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Rozgonyi Ádám

A mártírhalált halt 13 ara-
di vértanúra emlékezett Szen-
tes október 6-án. Délelőtt a 
volt Damjanich Általános Isko-
la udvarán található emlékmű 
előtt helyezték el az emléke-
zés koszorúit, este a Kossuth 
téri Horváth Mihály szobornál 
gyújtottak mécsest. 

167 évvel ezelőtt, 1849. októ-
ber 6-án végezték ki Aradon a 
magyar szabadságharc tizenhá-
rom honvédtábornokát, Pesten 
pedig Batthyány Lajos grófot, az 
első magyar felelős kormány mi-
niszterelnökét. – Az 1848-1849-
es forradalom és szabadságharc 
a világosi fegyverletétellel fe-
jeződött be, nem megbukott. 
Zászlaján a testvériség, a függet-
lenség és a szabadság jelszavai 
mindmáig ott vannak – kezdte 
ünnepi beszédét dr. Demeter At-

tila (képünkön), a volt Damjani-
ch Általános Iskola előkertjében 
álló aradi vértanúk emlékműve 
előtt. Ezután Heltai Jenő Szabad-
ság című verséből idézett: „Ez 
nem ajándék. Ingyen ezt nem 
adják, Hol áldozat nincs, nincs 
szabadság. Ott van csupán, ahol 
szavát megértve, Meghalni tud-

nak s élni mernek érte” – hang-
zott a költemény néhány nagy 
hatású sora. Az alpolgármester 
ezt követően felidézte a kivég-
zésre váró honvédtábornokok 
és az ezredes utolsó gondolata-
it. Szeretteiktől levélben búcsúz-
tak. Mindössze négyüket – Kisst, 
Schweidelt, Dessewffyt és Lázárt 
– „kegyelmezték” golyó általi ha-
lálra, a többi elítéltet a sebtében 
összetákolt bitófákra akasztot-
ták fel. – Bátran viselték, hogy 
az osztrákok áldozatként kivég-
zik őket. Példát mutattak. Mind a 
hazát említve, szeretteikre gon-
dolva lehelték ki lelküket. Ezek 
az emberek gondolatainkban le-
gyenek mindig hősök – fogalma-
zott. Aulich Lajos utolsó szavait 
elevenítette fel, aki azt mondta, 
hogy ahogy életében is mindig 
csak szolgált, halálával is szolgál-

ni fog, s tudja, hazája megérti ezt 
a szolgálatot. – Úgy érzem, meg-
értettük a szabadságról, szolgá-
latról és hazafiságról szóló üze-
netet – folytatta lapunknak az 
alpolgármester, aki elmondta, 
a Heltai versrészlettel azt érzé-
keltette, amit a történelem szá-
mos esetben igazolt, hogy ál-
dozatok nélkül nincs szabadság. 
– Ha valaki a szabadságért élni, 
halni tud, odáig hat, hogy az ál-
dozat maga is tanúbizonyságot 
tesz arról az igaz életről, amely 
az utolsó pillanatokban is jel-
lemzi a hősöket. Aulich Lajos két 
gyertyaláng mellett Horatiust ol-
vasott, Damjanich János figyel-
meztette a hóhért, hogy törött 
lábára tekintettel legyen kímé-
letes vele; Lahner György, aki-
től miután elbúcsúzott felesé-
ge, fuvoláján a Lammermoori 
Lucia  hattyúdalát játszotta el. 
Ezek olyan emberi erőről tanús-
kodnak, amelyre csak a legna-
gyobbak képesek – jelentette 
ki dr. Demeter Attila. Az ünne-
pi beszédet követően a Deák Fe-
renc Általános Iskola műsorával 
folytatódott a megemlékezés, 
amelynek keretében a diákok 
mécseseket, a város elöljárói és 
a fegyveres testületek képvise-
lői koszorúkat helyeztek el az 
emlékműnél. Este a Kossuth téri 
Horváth Mihály szobornál gyúj-
tottak mécsest a Fidesz-KDNP 
tagjai (alsó képen), az aradi vér-
tanúkról Dévay István, a Klauzál 
Gábor Általános Iskola igazgató-
ja osztotta meg gondolatait. 

A z  a r a d i  h ő s ö k r e  e m l é ke z t e k

Sebők Tamás

90. születésnapján, októ-
ber 10-én Perczel Olivér An-
talné Katika nénit (képünkön) 
köszöntötte Szirbik Imre pol-
gármester. A szépkorú gyer-
mekeivel és azok családjával 
fogadta a város első emberét, 
aki virágcsokorral és Orbán 
Viktor miniszterelnök okleve-
lével köszöntötte Katika nénit.

Az ünnepelt tősgyökeres 
szentesinek vallja magát, ahogy 
mondja szülei és nagyszülei is 
városunkban éltek. Örömmel 
gondol 2 gyermekére, 4 unoká-
jára és 5 dédunokájára, ezt az 
is mutatja, hogy több alkalom-
mal örömkönnyeket hullatott 

ott tartózkodásunk alatt. Negy-
ven évnyi munkaviszony után 
vonult nyugdíjba, dolgozott 
vendéglátósként, óvodai daj-
kaként, közétkeztetésben és a 
strandon is pénztárosként. Fér-
jével 64 éves házasok voltak, és 
miután elhunyt, Katika néni a fia 
családjához költözött egy kü-
lön házrészbe. Sokszor segít 
az ebédkészítésben zöldsége-
ket pucol, de rendszeresen készít 
például házi tésztákat is. A hétvé-
ge az unokáké és a dédunokáké, 
ahogy mondja, szombatonként 
teljesen lefoglalják a fiatalok, 
akikkel nagyon sokat játszik. Az 
ünnepelt egy szelet sacher tortá-
val kínálta meg a sajtó képviselő-
it és a polgármestert.  

90 éves örömkönnyek
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Majzik Attila

A munka világából hosz-
szabb, vagy rövidebb ideje 
kiesőknek ad lehetőséget a 
visszarázódásra a közfoglal-
koztatás. Szentes városa hat 
programmal kínál lehetőséget 
arra a munkanélkülieknek, 
hogy hasznosnak érezhessék 
magukat és kapcsolódni tud-
janak a saját közegük minden-
napi életébe.

Hevesi-Tulipán Edit önkor-
mányzati képviselő lapunknak 
elmondta, az idei költségvetés 
tárgyalásakor kérte, hogy ké-
szüljön előterjesztés a Közmun-
kaprogram helyzete címmel, 
hogy átfogó képet kaphassanak 
a közfoglalkoztatással kapcsolat-
ban. A képviselőnőtől megtud-
tuk, a 182 főt foglalkoztató köz-
munkaprogram olyan feladatok 
ellátására ad lehetőséget, amik 
egyébként meghaladnák a város 
lehetőségeit.

Az idei évben hat program in-
dult Szentesen, ebből öt start 
munkaprogram műszaki  tarta-
lommal, egy pedig hosszabb tar-
tamú, város tulajdonában lévő 
intézményekben végezhető 
munkát jelentett. 

Ezek közül a legnagyobb a 
belvíz program, mely több mint 
hetven főt foglakoztat és négy 
éve folyamatosan működik.

– A közfoglalkoztatási prog-

ramokból kiemelném a Szociá-
lis kert programot, mely a Fidesz 
frakció  értékteremtő kezdemé-
nyezése  volt és jelenleg több 
mint egy hektár területen fo-
lyik, a programban termelt kony-
hakerti- és fűszernövények pe-
dig jól kiszolgálják a Központi 
Konyha igényeit – értékelte a 
városban folyó közmunkát He-
vesi-Tulipán Edit, aki leszögez-
te, külterületi képviselőként 
sikeresnek ítéli meg a közmun-
kaprogramot, mert körzetének 
számtalan része e program ke-
retében tud fejlődni, megújulni.

– Összefoglalva az előterjesz-
tést, én sikeresnek találom a 
programot. Tudom, hogy a kifi-
zetett bér nem sok, de ez egy 
lépcsőfokkal előrébb visz min-
denkit, lehetőséget biztosít, 
hogy visszajuttassa az embere-
ket a munka világába. A belvíz- 
program keretében megtörtént 
a Nagyvölgy csatorna kiásása, 
kitakarítása, a Bereklaposi zárt 
kertek és a Négyöles  út járha-
tóvá tétele és a Vajda telepen a 
Nádas ház körüli terület rende-
zése, illegális szemét felszámolá-
sa, mely nem kis munka és igen 
embert próbáló feladat volt. A 
szociális munka keretében a 
Gondozási és Családsegítő köz-
ponttal együttműködve idős, ta-
nyán élő, egyedülálló emberek-
nek tudtunk segíteni a ház körüli 

munkákban, gondolok itt a fű-
kaszálásra, favágásra, tüzelő be-
hordásra, ezek igen nagy se-
gítségek a számukra – sorolt a 
közfoglalkoztatás eredményeit a 
képviselő.

Hevesi-Tulipán Edit lapunkon 
keresztül is kéri azon rászoru-
lókat, akiknek szükségük lenne 
ilyen jellegű segítségre, jelezze 
azt a körzet képviselőjénél, aki 
továbbítani fogja a kérést a köz-
munkaprogram vezetőjének. A 
képviselőnő az Antal Balázs Ti-
borral, a Fidesz frakcióvezetőjé-
vel közösen a Vajda telepen tar-
tott fogadóórájáról is beszámolt, 
ahol jelentős számú érdeklődő 
vett részt. A fórumon leginkább 
a körzet szebbé, élhetőbbé téte-
le volt a fő téma, melynek része 

az úgynevezett Nádas ház meg-
vásárlása is.

– Szeretnénk, ha a roma kö-
zösség magáénak érezhetne 
egy olyan létesítményt, melyben 
kulturális, közösségi programo-
kat lehetne szervezni, a fiatalok-
ban erősíteni a hagyomány és a 
roma kultúra örökségeit.   Jelen-
tős változások körvonalazódnak 
a gondolkodásban, jobban oda-
figyelnek és tesznek is érte, hogy 
a lakóhelyükön jobban érezzék 
magukat. A közmunkaprogram-
ban több roma származású dol-
gozó is részt vesz, a munkájukkal 
nagyban hozzájárulnak, hogy 
tisztább életkörülményeket te-
remtsenek saját maguk környe-
zetében – összegezte tapaszta-
latait Hevesi-Tulipán Edit.

Csaknem kétszáz embernek nyújt lehetőséget a közmunkaprogram

Hangversenyközpont
Október 21-én, pénteken 19 órakor a 

Zene-Világ-Zene programsorozat máso-
dik koncertjén a Muzsikás együttes és Pet-
rás Mária lép fel nemzeti ünnepünk tiszte-
letére.

Városi Könyvtár
Október 17-én, hétfőn 17 órakor a Gon-

dolkodók klubja Családok a 21. században 
címmel tart összejövetelt. A klubot vezeti: 
Berényiné dr. Papp Erzsébet ny. gimn. ta-
nárnő.

Október 18-án, kedden 18 órakor Mun-
kácsy Mihály Krisztus trilógiája II. Ecce 
Homo címmel műelemző előadást tart dr. 
Reisinger János irodalomtörténész,  az MTA 
kandidátusa. 

Október 19-én, szerdán 18 órakor Ma-
gyarország a 20. században. A forradalom 
előzményei (1953-1956) című előadás lesz. 
Előadó: Poszler György tanár.

Október 20-án, csütörtökön 18 órakor a 
Filmklubban a Hétköznapi pár című színes 
német-angol-svéd-dán filmet vetítik.

Koszta József Múzeum
Október 21-én az „1956 emlékezete”-

című rendezvényre várják az érdeklődőket, 
melynek programja az alábbi:

16.30 órától: „Családom '56-os relikviái” 

– időszaki kiállítás megnyitója
17 órától: '56-os pályázatok eredmény-

hirdetése
17.30 órától: „1956 humora” – Küllős 

Imola folklórkutató előadása 
Szentesi Művelődési Központ
Október 18-án, kedden 18 órakor a Mű-

velődési és Ifjúsági Házban író-olvasó talál-
kozót szerveznek Grecsó Krisztiánnal. 

„Az ’56-os forradalom és szabadságharc 
története” témakörben

október 19-én, szerdán 18 órakor   
„Múltidéző filmvetítést” rendeznek, 

október 20-án, csütörtökön 19 órakor 
Poszler György tart előadást Események vi-
déken címmel.

Móricz Zsigmond Művelő-
dési Ház

A Szentesi Művelődési Központ Díszma-
dár tenyésztő szakköre Díszmadár börzét 
rendez október 16-án vasárnap 7-11 óráig.

Október 15-én, szombaton rendezik 
meg a Gallasz Béla sakk emlékversenyt. 
Megnyitó 8.30 órakor.

Szentesi Körséta 
Október 22-én, szombaton 15 órakor 

halottak napja előtti temetői barangolás 
Labádi Lajos kalauzolásával az Alsó-Refor-
mátus temetőben.

P r o g r a m a j á n l ó Őszi ponteső
2016. október 20-22. között

minden kedves Törzsvásárlónknak
3000 Ft feletti vásárlás esetén

100 pontot adunk
ajándékba.
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Darók József

A traumatológiával folytat-
juk a Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórház osztálya-
it bemutató sorozatunkat. Az 
osztályvezető főorvostól, dr. 
Abdul-Wadood A. Mokbeltől 
megtudtuk, az alacsony dol-
gozói létszámot lelkes, elhiva-
tott gárda ellensúlyozza.

A baleseti és helyreállító se-
bészet, a traumatológia ren-
delésén dr. Abdul-Wadood A. 
Mokbel osztályvezető főorvos 
éppen idősebb korú betegeit 
látta el látogatásunkkor. A főor-
vos szerény mosollyal, kedves 
szavakkal nyugtázza, amint az 
egyik hölgy felidézi: a doktor úr 
műtötte az édesanyját, amikor 
annak idején idejött a kórházba. 
Ennek egyébként 33 éve, 1983. 
óta dolgozik Szentesen a jeme-
ni származású, Szegeden diplo-
mázó orvos. Az élet azonban a 
traumatológián sokszor produ-

kál ennél nehezebb pillanato-
kat, mert már a rendelőben áll 
egy férfi, akinek szörnyű balese-
téről mutat képeket a főorvos: a 
fiatalember leesett egy platóról, 
belezuhant egy hosszú kampó-
ba, ami szinte felnyársalta. El is 
hangzik a betegtől, szerencsé-
je volt, ezerből egy, ha túléli – 
most kontrollra jött, gyógyul.

– Ma reggel 112 százalékkal 
ment az osztály – indította be-
szélgetésünket Abdul főorvos.  
– A megterhelés relatív kérdés. 
Kevesen vagyunk, sokat dol-
gozunk. Négy orvos van, plusz 
egy rezidens kolléganő. Van to-
vábbá két külső kollégánk, egyi-
kük hetente 2-3 napot tölt itt, 
egy másik kolléga Szegedről 
jár kéthetente 3 napra. Ezen kí-
vül segítünk két munkatárssal 
az SBO-n műszakot átvállalni. A 
szakrendelő munkáját is már mi 
koordináljuk, ahol két nyugdí-
jas főorvos rendel, de ha helyet-
tesíteni kell, azt mi biztosítjuk. 

Mindezek ellenére azt gondo-
lom, ugyanolyan magas színvo-
nalon dolgozunk, mint amikor 
13-an voltunk. Lelkesek a kollé-
gák, mindenki a hivatásának él, 
jó légkörben a munkavégzés is 
könnyebb. 

 Az ágyszám 32 az osztályon, 
aznap 35-36 ágy is volt. – Szok-
tuk kérni a sürgősségi osztály-
tól, hogy a betegeket ágyastól, 
mindenestől küldjék fel, utána 
visszaadjuk, ha a beteget haza-
küldtük. Nem mondom, hogy 
ez rendszeres, de az előző hét-
végén is előfordult. Sajnos, sok 
az idős, elesett, szociális otthon-
ból való beteg, velük többet kell 
foglalkozni, nemcsak az orvos, 
hanem a nővérek részéről is. Ez 
megterhelő, de a jó nővérgárda 
mellett ez nemigen érezhető – 
fogalmazott a főorvos.

Az osztály fő profilja a bal-
eseti sebészet, de a ’70-es évek 
óta térd-és csípőprotézist is csi-
nálnak, a mai napig is, egyre 
nagyobb számban. 2012-ben 
megszűnt náluk a kézsebészet, 
s a plasztikai beavatkozások, 
mert egyedüli plasztikai sebész-
ként Abdul főorvossal az osztály 
nem felel meg a feltételeknek, 
ugyanis kettő vagy több se-
bész kell, hogy ezeket elvégez-
ze. Inkább a baleseti sebészeti 
ellátással összefüggésben lévő 
rekonstrukciós plasztikát végez-
nek, esztétikai-szépészeti műté-
teket már nem, magyarázta az 
osztályvezető. Azzal folytatta, 
előfordulnak súlyos, életveszé-
lyes, az úgynevezett polytrau-
matizált sérültek, őket Szegedre 
szokták szállítani. Ha nem szállít-

ható, akkor az intenzív osztály a 
hátterük, az életmentő műtéte-
ket megpróbálják helyben elvé-
gezni.

– Egy összetört, vérző, több 
végtagsérült emberrel találkoz-
ni nehéz, de ez a munkánk, mi 
ezt szeretjük csinálni, s jó ér-
zés, hogy segíthetünk a beteg-
nek. Nem jó szó rá, hogy meg-
szoktuk már, mert ezt nem lehet 
megszokni. Én például irtózok a 
filmekben a véres jelenetektől, 
nem is nézem, de ha van egy sé-
rült, akin segítenem kell, akkor 
megteszem.

Az ellátási területük óriási, je-
lenleg 120 ezer ember, az ország 
különböző részeiből. A főorvos 
megemlíti, hozzájuk tartozik a 
Hódmezővásárhely közeli Szék-
kutas is, ha operálni kell a sérül-
tet, ide hozzák be.

Az egész kórházat érintő be-
ruházás nagyban fejlesztette 
az osztály felszereltségét is. A 
műtőbe kaptak egy artroszkó-
pot, amelyet a térdízületek di-
agnosztikájára, szükség esetén 
terápiájára használnak. Hozzá-
jutottak ezen kívül kézi műsze-
rekhez, nagy frekvenciájú sebé-
szeti műszert is kaptak a régiek 
mellé, s még EKG-val, defibrillá-
torral is gyarapodtak.

Kevés orvos, sok beteg a traumatológián

FOGADÓNAP
2016. október 19-én 

(szerdán)
9.00-12.00 óra között 
Dr. Demeter Attila

alpolgármester,
2016. október 19-én 

(szerdán)
13.00-15.00 óra között 

Szirbik Imre
polgármester

hivatali helyiségében
fogadja az érdeklődőket.

Szentes Város
Önkormányzata

pályázatot hirdet
a Központi Óvoda
ÓVODAVEZETŐI

(magasabb vezető)
beosztásának

ellátására.
A pályázati kiírás

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

honlapokon megtekinthető.
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Halupa Eszter

A szentesi képviselő-testü-
let rendkívüli zárt ülésen, ok-
tóber 7-én döntött arról, hogy 
a sportuszoda dr. Rébeli-Sza-
bó Józsefről, egykori vízilabda 
játékosról, edzőről és jogtaná-
csosról, Szentes város volt pol-
gármesteréről és díszpolgárá-
ról kapja a nevét.

– Ha visszagondolunk a kez-
detekre, az első vízilabda mérkő-
zések még a régi, mostanra fel-
újított 50 méteres medencében 
kezdődtek. Édesapámnak - má-
sok segítségével – a 70-es évek 
elején sikerült elérnie azt, hogy 
Szentesen épülhessen meg a 33-
as medence a lelátóval együtt.- 
meséli büszkén dr. Rébeli-Szabó 
Tamás. Az önkormányzati képvi-
selő azt is elmondta, hogy a szen-
tesi vízilabda volt a szívügye, az 
uszoda a második otthona. Fon-
tos volt számára az edzés körül-
mények javítása is. Kiemelkedőt 
alkotott azzal, hogy tizenévesek-
kel elkezdett edzésmunka után, 
néhány éven belül, újra OB/I-es, 
majd stabil csapata lett Szentes-
nek. Ezt kevesen mondhatják el 
magukról az országban, különö-

sen olimpiai sportágban. Nyu-
gat-Európába is kijuttatta a vízi-
labdacsapatot, ami különösen 
nagy dolognak számított a vidéki 
egyesületek között, a 70-es évek-
ben. Lokálpatrótizmusára jellem-
ző, hogy a 70-es évek végén nem 
fogadta el a kanadai szövetsé-
gi kapitányi felkérést sem, mert 
sohasem akarta elhagyni a szü-
lővárosát. Nagyon büszke lenne, 
ha láthatná három fiú unokáját is 
vízilabdázni, mivel ritka a három 
generációs vízilabdás család. 

– Fiaként hogyan éli meg, hogy 
édesapja nevét viseli a szentesi 
sportuszoda?

– Nagyon megható ez a szá-
momra. A volt tanítványai, já-
tékostársai és az akkori egye-
sületi elnök részéről indult el ez 
a kezdeményezés, melyért kö-
szönettel tartozom. Az életünk 
nemcsak a családi fészekben ta-
lálkozott, hiszen volt olyan, hogy 
én az első képviselő-testület tag-
ja voltam, míg ő a polgármes-
ter, illetve Hódmezővásárhelyen 
vízilabdaedzőm is volt fél éven 
keresztül. 

– Melyek azok a tulajdonságok, 
melyeket útravalóul hagyott?

– Mindenféleképpen a tisz-
teletet, a kitartást és a küzdeni 
akarást említeném. Ez a munká-
ban és a sportban is jellemezte. 
Maximalista volt mindenben és 
ugyanezt a hozzáállást várta el 
másoktól is. A családja, a vízilab-
da, és Szentes szeretete volt a 
legfontosabb az életében.

– Vajon mit szólna, ha látná, 
hogy róla nevezik el a szentesi 
sportuszodát? 

– Nagyon boldog és megha-
tódott lenne. Már a díszpolgári 
címnél is nagyon elérzékenyült, 
mert sohasem gondolkodott el-
ismerésekben. Mindig is büszke 
volt szüleire, és arra, hogy szü-
lei, szabóként hittek benne és 
támogatták abban, hogy elvé-
gezhesse az egyetemet, elérhes-
se céljait. Soha nem felejtette el, 
honnan indult el. Igen, örülne, 
ha láthatná.

Majzik Attila

Ritmusos zene, egészséges, 
egyben fantasztikus ételek, 
remek társaság és jó hangulat 
jellemezte az első EFItt Sport-
napot, ahol mindenki megis-
merhette, nem is olyan nehéz 
életmódot váltani.

Nem titkoltan hagyományte-
remtő szándékkal rendezte meg 
a Szentesi Egészségfejlesztési 
Iroda az első EFItt Sportnapot, 
ahol az egészségtudatos élet-
mód volt a középpontban.

Nem volt hiány változatos 
programokban, a szervezők ren-
geteg mozgásformát igyekeztek 
belesűríteni a sportnapba, hogy 
mindenki megtalálja a kedvére 
valót. Bátran lehetett választani 
a deep work, a boksz aerobik, a 
pilates, a Nippon Zengo, a zum-
ba, a fitstep, a jóga és a funkci-

onális edzések közül, sőt még 
Szalka Andi is „hazatért” egy pör-
gős high energy edzést tartani.

Persze a testmozgáson kívül 
nagy hangsúlyt fektettek a pre-
vencióra is, így a sportprogra-
mokon kívül véradással, rizikó-
szűrésekkel és a Nyári János által 
készített egészséges ételek kós-
tolójával is várták az érdeklődő-
ket a Dr. Papp László sportcsar-
nokban.

Az életmódváltást mindenki-
nél egy belső indíttatásnak kell 
kiváltania. Néha ez az első lépés 
a legnehezebb, ebben segített 
ez a sportos nap is.

Antal Balázs Tibor, a Fidesz 
frakcióvezetője érintettként is 
be tudott számolni a szemlélet- 
és életmódváltás fontosságáról.

– Az egészséges életmódhoz 
hozzátartozik a mozgás, men-
tálisan jobb tőle az ember telje-
sítőképessége, fizikálisan jobb 
erőben van és a kitartása is nő. 
Amikor a második-harmadik kört 
futom a ligetben, akkor néha 
szeretnék kiszaladni a forgóka-
punál, hogy most már elég volt, 
de még egy-két kört mindig bír 
az ember – mesélt el egy szemé-
lyes történetet a képviselő, aki 
kiemelte, az EFItt Sportnap cél-
ja az volt, hogy megmozduljon 
Szentes és elinduljon a városban 
egy olyan változás, ami segíti az 
egészségünk megőrzését.

Lapunknak dr. Kalmár Mihály, 
a szentesi Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház főigazgató-
ja az eseményt szervező Egész-
ségfejlesztési Iroda munkájával 
kapcsolatban elmondta, a cél-
juk: az emberek olyan tudatos 
életformára nevelése, hogy mi-
nél tovább megőrizzék az egész-
ségüket.

– Ha már gyógyításra kerül a 
sor, az már az egyénnek sem jó, 
és sokkal drágább megoldás is, 
mint ha valaki a saját egészségét 
őrzi meg. A nyugati államokban 
az emberek már tudatosabban 
élik ezt az életet, mint a magya-
rok. Az Egészségfejlesztési Iro-
da arra szeretné nevelni Szen-

tes és a térség lakosait, hogy 
egy pici életmódváltással na-
gyon sok minden megelőzhető, 
sőt, bizonyos betegségformák 
vissza is fordíthatók – emelte ki 
az egészségtudatos szemlélet-
mód fontosságát dr. Kalmár Mi-
hály. A kórház főigazgatója el-
mondta, az iroda munkatársai 
abban nyújtanak segítséget, ho-
gyan váltson valaki életmódot, 
az EFI által szervezett klubok-
ban szaktanácsokkal látják el az 
érdeklődőket. – Magyarorszá-
gon az egészségügyi ellátás jár 
mindenkinek, de legfőképp ne-
künk magunknak kell megőrizni 
az egészségünket. Nem kell min-
denkinek olimpiai bajnoknak 
lenni és világcsúcsokat döntö-
getni, de ki kell mozdulni, fel kell 
kelni a fotelből a tévé elől és ak-
kor már legyőztük önmagunkat. 
Ha elkezdik a mozgást, egy idő 
után hiányozni fog, örömüket le-
lik benne, és onnantól kezdve az 
életminőségük is nagymérték-
ben megváltozik – fogalmazott 
dr. Kalmár Mihály.

Azért, hogy ez a bizonyos élet-
minőség pozitívan változzon, 
mindenki tett egy lépést az EFItt 
Sportnapon. Elnézve az izzadó, 
de mosolygós arcokat, biztosak 
lehetünk benne, hogy jövőre 
folytatása következik!

Méltó név a sportuszodának

P á r  l é p é s  a z  e g é s z s é g é r t
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„Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem 
vele kezdődött” – írta Sütő 
András erdélyi magyar író. A 
tisztelet, a hála és a megbe-
csülés jegyében Szentes Város 
Gondozási Központjának II. sz. 
Idősek Klubjában is ünnepsé-
get rendeztek az idősek világ-
napja alkalmából. 

Elsőként Szatmári Nagyné Bar-
na Edit, a klub vezetője üdvözöl-
te a vendégeket, köztük önkor-
mányzati képviselőket, Puskásné 
Halál Ágnest, a gondozási köz-
pont vezetőjét, Dányiné Nagy 
Andreát, a Dr. Sipos Ferenc Par-
kerdő Otthon igazgatónőjét, va-
lamint Szebellédi Annát, az intéz-
mény egykori igazgatónőjét.

– Azon a bizonyos papíron, 
amelyen az élettapasztalatok 

sorakoznak, még vannak olyan 
sorok, amelyeket meg szeretne 
valósítani az ember. Valahová el-
jutni, megismerni valakit – fogal-
mazott beszédében Szirbik Imre 
polgármester, hozzátéve, hogy 
még hátra kell lennie azoknak a 
napsugaras napoknak, amelye-
ken ezek az álmok megvalósul-
nak. Mert a hosszú, szép őszre – a 
szó átvitt értelmében is –, szük-
ségünk van. Az ünnepi műsort a 
Farkas Antal utcai óvodások mo-
solyfakasztó, mondókás fellépé-
se nyitotta, amelyet a klub dol-
gozóinak és lakóinak produkciói 
is színesítettek. Utóbbiakban ki-
séri lakodalmast láthattak, és 
szép verseket is hallhattak a je-
lenlévők. Köszöntötték a nem-
régiben nyugdíjba vonultakat 
is. Az összejövetel a Váczi József 
klubtag által készített bográ-
csos csirkés tarhonya elfogyasz-

tásával zárult. A rendezvényt 
Antal Balázs Tibor, Fidesz frak-
cióvezető és Hevesi Tulipán Edit 
mellett Dömsödi Mihályné ön-
kormányzati képviselő is támo-
gatta. Lapunkkal megosztotta, 
úgy látja, hogy az idősek szoci-
ális ellátási rendszere kimagas-
lóan jó a városban, a gondozási 
központ keretén belül négy klub 
szakmailag és emberileg is fog-
lalkozik a szépkorúakkal. Ehhez 

hozzátartozik a két idősek ott-
honának szakmai munkája is. Ki-
emelte, hogy a II. sz. Idősek Klub-
jába bárki betérhet, ebédet vihet 
haza, és bekapcsolódhat a prog-
ramokba is. – Másrészről a házi 
gondozói hálózat is jól műkö-
dik. Természetes dolog az, hogy 
az egyedül élők akár jelzőrend-
szeres házi gondozás keretében 
is igényelhetnek ellátást – zárta 
gondolatait.

Az időseket ünnepelték

Darók József

Várandósan tartott edzést 
az EFItt-egészségnapon Szal-
ka Andrea (képünk előteré-
ben), a fővárosban aerobik 
trénerként karriert befutott, 
szentesi származású hölgy. 25 
éves koráig itt élt, manapság is 
rendszeresen hazajár. 

Tánccal indult egykoron a 
sportolói karrierje. – Az A osz-
tályban hagytuk abba, területi 
magyar bajnoki 2. helyezés volt 
a legjobbunk a párommal – idéz-
te fel emlékeit kérésünkre Szalka 
Andrea a sportcsarnokban, miu-
tán jól megtornáztatta a szentesi 
lányokat-asszonyokat. Verseny- 
eredmények ezután is voltak 

Andi életében, méghozzá kivá-
lóak, de a sportág már változott. 
– Még itt, Szentesen kezdtem 
aerobikozni Gombás Gabinál, 
nyaranta, amikor nem táncol-
tunk. Budapestre felkerülve Bé-
res Alexandra termébe jártam. 
Versenyzőként megnyertem a 
12 órás aerobik maratont, még 
2004-ben, de régen is volt!

Erről az extrém megméret-
tetésről a hölgytől megtudtuk, 
a végére, a 12. órára, a döntő-
ben már amolyan „szétlövés-sze-
rű” gyakorlatokat iktattak be a 
szervezők. – A legvégére ket-
ten maradtunk, egy nálam jó-
val idősebb és kb. kétszer akkora 
karatés lánnyal. Egy szerencsém 

volt: a sérült vállával nem bírta a 
vállgyakorlatot, így a szétlövés-
nél én bizonyultam erősebbnek 
– mesélte Andi. Ilyen fantasz-
tikus állóképességgel számá-
ra egy edzés bizonyára gyerek-
játék, amelyet itt is tartott az 
EFItt-napon, vetettük fel. – Iga-
zából nem tartok sok edzést, a 
legtöbb egy héten 12 volt – nyo-
matékosította az edző. – Tény 
azonban, hogy ha valamiben jó 
vagyok, az az állóképesség.

Andi lokálpatriótának tart-
ja magát. – Látszik, hogy ez egy 
sportváros, látszik az erő, a di-
namika, egyszerűen jó érzés itt 
lenni – fogalmazta meg Andi, 
aki nyaranként edzőtáborokat is 
szervez ide: a Szent Erzsébet is-
kola tornatermébe elhozza ta-
nítványait, még külföldről is, de 
a szentesieket is szívesen látja.

Emlékeztettük, az órája vége 
felé egyszer csak elszállt a zene, 
de ő akkor is folytatta a gyakor-
latok vezénylését, nem engedett 
pillanatnyi szünetet sem a tor-
názóknak. Az Év-edzője címet 
többször is neki ítélték, előfor-
dult, hogy ebben a versengés-
ben Béres Alexandrát és Rubint 
Rékát is legyőzte. – A szakmai 
tudás a kisebb rész, ami inkább 
számít, az alázatosság, az embe-
rekkel való kapcsolat – mondta.

Nem lehetett nem észrevenni, 
milyen formás izmok feszülnek 
rajta. – Magyarországon a hot 

iron edzésmódszer master trai-
nere vagyok, vagyis én tanítom 
az edzőket. Márpedig ez súlyzós 
edzés! Innen vannak az izmaim, 
és én egyébként komolyan hi-
szem, és mindenkinek javaslom, 
hogy a súlyzózás és az aerobik 
együtt jó.

– Nem tudunk nagyon izmo-
sak lenni, külső segédlet nélkül 
ez a maximum, ami rajtam látha-
tó, amit hosszú évek munkájával 
ki lehet hozni. Attól nem kell fél-
nie senkinek, hogy nagyon nagy 
lesz, erre hormonálisan nem tá-
mogatott a női szervezet. 

Más szempontból viszont a 
nők fizikai és mentális erejét 
emelte ki. Andi ugyanis kisma-
ma. – Béres Szandit is megkér-
deztem, ő hat és fél hónap után 
állt le az edzéssel. Csak egy titok 
van: azt csináljuk, ami jól esik, 
amíg nem érezzük, hogy a po-
cak befeszül. Itt most picit töb-
bet tornáztam, mint mostaná-
ban szoktam, de folyamatosan 
veszek vissza a súlyokból, inten-
zitásból.

Szerinte egyértelműen a lá-
nyok a szorgalmasabbak és ter-
helhetőbbek az edzéseken. – A 
mi szervezetünk fel van készítve 
a legnagyobb fizikai igénybevé-
telre, a szülésre. Fejben valahogy 
jobban túl tud menni a határain 
túl egy nő. Arra születtünk, hogy 
boldogok legyünk, jól érezzük 
magunkat, ennek része az étel, 
de az is, hogy ne legyünk na-
gyon túlsúlyosak, mert akkor az 
életminőségünk romlik.

Várandósan is fitt: Szalka Andi
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Hatodik alkalommal ren-
dezte meg Szentes Város Gon-
dozási Központja Kistérségi Ki 
Mit Tud?-ját, ezúttal is osztat-
lan sikert aratva a résztvevők 
körében. 

Sok gyakorlás, önbizalom és 
bátorság kell ahhoz, hogy kö-
zönség elé álljunk, és megmu-
tassuk, hogy mit tudunk, miben 

vagyunk tehetségesek. Különö-
sen igaz ez idős korban. A szép-
korúakat nézve, hallgatva még-
is olyasvalamit kapunk, amit 
tapasztalataik útján csak ők ké-
pesek adni. – Nagyszerű dolog, 
amikor az idős emberek remegő 
hangjukat felvállalva, a verset 
fejből mondva, vagy felolvas-
va a közönség elé lépnek. Sokan 
egy teljes élet örömét, bánatát 
hozzák el egy-egy versben – fo-
galmazott lapunknak Boros Éva. 
A gondozási központ I. sz. Idő-
sek Klubjának vezetőjétől meg-
tudtuk, a felkészülés már hetek-
kel a nagy nap előtt elkezdődött. 
Az énekkar kétszer, háromszor is 
próbált a héten, akik pedig saját 
énekkel vagy kabaréjelenettel 
készültek, még otthon is memo-
rizálták a szöveget. A klubveze-
tő szerint elismerést érdemel 
az ellátottak bátor kiállása, akik 
számára a taps és dicséret so-
kat számít. Hangsúlyozta, hogy a 
klubok azért vannak, hogy azok-
nak, akik egyedül érzik magukat, 
társaságot biztosítsanak. Hogy 
elmondhassák valakinek azt, ha 
nyomja valami a szívüket. Min-
den héten foglalkozásokba kap-
csolódhatnak be, amelyek úgy 
az évszakokhoz, mint az ünne-
pekhez is kapcsolódnak. A szó-
rakozást, kikapcsolódást szol-
gálják a zenés rendezvények is, 
mint például a szüreti bál vagy 

farsangi mulatság. Tóth Sándor 
ötödik alkalommal vett részt a 
Ki Mit Tud?-on. – Az én műfa-
jomban mindig első voltam. Ke-
vesen énekelnek már magyar 
nótát, de én csak azt szeretem 
– fogalmazott a Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdő Otthon lakója, aki most 
bár magyar, de gyorsabb tempó-
jú nótát választott. Hogy miért? 
Azért, mert úgy hallotta, hogy 
ezt jobban szereti a közönség. – 
Sok jó nótám van, amit itt még 
nem énekeltem el. Álmodtam 
róla, hogy én leszek az első 100 
éves az otthonban – jegyezte 
meg Tóth Sándor, akitől minden 
bizonnyal még sok szép magyar 
nótát hallhatunk. – Mi is értéket 
képviselünk. Egymást szórakoz-

tatjuk, neveljük – foglalta össze a 
rendezvény lényegét Vas Gyulá-
né, aki az Éneklek az Úrról című 
egyházi verset szavalta el. Úgy 
véli, a verseny színvonalas volt, 
a fellépők sok munkát fektettek 
produkcióikba, amelyek mind-
mind értékesek. – Szeretünk ké-
szülni, tanulunk belőle. Amellett, 
hogy megmutatjuk képessége-
inket, klubtársainkat is szóra-
koztathatjuk – tette hozzá. Az I. 
számú Idősek Klubját 8-9 éve ke-
resi fel, saját megfogalmazásá-
ban azért, hogy hasznossá tegye 
magát. Kiemelte, hogy a klub-
ban előadásokat hallgathat, kéz-
műves foglalkozásokon vehet 
részt, tornázhat és bibliaórákat is 
látogathat. 

K i s t é r s é g i  K i  M i t  Tu d ?  –  h a t o d j á r a  i s

Véradások
A Csongrád Megyei Dr. Bu-

gyi István Kórház és a Ma-
gyar Vöröskereszt Szente-
si Vezetősége minden héten 
kedden és szerdán délelőtt 
7.30-12 óráig, és csütörtök 
délután 14-17 óráig tart vé-
radást a Vérellátó Állomá-
son. Ezen kívül kiszállásos 
véradásokat is szerveznek 
október 17-én 8.30 és 12 
óra között a Zsoldos Ferenc 
Szakközépiskola és Szakis-
kolában. Október 24-én, 10 
és 13, valamint 17 és 19 óra 
között a Legrand Zrt. faházá-
ban. Október 25-én 15 és 18 
óra között Fábiánsebestyén-
ben az Egészségházban, il-
letve október 26-án 15-től 17 
óráig Eperjesen, a Veres Pé-
ter Faluházban.

Október 17-21.
Hétfő
Karalábé leves
A menü: Zöldséges húsos 
rakott tészta
B menü: Gombás tokány, 
galuska
C menü: Gesztenyével töltött 
borda, rizs köret
Kedd
Csontleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Rántott karfiol, 
burgonya, tartármártás
C menü: Párizsi szelet, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Zöldbableves
A menü: Görögös pulykaragu, 
rizs köret
B menü: Rakott burgonya
C menü: Gombás töltött bor-
da, vegyes köret, savanyúság
CSütörtöK
Gyümölcsleves

A menü: Tanyasi töltött borda, 
vegyes köret
B menü: Natúr csirkemell 
sajtmártással, párolt zöldség, 
rizs köret
C menü: Rántott sajt, rizsköret, 
tartármártás
PénteK
Babgulyás
A menü: Hortobágyi húsos 
palacsinta
B menü: Mákos 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

Hering Viktor

Több kerékpárt is elloptak az 
elmúlt napokban a városunk-
ban. Többek között az Apponyi 
térről, a Szabadság térről és az 
Attila utcából is eltűnt egy-egy 
jármű.

Élettársát jött meglátogatni 
egy férfi az egyik épülethez, ám 
oda nem engedték be, aminek 
az lett a következménye, hogy 
a férfi betörte az épület ablakát. 
Ellene garázdaság miatt indult 
eljárás. 

Néhány héttel ezelőtt már mi 
is beszámoltunk arról a tolvaj-
ról, aki az egyik szentesi üzlet-
ből csokoládét lopott, de elfog-
ták a rendőrök. Nos, a férfi ismét 
megpróbálkozott, újra csokolá-
dét szeretett volna fizetés nél-
kül kivinni ugyanabból az üzlet-

ből, mint néhány hete, de ezúttal 
sem járt sikerrel.

Közúti ellenőrzés során „bu-
kott le” összesen hét gépjármű-
vezető egy hét leforgása alatt, 
mert ittasan ültek volán mögé. 
Az elmúlt héten már lapunk is írt 
arról, hogy az elektromos kerék-
párok vezetőire is a zéró-toleran-
cia vonatkozik, tehát nekik sem 
szabad fogyasztaniuk egy korty 
szeszesitalt sem, ha járművüket 
használni szeretnék.

Az egyik áruház előtt, a bevá-
sárlókocsiban hagyta táskáját 
egy hölgy, benne okiratokkal és 
készpénzzel. Nem sokkal később 
a pénztárca és az okmányok is 
előkerültek, a hölgy pedig kö-
szönetet mondott a rendőrség 
munkatársainak a gyors és haté-
kony felderítésért.

I s m é t  a k c i ó b a n
a  c s o k i t o l v a j
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Halupa Eszter

Az ember minden nap ta-
nul valami újat. Én szomba-
ton az EFItt Sportnapon rövid 
érzékenyítő tréningen elsajá-
títottam, hogy miként tudok 
segíteni egy látássérült/vak 
személynek átkelni az úttes-
ten, hogyan tudom egy szék-
hez vezetni, melyre le tud ülni. 
Szerencsére sokszor tapasz-
talunk segítő szándékot, de 
emellett fontos, hogy jól, és 
helyesen tudjunk segítséget 
nyújtani.

Október 15-e 1969 óta a Fe-
hér bot napja. Ekkor picit több 
figyelem irányul a látássérült/
vak személyekre. Ennek a nap-
nak a legfőbb célja, hogy felhívja 
a figyelmet, a látássérült/gyen-
génlátó/aliglátó/vak speciális 
segédeszközzel élő személyek 
sajátos élethelyzetére, keresve 
gondjaik megoldásának lehe-
tőségeit. Heti Szentesi Hősünk, 
Csontos- Dér Veronika, a Látássé-
rültek Délalföldi Egyesülete civil 

szervezetének elnöke, felnőtt-
ként veszítette el látását, melyről 
őszintén mesélt lapunknak. 

– Valóban látóként éltem a 
mindennapjaimat és 10. éve lesz 
már, hogy elveszítettem a látá-
somat. Egyik nap még látóként 
dolgoztam nővérként, másnap 
reggelre pedig már úgy ébred-
tem, hogy megvakultam. Nem 
volt időm rákészülni – gondol 
vissza arra a napra Csontos-Dér 
Veronika, amikor elveszítette 
látását. Előadásai, érzékenyítő 
tréningjei alkalmával mindig ki-
emeli a szűrővizsgálatok fon-
tosságát, hiszen a saját bőrén 
tapasztalta meg azt, hogy mi-
lyen következményei lehetnek 
a cukorbetegség nem megfele-
lő karbantartásának, táplálkozá-
si szokásoknak és a testmozgás 
hiányának. Az ő esetében zöld-
hályog kialakulásához, a magas 
szemnyomás és a retina leválá-
sa látás elvesztéséhez vezetett. 
Szemmozgató izmai maradtak 
csak meg. – Egyedül nehéz egy 
ilyen élethelyzetet feldolgoz-

ni minden embernek. Szeren-
csés vagyok, hiszen a családom 
is mindig mellettem állt, és meg-
felelő rehabilitációs szakembe-
rek tanítottak meg a speciális se-
gédeszközök használatára. Ami 
a teljes élethez a legfontosabb, 
az egy egészséges életigenlő 
ösztön. Akarjon úgy élni az em-
ber, hogy be tudjon illeszkedni 
a „látó” társadalomba. A párom-
mal, aki jól látó, van egy 18 éves 
lányunk, róla is gondoskodnunk 
kell – meséli a LÁTDE elnöke, aki 
három hónapig tartó tanfolya-
mon vett részt, a Vakok Állami In-
tézete elemi csoportjában, bent-
lakással, miután megvakult. A 
személyes élmény feldolgozásá-
ban, a fehér bottal való közleke-
désben, és a mindennapi háztar-
tási tevékenységek ellátásában 
mutattak irányt az intézmény-
ben. Emellett, az informatika se-
gítségével a távolságot is áthi-
dalták. Veronika képes e-mailt 
írni, skype-olni, excel táblázatot 
kezelni, egyszóval kommunikál-
ni. – A rehabilitáción való rész-
vétel nagymértékben hozzátett 
ahhoz, hogy Tiflo- Gyógypeda-
gógus lettem, így érzékenyítő 
tréningeket is tarthatok, rend-
szeresen hívnak esélynapokra, 
iskolákba, cégekhez, ahol a lá-
tássérült személyekkel kapcsola-
tos érzékenyítő technikák elsajá-
títását mutatom meg. 

– Nincsenek véletlenek. Az 
élethelyzet, amibe kerültél, mit 
hozott az életedbe? – kérdeztük.

– Az ember élete végéig pró-
bálkozik, mindig tanul valami 
újat – válaszolta Veronika. – A 
megvakulástól indulva, vakon 

meg kellett tanulnom újra nő-
nek, feleségnek, anyának len-
nem. Nem utolsó sorban el-
végeztem a rehabilitációt, 
szakembernek mondhatom ma-
gam, létrehoztuk a Látássérültek 
Délalföldi Egyesülete elnevezé-
sű civil szervezetet. Büszke va-
gyok arra, hogy rajtam kívül van 
még 9 LÁTDE alapító személy, 
akik hasonlóképpen gondolkod-
nak mások segítségnyújtásáról, 
mint ahogy én. Büszke vagyok 
arra is, hogy nemcsak Szentesen, 
hanem Csongrádon és Makón 
is van LÁTDE helyi irodánk. Sze-
geden van a székhelyünk, illet-
ve folyamatban van, hogy az I-es 
számú SZTK rendelőben tudjuk 
fogadni a frissen látássérülté vált 
személyeket, akiket a rehabilitá-
ció útján, vagy a munka világá-
ba való visszakerülésben tudunk 
támogatni. Feladat van bőven. 
A látássérült személyeknek sze-
retném megmutatni, hogy nincs 
kilátástalan élethelyzet, csak a 
speciális technikákat kell elsajá-
títani. A megfelelő lehetőségek 
megvannak, mi az irányt tudjuk 
megmutatni, hogy merre érde-
mes elindulni. A sors, és a jóisten 
ezt adta, úgy érzem, azt szeret-
né, hogy a hozzám hasonló sors- 
társaimnak példát tudjak mu-
tatni, hogyan lehet egészsége-
sen, boldogan, családban, mun-
ka mellett másokért tenni. Ha én 
adok 5 százalékot magamból, te, 
mint látó adsz 5 százalékot ma-
gadból és minden ember ad eny-
nyit, akkor tudunk egymásnak 
segíteni. Ha csak egy apróságot 
teszünk a másikért, már egy jobb 
világot élhetünk. Azt gondolom, 
hogy ez lenne a cél, törekedjünk 
arra, hogy jók legyünk és szeres-
sük egymást. 

Nincs lehetetlen

Péntek (október 14.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 A lány a vonaton
18:15 Inferno
20:30 Inferno
Szombat (október 15.)
14:00 3D A kis kedvencek titkos élete
16:00 3D Kubo és a varázshúrok
18:15 Inferno
20:30 Inferno
Vasárnap (október 16.)
12:15 3D A kis kedvencek titkos élete
14:00 3D Kubo és a varázshúrok
16:00 A lány a vonaton
18:15 Inferno
20:30 Inferno
Hétfő (október 17.)
16:00 3D Kubo és a varázshúrok
18:15 Inferno

20:30 Inferno
Kedd (október 18.)
16:00 A lány a vonaton
18:15 Inferno
20:30 Inferno
Szerda (október 19.)
16:00 3D Kubo és a varázshúrok
18:15 Inferno
20:30 Inferno
Csütörtök (október 20.)
14:30 3D Kubo és a varázshúrok
16:15 Lángelmék
18:15 Jack Reacher: Nincs visszaút
20:30 Inferno
Péntek (október 21.)
14:30 3D Kubo és a varázshúrok
16:15 Lángelmék
18:15 Inferno
20:30 Jack Reacher: Nincs visszaút

Moziműsor
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

Nekünk Szentes számít!
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Palicska Irén

Végérvényesen beköszön-
tött az ősz. Nyirkos, esős, hi-
deg, az embernek még az orrát 
sincs kedve kidugni a barlang-
jából. Meleg takaró, forró tea, 
egy jó film, nincs is ennél kelle-
mesebb időtöltés a rossz idő-
ben. Ha egyedülállóak vagyunk, 
vagy épp párban élünk. A gyer-
kőcök azonban gondoskodnak a 
kinti kikapcsolódásról is. Nem le-
het mindig otthon kuksolni. Illet-
ve lehet, csak akkor megint jön a 
lelkiismeret-furdalás, hogy ki se 
mozdultunk a lakásból.

Kihasználva a meleg szeptem-
ber végi napokat, mi is sokat vol-
tunk a szabadban Gergővel. Az 
egyik délután kipróbáltuk a ját-
szóteret a ligetben. A már meg-
szokott baba-mama párossal, 
Eszterrel és Anitával vágtunk 
neki a nagy kalandnak. Nem po-
énból írom, hiszen egy 10 hóna-
posnak és egy egyévesnek sze-
rintem igenis kaland bármilyen 
kikapcsolódás. Hinta, homoko-
zó, libikóka, mászóka, csúszda, 
gyerekek, felnőttek, idegenek, 
akikkel lehet ismerkedni. 

Fél négykor mi voltunk az első 

látogatók. A hinta nem ismeret-
len Gergő számára, hiszen ott-
hon is használjuk, mégis morco-
san fogadta, ahogy beültettem. 
Biztos a formája volt szokat-
lan számára, de szó szerint ha-
mar belelendült a hintázásba. A 
csúszdán is lesiklottunk, persze 
csak biztonságosan, anya két ke-
zében. Jöhetett a játék a homo-
kozóban. Eszter hozott kis vöd-

röt, formákat, szitát, lapátot, 
gereblyét, amivel Gergő hálát-
lanul fejbe is verte. Nem elég, 
hogy kölcsön kapjuk a kelléke-
ket, még verekszünk is. 

Négy óra után lassan bené-
pesült a játszótér. A nagyobbak 
már birtokba vettek mindent, a 
legkisebbek a babakocsiban pi-
hentek. Fáradt anyukák rohan-
gáltak a hiperaktív csemeték 
után, kicsit enervált apukák lök-
ték a hintát, volt aki, csak leült a 
padra, szabadon engedte a gye-
reket, és néha felnézett a tele-
fonjából. 

Gondoskodó mami lévén 
uzsonnát is csomagoltam a 
„hosszú” útra, meg ne éhez-
zen a gyerek. Őszi gyümölcsö-
ket, körtét, szőlőt, (amit még ki 
is magoztam) és szigorúan teljes 
kiőrlésű lisztből készült kekszet 
tettem a piknik kosárba. Mond-
juk, én szívesebben letoltam vol-
na egy citromos-mandulás sü-
tit, Anita fel is ajánlotta, hogy a 
ligetbe jövet beszalad a cukrász-

dába, de most legyőztem a szén-
hidrát-függőségemet, és lebe- 
széltem róla. Valószínűleg Ger-
gő is jobban örült volna valami 
finomságnak, de vele szemben 
szigorú vagyok. Csak kétheten-
te a nagyszülőknél dorbézolhat, 
és valahogy neki is jobban csú-
szik a csülökpörkölt és a brin-
dzás haluska, mint az én fitness-
kajáim. 

Az uzsi után visszaültünk a 
homokozóba, a hintába és még 
egyszer kipróbáltunk mindent, 
majd lassan vacsoraidő lévén, el-
kezdtünk szedelőzködni. Gergő 
sapkát is kapott, ami az út végé-
re szőrén-szálán eltűnt. Tudtam, 
hogy megkötőset kell a fejé-
re adnom, mert a többit leveszi. 
Valószínűleg most is ez történt. 
Amíg trappoltam haza, a gyerek 
kidobta a kocsiból a sapkáját, én 
meg nem vettem észre. Vissza-
fordultunk megkeresni, de hiá-
ba. Ha valaki talált a ligetben egy 
kék mintás gyereksapkát, kérem, 
adja le a szerkesztőségben! 

Baba a fedélzeten

Ujjé,  a  l igetben nagyszerű!

Darók József

Iskola-, látogató- és család-
barát múzeumot szeretnének 
megvalósítani a Koszta József 
Múzeumban, s ennek talán 
legfontosabb területe a mú-
zeumpedagógia. Az idei tan-
év elején a közgyűjtemény is 
megtartotta évnyitóját. 

A váltás nem könnyű idősza-
kát éli ezekben a hetekben a 
múzeumpedagógia a Koszta 
József Múzeumban, de bízunk 
benne, zökkenőmentes lesz, és 
a megszokott minőséget tudjuk 
nyújtani – kezdte beszédét az 
évnyitón dr. Béres Mária. Az in-
tézmény igazgatója elmondta, 
az elmúlt tíz évben nagyon so-
kat dolgoztak azért, hogy a mú-
zeumi oktató munka kiteljesed-

jen, a városban és térségében 
is. Bemutatta az iskolákat kép-
viselő pedagógusoknak a mú-
zeumi önkéntesből az átmeneti 
időszakra a múzeumpedagógai 
feladatokat elvállaló Pintér Lász-
lónét, akit sokan már jól ismer-
hetnek, hiszen a Koszta-iskolá-
ban sokáig tanított. A nyugdíjas 
tanárnő foglalta össze az in-
tézmény pedagógiai kínálatát, 
melyben szerephez jut mind a 
négy kiállítóhely, a megyehá-
zi központ mellett a Fridrich fé-
nyírda, a Péter Pál Polgárház és 
a Csallány Gábor Kiállítóhely is. 
A diákokat történeti, régésze-
ti, helytörténeti, képzőművé-
szeti és néprajzi foglalkozások-

kal várják, melyeket az adott 
szakterületek képviselői vezet-
nek majd. Interaktivitásra tö-
rekszenek, így például felfedező 
módszerrel, önállóan ismerked-
hetnek meg a kiállításokkal a 
gyerekek. Lehetőséget kínálnak 
a diákoknak, hogy betekintse-
nek a színfalak mögé, s rendha-
gyó tanórák izgalmas helyszíne 
is lehet a múzeum. A foglalkozá-
sok a témákhoz kapcsolódva, a 
múzeumban őrzött műtárgyak 
bemutatásán, power pointos 
előadásokon, szituációs játéko-
kon és kézműveskedés kereté-
ben az adott kort megidéző tár-
gyak készítésén alapulnak. A 
múzeumpedagógiai kínálatot 

egy füzetben is összegyűjtöt-
ték, ennek lapjain találkozhat 
az érdeklődő az alábbi érdekes 
témákkal is: kiderülhet, hogyan 
dolgoznak a régészek, barbá-
rok voltak-e a Barbaricum lakói, 
de ismereteket lehet szerezni a 
honfoglalás koráról, vagy ép-
pen az Árpád-kori gazdálkodás-
ról is. A helytörténeti vonatko-
zású foglalkozásokból a város 
címerétől a szabadságharc ka-
tonáinak viseletéig számos ér-
dekes múzeumi tanórát választ-
hatnak az iskolák az osztályaik 
számára. Egyéb foglalkozások 
is kérhetők, így például jeles na-
pokhoz, ünnepekhez köthető 
témanapok.

Széles múzeumpedagógiai paletta

AMERIKAI típusú, 170 m2-es 
ház 26 millió forintért eladó. Telefon: 
70/506-6162

SZENTESEN, a Rákóczi Ferenc 
utcában régi építésű nagy portás csa-
ládi ház eladó. Tel.: 30/3628-632

MŰKÖRÖMÉPÍTÉST, géllakk 
készítést vállalok olcsón. Gyere és 
próbáld ki gyorsabban kötő UV lám-
pámat! Tel: 06-20/498-0830

HASZNÁLT mosdókagyló csapte-
leppel, konyhaszekrény, gáztűzhely és 

gázkonvektorok, bejárati ajtó, üvege-
zett üzletajtó eladó. Telefon: 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.

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

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

SZENTESI kemencében sült búza 

csíramálé a megszokott zöldségesek-
ben és a boltokban kapható. A háznál 
minden pénteken és szombaton 9-17 
óra között. Deák F. u. 75.

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, 
eladó. Tel.: 30/855-0989

H I R D E S S E N I N G Y E N
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Csepeli Dóra

Ki milyen kávét fogyaszt? 
Ezt nagyban meghatározza a 
kor, életforma, napszak, ízlés 

és manapság egy új őrület is, 
mely a fiatalok körében hó-
dít, a kávédivat. A különbö-
ző social média felületeken 
népszerűvé vált a kávéval 
való pózolás, melynek elen-
gedhetetlen feltétele, hogy a 
kávéd passzoljon a stílusod-
hoz. 

Egy friss kutatás szerint sok 
mindenre lehet következtet-
ni az emberek kávéfogyasztási 
szokásaiból.

Az eszpresszó-kedvelő: Veze-
tő személyiségek, kitartó dol- 
gozók, adrenalinfüggők fo-
gyasztják előszeretettel a 
presszókávét. Állítólag a leg-
jobb szeretők cukor és tej nél-
kül isszák.

A tejeskávé-ivók: Gyakran 
szeretetéhes, bohókás szemé-
lyek kedvence a latte. A tejes-
kávé-fogyasztók gyakran önbi-
zalomhiányosak.

A kapucsínó-függő: Optimis-
ta, nyitott, könnyed és bohókás 
a kapucsínót kedvelő ember. 
Nagyon kritikus, a párválasz-
tást illetően is.

A koffeinmentes-kávés: Gyak-
ran az egészség megszállottjai 
választják a koffeinmentes ká-
vét. A decaf kedvelői általában 
nem szeretik a kockázatokat. 

Kávé mézzel: Az ínyencek vá-
lasztása, akik szeretik kényez-
tetni magukat, jókedvűek és 
mindig az élet napos oldalát 
nézik.

Néhány porcelánfilc segítsé-
gével pedig még a reggeli sze-
ánszot is egyedivé tehetjük! 

Ahány ember annyi kávé, de 
bármilyet is választunk, fotóz-
zuk, pózolunk vele, mutogat-
juk és isszuk, így vagy úgy, de 
szeretjük.

Amilyen a kávéd, olyan a személyiségedTr e n d i

Csepeli Dóra

Robert Masello az Egyesült Ál-
lamok egyik legsikeresebb tör-
ténelmi és misztikus krimi írója, 
aki külföldön már minden köny-
ves sikerlistát meghódított és re-
gényeit 15 nyelvre fordították le. 
A díjnyertes újságíró elméjéből 
olyan izgalmas, letehetetlen ka-
landregény pattant ki, amelyben 
a modern tudomány csap össze 
az ősi természetfeletti erőkkel.

1944-ben még javában dúl a 
második világháború, amikor az 
amerikai hadsereg ifjú hadna-
gya, Lucas Athan egy egyipto-
mi sírboltból származó szarko-
fágot talál az elzász-lotaringiai 
hadszíntéren. A Princeton Egye-
temre szállított kőláda rejtélyeit 
csak Lucas tudja megfejteni a te-
hetséges ifjú régésznő, Simone 
Rashid segítségével. 

Ezek a rejtélyek magának Al-
bert Einsteinnek a sötét jósla-

tait cáfolhatják vagy erősíthetik 
meg. 

Lucas és Simone a szarkofág 
különös tartalmának vizsgála-
ta közben akaratukon kívül a vi-
lágra szabadítják a jó és a gonosz 
erőit. A világ sorsa innentől fog-
va nemcsak Einstein professzor 
titkos kutatómunkájától függ, 
hanem attól is, hogy Lucas ké-
pes-e legyőzni egy minden ed-
diginél elképzelhetetlenebb ere-
jű, démoni ellenséget. 

Robert Masello: Az Einstein-prófécia
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125 éve történt: Újszentes alapítása

7 6 8  s ze n te s i  e l h a g y t a  s z ü l ővá ro s át

HELÓTA BIOKERT
a Garaboly gasztropiacon október 15-én, szombaton.

Műtrágya- és vegyszermentes zöldségek
és az ezekből készített termékek.

Paprikák 500 Ft/kg
(TV, kápia, kocsolai, bocskor, blondy, jalapeno, habanero, chili...)

Paraditóka 600 Ft/0,75 liter (800 Ft/liter)

Lecsó 800 Ft/0,72 liter (1111 Ft/liter)

Bio kajszilekvár (cukor- és tartósítószer-mentes)

1000 Ft/0,72 liter (1388 Ft/liter),

paprikakrém 1000 Ft/0,5 liter (2000 Ft/liter).

Tel.: 20/453-5350 • Facebook: helotabiokert

HIRDETMÉNY
Szentes Város Önkormányzata az 5/2016.(I.14.) számú

KT határozat alapján pályázat útján kedvezményes áron
eladásra meghirdet 2 db építési telket Nagyhegyen, 

a Gilicze Antal utcában, valamint meghirdeti
az Új utca 7. szám alatt levő 489 m2-es építési telket 4.650.000 Ft+áfa,

és a Vajdatelepen levő 3.142 m2-es telket 2.850.000 Ft+áfa áron.
A pályázati kiírások átvehetők a polgármesteri hivatal 
226. számú irodájában (Szentes, Kossuth tér 6. szám). 

Az ingatlanokkal és a pályázatokkal kapcsolatban 
felvilágosítás kérhető a 63/510-343-as telefonszámon.

A pályázatok beadási határideje: 2016. november 15. 
A pályázati kiírás a www.szentes.hu/pályázatok/eladó ingatlanok 

oldalon is megtalálható az interneten.

Újszentesi református templom

Labádi Lajos

A történelmi szakirodalomból 
ismert, hogy a Temesköz terüle-
tét a magyarság a honfoglalás 
után közvetlenül benépesítet-
te. A középkorban viszonylag sű-
rűn lakott, virágzó magyar vidék 
volt. Magyar lakossága a törökök 
elleni háborúkban, különösen 
Temesvár 1552-ben történt eles-
te után elpusztult vagy elmene-
kült. Az elnéptelenedő terület-
re a XVII–XVIII. század folyamán 
román, szerb és német népes-
ség települt. A török hódoltság 
megszűntével a bécsi kormány-
zat nem csatolta vissza Magyar-
országhoz a területet, hanem 11 
vidékre osztva Temesi Bánság 
néven külön kormányozta. Erre 
az időre esik a német telepesek 
beköltözése. A Temesköz terü-
lete csak 1778-ban került vissza 
közigazgatásilag Magyarország-
hoz. Ezt követően kezdődött 
meg a magyar lakosság visszate-
lepülése, elsősorban Szeged kör-
nyékéről és a Tiszántúlról. A ma-
gyar jellegű községek többsége 
a XIX. század végén jött létre a 
magyar kormány telepítési akci-
óinak következtében.

A szentesiek 1889 őszén sze-
reztek tudomást a kormány te-
lepítési programjáról. A Szente-
si Lap szeptember eleji számai 
pártolólag foglalkoztak a kér-
déssel, hangsúlyozva a kormány 
hazafias szándékát. A szóban 
forgó újság a telepítés céljáról a 
következőket írta: „A kormány a 
Temes vármegye területén levő 
államkincstári birtokokra, me-
lyek ma sváb és román bérlők 
kezein vannak, magyar, s külö-
nösen alföldi néppel telepített 
magyar falvakat akar csinálni… 
Mivel ilyenül a hazafias irányú, 
tiszta magyar ajkú alföldi nép kí-

nálkozik legalkalmasabbnak, an-
nál fogva a kormány óhaja az, 
hogy a telepítendő első falu né-
pét Csongrád vármegye, esetleg 
Szentes adná ki.”

A telepítési mozgalmat Sima 
Ferenc lapszerkesztő, későbbi 
országgyűlési képviselő karol-
ta fel. Az új falu létrehozására ki-
szemelt hely a temesszentandrá-
si kincstári uradalomhoz tartozó, 
Temesvártól 6 kilométer távol-
ságban fekvő Vadászerdő kiir-
tott részén terült el. Sima Ferenc-
nek újságja segítségével sikerült 

az érdeklődést felkeltenie. A te-
lepülni szándékozók 1890. janu-
ár elején tanácskozásra gyűltek 
össze. A legfontosabb napirend 
a településsel járó birtokszer-
zés feltételeinek megismeré-
se volt. A kedvezményes földvá-
sárlás mellett minden letelepülő 
ingyen kapott háztelket. Márci-
usban a kitelepülők újabb érte-
kezletet tartottak, és már ekkor 
kimondták, hogy a létesítendő 
község neve „Új-Szentes” legyen.

A telepítési okmányok aláírá-
sára 1891. október első napjai-

ban került sor. Kitűnt, hogy 133 
család szánta el magát a kitele-
pülésre, összesen 768 fővel. (A 
családok felekezeti megoszlása: 
126 református, 4 evangélikus és 
3 katolikus.) A legsürgetőbb te-
endőt a házak felépítése jelen-
tette. A lakosok kötelesek vol-
tak a kincstár által ingyen adott 
területen saját költségükön köz-
ségházat, iskolát, óvodát, temp-
lomot és paplakot építeni. Az 
önálló községgé alakulás – egy-
ben a telepítés befejezése – 
1896/97-re tehető. Az Újszentes 
nevet hivatalosan 1910-től hasz-
nálták, addig Vadászerdő néven 
tartották nyilván. A századfor-
dulóra lakóinak száma 1150 főre 
nőtt. (A népesség nemzetiségi 
megoszlása: 90,6% magyar, 5% 
német, 4% román, 0,4% szerb, 
szlovák, egyéb.)  

Kezdetben élénk kapcsolat 
volt az anyaváros és Újszentes 
között. Ez az idők múlásával egy-
re lazult, s 1918 után – az ismert 
történelmi okokból – mondhat-
ni szinte teljesen megszakadt. A 
romániai forradalmat követően, 
1990-ben a két település test-
vérvárosi kapcsolatot létesített, 
és azóta ismét szoros a kapcso-
lat az anyaváros és a hajdan kite-
lepültek községe között.

Ezúton tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
Baranyi Imre Lászlóné
Nagy Terézia Katalin

türelemmel viselt hosszú,
súlyos betegségben elhunyt.


Kívánsága szerint 

csendben eltemették.
Gyászoló család
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Menü október 17-21.
Hétfő – Tojásleves zöldségekkel

A menü: Kelkáposzta főzelék, 
Palócpecsenye

B menü: Bulgur rizottó, csirkecombból
Kedd – Zöldségleves

A menü: Temesvári sertésragu, 
párolt rizs, csemege uborka

Roston harcsa, burgonyapüré
B menü: Gomba szárnyas májjal töltve, 

burgonyapüré, majonéz
Szerda

A menü: Húsleves
Főtt hússzelet, 

cseresznyemártás, nudli

B menü: Csontleves, tésztabetéttel
Rakott karfiol, őszibarackbefőtt

Csütörtök – Bazsalikomos 
paradicsomleves

A menü: Gyros, burgonyapüré
B menü: Csirkemell roston, 

grill zöldség, pirított burgonya
Péntek

A menü: Fejtett bableves, Ízes fánk
B menü: Babgulyás,

Eszterházy sertésszelet, tészta köret
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

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

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Cserháti Sándor. 
Nyereménye a Szentesi Vízilabda Klub 
VIP tiszteletjegye, a 2016/17-es szezon 
összes férfi, női, és utánpótlás mérkő-
zésére. Ezen a héten a Zene-Világ-Zene 
programjában az október 21-i Muzsikás 
együttes koncertre sorsolunk ki páros ké-
peket. Megfejtéseiket küldjék el a 6600 
Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. postacím-
re, vagy a szentesielet@gmail.com inter-
netes címre keddig.

Vízszintes: 1. Witron Mirner önmotiváló 
idézete. 15. Űrmérték. 16. Vallási tan köve-
tői, akik szerint Krisztus nem egy az Isten-
nek, csak hasonlatos hozzá. 17. Házőrzője. 
18. Szúró-, vágófegyver. 20. Menyasszony és 
vőlegény kísérete a lakodalomban. 21. Férfi-
név. 22. Lapfelületek. 24. Tréfálkozik. 26. Az 
Amerikai Egyesült Államok huszonharmadik 

tagállama. 27. Éléstár (ékezetfelesleg). 30. 
Eredendően. 31. Középen alakuló. 32. For-
dítva: vadászeb. 34. Reformálódik, átalakul. 
36. Kórházi osztály. 37. Urán, kén és nitrogén 
vegyjele. 39. Horror vége! 41. Argon vegyje-
le. 42. Pusztít, rombol. 44. Szélkakas része. 
46. Becézett Beáta. 48. Névelővel: alsóvég-
tag. 50. Távolabb. 54. Az idézet második sora. 
59. Baranya megyei település. 60. Lapos az 
elején! 61. Torpiole párosan! 62. Svéd, belga 
és tunéziai gépkocsik jelzése. 63. Szexuális 
szenvedélyre vonatkozó lelki hatás. 66. Ma-
gyar énekes. 68. Lányokkal ismerkedő. 71. … 
foglyai – olasz filmdráma. 73. Suhogni kezd!

Függőleges: 1. Tor. 2. Bevarrás is lehet 
ilyen. 3. Nagy Sándorhoz kötődő legenda: 
arra mondjuk, ami kusza, bonyolult. 4. Macs-
kafark! 5. Női név. 6. Tanulóévek. 7. …ik – 
kopik, használódik. 8. A szervezetben leját-

szódó folyamatok reakciósebességét növelő 
fehérje. 9. Nap, mint égitest angolul. 10. Né-
velővel: vázlatrajza. 11. Mezopotámiai rész-
let. 12. Sporttrófea röviden. 13. Az ördögök 
fejedelméé. 14. Kutyáival. 19. Harcművésze-
ti mesterfokozat. 21. Reális rész. 23. Orosz-
lánnév. 25. Kerti növény. 28. Alakhatárok. 29. 
Ruha eleje! 33. Takarója. 35. Eurázsiai hegy-
láncból. 38. Országos népi kollégiumi szö-
vetség volt – röviden. 40. Felcsigáz, felizgat. 
42. Egyfajta szarvasnak. 43. Az idézet harma-
dik sora. 45. Csen. 46. A szobába. 47. Afrika 
eleje! 49. Élet. 50. Visszafelé: erős, olaszul. 51. 
…ál – meglel. 52. Ehető csigafaj. 53. Csong-
rád megyei községben él. 55. Tölgyfa ter-
mése. 56. Mázol. 57. Elméje. 58. …-suta – 
ügyetlen. 64. Egy – Londonban. 65. Ausztrál 
gépkocsik jelzése. 67. Jojó egynemű hang-
zói. 69. Arzén vegyjele. 70. Harkov vége! 72. 
Középen illő!

Beküldendő a vízszintes 1., 54. és füg-
gőleges 43. számú sorok megfejtése.  

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü
október 17-21.

Hétfő
A menü:  Paradicsomleves,
Székelykáposzta
B menü: Vegyes zöldségleves,
Rántott csibemáj, zöldborsófőzelék
Kedd
A menü: Sárgaborsóleves,
Rakott karfiol
B menü: Sütőtökkrém leves,
Hawaii csirkemell, sült burgonya
Szerda
A menü: Vegyes gyümölcsleves,
Olaszos töltött karaj, zöldfűszeres rizs
B menü: csirkebecsinált leves, 
Csirkepörkölt, tészta

Csütörtök
A menü: Húsleves 
házi tésztával,

Párolt sertésszelet, sós burgonya, 
paradicsommártás
B menü: Frankfurti leves,
Sajtos rakott makaróni
Péntek
A menü: Korhelyleves,
Dubary karaj, sült burgonya
B menü: Sajtos fokhagymaleves,
Mézes mustáros csibe falatok, párolt rizs

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu
info@galeriakavehaz.hu
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Jókai bableves csipetkével
Hozzávalók: 25 dkg tarkabab, 30-40 dkg füstölt tarja, vagy csülök, 3 ge-

rezd fokhagyma, 4 szál sárgarépa, 2 szál fehérrépa, 1 kis fej karalábé, 1/4 
zellergumó, 1 kis csokor petrezselyemzöld, 2 db babérlevél, 4-5 db sze-
mes bors, só, tejföl. A rántáshoz: 2 evőkanál zsír, 1 evőkanál liszt, 1 kis fej 
vöröshagyma, 1 kiskanál pirospaprika. A csipetkéhez: 1 db tojás,10 dkg 
liszt, 1 csipet só

A babot előző este hideg vízbe áztatjuk. A füstölt hússal együtt fazék-
ba tesszük, felöntjük hideg vízzel, beletesszük a szemesborsot, a babér-
levelet és a fokhagyma gerezdeket, és addig főzzük, míg a hús félig meg-
puhul. Ekkor hozzáadjuk a karikázott zöldségeket és addig főzzük, míg 
minden kellően megpuhul. Mikor a hús puha, kivesszük a levesből, le-
fejtjük a csontról és kisebb kockára vágjuk, majd visszatesszük. Közben 
a zsírral és a liszttel, a finomra vágott hagymával rántás készítünk, amit 
meghintünk a pirospaprikával, átkeverjük, és egy kevés hideg vízzel fel-
öntve csomómentesre keverjük és hozzáadjuk a leveshez. Egy tálban a to-
jásból és a lisztből egy csipet sóval keményebb tésztát gyúrunk és csipete-
ket főzünk a leveshez. Tejföllel tálaljuk.

Szentes családi ízei
Született
Herczeg Szabolcsnak és Döme 

Tündének (Honvéd u. 4. 1/A.) 
Veronika (képünkön), Jenei Sán-
dornak és Anderkó Tímeának 
(Farkas M. u. 2.) Lóránt  Sándor, 
Török Antalnak és Tóth Tündé-
nek (Farkas A. u. 25.) Krisztián, 
Gyuricza Györgynek és Németh 
Csillának (Apponyi tér 3 lph. 
3/12.) Gréta nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Török Antal (Nagymágocs, 

Meggyes u. 13.) és Bacsa Olga 
(Nagymágocs, Petőfi S. u. 28.) 
Gágyor Alex (Tóth J. u. 24.) és 
Bődi Beatrix (Nagyhegy 168.), 
Pataki Zoltán és Takács Judit (Fá-
biánsebestyén, Árpád u. 93.), 
Berezvai Tamás és Servánszki 
Edina (Nagyhegy 401.)

Elhunyt
Sipos Imréné (Mecs B. u. 6/A), 

Kabai Mária Piroska (Bercsényi 
u. 90/A), Molnár János (Nagy-
hegy 298.), Lesetár István (Dam-
janich u. 9.), Deim László Ferenc 
(Kisér u. 82.), Gyovai Mihály (Sze-
der I. u. 4.).

Családi

Burgonya 100-110 Ft/kg, új répa 
200-250 Ft/cs., új gyökér 200 Ft/cs, zel-
ler 100-200 Ft/db, petrezselyem 50-
100 Ft/csomó, hegyes erős paprika 50 
-80Ft/db, fehér paprika 200-350 Ft/
kg, pritamin paprika 350 Ft/kg, pa-
radicsom 250-300 Ft/kg, vöröshagy-
ma 150-180 Ft/kg, tojás 35-38 Ft/db, 
kapor 100 Ft/cs, cukkini 200 Ft/kg, új 
tök 200 Ft/kg, padlizsán 250 Ft/kg, re-
tek 100 Ft/cs, saláta 100 Ft/db, cseme-
ge kukorica 100 Ft/db, lilahagyma 280 
Ft/kg, újhagyma 100 Ft/cs, alma 150-
280 Ft/kg, szilva 250 Ft/kg, kivi 380-450 
Ft/dob., 200 Ft/kg, szőlő 450 Ft/kg, na-
rancs 400 Ft/kg, banán 300-450 Ft/kg, 
csíramálé 220 Ft/kg, citrom 550-700 
Ft/kg, karfiol 380 Ft/kg, brokkoli 500 
Ft/kg, spenót-sóska 900 Ft/kg.

PIAC

KOS
Vidd véghez, amit elterveztél! Legyél kezdeményező, ne hagyd, hogy ki-
csússzon kezedből a dolgok irányítása.
BIKA
Rengeteg dolgod akad, de egyáltalán nem idegeskedsz emiatt. Bizonyítani 
akarod, hogy bármikor lehet rád számítani.
IKREK
Keményen dolgozol és most már jutalmat is szeretnél látni. Fontos, hogy 
megtanulj tárgyalni és egyezkedni.
RÁK
A személyes kapcsolatok pozitívan befolyásolnak, főleg, ha találsz valakit, 
aki mindig szívesen végighallgat.
OROSZLÁN
Munkád során iktass be kisebb szüneteket, különben teljesen kimerülhetsz 
a hét végére.

SZŰZ
Ügyelj jobban kiadásaidra, a személyes pénzügyei több odafigyelést igé-
nyelnek a héten.
MÉRLEG
Végre fordíthatsz egy kis időt magadra is. Menj kikapcsolódni és élvezd egy 
kicsit a nyugalmat, békét.
SKORPIÓ
Most sokkal jobban tudsz egy dologra figyelni, óvatosan és lelkiismeretesen 
jársz el a kényes ügyekben.
NYILAS
Szükségét érzed annak, hogy bebiztosítsd magad. Ne engedd ki az irányí-
tást a kezedből! Próbálj megegyezni a többiekkel! 
BAK
Ezen a héten bármihez kezdesz, minden eredményesen zárul, és komoly el-
ismerést szerezhetsz magadnak.
VÍZÖNTŐ
Feszült érzelmi helyzetet teremt ez a hét. Ne bonyolódjon bele olyan társal-
gásba, ami vitába torkollhat!
HALAK
Izgalmas irányt vehet az életed. Kisebb kudarc ér, de nem a saját hibádból. 
Próbálj előre tekinteni!

Október 14-21.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: október 24-30.
Hétfő: Szárazbableves

A menü: Harcsafilé szezámos bundában, 
zöldséges rizs

B menü: Bakonyi csirkeragu, 
zöldséges rizs

C menü: Töltött rántott szelet
Kedd: Daragaluska leves

A menü: Húsgombóc, paradicsommártás
B menü: Rántott sertésszelet, 

sárgarépa főzelék
C menü: Rántott csirkeszárny, 

sárgarépa főzelék
Szerda: Meggyleves

A menü: Debreceni sertésszelet, 
burgonyapüré

B menü: Csirkepörkölt, tészta köret
C menü: Kukoricapelyhes 

rántott sertésszelet
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves

A menü: Hawaii pulykaragu, köles
B menü: Húsos-kolbászos rakott 

burgonya, csemege uborka
C menü: Párizsi csirkemell, 

petrezselymes rizs
Péntek: Húsgaluska leves

A menü: Morzsás metélt
B menü: Lasagne

C menü: Rántott csirkecomb, 
rántott zöldségek

Szombat: Karfiolleves 
Kacsanyak pörkölt, galuska köret

Vasárnap: Karalábé leves
Athéni csirkemell, tepsis burgonya
A megadott ár tartalmazza a 

kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

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

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

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 ünnepnapokon 
9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kór-
ház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: október 17-24. Kertvárosi Patika (Szentes, Köztársaság u. 29.) 
hétfőtől-péntekig 7-18 óráig, szombaton 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 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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Október 8-án, szombaton 
fogadta hazai pályán az Al-
győi SK csapatát a Koncz Zsolt 
vezette Szentesi Kinizsi SZITE. 
A labdarúgó megyei I. osztá-
lyú bajnokság rangadója 2-2-
es döntetlennel zárult.

Erőviszonyokat tekintve ki-
egyenlített mérkőzésnek futott 
neki október 8-án a Szentesi Ki-
nizsi SZITE az Algyő SK ellen. A 
17. percben a vendégek kerültek 
előnybe Hatvani József góljával. 
Nem sokáig örülhettek azonban, 
hiszen Kovács Norbert egyenlített, 
így 1-1-es döntetlennel mehettek 

szünetre a felek. A második fé-
lidő ismét a vendégeknek kedve-
zett, az 52. percben Lovas Tamás 
jutatta a labdát a hálóba, de szin-
te megismétlődött az első félidő 
forgatókönyve, három perccel 
később már ismét egyenlő volt az 
eredmény. Ezúttal Juhász Csaba 
volt eredményes. A 88. percben 
meccslabdája volt a Szentesnek, 
amikor a támadó egyedüliként 
vezette kapusra a labdát, de a 
ziccer kimaradt, így maradt a 
pontosztozkodás.

– A mérkőzés képét tekint-
ve reális a végeredmény, még 
úgyis, hogy benne volt a szente-
si győzelem a meccsben, ahogy 
egyébként az algyői is. Ha az ősz 
eddigi mérkőzéseit tekintem, 
nagyon hiányzik a szegedi 3 
pont és a sándorfalvi 1 pont. Na-
gyon remélem, hogy az ősz má-
sodik fele sikeresebb lesz – nyi-
latkozta lapunknak Koncz Zsolt.

A szépítést a hétvégén kezd-
heti meg a szentesi csapat, hi-
szen az eddigi 0 pontos Kistelek 

csapatához látogatnak Lekrinsz-
kiék. 

Hering Viktor

Bár szoros mérkőzést ját-
szott a Debrecennel, mégis 
9-7-es vereséget szenvedett a 
MetalCom-Szentesi VK együt-
tese a férfi vízilabda bajnok-
ság legutóbbi fordulójában.

Az egykori szentesi vízilab-

dázó, Komlósi Péter által dirigált 
hajdúságiak végig vezetve vit-
ték el a pontokat a ligeti uszo-
dából. Amilyen gyorsan eldőlt a 
Szentes – Honvéd női mérkőzés, 
olyan hamar elhúzott a Szentes-
től a Debrecen. Az első félidőt 
7-3-ra nyerte a vendég együt-

tes, a találkozó második felében 
azonban a feljavuló kapus- és 
védőmunkának köszönhetően 
a harmadik negyedet döntet-
lenre hozta a csapat, míg a záró 
nyolc percben 3-1-es szentesi si-
ker született. Sajnos a találkozó 
elején túlságosan nagy előnyt 
adott ellenfelének Pellei Csa-
ba együttese, így hiába a remek 
hajrá, a pontok Debrecenbe ke-
rültek. A mieink hét gólján hat 
játékos osztozott, Somogyi Ba-
lázs két gólt szerzett, Albert Bar-
nabás, Takács János, Vörös Viktor, 
Pellei Kristóf és Reuten Lars egy-
egy alkalommal volt eredmé-
nyes. – Az elején mindkét csa-
pat megkapta az emberfórjait, 
amiből a debreceniek, ugyanaz-
zal a figurával, gyakorlatilag va-
lamennyit értékesítették – nyi-
latkozta Pellei Csaba a találkozó 

után. – Előre lehet így gólt kapni, 
de utána még négyszer ugyan 
így gólokat kapni, az borzasz-
tó. Innentől kezdve végig rohan-
tunk az eredmény után, és bár 
dicsérendő, hogy nem adtuk fel, 
de egy nálunk jobb együttes el-
len ekkora hátrányt ledolgozni 
az nagyon nehéz, most sem si-
került. A fiatalok, Tóth Gyula, Pel-
lei Kristóf helyt álltak, de a töb-
bi szentesi fiatal is hozzá tudott 
tenni a maga módján ehhez a 
mérkőzéshez.

A MetalCom legközelebb ok-
tóber 19-én játszik a fővárosban, 
és talán túlzás nélkül mondhat-
juk, hogy a bajnokság egyik leg-
fontosabb találkozója követ-
kezik Vörös Viktorék számára, 
hiszen a KSI ellen az első, de na-
gyon fontos győzelmet kellene 
megszerezniük.

Hering Viktor

Idei második mérkőzésén is 
meggyőző teljesítményt nyúj-
tott, és a hat gólig jutó Kövér- 
Kis Réka vezérletével maga-
biztos győzelmet aratott a 
Hungerit-Szentesi VK női vízi-
labda-csapata.

A mieink az elmúlt hétvégén 
az egyik nagy rivális, az Eger el-
len arattak fontos győzelmet, 
most pedig – a Honvéd elleni si-
kerrel – szinte biztossá vált, hogy 
a csapat teljesítette a minimá-
lis elvárást, vagyis Hevesi Anitá-
ék bejutnak a legjobb hat közé. 
Már az első félidőben eldőlt a há-
rom pont sorsa, ekkor már 7-1-re 
vezetett a Hungerit, és a találko-
zó végéig sikerült is megőrizni 

az előnyt, annak ellenére, hogy 
a valamennyi fiatal, kevésbé ru-
tinos játékos lehetőséget kapott 
a bizonyításra. A találkozó végül 
12-7-es szentesi győzelemmel 
ért véget, a góljainkat Kövér-Kis 
(6), Hevesi és Farkas Tamara 8 
3-3) szerezték. – Fizikailag erős 
terhelést kaptak a lányok a hé-
ten, így érkeztünk ehhez a mér-
kőzéshez, és talán ezért voltunk 
valamivel fáradtabbak a találko-
zón – mondta Tóth Gyula veze-
tőedző. – A legnagyobb problé-
mánk, hogy nem nagyon tudunk 
kit cserélni mérkőzés közben, 
éppen ezért arra is rá vagyunk 
kényszerülve, hogy a legfiatalab-
bak is játsszanak. Előbb-utóbb 
nekik is fel kell nőniük a feladat-

hoz, erősödniük kell, tapasztala-
tot kell szerezniük az ilyen mér-
kőzéseken. Abban bízom, hogy 
még lendületesebb játékot tu-
dunk majd nyújtani a jövőben. 

A Hungerit a következő mér-
kőzéseit szintén hazai medencé-
ben vívja hiszen szerdán a BVSC 
ellen meccselt a gárda, szomba-
ton 16 órakor pedig a Tatabá-
nya lesz a mieink ellenfele a lige-
ti uszodában.

Döntetlen a rangadón

A KSI ellen az első pontokért hajt a Szentes

A Tatabánya ellen is győzni kell
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Szeptember 23-án idei első 
mérkőzésén nagyarányú győ-
zelmet aratott a Szentesi Ko-
sárlabda Klub felnőtt férfi 
csapata a Mezőberény együt-
tese felett, ezzel Marossyék 
bejutottak a Hepp Kupa első 
fordulójába, ahol az eggyel 
magasabb osztályban játszó 
Calle Pubfood Békés csapatá-
val mérkőztek meg.

Az első negyedben még nyo-
ma sem volt a két csapat kö-
zötti osztálykülönbségnek, 18-
18-al zárult az első játékrész. A 
fiatalok főleg védekezésben vet-
ték ki részüket. Ezt az is bizonyít-
ja, hogy egy kisebb célt is sikerült 
teljesíteniük, miszerint a pont-
erős békési Krstic Danielt sikere-
sen visszafogták. Daniel a máso-
dik negyed nyolcadik percében 
dobta első kosarát, míg az egész 
meccsen csupán 6 pontig jutott. 

A középiskolás fiúk a támadás-
ban nagyon meg voltak illetőd-
ve, izgultak, bátortalanul játszot-
tak, még nem léptek pályára ilyen 
erős csapat ellen. A második ne-
gyedben már megmutatkozott 
a békésiek klasszis játékosainak 
erőfölénye, és 29-39-es állással 
vonulhattak szünetre a csapatok. 
A harmadik játékrész kifejezet-
ten gyengére sikerült hazai szem-
pontból (36-63), de az utolsó 10 
percre összeszedték magukat Al-
eksandar Preskar tanítványai és 
nagy fölénnyel nyerték a negye-
dik negyedet.

– Ami biztos, hogy 16 ponttal ki-
kapni egy NB I/B-s csapattól nem 
rossz teljesítmény, és előnyünk-
re válik, hogy minél jobban szere-
peljünk az NB II-es bajnokságban 
– látja a csapat vezetősége.

Szentesi KK - Calle Pubfood 
Békés 58-74 (18:18, 11:21, 7:24, 
22:11)

Kezdő: Vejinovic Sasa 20, Ger-
gely Dávid 0, Sarusi-Kis Bendek 

0 Gajic Nemanja 21, Halász Ákos 
9, Csere: Vujadinovic Vladimir 4, 
Kútvölgyi Csaba, Csaba Tibor 0, 
Marossy Arnold 0, Szanyi Ádám 0, 
Orgona Gergő 4, Csábi Áron 0.

Sebők Tamás

Hétvégén rendeztek Len-
gyelországban, Sosnowiecben 
nemzetközi open táncver-

senyt, ahol a Szilver TSE-t két 

páros is képviselte.

A felnőtt standard kategóriá-

ban Schwartz Péter és Lucz Laura 
5. helyen végeztek, míg a felnőtt 
latin kategóriában a harmadik 
helyet szerezték meg. Fedics Ri-
chárd és Lengyel Helga ifjúsági B 
standard kategóriában az előke-
lő második helyen végzett.

Szintén a hétvégén rendez-
ték meg Hajdúböszörményben 
a XII. Hajdú Kupát, ahol junior II. 
C standard kategóriában a má-
sodik helyet szerezte meg Ko-
hon Patrik és Kiss Luca, valamint 
bronzérmes lett Sinkó Péter és 
Busa Dóra. A junior II. C latin ka-
tegória első helyét a Kohon Pat-

rik, Kiss Luca páros nyerte, még 
Sinkó Péter és Busa Dóra a hato-
dik helyezett lett.

A Szilver TSE táncosai a XIII. 
Ritmo Kupán is képviseltették 
magukat Mohácson. 

Junior I. B latin és standard ka-
tegóriában Urbán István és Ur-
bán Lilla szerezte meg az első 
helyet. Ifjúsági C standard ka-
tegóriában a Marton Dávid, Dé-
kány Anna negyedik, a Halmai 
Dániel, Bencsik Noémi páros pe-
dig hetedik helyet érte el.

 Hering Viktor

Igazi birkózóünnepre ké-
szül a város, hiszen október 
21-én a diákolimpiai orszá-
gos döntőt rendezik 220-250 
fiatal részvételével a Dr. Papp 
László sportcsarnokban, más-
nap pedig a diák és serdülő 
országos bajnokság fináléjára 
kerül sor ugyanott. A belépés 
díjtalan, a szurkolás viszont 
nagyon elkelne a szentesi ver-
senyzőknek, akik mindkét na-
pon ott lesznek majd a három 
birkózószőnyeg valamelyi-
kén.

Az első napon hat szente-
si-csongrádi fiatal küzd majd a 
pontszerzésért, mégpedig Góg 
Levente, Kátai Benjamin, Cseh 

Balázs, Kovács Zsolt, Sántha Ger-
gő és Sprok Máté. A női viada-
lon egyetlen szentesi hölgy, Ba-
logh Szabó Anna képviseli majd 
a hazai színeket. Igazi érdekes-
sége a diákolimpiai döntőnek, 
hogy ezúttal élő internetes köz-
vetítés is lesz a viadalról, mind-
három szőnyeg történéseit élő-
ben lehet majd követni akár 
otthonról is, a Magyar Birkózó 
Szövetség honlapjáról illetve a 
Dr. Papp László Birkózó Egyesü-
let Facebook-oldaláról. A közve-
títés délelőtt 10 óra 30 perckor 
kezdődik, és egészen a verse-
nyek befejezéséig tart majd. A 
pénteki nap eseményei a Szen-
tes 20-20-20 sport programso-
rozat keretein belül zajlanak, és 
az internetes közvetítés segítsé-

gével nem csak a birkózósport, 
hanem a város is szélesebb pub-
licitást kap majd a szervezők re-
ményei szerint. – Bízunk benne, 
hogy egy remekül szervezett 
versennyel és a közvetítés segít-
ségével hozzájárulhatunk nem 
csak a sportturizmus, hanem az 
azon túli idegenforgalom fel-
lendüléséhez is városunkban 
– mondta lapunknak Rónyai 
Zoltán, a Dr. Papp László Birkó-
zó Egyesület szakmai vezető-
je. – Szentesen és Csongrádon 
is működik az egyesületünk, és 
éppen ezért köszönet jár a két 
város vezetésének azért, hogy 
segítik, támogatják rendezvé-
nyünket. Azt gondolom, hogy 
a pénteki napon pontszerzésre 
lehet esélyük a srácoknak, Anna 

pedig szintén szerezhet pontot, 
de szerencsés esetben érmet is 
a nyakába akaszthatnak majd. 

Mivel a pénteki diákolim-
pia Lőrincz Márton Emlékver-
seny is egyben, ezért délelőtt 
a Lőrincz Márton téren koszo-
rúzással tisztelegnek az olim-
piai birkózó emléke előtt. Ezen 
a napon Lőrincz szülőhelyéről, 
Korondról is várnak sportbará-
tokat a szentesi birkózók. A női 
viadalra, amely Dr. Papp László 
Emlékverseny, két hazai birkó-
zó „nagyágyút” ígérnek a szer-
vezők a megnyitóra, mégpedig 
a Lőrincz-testvéreket, Viktort 
és Tamást, akik a riói olimpián 
meglehetősen furcsa bírói dön-
téseknek köszönhetően csúsz-
tak le a dobogóról.

Tisztes helytállás a kupában

Hazai és nemzetközi sikerek

Kétnapos birkózóünnep – élő közvetítéssel




