüksége a szervezetnek. A fino-
mított szénhidrátok fogyasztá-
sa is megnövekedett, ez a cuk-
rot, és az azzal készült ételeket 
jelenti – mondta el lapunknak. 
Úgy folytatta, hogy az emberi-
ség valószínűleg a túltáplálko-
záshoz és a fizikai aktivitás csök-
kenéséhez is alkalmazkodni fog. 
Fontosnak tartja, hogy az orvo-
sokat, egészségügyi szakdolgo-
zókat felkészítsék arra, hogy mit 

tanácsoljanak a betegnek. – Ha 
csak azt mondjuk, hogy fogyja-
nak le, mozogjanak többet, nem 
érünk el eredményt. Konkrét út-
mutatásra van szükség. Fontos, 
hogy a kalóriabevitel csökkenté-
se ne legyen párhuzamos azzal, 
hogy éhséget érez a beteg. Erre 
megvannak a módszerek, pél-
dául magas rosttartalmú étel fo-
gyasztása – hangsúlyozta prof. 
dr. Pánczél Pál. Úgy véli, az óvo-
dában kell kezdeni az egészség-
tudatos életmódra növelést. – 
Nehéz a gyerekeket rávenni arra, 
hogy ne cukros ételt egyenek, 
mert hozzászoktak az otthoni – 
túl cukros és zsíros – ízekhez. Ez 
csak több generáció múlva vál-
tozhat meg.

Együtt a diabétesz ellen

Sebők Tamás

Október 1-jét immáron 25 éve nyilvánította az idősek világ-
napjának az ENSZ közgyűlése. Városunkban többek között a 
Nyugdíjasok Szentesi Szövetsége Egyesület fordít kiemelt fi-
gyelmet az időskorúakra, Gondiné Ollai Katalin elnök (képün-
kön középen) vezetésével. Bár nem tartja magát hősnek, mégis 
kiemelkedő munkával szerez örömet a szépkorúaknak. 
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Palicska Irén

Egy éves a baba a fedélzeten. 
Nem a rovat, hanem a baba, azaz 
Gergő. Semmivel össze nem ha-
sonlítható, gyönyörű, és egyben 
a legnehezebb feladat is a gye-
reknevelés. Az első évben nem is 
nevel az ember, inkább csak el-
látja a picit, megpróbálja kielé-
gíteni az igényeit. Néha úgy ér-
zem (legfőképpen akkor, amikor 
megnézem Gergő pár hetes, hó-
napos videóit), újra végigcsinál-
nám az egészet, a mai eszem-
mel, tapasztalatommal, és most 
jobban, türelmesebben. Ide ne-
kem még egy gyereket! A férjem 
erre csak azt mondja: „Ne kezd 
elölről, csak folytasd!” Néha pe-
dig azt gondolom, hogy soha 
többet. Kedves nagyszülők, vagy 
akik már régen voltak szülők, ne 
olvassanak tovább, mert nem 
csak viccesen írom meg a napi 
rutint. A mai édesanyáktól vi-
szont ismét kapok egy jelképes 
hátba veregetést, de jó, hogy ezt 
is leírtad. Mi is ugyanígy érzünk, 
mi is ugyanezt éljük át.

Van, hogy én is kiborulok. Elég 
volt a hisztikből, a nem alvásból, 
újbóli éjszakai kelésből, hogy 
nincs időm magamra. Ilyenkor 
jön kedvesen Apa, aki észreve-
szi rajtam, hogy lassan elszakad 

a cérna, és elviszi sétál-
ni Gergőt. Van egy órám 
lenyugodni, pihenni, 
vagy épp semmit nem 
csinálni. Közben nő, 
egyre értelmesebb és 
nyitottabb lesz a világra 
a fiam. Hatalmas öröm 
minden egyes fejlődé-
si szakaszt átélni. Szó-
val ilyen felemás érzé-
sek dúlnak bennem. 

Mi anyukák még egy-
más között is virágnyel-
ven fogalmazunk, óva-
tosan tapogatózunk. 
Pedig milyen jó meg-
osztani a gondokat, ba-
jokat, de a pozitív ta-
pasztalatokat is, kinél 
mi vált be? Nagyot ne-
vettem, amikor a védőnőnél 
Ági, a 10 hónapos Emma anyu-
kája megkérdezte, hogy ná-
lunk milyen a pelenkázás? Ami-
kor kiböktem, hogy borzalmas, 
szinte megkönnyebbült. Egy iz-
gő-mozgó, forgó, felálló babát 
már nagyon nehéz feladat leköt-
ni, és egy helyben tartani. Gergő 

üvölt, ordít, és ehhez most még 
hozzá jött az öltözködés is. 

Az eddig jó alvó fiamból, es-
ténként tomboló, lefeküdni és 
aludni végképp nem akaró hisz-
ti-gombóc lett. Meg is vívtuk az 
első csörténket az apjával gye-
reknevelés témában. Ő még a 
régi elvek híve, miszerint hagy-
juk sírni a gyereket, ne kapas-

suk el, majd megunja és abba-
hagyja. Én, mint modern mami, 
olvasgatva a legújabb kutatá-
sokat, azt vallom, hogy a gye-
rek ezzel jelez valamit, nem érzi 
jól magát a bőrében, tehát min-
dig meg kell nyugtatni. Ha sír, 
csak nő a stressz hormon szint-
je, és persze egy idő után meg-
szokja, hogy nem kap segítsé-
get. Szegénykém, kitől várja, ha 
nem tőlünk. Úgyhogy néhány éj-
szakát a gyerekszobában töltöt-
tem. Nem a férjemet büntettem, 
hanem segítettem Gergőnek az 
elalvásban. 

Talán Vekerdy Tamás mond-
ta valahol (bár lehet, hogy nem 
ilyen drasztikusan fogalmazott, 
de én így emlékszem), hogy az 
első néhány évben a gyerek tel-
jesen leszívja az anyja energiáját, 
kiszívja a vérét, lerágja a húsát. 
Szőröstül-bőröstül kell neki, hi-
szen onnan töltekezik. Mostaná-
ban Vida Ági pszichológus írásait 
szoktam olvasgatni, aki sokszor 
megerősít, megríkat, helyre tesz, 
elgondolkodtat. Minden mami-
nak kell ilyen megerősítés, vagy 
egymástól, vagy egy könyvből, 
internetről. Jól csinálod! Lehet, 
hogy nem a legjobban, de a gye-
rekednek nem is tökéletes Anyá-
ra van szüksége, hanem rád!

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

H i s z t i  a  k ö b ö n

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

Darók József

Szezon elején még nem 
az állóképességre, hanem a 
gyorsaságra helyezték a hang-
súlyt a ligeti fedett uszodá-
ban. A szentesi utánpótlás pe-
dig igen gyorsnak bizonyult, 
hiszen hazai éremterméssel, 
köztük 12 arannyal zárult a II. 
Sprint úszóverseny.

Sprinttávokon, azaz kizáró-
lag ötven méteres számokban 
versenyzett 22 egyesület mint-
egy 300 fiatal úszója a Szentesi 
Sport-és Üdülőközpont vándor-
serlegéért szeptember 24-én. 
Gyorsan kedveltté vált a Sprint 
verseny, amely jól illeszkedik az 
úszók pillanatnyi, szezon ele-
ji felkészülésébe, magyarázta 
a szervező Szentes Városi Úszó 
Club alelnöke, Paulovics Tamás. 
A tavaly első ízben megrende-
zett kupa folytatása volt a mosta-

ni, így elmondható, hogy a húsz 
éves Óvodától az olimpiáig ver-
sennyel együtt városunk már két 
országos úszóesemény házigaz-
dája. A temesvári csapat jóvol-
tából nemzetközivé vált, orszá-
gos szintű mezőnyben a mieink 
közül sokan úsztak remek idő-
ket, szereztek több egyéni érmet 
is. Batta Orsolya nyakába három 
arany-, Csatlós Flóráéba 2 arany- 
és egy ezüstérmet akaszthattak, 
de fiú gyorsváltónk is a leggyor-
sabbnak bizonyult. A vándorser-
leget a Hód Úszó SE vitte el, a 
második legtöbb pontot a szen-
tesiek gyűjtötték.

Ez a szereplés szép remé-
nyekre jogosít Paulovics Tamás 
szerint a közelgő hajdúszobo-
szlói verseny előtt, ahol folytat-
nák jó hagyományukat, vagyis 
szintén érmeket, egyéni csúcso-
kat vár a gyerekektől. A Magyar 

Úszó Szövetség ponttáblázatá-
ra több szentesi versenyző is fel-
küzdötte magát: Szabó Dániel, 
Kanfi Horváth Levente, Adorján 
Kende és Batta Orsolya. Tovább 
nagy büszkesége a klubnak az 
is, hogy most már hat aranyjel-
vényes versenyzővel rendelkez-
nek, az előbb említetteken kívül 

Ágoston Máté és Csatlós Flóra 
teljesítette a szakszövetség által 
meghatározott szintet. Régió-
válogatottjuk pedig hamarosan 
megküzdhet a bajnokság 3. he-
lyezésért, az ellenfél a párharc-
ban Dél-Dunántúl csapata lesz, 
akiket a tavasszal egyszer már le-
győztek a mieink.

A leggyorsabbak között



10  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. október 7.

Csepeli Dóra

A sport óriási hatással volt 
a női divatra. Amíg a sport 
jó száz évvel ezelőtt a divat 
szolgálatában állt, addig ma 
szerencsére fordítva is igaz: 
soha nem voltak még ennyi-
re csinos, ugyanakkor ennyi-
re praktikus, minden részletre 
maximálisan odafigyelő sport-
ruhák és szuperpraktikus kie-
gészítők. 

Akinek ettől nem jön meg a 
kedve a mozgáshoz, akkor sem-
mitől!

Attól függetlenül, hogy ki 
mennyit sportol, a sportruhák az 
előzetes megítélésekkel ellen-
tétesen egyáltalán nem felesle-
ges ruhadarabok. A jó sportruha 
jellemzője, hogy felszabadul-
tan érezhetjük benne magunkat 
sportolás közben. Ma már renge-
teg szín és fazon közül választha-
tunk – sportágakra szabottan. A 

jógapózok gyakorlása közben 
például abszolút magunkra kell 
összpontosítani, így olyan da-

rabokat válasszunk, melyekben 
tényleg jól érezzük magunkat. 
Sokan a nagyon bő, ejtett ülepű, 
laza háremnadrágokra esküsz-
nek, mások csak a szűk, kicsit 
sem lógós alsórészekben tudnak 
figyelni a testükre.

Az edzőteremben a kényelem 
mellett a praktikum is fontos az 
edzőruha-vásárlásnál. Hogy ne 
akadjon be a ruhánk a gépek-
be, célszerű kicsit testre simuló-
sabb darabokat választani. A kul-
csunkat is el kell tenni valahova 
– már gyártanak kifejezetten 
erre a célra kifejlesztett karórá-
kat. Az edzőkesztyű és a kulacs is 
fontos, hisz mozgás közben min-
dig figyelni kell a folyadékpótlás-
ra. Azért, hogy ne kelljen a kéz-
ben tartani, szerezzünk be egy 
kulacstartó övet vagy karpántot. 
Vannak már olyan ruhák is, aho-
va rejtett zsebekbe eltehetjük a 
telefonunkat is, így tényleg nem 
akadályoz semmi a mozgásban.

Divatosan sportos…Tr e n d i

Csepeli Dóra

Hyeonseo Lee Észak-Koreá-
ban, a világ egyik legkegyet-
lenebb diktatúrájában töltöt-
te gyermekkorát. Egyike annak 
a több millió embernek, akit 
túszul ejtett a titkolózó, brutá-
lis kommunista rezsim. Amikor 
az 1990-es években lesújtott 
Észak-Koreára az éhínség, ráéb-
redt, hogy egész életében agy-
mosáson ment keresztül. 

A szerző saját magát mind a 

mai napig csak egyszerű hje-
szani lányként emlegeti, aki 
beleszületett egy furcsa világ 
furcsa kasztrendszerébe. Az 
1980-ban világra jött, kiváló al-
kalmazkodó képességgel meg-
áldott szerzőnő 17 éves korá-
ban hagyja el hazáját, Kínában 
telepedik le, majd 28 évesen 
érkezik Dél-Koreába. Saját éle-
te minden nehézség és kaland 
ellenére szerencsésen alakul, 
de a kínzó honvággyal és sze-
rettei hiányával nem bír meg-

küzdeni. Így hát elhatározza, 
hogy családtagjait is ráveszi az 
őrült vállalkozásra, a menekü-
lésre.

Ez a vakmerő és különleges 
történet bepillantást enged a 
világ legzártabb diktatúrájának 
mindennapjaiba, első kézből 
ad számot a történelem egyik 
legbrutálisabb éhínségéről, mi-
közben megismerhetünk egy 
kivételes nőt, aki nem félt küz-
delmesen kivívott szabadságát 
kockára tenni a családjáért.

David John-Hyeonseo Lee: A lány hét 
névvel - Szökésem Észak-Koreából 
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Labádi Lajos

Az Untermüller Ernő által ki-
adott képeslapon a mai Arany 
János utca középső szakasza lát-
ható. A felsőpárti városrészben 
található utcát eredetileg Ser-
kocsma utcának nevezték, va-
lószínűleg az utcában műkö-
dő sörfőzdéről és kocsmáról. Az 
1870-es években az Arany J. utca 
és a Klauzál utca találkozásánál 
kialakult egy kisebb piac, ame-
lyet 1895-től Kispiac térként em-
legettek.

Amikor 1886-ban befejezték 
a főtéri első artézi kút fúrását, a 
városi közgyűlés úgy határozott, 
hogy a vízfelesleget elvezetteti 
a Kispiac térre, s ezáltal a város-
központtól távolabb első felső-
párti városrész lakói is részesül-
hetnek a jó minőségű artézi víz 
áldásából. Technikai okok miatt 
az elképzelést nem sikerült meg-
valósítani. 

Megoldást egy teljesen új kút 
fúrása jelenthetett volna, de ezt 
a város anyagi ereje nem enged-
te meg. Hogy a városrész még-
sem maradt egészséges ivóvíz 
nélkül, az Szűrszabó Nagy Imre 
(1828–1910) jómódú földbirto-
kosnak volt köszönhető. Városi 
képviselőként ismerte a szűkös 
pénzügyi lehetőségeket, ezért 
elhatározta, hogy lakóhelye kö-
zelében – a Kispiac téren – sa-

ját költségén artézi kutat léte-
sít, s azt közhasználatra bocsátja. 
A nemes szándékot hamarosan 
tettek követték. 1895 tavaszán 
a kútfúrás megkezdődött, s jú-

nius végére sikeresen befejező-
dött. 1898 májusára a díszes me-
dence és kútoszlop is elkészült, 
sor kerülhetett az ünnepélyes 
avatásra. A kút négy oldalán el-
helyezett márványtáblákon az 
alábbiak voltak olvashatók: 

1.  E kutat készítette Szűrszabó 
Nagy Imre saját költségén, szü-
lővárosának, Szentes közönsé-

ge használatára. Isten áldása le-
gyen rajta.

2.  E kút vize minden időben 
ingyen adatik.

3.  Ezen artézi kútnak mélysé-
ge 284,81 méter, vízbőség órán-
ként 9960 liter.

4.  E kútépítmény befejezte-
tett 1898-ik évben. Fúratását Al-
mási Sándor kútmester, felső 
építkezését ifj. Kovács János épí-
tőmester végezték. 

Említést érdemel, hogy az 
1906. évi városrendezéskor az 
utca Ifj. Bartha János (1829–
1890) gazdálkodó, városi és 
megyei képviselő, a reformá-
tus egyház főgondnoka, nemes 
adományozó nevét vette fel, aki 
ebben az utcában lakott. Utóbb 
az ő és felesége adományából 
létesült a mezőgazdasági szak-
iskola és egy női ipariskola. A 
mezőgazdasági iskola ma is az 
ő nevét viseli. 1957-ben az utca 
névadója Arany János (1817–
1882) költő és műfordító lett.

A díszes kúttal átellenben lát-
ható szecessziós stílusú sarok-
épületet Szabó Mihály kőmű-
vesmester tervezte és építette 
1911-ben Ugrai Antal és neje 
megbízásából. Az emeletes bér-
palota földszintjén üzletek, bo-
rozó és 3 szoba, míg az emeleten 
szintén 3 szoba és két lakás ka-
pott helyet. A saroktelken álló, az 
udvarban külön kiszolgálóhelyi-
ségekkel felszerelt, „L” alaprajzú 
ház lekerekített sarkát összetett 
párta koronázza, de itt kapott 
helyet az emeleti díszerkély is. 

Az alsó képen látható, hogy 
tatarozáskor sajnos eltüntették 
az egykor tetszetős épület dí-
szítőelemeit. A közelmúltban 
készült Tofán-féle felvételen a 
kispiaci közkutat is hiába keres-
sük, feltehetően már az 1950-es 
években elbontották. 

Szentes arculata régen és ma (15.)

A Felsőpárt egykori díszei: kispiaci 
közkút és szecessziós bérpalota

Szombat (október 8.)
11:15 3D A kis kedvencek titkos élete
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
Vasárnap (október 9.)
11:15 3D A kis kedvencek titkos élete
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
Hétfő (október 10.)
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

Kedd (október 11.)
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
Szerda (október 12.)
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
Csütörtök (október 13.)
14:00 3D Kubo és a varázshúrok
16:00 3D Kubo és a varázshúrok
18:15 Inferno
20:30 Inferno
Péntek (október 14.)
14:00 3D Kubo és a varázshúrok
16:00 A lány a vonaton
18:15 Inferno
20:30 Inferno

Moziműsor
Október 10-14.

Hétfő
Paradicsomleves
A menü: Bársonyos pulykara-
gu, galuska
B menü: Rakott karfiol
C menü: Kijevi töltött borda, 
rizs köret, savanyúság
Kedd
Csontleves
A menü: Zöldbabfőzelék, 
fasírozott
B menü: Mézes-chilis csirke-
szárny és -comb, burgonya, 
savanyúság
C menü: Cigánypecsenye, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Lebbencsleves
A menü: Gyümölcsmártás, 
sertéssült
B menü: Sertésrizottó, 
savanyúság
C menü: Röszkei töltött borda, 
vegyes köret, savanyúság

CSütörtöK
Fokhagymakrém leves
A menü: Kassai töltött borda, 
rizs köret, savanyúság
B menü: Milánói sertésszelet, 
reszelt sajt
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
PénteK
Sertésragu leves
A menü: Aranygaluska
B menü: Káposztás tészta
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



12  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. október 7.

Hajrá Szentes!
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Menü október 10-14.
Hétfő – Tarhonyaleves

A menü: Zöldborsófőzelék, 
csiberopogós

B menü: Párolt zöldbab, 
barbecue sertéskockák, tészta köret

Kedd
A menü: Francia hagymaleves
Roston harcsa, burgonyapüré
B menü: Kukoricakrém leves

Pulykamell roston, sajtmártás, 
zöldséges rizs

Szerda
A menü: Húsleves

Főtt hússzelet, gombamártás, 

tészta köret
B menü: Csontleves tészta betéttel

Rántott sertésszelet, burgonyapüré, 
tejfölös uborkasaláta

Csütörtök – Vegyes gyümölcsleves
A menü: Borsos tokány, párolt rizs

B menü: Rakott kelkáposzta
Péntek – Tárkonyos sertésragu leves

A menü: Rizsfelfújt
B menü: Csirkemell roston, 

grill zöldség, pirított burgonya
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Petrity Ervin Pé-
ter (Szentes, Kasza u. 12.). Nyereménye a 
Szentesi Vízilabda Klub VIP tiszteletje-
gye a 2016/17-es szezon összes (férfi, női 
és utánpótlás) mérkőzésére. Ezen a hé-
ten is a Szentesi Vízilabda Klub VIP tiszte-
letjegyét sorsoljuk ki, mellyel a 2016/17-
es szezon összes, férfi, női és utánpótlás 
mérkőzését látogathatják. Megfejtései- 
ket küldjék el a 6600 Szentes Kos-
suth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy 
a szentesielet@gmail.com internetes 
címre.

Vízszintes: 1. Sri Amma Bhagavan indiai 
spirituális tanító bölcs mondása, első rész. 13. 
Tesz, pakol. 14. Rendet rak. 15. Román kis-
teherautó. 16. Papírmérték. 17. Gyerekko-
csi. 19. ..., a csodák csodája (mesefilm). 20. 
Ruhakészítő. 22. Bagdadba való. 23. Ked-

velt építőjáték. 25. Városi tömegközlekedé-
si jármű. 27. Félig mulató! 28. Lap, felület. 29. 
Kellemes szagot terjesztett. 35. Óriás- vagy 
sziklakígyók. 38. Német, thaiföldi és belga 
gépkocsik jelzése. 39. Maró folyadék. 40. Vá-
logatott. 41. Hidat átad. 43. Női név. 45. Kö-
rülbelül, röviden. 46. Rádium vegyjele. 47. 
Dob. 49. Ceruza. 50. Adósságot kifizet. 51. 
Talmi. 52. Bosszúsága. 55. Lüktet az elején! 
56. Páros utazóink! 58. Kezeslábas. 60. Lan-
tán és ródium vegyjele. 61. Berendelés. 63. 
Valami közben, során. 66. Áttetsző féldrá-
gakő. 67. Színes kvarc féldrágakő. 69. Tanin-
tézet. 71. Észt hírügynökség. 72. Végtelen 
igével!

Függőleges: 1. Görög tudós és filozófus, a 
modern európai tudomány atyja. 2. Nyugta-
lan, zaklatott. 3. Dísz. 4. Baszk nacionalista 
függetlenségi mozgalom, röv. 5. József Atti-

la-díjas magyar író, újságíró, szerkesztő, pub-
licista, humorista (László). 6. Erős szándék. 7. 
Kattog, dübörög. 8. Névelővel: családtag. 9. 
Skóciából származó lapos sapka. 10. Hitsze-
gő részlet! 11. Takaró közepe! 12. Jegyzetel-
get. 17. Félbolond! 18. Illetve, röviden. 21. 
Félig botanika! 24. Magyar rock együttes. 
26. Nagyüzemi. 28. Nagyon régi. 29. Az idé-
zet folytatása. 30. Pirula; galacsin, golyó. 31. 
Láva egynemű hangzói. 32. Angol munka-
közösség, csoport. 33. Állatok lakhelye. 34. 
Fordítva éltető elem. 36. Alkohol. 37. Magyar 
énekesnő (Polgár). 42. Vadászkutya. 44. Csat-
togó. recsegő. 46. Öltözéket. 48. Kovakő. 51. 
Mexikóból származó mutatós és igénytelen 
pozsgás növény. 53. Prém, szőrme. 54. Maci 
egynemű hangzói. 56. Vétó keverve. 57. Vég-
telen határ! 59. Máj termelte enyhén lúgos 
folyadékot. 62. Német névelő. 64. Román fi-
zetőeszköz. 65. Hajófar. 68. Tantál vegyjele. 
70. Szagos a közepén. 72. Zamat.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 29. számú sorok megfejtése.  

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü
október 10-15.

Hétfő
A menü:  Minestrone,
Borsos tokány, tészta
B menü: Fűszeres almaleves, Hortobágyi 
húsos palacsinta, burgonyapüré
Kedd
A menü: Karfiolleves,
Mustáros flekken, sült burgonya
B menü: Pirított tarhonya leves,
Spagetti carbonara
Szerda
A menü: Száraz bableves,
Darált húsos rakott krumpli
B menü: Tárkonyos krumplileves,  Rántott 
csirkemell, meggyszósz

Csütörtök
A menü: Zöldborsó krémleves,
Sajtimádó töltött karaj

B menü: Makói vágottas,
Rakott karfiol

Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Sertésszelet vadász raguban, sós burgonya
B menü: Májgaluska leves,
Szecsuáni csirkefalatok, párolt rizs
Szombat
A menü: Vegyes gyümölcsleves
Rántott szelet, rizibizi
B menü: Vegyes gyümölcsleves
Szilvalekváros gombóc

Szentes, Petőfi u. 7/a.;  www.galeriakavehaz.hu
info@galeriakavehaz.hu
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Brassói aprópecsenye
Hozzávalók: 4 evőkanál vaj, 2 közepes vöröshagyma, 2 teáskanál darált 

fokhagyma, 1/2 teáskanál őrölt pirospaprika, csipet őrölt cayenne bors, 1 
kg sütőtök, 1,2 liter húsleves (zsír nélküli), 250 ml tej, 100 g cukor, 200 ml 
tejszín, 1 tk őrölt szerecsendió, sült tök fűszersó, só és bors igény szerint

A sütőtököt vágjuk negyedekre, kaparjuk ki a magjait, azokat azonban 
ne dobjuk ki. Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral, majd helyezzük rá a tö-
köket. Szórjuk meg sült tök fűszersóval, vagy egyéb fűszerrel kedvünk 
szerint, majd dugjuk 180°C-ra előmelegített sütőben és süssük meg. Ami-
kor már nem olyan forró, vágjuk le a héját, majd daraboljuk fel és tegyük 
egy turmixgépbe. Nagy fokozaton pürésítsük össze. A vajon pirítsuk meg 
az apróra vágott hagymát, fokhagymát. Hozzáadjuk a fűszereket és kever-
gessük, pirítsuk. Ezután adjuk hozzá a sütőtök pürét és a húslevest, for-
raljuk fel, majd csökkentsük a hőfokot és 10-15 percig főzzük. A leveshez 
keverjük hozzá a barna cukrot, majd lassan jöhet hozzá a tej és a tejszín. 
Szórjuk meg igény szerint szerecsendióval, sóval, borssal. Lassú tűzön főz-
zük tovább, majd öntsük át a turmixgépbe és egészen krémes állagúra pü-
résítjük. Szórjuk meg a tetejét pirított tökmaggal vagy pirított szalonnával.

Szentes családi ízei
Született
Mihály Tamásnak és Szabó 

Alexandrának (Dankó Pista u. 
29.) Kristóf, nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Barath Kristóf (Táncsics M. u. 

24.) és Martonosi Dóra, Bai Attila 
és Bese Andrea (Petőfi u. 3. 2/8.), 
Cseuz László (Bacsó B. u. 5. 2/6.) 
és Kiss Eszter, Gaga Attila és Bar-
tyik Bernadett (Csillag u. 3.) 

Elhunyt
Tajnai István Jánosné (Nagy-

nyomás Tanya 99.), Anti Sándor 
Gyula (Kováts K. u. 3.), Mészáros 
Lászlóné (Topolya u. 13.)

A világranglista második he-
lyén áll jelenleg a Szilver TSE pá-
rosa, László Csaba és Páli Viktória  
(képünkön) a profi táncosok kö-
zött. A remek eredményt a cseh-
országi Ostravában érte el a ket-
tős, annak köszönhetően, hogy 
október 1-jén a WDSF PD Super 
Grand Prix professzionista tánc-
versenyen a standard táncosok 
14 párost felvonultató mezőnyé-
ben az előkelő 4. helyen végzett.

Családi

Másodikok 
a világon

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 
-70 Ft/db, fehér paprika 300-380 Ft/
kg, pritamin paprika 350 Ft/kg, para-
dicsom 300-350 Ft/kg, vöröshagyma 
100-150 Ft/kg, tojás 30-38 Ft/db, kapor 
100 Ft/cs, cukkini 200 Ft/kg, új tök 200 
Ft/kg, retek 100 Ft/cs, saláta 100 Ft/db 
csemege kukorica 80-100 Ft/db, lila-
hagyma 250 Ft/kg, újhagyma 100 Ft/
cs, alma 150-200 Ft/kg, szilva 200 Ft/kg, 
ringló szilva 200 Ft/kg, szőlő 350 Ft/kg, 
narancs 400 Ft/kg, citrom 700-900 Ft/
kg, karfiol 350-500 Ft/kg, brokkoli 500 
Ft/kg, spenót-sóska 900 Ft/kg.

PIAC

KOS
Mindent szeretnél egyszerre, amit persze nem lehet. Tedd azt, amire a leg-
nagyobb késztetést érzed magadban!
BIKA
Társaddal szeretnél lenni, csavarogni. Közben persze nagyokat beszélgetni, 
egy étteremben a gasztronómiai csodákat élvezni.
IKREK
Olyan butaságokra költhetsz, amit később megbánhatsz - úgyhogy százszor 
gondold végig, hogy mit veszel!
RÁK
Nagyon érzékeny és türelmetlen lehetsz. Próbáld a benned levő feszült-
ség okát megtalálni, melyet lehet, hogy először főnöködnél kell keresned.
OROSZLÁN
Ha valami vagy valaki felbosszant, nehogy nekiállj vitatkozni, mert azzal 
még csak olajat öntesz a tűzre!

SZŰZ
Ha lehet, ne a családodon, szüleiden, és ne barátaidon vezesd le a félelmek 
miatt előjövő feszültségeket!
MÉRLEG
Ragyogsz, elemedben vagy, bár egyik végletből a másikba eshetsz. Hol a 
bölcsességed, szereteted sugárzik, máskor pedig türelmetlen vagy.
SKORPIÓ
Mindenképp találkozz barátaiddal, akikkel nagyon mélyreható beszélge-
tésben, és kellemes együttlétben lehet részetek.
NYILAS
Egészen különleges, izgalmakkal teli gondolatok juthatnak eszedbe, me-
lyekről úgy vélheted, igazak, és mindenképp meg kell osztani másokkal. 
BAK
Nem jó, ha egyedül maradsz, ha megengeded, hogy a nehéz erők, sötét 
gondolatok félelmet hozzanak.
VÍZÖNTŐ
Nagyon könnyen hisztis és túlérzékeny lehetsz, aminek a levét leginkább a 
munkatársaid isszák meg, velük vitatkozhatsz, kötözködhetsz.
HALAK
Ha rossz passzban vagy, ami még mindig meglehet, azt elsősorban szerel-
med és gyerekeid fogják érezni, velük tudsz kötözködni, összevitatkozni.

Október 7 – 14.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: október 17-23.
Hétfő: Olasz zöldségleves

A menü: Hortobágyi sertés ragu, 
tészta köret

B menü: Csőben sült sajtos halfilé, 
ananászos rizs

C menü: Sertésborda burgonyás 
köntösben, ananászos rizs

Kedd: Csurgatott tojásleves
A menü: Kínai édes-savanyú csirke, 

párolt rizs
B menü: Sült csirkecomb, 

zöldborsó főzelék
C menü: Rántott sertésszelet, 

zöldborsófőzelék
Szerda: Fahéjas szilvaleves

A menü: Mustáros szelet, pirított 
hagymával, francia rakott burgonya
B menü: Majorannás sertéstokány, 

hagymás tört burgonya
C menü: Rántott szárnyas máj, 

francia rakott burgonya
Csütörtök: Májgaluskaleves

A menü: Sült tarja szelet, 
burgonyafőzelék

B menü: Rakott karfiol
C menü: Rántott csirkecomb, 

tejfölös karfiol
Péntek: Gulyás leves

A menü: Ízes bukta
B menü: Túrós csusza

C menü: Rántott sajt, sült burgonya
Szombat: Reszelt tésztaleves 

Töltött rántott szelet, 
majonézes burgonyasaláta

Vasárnap: Reszelt tésztaleves
Marhapörkölt, pirított tarhonya

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

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: október 10-17. Eszes Gyógyszertár  (Szentes, Klauzál u. 6.) hét-
főtől-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 7.30-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Ké-
szenléti 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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Hering Viktor

A héten ünnepelte a 30. szü-
letésnapját Brávik Fruzsina 
(képünkön). A korábbi váloga-
tott vízilabdázó, világbajnok, 
olimpiai negyedik helyezett 
center a Hungerit-Szentesi VK 
legfrissebb igazolása, akivel a 
bemutatkozó sajtótájékozta-
tója előtt beszélgettünk. 

– Újra Szentesen…
– Igen, 2010-ben már ját-

szottam itt, most pedig a baj-
nokság kezdete előtt néhány 
nappal véglegessé vált, hogy 
ismét Szentesen vízilabdázom. 
Jó ajánlatot kaptam a klubtól, 
és mivel szerettem volna ismét 
itt vízilabdázni, végül rábólin-
tottam a felkérésre. Kifejezet-
ten motivált, hogy egy nagyon 
fiatal csapatba igazolhattam, 
igyekszem a tapasztalatommal 
hozzájárulni ahhoz, hogy ered-
ményesen szerepeljünk.

– Az erőállapotán van még mit 
javítani, hiszen régen játszott 
tétmérkőzésen. Milyen gyorsan 
hozható be ez a lemaradás?

– Valóban régen játszottam, 
még a rájátszásban szerepel-
tem, az utolsó mérkőzés má-
jus 10-én volt, akkor úgy tűnt, 
hogy az lesz pályafutásom 
utolsó mérkőzése. Azóta nem 
edzettem, de úgy érzem, hogy 
gyorsan vissza fogok lendülni 
a munkába. Nyílván nálam már 

a rutin is sokat számíthat, de 
azt gondolom, hogy egy, leg-
feljebb két hónap múlva már 
a régi formámban leszek. Most 
még természetesen keveseb-
bet leszek a vízben a mérkőzé-
seken, de ez idő alatt is igyek-
szem kihozni magamból a 
maximumot.

– Mennyi időre szól a szerző-
dése?

– Játékosként egyelőre egy 
esztendőre, de lehet, hogy ké-
sőbb akár edzőként is, de ma-
radhatok Szentesen. Gyerek, 
serdülő és ifjúsági korosztályo-
kat is edzettem, tudom, hogy 
kell szólni hozzájuk, és ezt a me-
dencében kamatoztathatom is. 
Nagyon fiatal a csapatunk, de 
nincs rajtunk teher, biztos hi-
bák is becsúsznak majd, de ezt 
az esztendőt arra szánjuk, hogy 
tapasztalatot szerezzenek a lá-
nyok. Hosszabb távon így szen-
tesi, saját nevelésű vízilabdázó 
lányokból lehet jó csapat a Kur-
ca partján.

Két újonc edző csatájával kez-
dődött az idei női felnőtt OB 
I-es vízilabda szezon. A Hunge-
rit együttesét ifjabb Tóth Gyula, 
míg az egri gárdát a háromszo-
ros olimpiai bajnok Biros Péter 
irányította, utóbbinak kevésbé 
volt sikeres a bemutatkozása, 
miután csapata sima vereséget 

szenvedett az elmúlt szomba-
ton. Magabiztosan, jól kezdtek 
a mieink, a félidőre gyakorlati-
lag el is dőlt az összecsapás, hi-
szen ekkor már 7-2-re vezetett a 
Szentes. A Kövér-Kis Réka és He-
vesi Anita vezérelte Hungerit a 
találkozó végéig megtartotta öt-
gólos előnyét, és bár az utolsó 

negyed összesen tizenkét talála-
tot hozott, a győzelem így sem 
forgott veszélyben. – Sajnos bá-
tortalanul kezdtünk, az első 
két negyedben megszeppenten 
vízilabdáztunk. Idő kell ahhoz, 
hogy felvegyék az OB I-ritmusát 
a fiataljaink, de fel fogják venni – 
értékelte csapata teljesítményét 
Biros Péter.

Tóth Gyula érthetően elége-
detten nyilatkozott, bár azt is ki-
emelte, hogy sok hibával játszott 
a csapata. – Körülbelül erre szá-
mítottam a mérkőzésen, bár azt 
hozzá kell tennem, hogy a csa-

pat nem úgy áll majd fel a jövő-
ben, mint most, hiszen voltak 
sérült, illetve hiányzó játékosa-
ink. Sok olyan hibát elkövettünk, 
amit nem lett volna szabad, 
de még jobb csapatmunkával, 
odafigyeléssel kiküszöbölhetjük 
ezeket a hibákat. Az egyik leg-
nagyobb riválisunk ellen sikerült 
begyűjteni a pontokat, ezzel ha-
talmas lépést tettünk a legjobb 
hat közé kerülésért – mondta a 
vezetőedző. 

A csapat legközelebb október 
8-án, szombaton gyarapíthatja 
pontjai számát, a Honvéd elleni 
mérkőzés 16 órakor kezdődik a 
ligeti sportuszodában.

A rutinjával  segíthet Brávik

Hazai pályán fogadta az NB 
II-ben játszó Szentesi Kosár-
labda Klub a Gyula csapatát. 
A kosárlabda-bajnokság ke-
leti csoportjának első fordu-
lójában a szentesiek jól indí-
tották a mérkőzést, az első 
negyedet 10 pontos előny-
nyel zárták, majd tovább nö-
velték előnyüket. Végül nagy-
arányú, 109:52-es győzelmet 
könyvelhetett el a Szentesi 
KK, melyben kiemelkedő já-
tékot nyújtott Vejinovic Sasa, 
Gajic Nemanja, Halász Ákos és 
Orgona Gergő is. Szentesi KK – 
Gyulai Color KC 109:52 (29:9, 
21:25, 34:5, 25:13) Szente-
si pontszerzők: Vejinovic 28, 
Gergely 11, Sarusi-Kis 6, Gajic 
11, Halász 23

Csere: Vujadinovic 5, Ma-
rossy 7, Orgona 16, Csábi 2

Száz pont 
felett

Győzelemmel kezdett a Hungerit

Fiatal csapattal a bajnokságban
A Szentesi Vízilabda Klub elnöksége a nyári átigazolásokról, a 

bajnokság menetéről és a célkitűzésekről is nyilatkozott a sajtó 
képviselőinek az első OB I-es mérkőzés előtti napokban. Bujdosó 
Tamás klubelnök elmondta, hogy bár egy megfiatalított csapattal 
vágnak neki az új szezonnak a lányok, azért néhány rutinos játé-
kost is sorainkban tudhatnak, akik közül kiemelkedik a Szentesre 
visszatérő világbajnok, olimpiai negyedik helyezett játékos, Brávik 
Fruzsina.

– Hét játékos távozott a közelmúltban. Bolonyai Flóra előzetesen 
jelezte, hogy elhagyja csapatunkat, Bujka Barbara szegedi tanul-
mányi miatt távozott a megyei riválishoz, Miskolczi Kitti pedig ba-
bát vár. A legnagyobb érvágás mégis Kádár Ildikó, Gémes Alexa és 
Pengő Niki késői távozása volt. A felnőtt korú játékosok közül ket-
ten maradtak itthon, Kövér Kis Réka és Hevesi Anita, akik tapasztala-
tukkal lendíthetik előre a megfiatalodott csapatot – ismertette az 
elmúlt időszakot a csapat újdonsült edzője, Tóth Gyula.

Hering Viktor

Magabiztos, a vártnál talán könnyedebb győzelemmel mu-
tatkozott be a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatának 
kispadján Tóth Gyula. A mieink 14-9-re győzték le a bajnokság 
nyitó fordulójában az Eger együttesét, így máris óriási lépést 
tettek az első kitűzött cél, a hatba kerülés elérése érdekében. 
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Rozgonyi Ádám, Hering Viktor

Új névadó szponzorral, a Va-
sas ellen kezdte meg OB I-es 
szereplését szerdán a szente-
si férfi vízilabdacsapat. A meg-
állapodás szerint a 2016/17-
es és 2017/18-as szezonban 
a MetalCom Zrt. támogatja a 
Pellei Csaba (alsó képünkön 
jobbról) vezette gárdát – je-
lentette be sajtótájékoztatón 
Bujdosó Tamás klubelnök (alsó 
képünkön középen).

A vezetőség elvárása az, hogy 
a csapatban minél több helyi 
játékos játsszon, és ne fordul-
jon elő, mint eddig évről-évre, 
hogy 8-10 játékos klubot cse-
rél, mondta a Szentesi Vízilab-
da Klub elnöke. Hangsúlyozta, 
hogy az első évben kell lerakni 

az alapjait a következő évi csa-
patnak, amely már komolyabb 
eredmény elérésére is képes le-
het. Pellei Csaba vezetőedző is-
mertette, a MetalCom-Szentes 
17 fős keretében 8 helyi spor-
toló szerepel. Elmondta, a szerb 
hálóőr helyére a korábbi juni-
or válogatott György Dávid ke-
rült, továbbá két ’93-as születésű 
holland válogatott pólós – bekk 
poszton és rosszkéz oldalon –, 
a szerb Marko Trkulja, valamint 
egy UVSE-től érkezett junior vi-
lágbajnok vízilabdázó is a csapa-
tot erősíti ezentúl.

Az idei szezon első hazai mér-
kőzésén a MetalCom-Szentesi VK 
együttese 11-6-ra kapott ki a Va-
sas csapatától. Rosszul kezdett a 
Szentes, hiszen az angyalföldiek 

már négy góllal vezettek, amikor 
11 perc elteltével megszerezte 
első találatát a MetalCom. Nagy 
erőket mozgósított Pellei Csaba 
együttese az egyenlítés érdeké-
ben, és bár többször is lehető-
ség adódott a felzárkózásra, sőt 
az egyenlítésre is, ez végül nem 
sikerült, és az utolsó nyolc perc-
ben az emberelőnyös helyzeteit 
és a szentesi hibákat kihasználva 
a Vasas magabiztos győzelmet 
aratott. – Rosszul kezdtünk, fe-
gyelmezetlenek voltunk az ele-
jén – értékelte a látottakat Pellei 

Csaba vezetőedző. – Felemész-
tette az energiánkat a felzárkó-
zás, de ismét elkövettünk egy 
hibát, amely után a Vasas növel-
ni tudta az előnyét, és újra már 
nem tudtunk a közelükbe kerül-
ni. Szegeden két, most három 
negyedet bírtunk, de sokkal fe-
gyelmezettebben kell vízilab-
dáznunk.

A Szentes legközelebb szom-
baton, hazai medencében fo-
gadja a Komlósi Péter irányította 
Debrecen együttesét, a találko-
zó 18 órakor kezdődik.

Hering Viktor

Több mint nyolcvan atléta 
vett részt a szeptember köze-
pén rendezett  Szentes Kupa 
Nemzetközi Dobógálán, a 
hazai versenyzők összesen 
nyolc érmet szereztek. A sze-
gedi Tisza Kupán Seres András 
(képünkön) győzelemmel zár-
ta a szezont.

A Pusztai László Sporttelepen 
– ahol különböző korcsopor-
tokban, férfi és női diszkoszve-
tésben és súlyemelésben in- 
dultak versenyzők – két orszá-
gos csúcs is született, Dobó 
Zsombor (SZVSE, súlylökés, 9.29 
méter, gyermek korcsoport), il-
letve Đurović Tomaš (Monte- 
negró, 19.14 méter, súlylökés) ré-
vén. A Maximus SE versenyző-
je, Váradi Krisztina diszkoszvetés-
ben egy méterrel dobta túl eddigi 
egyéni csúcsát, a versenyt 54.37 
méterrel nyerte meg, ami különö-
sen azért figyelemre méltó ered-
mény, mert a szezon végén já-
runk, és általában ilyenkor már 
nincsenek csúcsformában az atlé-
ták. – A két országos csúcs mellett 
külön öröm számunkra, hogy a 
diszkoszvetőknél a férfiak hatvan 
méter közelében dobtak, illetve 
Kriszta egyéni csúcsára is büszkék 

vagyunk – mondta Benkő István, a 
Maximus SE elnöke. 

A hónap végén a Szegeden 
megrendezett Tisza Kupa nem-
zetközi minősítő versennyel feje-
ződött be a 2016. évi szabadtéri 
szezon. Szentesről hat atléta ne-
vezett, Seres András a férfi disz-
koszvetésben 58.67 méteres do-
básával az első helyen végzett, 

a női súlylökésben második lett 
Váradi Krisztina (14.20), aki szin-
tén ezüstérmes lett női diszkosz-
vetésben is (52.40). Ismét előfor-
dult az, ami az idén már sokszor, 
hogy a női diszkoszvetésben két 
szentesi versenyző állt a dobo-
gón a győztes Márton Anita mel-
lett, mivel Kocsis Alexandra har-
madik lett (38.31), és szintén 
ebben a versenyszámban Csor-
dás Cintia negyedik helyezést 
szerzett (37.04). Dudás Vencel a 
serdülő fiúk mezőnyében szer-
zett diszkoszvetésben bronzér-
met (45.02). A női gerelyhají-
tásban Nánai Lilla harmadik lett 
40.94 méteres dobásával. Nemé-
nyi Béla edző a szezon összegzé-
seként elmondta, hogy Kocsis 
Alexandra ez évi teljesítménye 
több egyéni csúcseredmény-
nyel és egy utánpótlás bajnoki 
bronzéremmel kiemelkedőnek 
számít, Nánai Lilla a versenyidő-
szak végére talált magára azon-
ban a negyven méter feletti 
eredménye biztató a következő 
évi versenysorozat előtt. Benkő 
Márta edző kiemelte Váradi 
Krisztina rendkívül kiegyensú-

lyozott versenyzését, példamu-
tató küzdeni tudását. Annak el-
lenére, hogy a munkahelyén is 
helyt kell állnia, súlylökésben és 
diszkoszvetésben is egyéni csú-
csot ért el. A következő évi felké-
szülést Márton Anitával együtt 
Eperjesi László edző irányításával 
kezdi el Kriszta, akitől még jobb 
teljesítményt várnak az előttünk 
álló szezonban. Seres András az 
év elején hatvan méter feletti 
eredménnyel kezdett, majd két 
kellemetlen sérülés hátráltatta 
a munkáját, pontosan a legfon-
tosabb időszakban, így csupán 
a dobó Európa-kupán tudott 
nemzetközi szinten versenyez-
ni. Az év végére rendeződtek a 
problémái, él benne a bizonyítá-
si vágy, remélhetőleg tavasszal 
a régi Seres Andrást látja majd 
viszont a szakvezetés. Csordás 
Cintia tanulmányai és sérülése 
miatt nem tudott rendesen fel-
készülni a versenyekre, de így is 
bajnoki negyedik helyezéseket 
ért el, centiméterekre lemarad-
va a dobogóról. Nagyon szépen 
fejlődik Dudás Vencel, aki több-
ször is túllépte a negyvenöt mé-
tert, de erősödnie kell, és akkor 
újabb dobogós helyezésekben 
reménykedhet a következő év-
ben.

Nem bírt a Vasassal a MetalCom-Szentes
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