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Tájékozottnak lenni jó!

„Örök gyerekkort élünk a színpadon” – írásunk 
a Szentes Városi Amatőr Színkörről (SzeVASZ) 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

90. születésnapját ünnepelte 
Pólya Bálint, szentesi lakos, akit 
a városvezetés nevében dr. De-
meter Attila alpolgármester és 
Antal Balázs Tibor önkormány-
zati képviselő köszöntöttek. Az 
ünnepelt felesége és legidő-
sebb lánya társaságában vár-
ta az illusztris vendégeket és a 
sajtó képviselőit. 

Bálint bácsi Fábiánsebestyén-
ben született. Iskoláit a telepü-
lésen és Kajánújfaluban végezte. 
Ezután otthon a mezőgazdaság-
ban dolgozott, majd belépett 
a Május 1. Tsz.-be. – Sokat dol-
goztunk, akkor nagyon sok ké-
zimunka volt, kapálni, kaszálni 
kellett – mondta. Később, egé-
szen nyugdíjba vonulásáig, gép-
kocsivezető volt. Feleségével is 

a tsz-ben ismerkedett meg, aki-
vel 61 éve boldog házasságban 
él. Három lányuk született, és 
hat unokával büszkélkedhetnek.  
Három éve költöztek a Szán-
tó Kovács János utcába, előtte 
Szentes-Lapistón éltek. 

Bálint bácsi aktív életet él, fát 
vág, kertészkedik, sőt, biciklivel 
bevásárolni is jár. Legidősebb lá-
nyától, Évától megtudtuk, hogy 
heti két alkalommal jár a gyógy-
fürdőbe, ahol vízi tornázik. Az őt 
meglátogató alpolgármesterrel 
és önkormányzati képviselővel 
kedélyesen elbeszélgetett, szí-
vesen mesélt a régi időkről. Nem 
panaszkodott, szemeiből ked-
ves nyugalom áradt. A vendége-
ket felesége és lánya csokoládé- 
tortával, süteménnyel és üdítő-
vel kínálták.

– Mi a hosszú élet titka? – kér-
deztük. A köszöntött úgy fe-
lelt, nincs különösebb titka, at-
tól függ, hogy kinek mi van 
megírva a nagykönyvben. Per-
sze, a jól elvégzett munka, de 
a mértékletesség is fontosak: – 

Mindenből annyit, amennyi jól 
esik – mondta Bálint bácsi. Lá-
nya elmondta, édesapja szere-
ti, ha körbeveszi őt a család. A 
köszöntést követően is családi 
körben, unokáival együtt ünne-
pelt a szépkorú.

90 éves Bálint bácsi

Felelős szerkesztő: Halupa Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: Silber-Nyomda Kft., 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Rozgonyi Ádám, Halupa Eszter

Nyáron és ősszel egyaránt 
népszerű a ligeti pálya, amely 
nemcsak a szentesiek, hanem 
a térség lakosainak körében 
is kedvelt futóterep. Számos 
előnyével együtt azonban hi-
ányosságokkal is küzd: söté-
tedés után – a megfelelő köz-
világítás hiányában – csak 
botorkálnak az ott kocogók. 
Minderről, illetve a fogadóórá-
ján felmerült problémákról dr. 
Demeter Attila  alpolgármes-
ter  (képünkön) nyilatkozott 
lapunknak.

– Sajnálatosnak tartom, hogy 
a Széchenyi-liget belső világítá-
sa, elsősorban a futópálya mel-
letti rész, hiányos. A liget rende-
zése kapcsán szóba került, hogy 
a futópálya mellett legyen vilá-
gítás. Ez érthető, hiszen ha vala-
ki az esti órákban látja a ligetet, 
akár a Vecseri-foki út, akár a Csal-
lány Gábor-part felől, azt tapasz-
talja, hogy a bejárati részek rend-
ben vannak, jól kivilágítottak 
– mondta lapunknak dr. Demeter 
Attila. Hozzátette, hogy ugyanez 
jellemző az uszoda melletti járdá-
ra, a Vecseri-foki út felőli részen. –  
Azonban kétségtelen, hogy akik 
az esti, éjszakai órákban használ-

ják a futópályát, botorkálnak – ál-
lapította meg. Úgy fogalmazott, a 
cél az lenne, hogy a dolgozók és 
tanulók kikapcsolódásképp egy 
jó futópályán, megfelelő körül-
mények között tudjanak edzeni. 
Az, hogy a probléma megoldá-
sára milyen módon lehet forrást 
szerezni, egy külön kérdés az al-
polgármester szerint. Elmondta, 
a TOP-os pályázatok egyike ép-
pen a liget üdülőközpont előtti 
részének rendbetételére, kerék-
pártárolók, parkolóhely kialakí-
tására vonatkozott. A sportolók 
igényeinek megfelelő világítás ki-
építésére csak akkor lát lehetősé-
get, ha a pályázat ezt megenge-
di, és igénybe tudja venni a város. 
A megoldás azonban minden bi-
zonnyal jövő évig várat magára. – 
A pályázatokat hiába nyújtottuk 
be, még nem érkezett válasz arra, 
hogy ezen beruházások megva-
lósítása mikor kerül abba az álla-
potba, hogy egyáltalán ígéretünk 
legyen a forrásra. Ide tartozik az 
Eszperentó híd rendbetétele is 
– fogalmazott a 4. számú egyéni 
választókerület képviselője, úgy 
folytatva gondolatmenetét, hogy 
a híd veszélyes, nem lehet rajta 
közlekedni. Ebben a programban 
szerepelne az üdülőközpont be-

járati részének, a volt úttörőház 
és a virágágyások rendezése, va-
lamint a játszóeszközök elhelye-
zése is. 

Problémák a vízzel Alsóréten 
Az alpolgármester fogadóórá-

ján felmerült Alsórét vezetékes 
ivóvízellátásának problémája. – 
A területen rendkívül magas a 
víz arzénszintje, mintegy 20-22 
olyan tanya van, amelynek a Gá-
zos-kövesút mellett a vízellátását 
meg kellene oldani – mondta dr. 
Demeter Attila, hozzátéve, hogy-
ha erre lenne pályázati forrás, be-
vezetnék a vezetékes vizet. Erre 
vonatkozóan már megbeszélése-
ket is folytatott a város az Alföld-
víz Zrt.-vel. Ezzel párhuzamosan 
megoldandó gondot jelentene a 
terület szennyvízelvezetése is. A 
Szentes-Berki lakosok is panasz-
szal éltek. 

A szennyezőanyagok elhe-
lyezését, ennek bűzhatását és a 
megnövekedett zajszintet kifo-
gásolták – valószínűleg a szenny- 
vízkezelés technikai problémái 
állhatnak a háttérben. Ezen kí-
vül a hajléktalan ellátással kap-
csolatos problémák is felvetőd-
tek, elszámolás nélküli segítséget 
szerettek volna kérni. – Az önkor-
mányzattól kapott juttatásokkal 
azonban el kell tudni számolni, 
számlával kell igazolni, hogy mire 
használják fel azokat – hangsú-
lyozta az alpolgármester.

Hiányzik a világítás a futópályáról
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Forrás: Szentesi Mozaik

A Magyarországon kiala- 
kult orvoshiány miatt Szen-
tesre is elérkezett az a folya-
mat, amikor már a mentőszol-
gálat, annyi kívülálló orvost 
nem tudott kiállítani, akik 
a szentesi orvosok ügyelet-
be vonása nélkül az ügyele-
tet teljes egészében bizto-
sítani tudták volna. Ezért ez 
év december 31-el az Orszá-
gos Mentőszolgálat (OMSZ) 
felmondta azt a szolgáltatási 
szerződést, amely húsz éven 
át szolgálta ennek a városnak 
az egészségügyi biztonságát 
– mondta Szirbik Imre polgár-
mester a 2016. november 7-ei 
rendkívüli testületi ülésen. A 
képviselő-testületet újratár-
gyalásra kérte a polgármes-
ter az orvosi ügyelet áthelye-
zésével kapcsolatban.

Tény, hogy december 31 után 
meg kell oldani az orvosi ügye-
letet Szentesen. Mivel a házi-
orvosok szerződése kitér arra, 
hogy ügyeletet kell vállalni-
uk, de ez alól felmentésük volt, 
mert az a mentőszolgálaton be-
lül lett megszervezve az.

A növekvő orvoshiány és ala-
csony ügyeleti pénz miatt nem 
kecsegtető az ügyeleti szolgá-
lat, így újra kell gondolni (szer-
vezni) a szentesi orvosi ügye-
letet. Mivel most teljesen új 
alapokra kell helyezni ezt az el-
látást, ezért a beadott indít-
vány azt tartalmazza, hogy en-
nek megszervezésére külsős, 
erre szakosodott céget bízza-
nak meg.

A másik kérdés az ügyelet 
helyszíne. Mivel eddig a men-
tőszolgálaton volt az orvo-
si ügyelet, amiért a város bér-
leti díjat fizetett, a javaslattevő 
úgy gondolta, ha már teljesen 
új alapokra helyeződne az orvo-
si ügyelet, akkor ezt egy önkor-
mányzati tulajdonú épületben 
valósítaná meg.

Ennek megoldására a Vásár-
helyi úton található egészség-
házban található üres patika 
részre gondoltak.

Az orvosi ügyelet megszerve-
zése hiába volt 20 évvel ezelőtt 
példamutató (a mentőállomá-
son lett kialakítva), mára nem 
a helyszín a legnagyobb gond, 
hanem az orvoshiány. Ismere-
teink szerint szentesi orvosok 
is eljárnak ügyelni a környező 
településekre, városokba jobb 
pénzért, mert vállalkozói szin-
ten jobban megéri nekik.

A testületi ülésen elhangzott, 
a város olyan gesztussal van az 
orvosok iránt, hogy a helyi ipa-
rűzési adó 50 százalékát elenge-
di, csak vállaljanak ügyeletet, ez 
a szám jól hangzik, de forintáli-
san nem akkora összeg, ami el-
gondolkodásra serkentené őket, 
hogy a dupla ügyeleti pénz he-
lyett a fele akkorát válasszák.

Az tény, hogy orvosi ügyelet 
nélkül nem maradhat a város, 
így január 1-el vagy az új szol-
gálatot elindítják, vagy a házi-
orvosoknak a szerződésükben 
foglaltak szerint ügyeletet kell 
vállalniuk. De vajon ki fogja ér-
vényesíteni a háziorvosokkal a 
szerződésükben foglaltakat?

Nagy vita volt a helyszín kér-
désében és sokan pártolták a 
mentőszolgálat és a kórház kö-
zelségének biztonságát. Arról vi-
szont nem esett szó, hogy egy 
hónapban mennyien fordulnak 
az orvosi ügyelethez, és mennyi-
en várják meg a reggelt és men-
nek el a háziorvosukhoz, mert 
benne bíznak. Úgy tudjuk, hogy 
havi 16-20 esetről van szó, amely 
ugyan évszak és járvány függő.

És hogy hogyan kapcsolódik 
az ügyhöz a gyógyszertár? Úgy, 
hogy ha nem töltik meg funkci-
óval a volt gyógyszertár helyisé-
geit, akkor pályázatot kell kiírni 
annak hasznosítása érdekében. 
Erre nagy valószínűséggel nem 
egy úri szabó fog pályázni, ha-
nem egy gyógyszertár, amely ki 
akarja használni (érthetően) a 
szomszédban található házior-
vosi rendelőket.

Milyen szép és idilli kép lehet, 
hogy megkapjuk a vényt az or-
vosunktól és máris betérhetünk 
a közeli gyógyszertárba kiválta-
ni azt.

Azért idilli a kép, mert van, 
hogy egy-egy gyógyszert meg 
kell rendelni, vagy éppen elő kell 
állítani, így újra vissza kell menni 
oda, ami lehet, hogy kényelmet-
lenebb, mint más gyógyszertárt 
felkeresni.

Nekünk hiába van a házior-
vosunk a Rákóczi utcai egyik 
gyógyszertár felett, a másik 
gyógyszertárba járunk, mert ott 
van a kuponfüzetünk, amelyet ki 
is használunk, de ez már vásárlá-
si szokások függvénye.

Mivel gyógyszertárt 4500 la-
kosként lehet nyitni, így arra 
nincs mód, hogy új gyógyszer-
tár létesüljön (6 patika működik 
Szentesen). Arra viszont nagy 
esély van, hogy az eddig is ön-
kormányzati tulajdonú épület-
ben működő kiséri gyógyszer-

tár felköltözik a Vásárhelyi útra, 
oda ahol 7000 betegkártya talál-
ható a háziorvosoknál, nem pe-
dig 700. Ez gazdaságilag érthető 
is, de a kisériek ragaszkodnak a 
patikához, melyet aláírásgyűjtő 
íveken ki is nyilvánítottak (4 óra 
alatt több mint 400-an írták alá 
az ívet, hogy maradjon a gyógy-
szertár).

Szóval így kapcsolódik össze 
a két ügy, melyet a testület tár-
gyalt.

A kisériek és a város déli részé-
ben lakók örülnek az áthelyezés-
nek, érzik, hogy biztonságot ad 
nekik az ügyelet közelsége, jobb 
a parkolási lehetőség és a meg-
közelíthetőség, addig mások sé-
relmezik a kórház távolságát az 
új helyszíntől.

Mivel új a helyszín, ennek 
biztonságossá tételéről (akár 
biztonsági szolgálat alkalma-
zásával) kell gondoskodni – hall-
hattuk a testületi ülésen.

Lehet, hogy most egy na-

gyobb beruházást igényel ez az 
átalakítás, de így végre nem más 
tulajdonát fejlesztené az önkor-
mányzat, hanem a saját ingatla-
nát. Mindenesetre azt a köztes 
állapotot, amit az átállás jelent a 
szentesi háziorvosoknak (orvo-
sokkal) kell megoldani, hallhat-
tuk a módosító indítványban és 
addig a mentőállomáson marad 
az ügyelet.

Nem lehet igazságot tenni! 
Két merőben más nézet!

Azt is megtudtuk időközben, 
hogy lesz a városban (ponto-
sabban a zöldségpiacon) aláírás-
gyűjtés e témában így senki ne 
lepődjön meg, ha karfiolvásár-
lás után aláírásra buzdítják. Mi-
vel erre a sajtótájékoztatóra nem 
az összes médiumot hívták meg, 
ezért ennél több infót nem tu-
dunk.

A helyszín körül forog most a 
vita, de inkább az a kérdés, hogy 
kik és hogyan fogják ellátni az 
orvosi ügyeletet.

Érthetően az orvosi ügyelet és a patika ügyről
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Sebők Tamás

2012 óta rendezi meg Szen-
tes Város Önkormányzata, a 
Szentesi Rendőrkapitányság, 
a Szentesi Roma Önkormány-
zat és a Szentesi Művelődési 
Központ a Roma Tolerancia és 
Esélyegyenlőségi Napot. Idén 
november 7-én, hétfőn déle-
lőtt zajlott program, melyen 
165 középiskolás diák töltöt-
te meg az ifjúsági ház nagyter-
mét.

Immáron 4 éve annak, hogy 
a Szentesi Rendőrkapitányság 
megállapodást kötött a Szen-
tesi Romák Nemzetiségi Ön-
kormányzatával. – Célunk a 
bűnözés és az áldozattá válás, 
valamint a konfliktusok kiala-
kulásának megelőzését célzó 
programok szervezése Ennek 
keretében zajlik a Roma Tole-
rancia és Esélyegyenlőségi Nap 
is – mondta el lapunknak Mol-
nár Judit, a Szentesi Rendőrka-
pitányság bűnmegelőzési főe-
lőadója.  

A rendezvényt Szirbik Imre 
polgármester nyitotta meg. Be-
szédében kitért a tolerancia, az 
esélyegyenlőség, az empátia 
fontosságára. Ahogy mondta 
különbözhet a bőrszínünk, test-
alkatunk, vallásunk, de ember-

ként egyformák vagyunk. – Le-
gyünk nyitottak, ismerjük meg 
és segítsük egymást! Mindezek-
nek egyik fontos alapja, hogy 
meghallgassuk és megértsük 
társainkat, majd a konklúziót le-
vonva lépjünk egymás felé. Ez a 
tolerancia – zárta a megnyitót a 
város első embere. 

Az egyes felvonások között a 
már 1985-86 óta működő – ak-
koriban még Napkerék névvel – 
ma már Faur Band zenélt. Faur 
Zoltán vezető és Faur Gábor ha-
gyományőrző folklór műsorá-
ban klasszikus és elektromos 
gitárokon, valamint zongorán 
adott elő autentikus roma dalo-
kat.  

A folytatásban Nagy Pál, a 
Csongrád Megyei Rendőrkapi-
tányság tisztje tartott drogpre-
venciós előadást a fiataloknak. A 
középiskolákban és a felsőokta-
tásban is előadó őrnagy szerint 
a fiatalok maguk szembesülnek 
a kábítószerekkel, saját felelős-
ségükre próbálják ki, ezért is 
fontos hogy őket szembesítse a 
szerek hatásairól. Nagy Pál előa-
dását egy történelmi áttekintő-
vel kezdte, majd rátért a legális 
drogokra. Ábrákon, diagramo-
kon prezentálta a megjelentek-
nek, hogy az egyik legerősebb 
függőséget okozó drog a ciga-

retta. Magyarországon dohány-
zásból kialakult betegségekben 
halnak meg a legtöbben. Ezt kö-
veti az alkohol, majd a kábító-
szerek. Az alkoholnál részlete-
zett számos új és a fiataloknál 
meglepő fogyasztási módszert, 
valamint a gyorsivásra is kitért, 
ami egyre népszerűbb manap-
ság. Ezt követően a kábítószerek 
fajtáira tért ki. Szó esett termé-
szetes és szintetikus anyagokról, 
és a manapság népszerű dizáj-
ner drogokról.  Hatásukat kü-
lönböző zenékkel és történelmi 
eseményekkel szemléltette. Így 
hallhatták a fiatalok Eric Clapton 
– Cocain, a Black Sabbath – Para-
noid, Woodstockra utalva pedig 
Janis Joplin slágerét. Példaként 

egy szegedi általános iskolás fi-
úról is hozott cikket, aki gyors, 
nagy mennyiségű szerhasználat 
után halt meg.

A folytatásban ismét a Faur 
Band zenés műsora követke-
zett, később pedig „Hogyan let-
tem rendőr?” címmel Rafael Zsolt 
Kálmán, a Szegedi Rendőrka-
pitányság beosztottja beszélt a 
rendőri hivatásról és arról, miért 
választotta ezt az életpályát. Egy 
újabb zenés blokkot követően a 
Szentesi Polgárőr Egyesület kép-
viselője beszélt az aktuális to-
borzásról. Az esemény végén a 
szervezők süteménnyel és üdítő-
vel vendégelték meg a diákokat, 
majd Kun József alezredes mon-
dott záróbeszédet. 

A toleranciára és elfogadásra hívták fel a figyelmet

Majzik Attila, Halupa Eszter

Bár Szentes városa sok prog-
ramot, látnivalót kínál, annyit 
azért mégsem, hogy huzamo-
sabb ideig itt tartsa a turistá-
kat. Erre a problémára az ösz-
szefogás lenne a megoldás, ha 
a kikapcsolódási lehetősége-
ket csomagban, összekapcsol-

va kínálná a város. A turista-
csalogató programcsomagok 
kialakítása a városmarketing-
hez kerülne.

– Olyan együttműködésre van 
szükség, ami Szentes értékeit 
próbálja valamilyen módon ki-
emelni és összekapcsolni. Úgy 
gondolom, hogy a városmarke-
ting csoportnak kellene ezzel 

többet foglalkoznia – vallja Móra 
József önkormányzati képviselő.

A képviselő lapunknak el-
mondta, több idegenforgal-
mi koncepció során keresték 
meg azokat a pozitív erőssége-
ket, amikre lehet építeni. Vannak 
olyan rendezvényeink, amik a 
régióból idevonzzák az embere-
ket. Móra József kiemelte, ezeket 
kell eladnia a városmarketing 
csoportnak, lehetőleg a megye-
határokon túl is propagálva ér-
tékeinket. Emellett a vendéglá-
tásban, turisztikai attrakciókban 
résztvevők együttműködése is 
kulcskérdés Szentesen.

– Egy nagyon széles körű ösz-
szefogásra lenne szükség, hogy 
helyzetbe hozzuk Szentest. Kel-
lene egy olyan közös gondol-
kodás, amit úgy hívnak, vá-
rosmarketing. A város értékeit 
piacosítani lehet és kell is – fo-
galmazott Móra József, aki a 
szentesi repülőtér kiaknázat-
lan turisztikai lehetőségét hozta 

fel példának. – A repülés egy él-
mény, és sokan meg sem merik 
próbálni, mert általában horribi-
lis összegekbe kerül. Azonban a 
repülés sem egész napos prog-
ram, ezért lenne szükség össze-
fogásra, és ezen programokból 
csomagok kialakítására. Ezekkel 
a turisztikai csomagokkal lehet-
ne vonzó kínálatot biztosítani – 
hozott egy példát Móra József.

– Olyan dolgaink vannak, 
amik egyedülállóak: az extrém 
sportpálya, a műfüves pálya, az 
üdülőközpont, a lovas klubok, 
a repülőklub, rengeteg sportle-
hetőség, csónakázási lehetőség 
a Kurcán. Emellett a biodiverzi-
tás, a magyar táj is párját ritkítja 
Szentesen – sorolta Móra József.

A képviselő elmondta, nem 
az ötletekkel van a baj, hanem a 
szándékkal. Olyan képzett szak-
emberekre lenne szüksége a vá-
rosnak, akik felébresztik szen-
dergő Csipkerózsika álmából a 
városmarketinget.

Csipkerózsika álomban a városmarketing
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Rozgonyi Ádám

Két hét múlva újra a szente-
si képviselő-testület elé kerül 
a város 2013-2018. közötti idő-
szakra vonatkozó sportkoncep-
ciója. Ezt már júliusban is tár-
gyalta a grémium. Akkor úgy 
látták, újra át kell gondolni. Ko-
vács János (képünkön), a Mű-
velődési-, Ifjúsági- és Sport-
bizottság elnöke hiányolja a 
sportegyesületek és képviselők 
javaslatait. 

„Szentes város megfelelő je-
lentőséget kíván tulajdonítani a 
sportnak, a sportos életmódnak 
abból a célból, hogy gyermekek 
a sporttal nőjenek fel, felnőtt-
ként pedig a sporttal kiegészítve 
életmódjukat egészségesebb, 
jobb közérzetű, hatékonyabb 
munkavégzésre képes, közös-
ségi emberként éljék életüket” 
– áll a koncepcióban. Elkészül-
tét még három éve sport kerek- 
asztal megbeszélés előzte meg, 
amelyet az a közös szándék ho-
zott létre, hogy a város sportjá-
ban aktívan részt vevő sportszer-
vezetek képviselői kifejthessék 
véleményüket a tervezettel kap-
csolatban, valamint új, hasznos 
ötletekkel gazdagítsák azt.

Kovács János lapunknak el-
mondta, az új sportkoncepció 
megalkotását indokolta, hogy 
2013 óta gyarapodtak a város 
sportlétesítményei, megépült 
a műfüves labdarúgópálya és a 
fedett uszoda is. A Művelődé-
si-, Ifjúsági- és Sportbizottság 
elnöke hozzátette, a tervezet 
a TAO-támogatás adta lehető-
ségeket sem tartalmazta meg-
felelőképp. Azonban a sport-
koncepció megalkotása során 
passzivitást tapasztalt. – Hiába a 
szándék, ha a sportegyesületek 
– és talán a képviselőtársak is –, 

passzívak. Minden sportegye-
sületet és képviselőt megkér-
tünk, hogy tegye hozzá a maga 
ötletét az elképzeléshez – fogal-
mazott. Kevés javaslat érkezett, 
annak ellenére, hogy amikor a 
sporttámogatások nyilvános-
ságra kerültek, több kritikai is el-
hangzott. A júliusi képviselő-tes-
tületi ülésen napirendre került a 
koncepció. – Nem voltam vele 
megelégedve, ezért csak első 
olvasatra fogadtuk el, és szűk 
félévet adtunk annak, hogy át-
gondoljuk – mondta Kovács Já-
nos. A sportkoncepciót, a sport-

rendelettel együtt, a november 
24-i rendes testületi ülésen tár-
gyalják a városatyák. – A terve-
zet célja – világít rá a bizottsági 
elnök –, hogy iránymutatást ad-
jon a sportegyesületek és az ön-
kormányzat közötti munkának, 
hogy megfogalmazza a kölcsö-
nös elvárásokat. Kijelölje, hogy 
milyen fejlesztések valósulhat-
nak meg. Úgy fogalmazott, meg 
kell találni azt az egészséges 
egyensúlyt, amely a sportegye-
sületek és a sportért felelős bi-
zottság számára egyaránt meg-
felelő. 

Kovács János továbbra is bí-
zik az együttműködésben, ab-
ban, hogy a helyi sportélet sze-
replői, képviselői tevékenyen 
részt vesznek a közös gondolko-
dásban. – Kovács Zsuzsa sportre-
ferenssel napi kapcsolatban ál-
lunk, akit arra kérünk, hogy újra 
és újra keresse fel az sportegye-
sületeket. Még van egy kis ide-
jük, de ha nem tesznek hozzá a 
koncepcióhoz, ne is éljenek kri-
tikával. A lehetőséget megad-
tuk. Persze olyan is akad, aki 
hozzá tesz, de a teljes ötlethal-
mazát nem tudjuk felhasználni – 
mondta lapunknak.

Újra napirendre kerül a sportkoncepció

Majzik Attila

Szerződés nélküli beszállí-
tók, hasraütésszerűen megál-
lapított árak, összeférhetet-
lenség, mérhetetlen pazarlás: 
nagyjából ezekkel a szavak-
kal lehetne összegezni az ön-
kormányzat megbízásából a 
Központi Gyermekélelmezé-
si Konyhán tavaly lefolytatott 
vizsgálat eredményét. A kony-
hán korábban kialakult gaz-
dasági káoszért egyelőre sen-
ki sem felelt.

A Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2015 októberében 
rendelte el a Szentesi Közpon-
ti Gyermekélelmezési Konyha évi 
tevékenységének vizsgálatát. A 
Dohányné Jelenfi Ilona által veze-
tett intézményről a vizsgálat során 
kiderült, hogy ezer sebből vérzik.

Hiányosságokat találtak az 
anyagbeszerzés, a raktári készle-
tek kezelése és bizonylatolása, a 
selejtezés és a leltározás terén is. 
A beszállítói kapcsolatokat olyan 
„nagyvonalúan” kezelték, hogy 
a Konyha negyvennégy partne-
réből harmincháromnak sem-
miféle szerződése sem volt, a ti-
zenegy élő szerződésből pedig 

egyetlen egy beszállítói szerző-
dés volt, ami megfelelt a köve-
telményeknek.

Külön érdekes a Dopet Kft., a 
legnagyobb beszállító szerepe. 
A kft. a megalakulása óta beszál-
lítója volt a központi konyhának, 
2013-ban 9,5 millió, 2014-ben 
15,6 millió, 2015 októberéig pe-
dig 26,4 millió forint értékben, 
mindezt úgy, hogy a két fél kö-
zött szállítási szerződést nem kö-
töttek. A szerződést valószínű-
leg a feltétlen bizalom pótolta, 
no meg a rokoni szálak, ugyan-
is a Dopet Kft. ügyvezetője Do-
hány István, a központi konyha 
akkori vezetőjének a fia.

– Nem gazdálkodás, hanem 
garázdálkodás folyt a közpon-
ti konyhán. A cég legnagyobb 
beszállítója – alaposan túláraz-
va – a konyhavezető fiának cége 
volt. Jópár tízmillió forintot vet-
tek ki a szentesi gyerekek szájá-
ból. Hogy ki zsebébe került ez 
a pénz, azt még nem tudjuk, de 
hogy nem az adófizetőkébe, az 
biztos – mondta Bujdosó Tamás 
(képünkön).

A képviselő hozzátette, nem 
ért egyet a baloldali képvi-
selők álláspontjával, miszerint 
nem kell foglalkozni ezekkel az 

ügyekkel. – Igenis el kell számol-
ni az adófizetők pénzével, java-
solni fogom, hogy az elmúlt öt 
évet nézzük át tételesen. Szá-
moljuk át, hogy hány forintot la-
pátoltak ki magánzsebbe ebből 
az intézményből. Fel kell mér-
nünk, hogy mekkora kárt oko-
zott az önkormányzatnak a 
korábbi vezető – szögezte le Buj-
dosó Tamás.

Ezt a nehéz örökséget vet-
te át idén márciustól Nyári Já-
nos. A szakácsmesternek a „lát-
hatatlan” problémákkal is meg 
kellett birkóznia: az elszívórend-

szer féléves karbantartására a 
korábbi öt-hat évben nem került 
sor, az udvart le kellett aszfaltoz-
ni, mert a szállítók a gödrök mi-
att nem tudtak már közlekedni, 
a gépkocsipark pedig totálisan 
leamortizálódott, és a raktáro-
zási helyiségeket is újonnan kel-
lett kialakítani – ezek mind hatal-
mas költségeket emésztettek fel. 
Nyári János lapunknak elmond-
ta, folyamatosan fejlesztik a 
konyhát, a kisebb, praktikus vál-
toztatások mellett a diétás kony-
hát szeretnék áthelyezni egy 
másik helységbe.

Szentes: következmények nélküli város?
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Nemrégiben lapunk hírt adott az országos szintű Bike Safe prog-
ramról, melyhez a Szentesi Rendőrkapitányság is csatlakozott. Az ak-
ció keretében a rendőrség szervezésében zajló programokon bárki in-
gyenesen regisztrálhatja kerékpárját, elősegítve ezzel a mihamarabbi 
kézhezvételt, egy esetleges lopást követően. A Szentesi Rendőrkapi-
tányság a késő nyári „első felvonás” után folytatja a program megva-
lósítását, a rendőrség új bűnmegelőzési és vagyonvédelmi program-
ja „Házhoz Megyünk” keretén belül. Legközelebbi regisztrációt 2016. 
november 25-én, pénteken 9 és 12 óra között tartják a szentesi Műve-
lődési és Ifjúsági Háznál. (Szentes, Tóth József utca 10.)

Rendőrségi  felhívás

Rozgonyi Ádám

A Szentes Városellátó Nkft. 
feladatkörébe a város önkor-
mányzati közúthálózata – be-
leértve a kerékpár-úthálóza-
tot is –, valamint a kezelésébe 
tartozó járdák és közterek tar-
toznak. A téli időszakban ezen 
területek hó- és síkosságmen-
tesítéséért felelnek.

Kiss Ferenc, a Szentes Váro-
sellátó Nkft. műszaki vezető-
je ismertette, a feladat ellátása 
ütemterv szerint történik, amely 
tartalmazza azt, hogy, amennyi-
ben azt az időjárási- és útviszo-
nyok indokolják, milyen munkát 
hol és hogyan kell elvégezni. Az 
ütemterv november közepén, 
végén készül el. Hóeltakarítást 

és síkosságmentesítést munka-
időben és munkaidőn kívül is 
végeznek a városellátó munka-
társai. Utóbbi esetben készen-
létről beszélünk. Heti váltásban 
egy ügyeletvezető és kettő he-
lyettes figyeli az időjárási körül-
ményeket és az útviszonyokat. 
A szükséges fizikai személyze-
tet és gépkezelőket két csoport-
ba osztják be. Az ügyelet hajnali 
fél 3-tól reggel fél 7-ig tart, ame-
lyet munkaidőben fél 7-től 3 órá-
ig alapfeladatként látnak el. Hét-
végente 24 órás az ügyelet. Az 
ütemterv meghatározza, hogy 
milyen útvonalon, milyen fon-
tossági sorrendben kell ellát-
ni a hóeltakarítási és síktalaní-
tási munkálatokat. Ennek során 

a fő közlekedési és gyűjtő útvo-
nalak élveznek elsőbbséget. Az 
ügyeletvezető telefonon riasztja 
a gépjárművezetőket. Mire azon-
ban a munka ténylegesen meg-
kezdődik, egy-másfél óra is el-
telik. – A közútkezelőnél ezzel 
szemben munkahelyi készenlét 
van, ott az ügyeletbe beosztott 
gépjárművezetők és gépek a te-
lephelyen tartózkodnak, azonnal 
meg tudják kezdeni a munkát – 
érzékeltette a különbséget Kiss 
Ferenc. Elmondta, november 
elején zajlik a munkagépek fel-
készítése. – Ez számunkra egyre 
nagyobb feladatot jelent, ugyan-
is a munkagépállományunk elö-
regedett. Azokat az eszközöket 
– teherautókat, mezőgazdasági 
vonatatókat – használjuk, ame-
lyeket év közben szállítási célra 
veszünk igénybe. Ezeket szerel-
jük fel hóekével, sószóróval – pa-
naszolta. Hozzátette, a gépjár-

műállomány átlagéletkora 20 év 
feletti, a tehergépjárművek 90 
százaléka pedig szinte egész év-
ben áll. Másrészről az egyes vá-
rosrészekre alig egy-egy mun-
kagép jut, így nem lehet gyors 
és alapos munkát végezni. Ezen 
felül tél előtt betárolják a táro-
lókapacitásnak megfelelő szó-
róanyag mennyiséget is, amely 
közutakon hagyományos ipari 
sót, járdákon és kerékpárutakon 
lehetőség szerint környezetkí-
mélő anyagot jelent. – A tároló-
kapacitás kb. három-négyszeri 
síkosságmentesítésre elegendő 
a kezelendő útvonalon.

– Minden út végigszórására 
nincs anyagi lehetőség – fogal-
mazott a műszaki vezető, aki sze-
rint az elmúlt évek téli időjárása 
azt mutatja, hogy 8-10 havas, je-
ges nappal lehet számolni, ezért 
kérdéses, hogy érdemes-e eny-
nyi időre hóeltakarítási kapaci-
tást, viszonylag magas költségen 
fenntartani. Év közben ennek 
a gépkapacitásnak a felét sem 
használják.

K é s z ü l  a  t é l r e  a  v á r o s e l l á t ó

„ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN 
A 3-1-2 MERIDIÁNGYAKORLATOKKAL”

Egészségvédelem az évezredes kínai tapasztalatok alapján.
Olyan, kínai professzor által kifejlesztett mód-

szert mutatunk be, amely nemcsak egészségünk 
megőrzésére, hanem a betegségeink legyőzésére is 
alkalmas. 

Az egész testet felölelő gyakorlatsor eredmé-
nyesen kezeli a különböző szív- és érrendsz-
eri, emésztőrendszeri, légzőszervi, érzékszervi, 
mozgásszervi és idegrendszeri problémákat. Hat az 
immunrendszerre, ezáltal segít az allergiás, meg-
fázásos tünetek kezelésében is.

Szeretettel ajánlja: Dr. Eőry Ajándok orvos-természetgyógyász
www.312.hu https://www.facebook.com/312meridiantorna
A kínai egészségfelfogás az un. akupunktúrás meridiánok létén alap-

szik. Egészséges emberben az életenergia akadálytalanul kering a 12 fő 
és a két középvonali meridiánban. Betegség állapotában a meridiánban 
elakad az energia. A „3-1-2” meridián gyakorlatok végzésével oldjuk eze-
ket a blokkokat. 

A „3” arra utal, hogy három meridián ponton akupresszúráznunk kell 
magunkat. Az „1” jelentése a hasunkról szól: fekvő vagy álló helyzetben 
hasi légzést kell naponta végezni. 

Végül a „2” a lábaink erejének a próbája: fizikai mozgás, akár helyben 
guggolás végzése is naponta szükséges.

Meridián torna a Dózsa-házban
minden hétfőn 18:15-től!

Első alkalom: 2016. november 14.
A részvétel ingyenes!

Országos díjmentes gyakorlóhelyek: http://www.312.hu/gyak.html
®prof.Zhu Zongxiang módszere szerinti 3-1-2 meridiántorna védjegyként bejegyezve

Áprilisi 1-je óta állami feladat lett a szemétszállítási díj be-
szedése. Ezóta a szemétszállítási díj nem került kiszámlá-
zásra. Az állami cég a Szentesi Városellátó Nkft.-vel – és az 
országban számos céggel – a szolgáltatási területét illető-
en bérszámlázási szerződést kötött. A bérszámlázási fela-
dat előkészítése sokáig elhúzódott, de a héten elkezdődött 
a számlák kinyomtatása, így várhatóan néhány napon be-
lül számítani lehet a szemétszállítási közszolgáltatás díjakat 
tartalmazó csekkek kipostázására. A második és a harmadik 
negyedéves csekket egyszerre kézbesítik, de nem azonos fi-
zetési határidővel. A díjakat nem kell egyszerre befizetni, 
több hét áll rendelkezésre – tájékoztatott Kiss Ferenc.
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Darók József

A családja az első kritiku-
sai, amikor megszületik egy 
új festménye, mondja Kispál-
né Fejes Erzsébet, de sokat ad 
Sziklay Sándor véleményére is. 
A szentesi középiskolai tanár 
gyerekkora óta fest, s máig fi-
atalos lendülettel – bizonyítja 
új kiállításán is.

A városi könyvtárban novem-
ber 5-én a természet szépségét 
dicsőítő kiállítás nyílt A fények 
üzenete címmel, Kispálné Fejes 
Erzsébet munkáiból. A Bartha 
János Kertészeti Szakképző Isko-
la tanára túl van számos egyéni 
és, a 2007-ben három alkotótár-
sával alapított Paletta Alkotó-
kör csoportos kiállításain, még-
is megunhatatlan. Így jellemezte 
a megnyitón művészeti tanács-
adója, a megyei alkotódíjas fes-
tőművész, Sziklay Sándor. Csak 
két dolgot idézünk a tartalmas 
beszédből: Erzsébet úgy fest fé-
nyeket, ahogy csak kevesen, s 
hogy vele „kötekedett” a legtöb-
bet. Ezekre is rákérdeztünk az al-
kotónál. - A fényeket állandóan 
figyelni kell – magyarázta a fes-

tő. – Menet közben megállok az 
autóval, hogy megnézzek egy 
felhőt, a színét, vagy egy napsu-
gár beesését. Másrészt rengete-
get fényképezek, filmezek, tehát 
próbálom tárolni magamban 
az ismereteket, tanulmányozom 
a tájat. Persze, sokszor gyötrő-
döm, mert nem úgy sikerül egy 
kép, van, hogy megszenvedek 
vele, s van, amikor „elsül az em-
ber keze”. Ezt meg kell tanulni, 
hogy fejben hogyan lehet ösz-
szerakni.

A könyvtárban ezekben a he-
tekben látható anyag java ré-
sze az elmúlt 2-3 évben szüle-
tett, csupán két régebbi alkotás 
van köztük.  2013-ban volt utol-
jára kiállítása Erzsébetnek a vá-
rosban, a most nyílott tárlatra 
az azóta készült munkáiból vá-
logatott. – A színei miatt az őszt 
és a telet szeretem a legjobban. 
Mindkettőnek megvan a maga 
átütő ragyogása, az őszinél el le-
het szaladni a giccses, nagyon 
sokszínű világba, a télinél pedig 

bent ragadhat az ember a hófe-
hér, kékes színekben, nahát eb-
ből kell kilépni, ez a kihívás. 

Emlékeztettük Sziklay Sándor 
szavaira, aki szerint Erzsébettel 
„kötekedett” szakmailag a leg-
többet, de  a hölgy kérésére. – 
Nem biztos, hogy mindenben 
egyetértettem vele, de ha meg 
tudott győzni, elfogadtam a ta-
nácsát. Több évtizedes a barát-
ságunk, és mindig építettem a 

véleményére. Ahogyan a csalá-
dom véleménye is fontos, a csa-
ládtagok az első kritikusaim, fő-
leg a két lányom – árulta el az 
alkotó. Aki egyébként általános 
iskolás elsős korában már leírta 
a munkafüzetébe, hogy ha nagy 
lesz, rajztanító szeretne len-
ni. Mint mondta, szeret taníta-
ni, mindig össze tudta egyeztet-
ni a művészettel. – Úgy érzem, 
amatőr festőként is sokan szere-
tik a képeimet, díjakkal is elisme-
rik a munkámat, én így jól érzem 
magam.

A fények üzenetét festi

„A nagymamám mindig azt 
mondja, hogy nem a pénz bol-
dogít, hanem az, amit kapsz 
érte.” – a szerk. Egy hónappal 
ezelőtt a megtakarításokról 
volt szó, a héten pedig a meg-
spórolt pénzünket fektetjük 
be. A lehetőségekről az MFB 
vezető munkatársa, Nagy-
györgy Zsolt szakértőnk két 
hete már adott hasznos taná-
csokat, most ennek a folytatá-
sát olvashatják.

– Mit ajánl azoknak, akik ked-
velik a kockázatot? Milyenek a 
magyar és a külföldi részvénypia-
ci kilátások? 

– Általánosságban először azt 
kell átgondolni,hogy mi az az 
időtáv, amíg biztosan nem lesz 
szükség a befektetésre? Ha ez 
megvan, meg kell találni a leg-
optimálisabb lejáratú eszközt. 

Én a külföldi részvényeket és az 
olyan kötvényszerű befektetése-
ket preferálom, amelyek keres-
kedelme likvidnek minősül, azaz 
a megfelelő eladó és vevő ke-
reskedik vele naponta, illetve a 
rendelkezésre álló adatok alap-
ján van benne olyan potenciál, 
jövőkép, ami vonzó befektetés-
sé teszi. 

– Mi okozza a legnagyobb bi-
zalmatlanságot a befektetésekkel 
kapcsolatban? 

– A bizonytalanság, vagyis az, 
hogy nem tudhatjuk, mit hoz a 
holnap. Örök harc a szakembe-
rek körében is, vajon ki tudja leg-
inkább megjósolni az egyes esz-
közök jövőbeli teljesítményét. 

Megtörtént eset, hogy egy be-
kötött szemű majom, amely a 
Wall Street Journal újságra do-
bál darts nyilakat, képes ugyan-
olyan sikerrel kiválasztani rész-
vényeket, mint a professzionális 
portfólió menedzserek. Ebből is 
látható, hogy mi az, ami a legbi-
zonytalanabb. 

– Mekkora szerepe van az idő-
nek, ha befektetésben gondolko-
dunk?

– Alapvető, nélkülözhetetlen 
szerepe van. Az időtáv ismerete 
nélkül senkinek sem lehet meg-
felelő és alapos ajánlást adni, 
ugyanis ha valakinek például fél 
év múlva szüksége van a pénzé-
re, akkor neki nem szabad rész-

vény típusú befektetést ajánlani. 
Minél hosszabb az időtáv annál 
nagyobb választási lehetősége 
van a befektetőnek. Rövidtávon 
jelenleg alacsony hozamok jel-
lemzőek a világ pénzpiacain, sőt, 
esetenként már a negatív kamat 
eszköze is megjelenik. 

Pénzügyi  tanácsok

KONYHASZEKRÉNY, konvek-
torok, gáztűzhely, mosdókagyló és 
garázs, vagy üzlethelyiség ajtajának 
megfelelő üvegajtó eladó. Tel.: 63/313-
004

SZŐLŐPRÉS, szőlő zúzó, csigaevő 
futókacsa eladó. Telefon: 63/314-246

HÁZ eladó, Derekegyház Béke u. 1. 
Telefon: 30/429-0590

MÁTRASZENTLÁSZLÓN, hegy-
oldali teraszon, panorámás családi 
üdülő eladó. Érdeklődni: 20/354-6787

KÉTAJTÓS ruhásszekrény, könyv-
szekrény, ágyneműtartó eladó. Tel.: 
30/466-8078

JÓ állapotú kályha eladó. Szentes, 
Bocskai u. 29. (a zugban).

24-ES Kemping kerékpár eladó. 
Tel.: 70/371-0529

SZENTESEN Rákóczi Ferenc ut-
cában régi építésű nagyportás családi 
ház eladó. Tel.: 30/362-8632

MŰKÖRÖMÉPÍTÉST, géllakk 
készítést vállalok olcsón. Gyere és 
próbáld ki gyorsabban kötő UV-lám-
pámat! Tel.: 0620/498-0830

AMERIKAI típusú, 170 m2-es csa-
ládi ház 26 millió forintért eladó. Tele-
fon: 70/506-6162

 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 Ferenc utca 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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Darók József

Ismerőseink a színpadon: 
kinek a tanára, az óvónője, 
a munkatársa, a nagymamá-
ja, a szomszédja. Műkedve-
lő színjátszók alkotják a Szen-
tes Városi Amatőr Színkör, a 
SzeVASZ társulatát, akik au-
gusztus óta állandó helyen, 
a Dózsa-házban lévő Padlás-
színházban fogadják közönsé-
güket. Nem vágytak színész-
nek, második gyerekkorukat 
élik meg a színpadon.

A rátóti asszonyok esetével in-
dul a Félreértések című kaba-
réválogatás, melyben aztán so-
rakoznak a klasszikus jelenetek 
olyan szerzők tollából, mint Nóti 
Károly vagy Rejtő Jenő, egészen 
a 80-as évek kabaréjáig, Tombor 
Bözse felejthetetlen alakjának 
megidézésével. A kis létszámú, 
ám lelkes publikum egy kelle-
mes kamaraszínházi előadáson 

érezheti magát. Bár a fellépé-
seiknek és a próbáiknak helyet 
adó Padlásszínház befogadó-
képessége „családias”, a szente-
si amatőr társulat minden előa-
dása nem csak ezért megy telt 
házzal az augusztus 19-i premi-
er óta. Kőszínház hiányában a 
Dózsa-ház emeleti részén kiala-
kított, 35 fős helyiségben zaj-
lik mostanában a helyi színházi 
élet. A társulatot szervező egye-
sület elnöke, Dunai József kala-
uzolt a színfalak mögött, aki el-
mondta, ők itt, a padlástérben 
csupán vendégek. Igaz, a cégek, 
magánszemélyek támogatásá-
val elkészült színházi tér kialakí-
tásában ő maga is tevékenyen 
részt vett, mint műszaki ember. 
A 2014-ben, zömmel pedagógu-
sok által létrehozott SzeVASZ je-
lenleg 9 fős társulatának tagjai 
különböző területekről jönnek. 
Márton Rozália a szegvári önkor-
mányzatnál dolgozik, Csó János-

né Fazekas Ibolya fejlesztő pe-
dagógus a Kiss Bálint iskolában, 
szintén ott dolgozik Szűcs Sarol-
ta, Németh Lajos a Rigó iskolában 
gyógypedagógus, Tornyi-Mol-
nárné Gál Tímea óvónő, Nánási 
Attilát rádiósként is ismerhetik, 
de tanítóként is a Klauzál iskolá-
ban, Dunainé Imre Tünde fejlesz-
tőpedagógus volt a Rigóban, Se-
res Ferenc pedig az egyik helyi 
cégnél dolgozik. Dunai József a 
háttérből (effektek, honlap készí-
tése, díszletek, kellékek beszer-
zése) lépett ki, s jól érzi magát a 
reflektorfényben is. – Az indulás 
óta meghallgatásokat is tartot-
tunk. Aki közénk jönne, legyen 
olyan, mint mi, merjen kiállni, ne 
legyen lámpalázas, merjen fel-
vállalni olyan figurákat, amiket a 
hétköznapi életben nem mutat-
na meg magából, ne legyen rest 
szöveget tanulni, tudjon és akar-
jon velünk dolgozni, s akkor mi 
is megpróbáljuk vele – sorolta. 
– Van egy nagyon jó dramatur-
gunk, a művészeti vezető is egy-
ben, aki kiválogatja a darabokat, 
s kiadja a szerepeket – adta át a 
szót feleségének. 

Dunainé Imre Tünde szerint ők 
örök gyerekkort élnek. – Főleg 
pedagógusok vannak itt, akik-
ben megvan ez a játékosság. – 
Érdekes, ha visszanézünk, ná-
lunk nem volt olyan, hogy „már 
gyerekkoromban színész akar-
tam lenni, de nem lehetett”. Ez 
egy aranyos játéknak indult, sze-
rettünk egymás társaságában 
lenni, s egyszer azt mondta egyi-
künk, ezt ki kellene vinni a nagy-
közönség elé. Nem voltak szí-

nészi ambícióink, de most már 
nagyon élvezzük.

Tünde hozzátette, mély tisz-
telet van bennük a színház iránt, 
tehát még véletlenül se mondják 
magukról, hogy színészek. – Ed-
dig úgy láttuk a visszajelzések-
ből, hogy jól fogad bennünket a 
közönség, annak ellenére, hogy 
amatőrök vagyunk, illetve, akit 
ez zavar, nem feltétlenül jön 
el. Általában vidám darabokat 
adunk elő, amit szeretnek az em-
berek. Szerintem az igazi próbája 
ennek az lesz, ha majd komplett 
színdarabokat veszünk elő. Bár 
már ez is éppen elég kihívás ne-
künk. Sokan azt hiszik, a vidám 
műfaj könnyű, pedig nem az.

Igyekeznek magukat minden-
ben kipróbálni, ő például a Fél-
reértések című előadásban el-
játssza a „teljes repertoárt”, az öt 
évestől a 85 évesig.

A korábban színre vitt előadá-
sokat alakítgatják. A Férfi és nő 
című válogatásuk például ele-
inte 90 percig tartott, de mára a 
közönség igényeihez igazították, 
meg azért ők is túlléptek már a 
kezdeti döcögéseken, így mos-
tanra 70 percre rövidült, élvez-
hetőbb lett. Játszanak meseda-
rabokat is, és augusztus óta havi 
egy alkalommal műsoron tart-
ják a Félreértéseket. Környező 
településeken is bemutatkoztak 
már. Előadásaikra érdemes előre 
jegyet váltani a helyszínen, mert 
gyorsan elkelnek a helyek. Egy-
felvonásosban is gondolkodnak, 
Molnár Ferenc Ibolyájáról úgy hi-
szik, komolyabb érdeklődésre 
tarthat számot.

Padlásszínházban nevettetnek

Darók József

A Katona Kiss Ferenc és neje 
Túri Júlia Képzőművészeti Ala-
pítvány 1989 óta támogat fiatal 
művészeket kétévente kiírt pá-
lyázatával. Az alapítvány ösztön-
díját idén a budapesti Bessenyei 
Bence (képünkön) festőművész 
kapta az alapítvány kuratóriu-
mától. Hat pályázat érkezett be, 
mindannyian szerepelnek a tár-
laton, Bessenyei Bence azonban 
további 11 festménnyel is. A né-
hai alapító egyik feltételként azt 
szabta meg, hogy természetel-

vű, realista alkotásokkal pályáz-
zanak a képzőművészek, a kiállí-
tást megnyitó, előző díjazott, ma 
már kuratóriumi tag Tóth-Kovács 
József szerint Bence teljes mér-
tékben megfelel az elvárásnak 
narratív realizmusával.

2006-ban diplomázott a Kép-
zőművészeti Egyetemen a díj 
nyertese, aki lapunknak úgy fo-
galmazott, többször is pályázott 
már a Katona Kiss-alapítvány pá-
lyázatára, egy alkalommal ka-
pott is díjat. Ez a mostani fő-
díj komoly lökést adhat neki. 

Szerinte sok fiatal festőművész 
hagyja ott a pályát, mert célta-
lannak érzik, azt látják, nem ér-
dekli az embereket a művészet.  
A kiállításra az elmúlt négy év-
ben készült alkotásaiból váloga-
tott. Tervei között szerepelnek a 
hagyományos vanitas - csendé-
letek újragondolásai. Az alapít-
vány másik kikötéseként Szen-
tesen is szerepelnie kell önálló 
tárlattal egy éven belül. A cso-
portos kiállítás november 26-ig 
tekinthető meg a Tokácsli Galé-
riában.

A z  a l a p í t v á n y  ö s z t ö n d í j a s a
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Palicska Irén

Eseménydús volt az elmúlt 
időszak kis családunk életé-
ben. Október 23-án, vasárnap 
családi fotózás, kedden ba-
bazsúr, szerdától két hét ka-
rantén! Miért is? Gergő fotó-
jából azonnal kiderül, milyen 
kellemetlen meglepetéssel 
engedtük haza a vendégein-
ket. 

Nagyon jól éreztük magun-
kat a keddi összejövetelen, este 
a szokásos fürdetéshez készül-
tünk. Vetkőztetem a gyereket, és 
a háta teli van pöttyökkel. Előző 
este, de még reggel se vettünk 
észre rajta semmit. Na, jó, pár 
napja láttam a vállán egy pici pi-
ros foltot, de különösebben nem 
foglalkoztam vele. Aztán a bal 
szeme sarkában jelent meg egy 
másik, de azt hittük, árpa. Ked-
den este azonban már elég gya-
nússá vált a dolog, de még min-
dig kétesélyes volt. Vagy allergia, 
vagy himlő. Ha allergia, akkor fe-
hérje, mert mostanában elég 
sok tojást ettünk: rántotta, son-
kás tojás, bundás kenyér. Anyu 
meg is kérdezte, hogy nem unja 
még a gyerek a tojást? Szerdán 
reggel már a fiam arcán és fej-
bőrén is megjelentek a kiütések. 

Nem akartam a rendelőbe vinni 
Gergőt, hátha mégis bárányhim-
lős, ne fertőzzünk meg senkit. 
Elég volt azokat, akikkel találkoz-
tunk. Ezért szóltam a gyerekor-
vosunknak, aki 
eljött, de már 
szinte az ajtó-
ból felmérte a 
helyzetet. A te-
lefon alapján 
egy kis vírus ki-
ütésre gyana-
kodott, de saj-
nos nem ez volt 
a diagnózis. 

Be akartuk 
adatni a vé-
dőoltást, de 
most már oka-
fogyottá vált. 
Azt hallottam, 
hogy járvány van a városban, de 
hogy hol szedtük össze, nem tu-
dom. Járunk közösségbe, meg-
fordultunk az orvosi rendelőben 
is, de a doktor úr szerint akár a 
boltban is megfertőződhetett 
Gergő. A viszketésre felírt csep-
peket és mentolos hintőport, va-

lamint ellátott tanácsokkal. Két 
hét szobafogság, egy-egy rövid 
séta azért engedélyezett, lehető-
leg ne öltöztessem túl, hogy ne 
izzadjon, és fürdés helyett tuso-

lás. Elővigyáza-
tosságból azon-
ban pár napig 
nem is tusol-
tunk, mármint 
a gyerek, és sza-
bad levegőre se 
mentünk. Azt 
hiszem mind-
kettőnknek ez 
volt a legnehe-
zebb. Az őszi 
napsütést, a szí-
nes fákat, a bú-
csúzó termé-
szetet csak az 
ablakon keresz-

tül figyeltük. Néhány nap után 
azonban nem bírtuk tovább, és 
elindultunk egy rövid sétára. 
Gergő még énekelt is az úton. 

Megadóan, türelmesen visel-
te, ahogy reggel, délben, este 
végig púderezem a kis testét, és 
nem tiltakozott a cseppek be-

vételénél se. A legcsúnyábban 
a háta, az arca, és a fejbőre né-
zett ki. Második reggel megijed-
tem, amikor megláttam a kiságy-
ban. Nagyon kijött rajta a himlő, 
de szerencse, hogy így, és nem 
belülről jelentkezett. Kicsit nyű-
gösebb és hisztisebb volt a kel-
leténél, de betudjuk a beteg-
ségnek. Volt, hogy semmit nem 
aludt napközben, volt, hogy há-
rom órát egyhuzamban. (Ezt ál-
landósíthatnánk!) Viszont vol-
tak napok, amikor kifejezetten 
jól érezte magát. Gyurmáztunk, 
játszottunk, hintáztunk, olvas-
tunk. Besegített a háztartásban 
is, kidobálta a ruhákat a szárító-
gépből. 

Szerdán reggel, az orvosi vizit 
után sűrű elnézések közepette, 
végighívtam a babazsúros anyu-
kákat. Sajnos nem tudtuk, hogy 
fertőzünk. Egész jól fogadták a 
hírt, mi mást tehettek volna. Va-
lami engesztelő ajándékon azért 
gondolkozom. Megvan! Ren-
dezünk egy bárányhimlős baba 
bulit! 

Baba a fedélzeten

Egy pötty, két pötty, sok pötty

Városi Könyvtár
November 15-én kedden 18 

órakor Munkácsy Mihály Krisz-
tus trilógiája III. Golgota címmel 
műelemző előadást tart dr. Rei-
singer János irodalomtörténész, 
MTA-kandidátusa. 

November 16-án, szerdán 18 
órakor Magyarország a 20. szá-
zadban. Az 56-os forradalom 
eseménytörténete című előa-
dását tartja Poszler György tanár.

November 17-én csütörtö-
kön 18 órakor dr. Gőgh Edit pszi-
chiáter főorvos A kimondott szó 
ereje című előadására várja az 
érdeklődőket.

Művelődési és Ifjúsági Ház
November 15-én, kedden 18 

órakor riói élményeiről mesél 
Sztanó György paralimpikon.

A Móricz Zsigmond Művelő-
dési Házban  november 16-án, 
szerdán 9 órakor és 10.30 óra-
kor Csipkerózsika című táncme-
se látható a VSG Kamarabalett 
előadásában.

November 17-én, csütörtö-
kön 19-21 óráig a Korok és al-
kotások az irodalomban kö-
vetkező előadásán Alekszandr 

Szolzsenyicin életéről, műveiről 
beszélgethetnek Poszler György 
előadóval.

November 16-án, szerdán 18 
órakor író-olvasó találkozó La-
katos Leventével. 

A Szentesi Művelődési Köz-
pont Díszmadár tenyésztő szak-
köre a díszmadár börzét rendez 
november 13-án, vasárnap 7-11 
óráig a Móricz Zsigmond Műve-
lődési Házban. 

Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület

November 19-én, szomba-
ton 15 órakor látogatás a Szent 
Anna templomban. Helyszíni 
kalauz: Nagy Géza Balázs teoló-
gus.

Árpád Szabadidős Sport-
klub és a Kontavill Klub

A Szeretetakció a szegények 
karácsonyáért programsorozat 
keretében légpuskás lövészver-
senyt rendeznek november 19-
én délelőtt 9 órakor a Legrand 
ZRt. Légfegyveres lőterén. In-
formáció kérhető Postás László-
nál a 30/907-2099, vagy Ignácz 
Jánosnál a 20/378-3840- es tele-
fonszámon.

P r o g r a m a j á n l ó



10  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. november 11.

Sebők Tamás

2015 szeptemberében ala-
kult meg a Phlox Tűzzsonglőr 
csoport 3 helyi fiatal összefo-
gásával. A csapat azóta szá-
mos rendezvényen megmu-
tatta tehetségét, helyieknek 
és a környéken élőknek egy-
aránt, a jövőben műsoruk szí-
nesítésén, új elemek elsajá-
tításán és további fellépések 
szervezésén munkálkodnak.

Az Ács Dzsenifer, Tóth Máté, 
Tóth Bence alkotta Phlox Tűzs-
zsonglőr formáció tavaly ősszel 
jött össze, ahogy mondják ko-
rábban más csapatok sorait erő-
sítették, de kiváltak onnan és 
közösen hozták létre a Phloxot. 
Céljuk, hogy formabontó, komo-
lyan koreografált műsorokkal kí-
nálják meg a közönséget. Ennek 
érdekében komoly marketin-
get is kiépítettek a csoportnak, 
a legnépszerűbb közösségi por-

tálon, videómegosztón is meg-
találhatóak, valamint saját web-
oldalt is készítettek. Elmondásuk 
szerint az ünnepek világához il-
lik az előadásuk, felléptek már 
számos városi rendezvényen, de 
esküvőkön is megmutatták te-
hetségüket. Mindezek mellett 
a legtöbbször városi vagy falusi 
ünnepségeken: augusztus 20-án, 
vagy Szent Iván éjszakáján lép-
nek fel. 

Ahogy mondják, a zenés mű-
soruk dinamikára épül, az ele-
jén felvezetővel indítanak, majd 
egyre dinamikusabbá teszik azt, 
mely egy csattanóval zárul. Kü-
lönböző eszközökkel növelik a 
műsor látványosságát. – Vannak 
tipikusan lányos eszközök, ami-
vel inkább tűztáncot lehet előad-
ni, ilyenek a hulahopp, a poi, az 
angyalszárny, vagy a tenyértűz. A 
fiúk pedig a hosszú- és rövidbo-
tot használják, de mi most ren-
deltünk angyalbotot is, ami any-
nyiban különbözik az előzőektől, 
hogy 10 helyett 30 centiméte-

ren ég a bot vége, és nagyobb 
tűzzel látványosabb a műsor. Ly-
co-botot is használunk. Ezeket 
egy gyúlékony anyaggal, lyco-
podiummal kell feltölteni és rob-
banásszerű effekteket lehet ve-
lük elérni, ez is igen látványos 
– mondták el a fiúk. 

Lapunk arra is kíváncsi volt, 
hogy mit jelent a tagok számára 
a tűzzsonglőrködés. – Az embe-
rek, a közönség reakciója nagyon 
sokat jelent. Amikor látom, hogy 
mosolyognak, vagy a műsor után 
odajönnek gratulálni. Azt szere-
tem, ha mosolyt tudok csalni az 
emberek arcára – mondta a cso-
port lány tagja, Dzsenifer.

A Phlox tagjai arra is kitértek, 
hogy jövő évben új koreográfi-
ával, új műsorral készülnek és 
több új eszközt is szeretnének 
beleépíteni az előadásba. El-
mondásuk szerint erre most van 
idejük, hiszen a téli időszakban 
visszaesnek a műsorszámok, de 
akad egy-két fellépés. Ilyenkor a 
Dózsa-ház Közösségi térben pró-
bálnak nyáron pedig a szabad-
ban. Természetesen célokat is 
tűztek ki maguk elé, apró lépé-
senként tudatosan szeretnének 
egyre előre jutni, és így sikereket 
elérni. Hozzátették, mindezek-
hez sok időre van szükség.

A z emberek reakciója élteti
a Phlox tűzzsonglőr  csopor tot

Friss fiatal kacsacomb: 1599 Ft/kg

Friss pecsenyekacsa máj: 399 Ft/kg

Friss csirke melldarabok: 999 Ft/kg

Valdor Zizu kedvence 500g: 729 Ft/db
 

BAROMFI MINTABOLT

AKCIÓS AJÁNLATUNK
2016. november 15 - 19.-ig

HUNGERIT
GYÁRI MINTABOLT - Szentes, Attila u. 3.
JÉRCE MINTABOLT - Szentes, Kossuth L. u. 10.
Ajánlatunk a feltûntetett idõpontig, illetve a készlet erejéig érvényes.

(1485 Ft/kg) 
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Sebők Tamás

Sajnálatos, hogy egyre több 
helyi zenekar szűnik meg, 
most mégis örömteli, hogy 
egy bár rutinos zenészekből 
álló, de „életkorát” tekintve fi-
atal zenekart mutathatunk be 
lapunkban. Nem is akármi-
lyet. Ebben az időszakban or-
szágos szinten felkapott do-
log lett, hogy a zenészek ún. 
tribute, azaz feldolgozás zene-
kart alakítanak. Így tett a Var-
ga Sándor, Hajós Ferenc, He-
gedűs Imre, Takács Gábor és 
Szabó Kristóf alkotta ötös is, 
akik a késői 60-as, 70-es, 80-as 
és 90-es évek legendás csapa-
ta, a Pink Floyd útján indítot-
ták zenekarukat. Az aktuali-
tásokról Hajós Ferenc gitáros 
beszélt lapunknak.

A zenekar alapításának ötle-
te a gitáros fejéből pattant ki, 
aki korábban már zenélt együtt 
Varga Sándor énekessel, ráadá-
sul szomszédok is. – Tudtam Sa-
nyiról, hogy nagyon nagy Pink 
Floyd rajongó, aki számos David 
Gilmour koncerten is volt szám-
talan országban. Ekkor vetettem 
fel neki egy helyi Pink Floyd fel-
dolgozás csapat, a Bring Floyd 
ötletét. Persze ez nem volt ilyen 
egyszerű, hiszen egy ikonikus 
zenekar dalait hitelesen vissza-

adni elképesztően nehéz fela-
dat. Basszusgitárosként a koráb-
bi zenekaromban, az Abanda 
22-ben játszó Takács Gáborra 
esett a választásunk, a dobos, 
Hegedűs Imre pedig Sanyi jó is-
merőse volt, így négyen kezd-
tünk el próbálni fél évvel ezelőtt. 
Persze éreztük, hogy ki kell még 
egészülnünk más hangszerek-
kel, így érkezett hozzánk Szabó 
Kristóf, a zeneiskola fiatal növen-
déke, aki szaxofonon működik 
közre – mesélt a megalakulásról 
Hajós Ferenc.

Billentyűsük még nincs, ezt 
egy elektromos műszerrel, ún. 
samplerrel oldják meg, de ter-
mészetesen ennek kiküszöbö-
lésére is törekednek, billentyűst 
keresnek. A gitáros arra is kitért, 
hogy az ikonikus brit progresz-
szív rock együttes olyan klasszi-
kus lemezeiről választanak da-
lokat, mint a Dark Side Of The 
Moon, a Wish You Were Here, 
vagy a The Wall. Ahogy mondja 
a nagy négyes, David Gilmour, 
Roger Waters, Nick Mason, Ri-
chard Wright alkotta Pink Floyd 
zenéjét szeretnék előadni úgy, 

ahogy azt ők is megtették. Hajós 
Ferenc arra is kitért, hogy min-
den alkalommal bővítik reperto-
árjukat, a november 12-i szente-
si koncerten is hallhat új dalt a 
közönség, ami a Young Lust lesz 
és ami a gitáros kedvence. – Ha-
talmas David Gilmour rajongó 
vagyok, az ő játékát egy lakat-
lan szigeten is elhallgatnám, így 
minden alkalommal megborsó-
dzik a hátam, amikor játszom. 
Gimnáziumos korom óta hall-
gatom a Pink Floydot. Számom-
ra a világ legjobb zenekara volt 
– meséli a gitáros. 

A zenekar nagy segítségére 
volt Arató Matyi, aki nagyon sok 
koncert szervezésébe bekapcso-
lódott. A legközelebbi koncert a 
szentesi közönség előtt lesz no-
vember 12-én, szombaton az 
ifjúsági házban, a Zene-Világ-Ze-
ne Graffiti programsorozat ke-
retein belül, ahol a Pink Floyd 
estén egy rövid dokumentumfil-
met is levetítenek a szervezők a 
zenekarról, ezt követően pedig a 
Bring Floyd koncertjét tekinthe-
tik meg a megjelentek.

A belépés egész este ingye-
nes lesz.

„David Gilmour játékát egy lakatlan 
szigeten is elhallgatnám”

Rozgonyi Ádám

A Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség és a 
Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság, a Rákóczi Szövetség 
támogatásával október 28-30. között kirándulást szervezett 
Kárpátaljára.

A 40 fős, jórészt szentesiekből álló, de békési résztvevőket is ma-
gába foglaló csapat első állomása Szatmárcseke volt, ahol az otta-
ni református gyülekezet szívélyes vendéglátását élvezhették. Meg-
tekintették a község két nevezetességét, a Kölcsey-emlékszobát és 
a csónakos fejfákról ismert temetőt. A szállás családoknál, Szőlős-
gyulán volt.

A körutazás alatt többek között meglátogatták a munkácsi várat, 
a szolyvai fogolytábort, a vereckei honfoglalási emlékművet, majd 
a visszaúton a nagykárolyi Károlyi-kastélyt. Alkalom adódott a ka-
zahsztáni lágert is megjárt nyugalmazott református püspökkel, a 
kárpátaljai magyar református oktatást megszervező Gulácsy Lajos-
sal való találkozásra is.

Átadták a szőlősgyulai református gyülekezet számára összegyűj-
tött adományt, mintegy 200 ezer forintot. A támogatást a ’70-es 
években leégett fa harangláb újjápítésére fordítják.

A kirándulás a csapat egyöntetű véleménye alapján mind a foga-
dó gyülekezet, mind a látogatók számára feltöltődést jelentett, és 
mindannyian bíznak a gyümölcsöző folytatásban.

Felfedezték Kárpátalja
kincseitBár csak két évig, 1972-1974 között működött a Rákfogó Együt-

tes, klasszikus felállása rövid élete ellenére mindmáig hatással van 
a hazai könnyűzeneiparra. A zenekar nemcsak Szakcsi Lakatos Béla, 
Kőszegi Imre, Babos Gyula, Orszáczky Jackie és Ráduly Mihály pályá-
jára volt hatással, hanem az egész hazai jazzéletet meghatározta. 
Nemrégiben a Művészetek Palotájában mutatta be a Rákfogó Em-
lékkoncertet Babos Gyula, Kőszegi Imre és Orbán György. A trió nem 
vállal sok hasonló előadást, azonban a hangversenyközpont felké-
résére igent mondtak, így november 18-án 19 órai kezdettel a szen-
tesi közönség újra a ’70-es évek hazai jazzéletének atmoszférájában 
érezheti magát. A Zene-Világ-Zene programsorozatban megvalósu-
ló, nem mindennapi koncerten olyan kiválóságokról is megemlé-
keznek a Jazz legendák, mint Orszáczky Jackie, Lakatos Bögöly Béla, 
vagy Cserba Miklós, akik az Új Rákfogó tagjai voltak, és bár a név 
nem erre utal, a zenekar első felállását alkották. Őket követte a fent 
említett ötös, a legnagyobb hatást gyakorló zenekar.

Jazz legendák koncertje
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November van, lassan kö-
zeleg a tél, egyre hidegeb-
bek a nappalok és az éjsza-
kák. Ahogyan mi magunk is 
felkészülünk, ideális esetben 
kisállatainkat is fel kell készí-
tenünk, pontosabban a kö-
rülményeiket kell kialakítani 
az évszaknak és időjárásnak 
megfelelően. Hogyan tehet-
jük komfortosabbá kutyáink, 
cicáink és a környezetünkben 
élő, itt telelő madarak életét, 
erről kérdeztük Sípos Olgát, a 
Csongrád Megyei Állatvédőr-
ség önkéntesét. 

– Nagyon sokan nem is gon-
dolnak arra, hogy bizony háziál-
latainknál is nagyon fontos a fel-
készülés a téli időszakra. Kistestű 
kutyáknál egyre divatosabb, és 
nagyon hasznos is a téli viselet, 
ruhák, mellények kiskabátok. Ez-
zel is védjük őket. Arra is figyel-
ni kell, hogy ha jeges az út, sé-
táltatásnál megfagyhat a kutyus 
lába, ha pedig havazik, a havat 
a tappancsából, a szőre közül ki 
kell szedni, fésülni. A kinti ku-
tyáknál a házat, ólat téliesíteni 
kell. Mit tegyünk a kutya alá? So-
kan rongyot, szőnyeget használ-

nak. Ez egy ideig jó, amíg nem 
esik az eső, mert utána vizes lesz, 
nem fog megszáradni. Mi a szal-
mát szoktuk ajánlani. Ezt is két-
naponta cserélni kell. Illetve a 
kutyaház elé plédet vagy hő füg-
gönyt tehetünk a hideg ellen. 

– Ez egy nagyon ideális álla-
pot, amikor felöltöztetjük a házi 
kedvencünket, vagy kifésüljük a 
havat a tappancsaiból, de itt vi-
déken még mindig nagyon sok 
kutyát tartanak láncon, akik így 
még jobban ki vannak téve a tél 
viszontagságainak. Az éhezés és 
a hideg is legyengíti az állatokat. 
Ilyenkor megszaporodnak a beje-
lentett esetek?

– Igen, sajnos télen van a leg-
több mentésünk. Nagyon sok 
kutya van még láncon, vashor-
dóban. Ez az egyik rémálmom, 
amikor ilyennel találkozom. A 
vashordó nyáron forró, télen hi-
deg. Ha teszünk bele szalmát, té-
len az fogja védeni. Nagyon kell 
figyelni az élelemre és a vízre is. 
Legyen bőséges a táplálék, és ha 
fagy, gyakran cseréljük a vizet. 
Illetve, ne feledkezzünk meg a 
madarakról! Nagyon sok madár 
él Szentesen és környékén. Ké-
szíthetünk vagy vehetünk ma-

dáretetőt és tegyünk ki nekik a 
magvakat, madáreleséget!

– A Mogyoró Állatotthon ön-
kénteseként is dolgozol. Hogy áll-
tok a téli felkészüléssel, élelmiszer-
rel, plédekkel, szalmával? Mire van 
szüksége az otthon kutyusainak?

– Jól állunk, minden kutyahá-
zat téliesítettünk. Már hetek óta 
szalmázunk. Ezt két-három na-
ponta cseréjük. Megemeltük a 
házak alatt lévő raklapokat. Táp-
lálásban is elkezdtük a téli fel-
készülést, kicsit jobb minőségű 
tápot kapnak a kutyák, többet 
is esznek ilyenkor. Nagy szük-
ségünk lenne plédekre, ágy-
neműkre, szőnyegekre. Az ál-
latotthon várja a látogatókat 
hétvégeken kutyasétáltatásra, 

főleg a gyerekeket a szünetek-
ben 

– Hány lakója van a Mogyoró 
Állatotthonnak, és havonta meny-
nyien találnak új gazdára? 

– Jelenleg kétszáz körüli la-
kónk van. Köztudott, hogy Szen-
tesen rengeteg kutya él az utcá-
kon. Sajnos nem tudunk minden 
állatot megmenteni, nekünk is 
van egy bizonyos kapacitásunk. 
Az állatotthon német, osztrák 
és magyar adományokból tart-
ja fenn magát, mi nem kapunk 
1százalékokat. Havonta 20-25 
kutyusnak találunk gazdát, de 
szinte ugyanennyi be is jön. Az 
az álom, hogy 100 alatt legyen a 
lakóink száma, nem a közeljövő-
ben lesz. 

Kisállattar tás télen

Hering Viktor

Kifosztás miatt indult büntetőeljárás egy fiatalember ellen, aki az 
egyik ismerősét lopta meg. A fiatal férfi az ismerősénél tartózkodott, 
ám visszaélt annak bizalmával, és addig, amíg a házigazda elszende-
redett, ellopta annak értéktárgyait. 

Több kerékpárnak is lába kélt az elmúlt héten városunkban. A 
bringákat a vasútállomástól, az Ady Endre utcából és a belvárosból 
tulajdonították el. A tolvajok közül egy elkövetőt már beazonosítot-
tak a rendőrök, a többiek után még folyik a nyomozás.

Az elmúlt héten három ittas gépjárművezetőt is lekapcsoltak a 
szentesi rendőrök. Továbbra is zéró tolerancia van az alkoholt fo-
gyasztó, majd gépjárműbe, gépjárműre ülő sofőrök ellen, és ellenük 
az elkövetkezendő időszakban is határozottan lépnek fel a rend őrei. 

Keddre virradóra az egyik Tóth József utcai ingatlanba hatolt be 
ismeretlen elkövető, aki minőségi, palackozott borokat tulajdoní-
tott el. A rendőrök elfogták a tettest, akiről kiderült, hogy korábban 
hasonló bűncselekmények miatt már volt dolga a törvénnyel. Most 
ismét folytatta tevékenységét, ráadásul ő volt az, aki az Arany János 
utca egyik udvarából ellopott egy babakocsit, a Felsőpártól pedig 
egy fűkaszát. A rendőrök a férfit elfogták, az ellopott tárgyak rövide-
sen visszakerülnek tulajdonosaikhoz.

Büntetőeljárás folyik ismeretlen tettes ellen lopás miatt, aki a kert-
város szélén található étterem udvarát fosztogatta. A tettes két alka-
lommal is innen vitt haza tűzifát.

Saját ismerősét
lopta meg

„Ausztráliában szinte minden 
mentőautóban található egy 
plüssmaci.

Gyermekbalesetnél, sérülé-
seknél, ahol a gyermek pszichés, 
sokkos hatásoknak van kitéve, a 
kiérkező mentőegység az első-
segélynyújtás után egy plüssma-
cit ad ajándékba a gyermeknek, 
hogy megnyugodjon...” 

Csongrád megyei Mentőau-
tókban is legyen plüssmaci!

Segítsük mi is az Orszá-
gos Mentőszolgálat Dél-alföl-
di Regionális Mentőszervezet 
munkáját! Ha más játékokkal 
szeretnétek hozzájárulni a kez-
deményezéshez, azokat a rászo-
ruló gyermekek szívesen fogad-
ják a gyűjtőpontok (Vöröskereszt 
Irodák) 2016. december 8-ig, 8 
és 12 óra között. Szentesen ezt a 
Kossuth tér 6 szám. 224. szobá-
ban találják a lelkes adakozók.

Maci gyűjtőpontok:
• November 11-én, pénteken 

10 és16 óra között, valamint no-
vember 12-én, szombaton 8 
és 12 óra között Nyilas Zita ter-
mészetgyógyásznál – Szentes, 
Arany János u. 25/a. 

• November 19-én, szomba-
ton 14 és 18 óra között a Szentesi 
Börzén, a Kiss Bálint Református 
Általános Iskola tornatermében.

• December 9-ig, hétfőtől pén-
tekig 15:30 és 17 óra között a 
Szentesi Párducok - Kézilabda 
Sportiskolának is leadhatják ado-
mányaikat a szentesi sportcsar-
nokban.

Támogasd te is a macigyűjtést! 
Fontos, hogy a macik tiszták és jó 
állapotúak legyenek!

Mielőtt megkapná egy kisgye-
rek, addig a macik a mentőautó-
ban a szélvédő mögött „utaznak”.

A Facebookon a „Plüssmacikat 
a Csongrád megyei Mentőautók-
ba” nevű nyílt csoporthoz is bárki 
csatlakozhat.

Enyhíts egy gyermek 
fájdalmán!
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Halupa Eszter

Egyre korábbra állítjuk az 
 ébresztőóránkat, vastagabban 
öltözünk, előkerül a télikabát 
a szekrényből. Már besötéte-
dik, mire hazaérünk az iskolá-
ból vagy a munkahelyünkről. 
Ismerős, ugye? Hamarosan 
itt a tél, melynek beköszönte 
remek alkalom arra, hogy új 
köntösbe öltöztessük a laká-
sunkat, ezzel odabent is meg-
teremtve és felidézve az év-
szak hangulatát.

Néhány aprócska kiegészítő, 
dekoráció és máris otthonunk-
ba csempészhetjük a téli, és 

vele együtt lassan a karácso-
nyi és az ünnepi hangulatot. Ha 
szeretünk kézműveskedni, ak-
kor mi magunk is készíthetünk 
lakásdekorációt, legyen az ka-
rácsonyi dísz, adventi koszo-
rú vagy épp ajtódísz. Az inter-
neten a kreatív tárházak oldala 
végtelen, de itt Szentesen, akár 
a ligetben sétálva is sok ter-
mést – tobozt, makkot, bogyó-
kat, örökzöldeket, gesztenyét is 
– összegyűjthetünk az egyedi 
ajtódíszünkhöz. Használhatunk, 
színes szatén, csipkés szalago-
kat, mű hópelyheket, a kará-
csonyi, kellemes emlékeket idé-

ző gömböket, fenyőágat és 
angyalkákat is. A végén már 
csak egyetlen teendőnk ma-
rad, kiakasztani az ajtódíszt 
a bejárati ajtóra, ezzel is ké-
szülve az ünnepekre.

Készítsünk téli  ajtódísztTr e n d i

Sebők Tamás

„Ebben a történetben csak fo-
kozódik és fokozódik a feszült-
ség.” Stephen King ezekkel a 
szavakkal ajánlotta Paula Haw-
kins új könyvét. Nem sűrűn for-
dul elő, hogy több országban is 
a sikerlista élén nyisson egy mű 
egy azon időben. A lány a vona-
ton című sikerregény többek kö-
zött a New York Times és a Barnes 
& Noble aranyérmét is magához 
hódította. Az már csak hab a tor-
tán, hogy Paula debütáló íróként 
érte el mindezen sikereket. A kri-
tikusok azonnal lecsaptak a műre 
és egy szempillantás alatt Hitch-
kock-hoz és Agatha Christie-hez 

hasonlították a 44 éves szerzőt. 
A mű főhőse Rachel, egy munka-
nélküli, aki minden reggel Lon-
donba ingázik vonattal. A fiatal 
hölgy elvált, ex-férje, Tom vidék-
re költözött. A vonat minden nap 
ugyanannál a fénysorompónál 
áll meg. Rachel az ablakból két 
házaspárt szemlél minden alka-
lommal. Egyikőjük az Ideális Csa-
ládot személyesíti meg, a másik 
családban pedig volt férjét és an-
nak újdonsült feleségét látja. A 
főhősnek több sem kell ennél, 
teljesen kikészül. Fiatal kora el-
lenére masszív alkoholistává vá-
lik, részegen zaklatja volt férjét 
és annak feleségét, Annát. Más-

nap persze nem emlékszik sem-
mire, vagy csak foszlányokban 
bukkan elő egy-egy kínos em-
lékkép, ami jó alkalom arra, hogy 
pár doboz gin-tonikkal megint 
tompára zsibbassza magát. Egy 
kellemetlen reggelen rádöbben, 
hogy Megan – az ideális család 
női tagja – eltűnésének éjszaká-
ján az utcában járt: a lábán zú-
zódások, a körmei mocskosak, 
de egyszerűen nem tudja fel-
idézni, mi történhetett… A lány 
a vonaton azonban nem szimp-
la thriller, hanem egy olyan re-
gény, amely a bűnügyi szálat fel-
használva mesél valami teljesen 
másról.

Könyvajánló: Paula Hawkins – A lány a vonaton
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Labádi Lajos

A zsidóság első képviselői 
a XVIII. század közepén jelen-
tek meg Szentesen, de ők még 
nem voltak állandó helybeli la-
kosok. Az 1809. évi megyei ösz-
szeírás még csak 11 zsidó sze-
mélyt regisztrált, az 1817. évi 
conscriptió azonban már 17 csa-
ládot tüntetett fel, összesen 92 
személlyel. Erre az időpontra te-
hető a szentesi hitközség szerve-
zett megalakulása is, mivel ekkor 
bérelték ki imaház céljára Sarka-
di Sámuel asztalos házát az ún. 
Vásárállás szélén. A szerény épü-
let 1829-ben tulajdonjogilag is a 
birtokukba került, s a templomi 
funkciónak megfelelően kibőví-
tették. Az izraelita népesség gya-
rapodását jelzi, hogy 1848-ban 
már 92 családfőt írtak össze, csa-
ládtagokkal együtt 509 fővel. A 
régi, omladozó imaház szűknek 
bizonyult, ezért 1854 nyarán elvi 
határozatot hoztak egy új temp-
lom építésére. 

Az izraelita vallás egyenjogú-
sításáról szóló 1867: XVII. tc. 
megjelenése után a templom-
építés ügye felgyorsult. Minden 
hitközségi tag kötelezte magát 
egy imaszék megvételére; ez ké-
pezte a templomalap legfőbb 
bevételét. A tervek elkészítésé-
re Knábe Ignác budai építőmes-
tert, a budai zsinagóga építőjét 
kérték fel. A kiviteli munkát Ha-
lász István nagykőrösi építővál-
lalkozó nyerte el, aki 1869 tava-
szán megkezdte az építést a régi 

imaház tőszomszédságában. 
Az új templom 1870 novembe-
rében tető alá került. A frigylá-
dát, a padokat és egyéb asztalos 
munkákat helyi mesterek ké-
szítették. Az 1871 őszi nagyün-

nepi istentiszteletet már az új 
templomban tartották meg, bár 
még festetlen padok között. Az 
öröklámpa ünnepélyes avatá-
sára csak 1872 októberében ke-
rült sor. A romantikus stílusú új 

építmény a környék legnagyobb 
zsinagógái közé tartozott. A női 
karzatot kígyós öntöttvas osz-
lopok tartották, a padvégek ar-
chitektonikus díszítésűek voltak, 
a színes ablaktáblák az adomá-
nyozó családok szimbólumait 
ábrázolták.

A II. világháború idején – az 
ismert történelmi okok miatt – 
a szentesi zsidóság létszáma je-
lentősen lecsökkent. Méretes 
templomuk az 1960-as évektől 
jobbára üresen állt, állaga egy-
re romlott. Az 1970-es évek vé-
gén a város tervpályázatot írt 
ki a zsinagóga hasznosításá-
ra és környékének rendezésé-
re. A tervek többsége kulturá-
lis funkciót szánt az akkor 110 
éves épületnek. Az egyre romo-
sabb zsinagóga 1987-ben vétel 
útján a város tulajdonába került 
és kimondták, hogy az egyko-
ri zsinagógában a Szentes Váro-
si Könyvtár kap helyet, s ennek 
megfelelően írták ki a tervpályá-
zatot. Hat pályázat közül a kép-
viselőtestület Terney László helyi 
építészmérnök és munkatársai 
terveit fogadták el. A szépen fel-
újított épületet és a korszerű-
en berendezett könyvtárat 1998 
őszén adták át a nagyközönség-
nek. Az épületen márvány em-
léktábla örökíti meg az erede-
ti tervező és az átépítő mérnök, 
Knábe Ignác és Terney László ne-
vét. A könyvtár előtti parkban 
látható Olvasó nő c. szobor Józsa 
Lajos alkotása.

Szentes arculata régen és ma (17.)

Egykori zsinagógából a tudás és a kultúra palotája

Péntek (november 11.)
14:30 Barbie: Csillagok között
16:00 3D Doktor Strange
18:15 Érkezés
20:30 3D Doktor Strange
Szombat (november 12.)
11:00 Barbie: Csillagok között
12:30 3D Trollok
14:15 Barbie: Csillagok között
16:00 3D Doktor Strange
18:15 Doktor Strange
20:30 Érkezés
Vasárnap (november 13.)
11:00 Barbie: Csillagok között
12:30 3D Trollok
14:15 Barbie: Csillagok között
16:00 Doktor Strange
18:15 Érkezés
20:30 3D Doktor Strange
Hétfő (november 14.)
14:30 Barbie: Csillagok között
16:00 3D Doktor Strange

18:15 3D Doktor Strange
20:30 Érkezés
Kedd (november 15.)
14:30 Barbie: Csillagok között
16:00 3D Doktor Strange
18:15 Érkezés
20:30 3D Doktor Strange
Szerda (november 16.)
14:30 Barbie: Csillagok között
16:00, 18:15 3D Doktor Strange
20:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
Csütörtök (november 17.)
14:00 Barbie: Csillagok között
15:30, 18:00, 20:30 3D Legendás ál-
latok és megfigyelésük
Péntek (november 18.)
14:00 Barbie: Csillagok között
15:30, 18:00 Legendás állatok és 
megfigyelésük
20:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük

Moziműsor
November 14-18.

Hétfő
Karfiolleves
A menü: Kukoricás-hagymás 
pulykaragu, rizs köret
B menü: Bolognai spagetti
C menü: Kijevi töltött borda, 
rizs köret, savanyúság
Kedd
Daragaluska leves
A menü: Finomfőzelék, 
fasírozott
B menü: Rántott sertésmáj, 
burgonya, savanyúság
C menü: Cigánypecsenye, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Pirított tésztaleves
A menü: Tarhonyás hús, 
savanyúság
B menü: Gombapaprikás, 
galuska
C menü: Kassai töltött borda, 
vegyes köret, savanyúság

CSütörtöK
Brokkoli krémleves
A menü: Röszkei töltött borda, 
vegyes köret, savanyúság
B menü: Párizsi szelet, vegyes 
köret, savanyúság
C menü: Rántott sajt, 
rizsköret, tartármártás
PénteK
Lencsegulyás
A menü: Krumplis tészta
B menü: Mákos guba
C menü: Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 950 Ft/menü. A és B menü 

ára heti előfizetéssel 700 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 
750 Ft. C menü frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5.
Tel.: 63/788-968, 70/942-6658, 

06-70/414-7446
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Menü november 14-18.
Hétfő – Burgonya gombócleves

A menü: Sült csirkecomb, 
rizibizi, joghurtos zöldségcsík

B menü: Csirkemáj pirítva, 
főtt burgonya, csemegeuborka

Kedd
A menü: Húsleves, Párolt sertésszelet, 
röszti burgonya, paradicsommártás

B menü: Csontleves,
Töltött cukkini, pirított burgonya

Szerda – Brokkoli krémleves
A menü: Harcsapaprikás, 

galuska, uborkasaláta

B menü: Párizsi csirkemell, 
vegyes zöldköret, párolt rizs
Csütörtök – Zöldbableves
A menü: Pulykamell roston, 

burgonyafőzelék
B menü: Milánói sertésborda

Péntek – Székelygulyás
A menü: Mákos guba

B menü: Fűszeres piskótában sült 
karaj, petrezselymes burgonya

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

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Luczáné Kenye-
res Mónika (Bercsényi u. 43). Nyereménye 
egy hamburger menü a Fülke Burger fel-
ajánlásából. Ezen a héten egy páros belé-
pőt sorsolunk ki a Zene-Világ-Zene prog-
ramsorozat Szakcsi Lakatos Béla – Babos 
Gyula – Kőszegi Imre: „Rákfogó” Emlék-
koncertre a hangversenyközpontba.  
Megfejtéseiket telefonszámuk feltünte-
tésével küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Samuel Butler angol író bölcs 
gondolata, első rész. 15. Hajdu-Bihar megyei 
településen él. 16. Elődje. 17. Az eurázsi-
ai sztyeppe nomád népe, akik a 6–8. század 
között Kárpát-medencei központú, erős bi-
rodalmat irányítottak. 18. Nagyon öreg. 19. 
Lombszőnyeg. 21. Háziszárnyas. 23. Félig 

akörül. 24. Napszak. 26. Az egyik legnépsze-
rűbb logikai játéka (ötödölőnek is nevezik). 
28. Nemes itóka. 29. Laza egynemű hangzói. 
30. A földre. 32. Görög eredetű női név. 33. 
Juttat, népiesen. 34. Hangtalan dán! 35. Pus-
kavégre fog. 37. Fejvédő. 40. Méhkaptár. 42. 
Görögkeleti táblakép. 44. Szamárcsemege. 
45. Felkar része! 47. Folyószél. 49. A lakásu-
kon. 51. Ilyen rózsa is van. 53. Étkezésre al-
kalmas. 57. Hélium és platina vegyjele. 58. 
Az egyik legrégibb görög jósszentélyről is-
mert. 60. Felolvas, elmond. 62. Farkasok. 64. 
Nemzetségeket. 66. Azonos magánhang-
zók. 67. …ia – földtan. 68. A görög ábécé 
egyik betűje. 70. Idegen múzeum. 71. Gram-
my-díjas Beatles zenei album.

Függőleges: 1. Episztolák. 2. Teljes, sértet-
len. 3. Gyanta egynemű betűi. 4. Középen 
nyer! 5. Részben ükapa! 6. Lada … - orosz 

gépkocsitípus. 7. Szörtyög. 8. Földet for-
gat. 9. Fentről nézheti. 10. Karib-tengeri szi-
get. 11. Végtelenül avas! 12. Macskafark! 13. 
Egyiptomi. 14. Nagyközség Komárom-Esz-
tergom megyében. 20. Harcos női nép. 22. 
Régi harcosokat (katonákat). 25. Elibe. 27. 
Táncmulatság. 28. Dicsőítő ének. 31. Váloga-
tott. 33. Kerti szerszámok. 35. Verdes, paskol. 
36. Indíték. 38. Szigetlakó nép. 39. Csipet-
nyit. 41. Névelős péksütemény. 43. Vízparti 
haszonnövény. 44. Kunsági. 46. Középiskola. 
48. Részben kortalan! 50. Bujtogat, biztat. 52. 
Kodály hősnője a Háry János c. operából. 53. 
Félig remete! 54. Talán, esetleg. 55. Messzire. 
56. Férfi előd. 57. Az idézet második része. 58. 
Dolgozat, diáknyelven. 59. Kisörmény pá-
rosan! 61. Megkevert muki! 63. Számos. 65. 
Ruténium és kálium vegyjele. 66. Női szok-
nya. 68. Szabó szerszáma. 69. Borús vég! 72. 
Egyiptomi gépkocsik nemzetközi jelzése.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 57. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü:
november 14-18.
Hétfő
A menü: Gyümölcsleves,
Karaj sok magvas bundában
B menü: Csirkegulyás,
Hortobágyi húsos palacsinta, burgonyapüré

Kedd
A menü: Száraz bableves füstölt ízekkel,
Rakott krumpli
B menü: Szecsuáni csípős- savanyú leves,
Mexikói csirkefalatok, párolt rizs

Szerda
A menü: Gombakrémleves,
Hentes tokány, tészta
B menü: Gölödin leves,
 Rántott sajt, kukoricás rizs

Csütörtök
A menü: Tejfölös 
zöldbableves,

Cigánypecsenye, hagymás tört 
burgonya

B menü: Grízgaluska leves,
Milánói lasagne

Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Temesvári sertésszelet, tészta
B menü: Csirkebecsinált leves, 
Sajtos csirkecomb, sült burgonya

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu
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Nagymama töltött fasírtja
Hozzávalók: 60 dkg darált hús, 2 db szikkadt zsemle, 3 db főtt tojás, 1 

db nyers tojás, 15 dkg trappista sajt, egy darab kolbász, kis fej vöröshagy-
ma, fűszerek.

Elkészítése: A fasírt masszához egy tálba tesszük a darált húst. A ke-
nyeret tejbe áztatjuk, alaposan kinyomkodjuk, majd a húshoz adjuk. Be-
letesszük a tojást, sózzuk, borsozzuk és beleaprítjuk a fokhagymát, majd 
hozzáadunk egy kis fej apróra vágott megdinsztelt vöröshagymát, az egé-
szet alaposan összedolgozzuk. 3 tojást megfőzünk, majd felkockázzuk, a 
trappista sajtot és a kolbászt szintén kockákra vágjuk, a massza felét kikent 
őzgerincformába tesszük, közepére rakjuk a felkockázott  tojást-,  sajtot és 
kolbászt,  befedjük a maradék masszával. Olajos kézzel elsimítjuk a tetejét 
és 180 fokon 40 percig sütjük.

Szentes családi ízei

Született
Nagypéter Sándornak és Ba-

logh Gabriellának (Szemere B. u. 
2.) Hédi, Lengyel Norbertnek és 
Fazekas Mónikának (Orosházi út 
11.) Norbert András, Lakatos Sán-
dor Arnoldnak és Szűcs Tímeá-
nak (Szent Imre herceg u. 12-14. 
2. lph. 2. em. 13.) Arnold (képün-
kön), Tóth Gábor Lajos és Viglási 
Nóra (Csongrád, Tömörkény I. u. 
9/a.) Gergely nevű gyermeke.

Elhunyt
Idovika Sándorné (Farkas A. u. 

32.), Bozóki Józsefné (Dr. Udvar-
di u. 50.)

Családi
események

Burgonya 100-110 Ft/kg, répa 200-
250 Ft/cs, gyökér 200 Ft/cs, zeller 100-
200 Ft/db, petrezselyem 50-100 Ft/cso-
mó, hegyes erős paprika 50-70 Ft/db, 
fehér paprika 350-380 Ft/kg, almapap-
rika 270 Ft/kg, paradicsom 300-380 Ft/
kg, póré hagyma 60-100 Ft/cs, vörös-
hagyma 150-180 Ft/kg, tojás 35-38 Ft/
db, kapor 100 Ft/cs, cukkini 300 Ft/kg, új 
tök 300 Ft/kg, padlizsán 300 Ft/kg, sa-
láta 100-120 Ft/db, lilakáposzta 280 Ft/
kg, kelkáposzta 300-350 Ft/kg, fehér-
káposzta 100-150 Ft/kg, jégcsapretek 
100 Ft/db, fekete retek 250-280 Ft/kg, 
lilahagyma 280 Ft/kg, alma 150-250 Ft/
kg, birsalma 490 Ft/kg, körte 400-490 
Ft/kg, 200 Ft/kg, szőlő 300-480 Ft/kg, na-
rancs 380-400 Ft/kg, banán 280-450 Ft/
kg, csíramálé 220 Ft/kg, citrom 550 Ft/
kg, karfiol 200-380 Ft/kg, brokkoli 500 
Ft/kg, spenót-sóska 900 Ft/kg

PIAC

KOS
Bár igen jól haladnak a dolgai, kiváló ötleteit hasznosítani is tudja, de most 
sem maradéktalanul elégedett önmagával, és a nehezen kialakult sikerekkel.
BIKA
November eleje sok mozgalmasságot ígér, új ismeretségekre tehet szert, me-
lyekből profitálhat.
IKREK
Karrierje, netán saját vállalkozása, vagy épp tanulmányai terén nagyon lele-
ményes, így pedig eredményes lehet!
RÁK
Megfontolt, óvatos személynek ismerik barátai, családtagjai, november fo-
lyamán azonban mégis nagy a veszélye, hogy valaki könnyen félrevezeti, be-
csapja.
OROSZLÁN
Rengeteg a tennivalója, s mivel nem csak kötelességből dolgozik, ezért a hó-
nap közepén már elmondhatja, hogy megéri az erőfeszítés.

SZŰZ
Ha egy verseny vagy erőösszemérés felkelti az érdeklődését, főként ha az valami-
lyen készséggel vagy szakértelemmel kapcsolatos, jól teszi, ha részt vesz benne.
MÉRLEG
Bár minél többet szeretne kihozni magából és az ebben a hónapban adódó le-
hetőségekből, őrizze meg életében az egyensúlyt!
SKORPIÓ
A november legelején esetlegesen kialakuló családi konfliktusok nagyon 
gyorsan megoldódhatnak, bár azért legyen óvatos és körültekintő!
NYILAS
Pénzügyeiben legyen elővigyázatos és éber ebben a hónapban. Tegyen félre 
pénzt a jelentősebb kiadásokra!
BAK
Munkájában összpontosítson a kötelezettségeire és elvégzendő feladataira. 
Törekedjen szoros együttműködésre kollégáival!
VÍZÖNTŐ
Sokkal jobb dolgok várnak önre, mint az elmúlt hetekben, nem érdemes tehát 
visszafognia magát és a közelmúlt kudarcain keseregni!
HALAK
Ha túl gyakran megy a saját feje után és nem vesz tudomást mások vélemé-
nyéről, nézeteltérései adódhatnak.

November  11-17.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: november 21-27.
Hétfő: Paradicsomleves

A menü: Budapesti csirkeragu, 
pirított tarhonya

B menü: Dónáti sertésragu, gombás rizs
C menü: Töltött rántott szelet, 

gombás rizs
Kedd: Lebbencsleves

A menü: Sült kolbász, lencsefőzelék
B menü: Kolozsvári rakott káposzta

C menü: Szezámmagos 
rántott csirkemell, párolt zöldség

Szerda: Zöldségleves
A menü: Csirkemell sajtmártással, 

barna rizs
 B menü: Frankfurti tokány, 

burgonyapüré
C menü: Mátrai borzas szelet, 

burgonyapüré
Csütörtök: Francia hagymaleves, 

pirított zsemlekockákkal
A menü: Csirkepörkölt palócosan, 

főtt burgonya
B menü: Esterházy sertésszelet, 

tészta köret
C menü: Rántott csirkecomb, 

tepsis burgonya
Péntek: Citromos-tejfölös 

csirkeraguleves
A menü: Sonkás rakott tészta

B menü: Rántott sajt, 
grillezett sárgarépás sütőtök

C menü: Rántott csirkeszárny, 
grillezett sárgarépás sütőtök 

Szombat: Magyaros 
burgonyagombóc leves 

Sertéstokány hentes módra
Vasárnap: Sóskaleves

Bácskai húsos galuska
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: november 14-november 21. Szent Damján Gyógyszertár (Szen-
tes, Sima F. u. 38.) hétfőtől- péntekig 7.30-17 óráig, szombaton vasárnap és ünnepnapokon 
nap zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139

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

Egészségügyi ügyelet

Szentes Város Önkor-
mányzata Képviselő-testü-
lete a Városháza Dísztermé-
ben 2016. november 24-én 
11 órakor közmeghallgatást 
tart, melyre várja a város la-
kosságát és az intézmények, 
szervezetek képviselőit.
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Sebők Tamás

Nemrégiben kapta meg 
Szentes és térsége futónagy-
követi címét Dósai Molnár Szil-
via (képünkön középen), a Kiss 
Bálint Református Általános 
Iskola testnevelő tanára. Szilvi 
nem sokat tétlenkedett, beve-
tette magát a munkába, mely-
ről lapunknak is nyilatkozott, 
és hozzátette, télen sem kell 
abbahagyni a futást, megvan-
nak a praktikák erre az évszak-
ra is.

A Budapest Sportiroda nagy-
követeként az a feladata, hogy 
az intézmény által szervezett 
programokra invitáljon minél 
több résztvevőt, népszerűsítve 
ezzel a futást, mint sporttevé-
kenységet. A lehetőségek tárhá-
za igen széles, a családi és gyer-
mek programoktól az egészen 
komoly versenyekig (félmara-
ton, maraton) terjed a tevékeny-
ségük. Az elmúlt időszakban zaj-
lott a WizzAir félmaraton, amin 
6-8 ezer ember képviseltette 
magát, különböző távokon, va-
lamint októberben a Spar Buda-
pest Maraton, amin Szilvi sérü-
lés miatt nem tudott elindulni. A 

következő versenyekre azonban 
már gőzerővel készül a csapattal. 
Legközelebb a K&H Mozdulj Ba-
laton Maratont és Félmaratont 
rendezik meg november 19-20-
án. Itt lehetőség van a maratoni 
táv, a 42 kilométer két nap alatt 
történő teljesítésére is. Arra is kí-
váncsiak voltunk, hogy mennyi-
ben változott a sportoló aktivitá-
sa a nagyköveti kinevezése óta. 
– Kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal, de 2003 óta részt veszek 
ezeken a versenyeken szóval 
sokban nem változott a dolog. 
Később elkezdtem triatlonozni 
is, de nagyon szeretek futni, tel-
jesen kikapcsol, testnek és lélek-
nek egyaránt gyógyír – mondja.

Természetesen a sportirodán 
kívül is szervez szabadidős prog-
ramokat. Minden vasárnap egy 
helyi, ahogy mondja, kemény 
maggal indulnak szabadfutás-
ra, mellyel a balatoni megméret-
tetésre készülnek. Hozzátette, a 
közelben, Csongrádon, Ópusz-
taszeren megrendezett verse-
nyeken egyre több amatőr fu-
tót látott, ami örömmel tölti el. 
Már hatodik éve minden de-
cemberben megszervezi a Ka-
rácsonyváró Trapp-Partit, idén 

december 18-án, vasárnap ren-
dezik meg a Dózsa-ház Közös-
ségi térben. Ez egy szabadtá-
vú futás, melyen egyre többen 
vesznek részt amatőr futók és 
családok. Felmerülhet a kérdés, 
hogyan lehet télen futni?  - Én 
hóban, sárban, vízben futok, hi-
szen minden évszaknak megvan 
a szépsége, de a negatív tulaj-
donsága is. Azt azért nem aján-
lom, hogy télen kezdjen neki a 
futásnak, mint sportnak az em-
ber. A haladóknak pedig van né-
hány fontos tipp. Fontos, hogy 
ne öltözzünk túl, épp csak annyi-
ra, hogy ne fázzunk, hiszen nem 

jó, ha az első kilométernél már 
ömlik rólunk a víz. Fontos, hogy 
ne pamut anyaggal öltözzünk 
alá, mert az nem vezeti el a vi-
zet. A folyadékpótlásra kevesen 
gondolnak ilyenkor, pedig ez is 
rettentően fontos, hiszen attól, 
hogy tél van, még ugyanúgy iz-
zadunk, és ami talán az egyik 
legfontosabb, az a bemelegítés. 
Télen ajánlatos dupla annyi időt 
rászánni, mint egy átlagos tava-
szi, nyári délutánon, mert fel kell 
készíteni az ízületeket a hűvö-
sebb időjárásra – zárta a beszél-
getést Dósai Molnár Szilvi.

H ó b a n ,  s á r b a n ,  v í z b e n  i s  f u t

Szenzációs eredménnyel térhetett haza László Csaba és Páli Vik-

tória Németországból, Drezdából a WDSF Profi Standard Világkupá-

ról. Professzionista párosunk a dobogó második fokára állhatott fel 

(képünkön).

Rónyai Zoltán és Farkas Boglárka Lettországban, Rigában a WDSF 

Ifjúsági Tíztánc Világbajnokságon vett részt, ahol a páros 25-26. he-

lyen végzett. Rischák Balázs és Gálfi Petra párosa Lengyelországban, 

Varsóban a WDSF Junior II. Tíztánc Világbajnokságon a 28. helyet 

szerezte meg. A Zilahi Szabolcs - Czina Boglárka páros szintén Varsó-

ban WDSF Open Latin versenyen vett részt, ahol az előkelő 8. helyen 

végeztek. Csorba Máté és Haddad Sabrina Törökországban WDSF 

Open Latin versenyen vett részt, ahol a 22. helyet szerezték meg. 

WDSF Open Standard kategóriában 7. helyen, a WDSF Rising Star 

Latin mezőnyben pedig a kiváló 5. helyen végzett a páros.

Külföldön a Szilver párosai
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Hering Viktor

Női Magyar Kupa csoport-
mérkőzéseket játszottak az 
elmúlt hétvégén, a C-csoport 
küzdelmeire Szentesen ke-
rült sor. A Hungerit-Szentesi 
VK együttese magabiztosan 
verte az Eger gárdáját, a Du-
naújvárostól viszont kikaptak 
Tóth Gyula tanítványai, így 
Hevesi Anitáékra „pótselejte-
ző” vár. 

Három csoportban zajlottak a 
hazai kupaküzdelmek a hölgyek-
nél, és a három csoportgyőz-
tes jutalma az elődöntő volt.  A 
C-csoport házigazdája, a Szen-
tes együttese a Dunaújvárost és 
az Eger együttesét látta vendé-
gül. Mivel az Eger ellen mindkét 

gárda nyerni tudott, így az első-
ség a mieink és a dunaújvárosiak 
között dőlt el. A vendégek végig 
vezettek a mérkőzésen, és végül 
12-7-es győzelmet arattak. Kö-
vér-Kis Rékáék az Eger ellen 18-
8-ra nyertek, így a második he-
lyen végeztek.  Ez a helyezés azt 
jelenti, hogy a még kiadó egyet-
len elődöntős helyért a Hunge-
ritnek a másik két csoport má-
sodik helyezettjével, vagyis az 
UVSE II és a Szeged csapatai el-
len kell majd megmérkőznie. A 
„pótselejtező” mérkőzéseit no-
vember 12-én, semleges hely-
színen vívja majd a gárda. A Ceg-
léden sorra kerülő mérkőzések 
közül nagy valószínűséggel már 
az első összecsapáson minden 
eldől, a Szentes 17 órától ugyan-

is a Szegeddel mérkőzik. 18:15-
től a Szeged már az UVSE II. ellen 
meccsel, míg a Hungerit Szen-
tes 19:30-tól játszik majd a fő-
városiakkal. Meglehetősen szo-
ros, feszített a program, de hát 
a szövetség szervezőinek lelke 
legyen rajta… Arról nem is be-
szélve, hogy a két kupahétvége 
történései közé még egy UVSE 
elleni hazai bajnoki is beékelő-
dik, így nem lesz könnyű felada-
ta a lányoknak. És ha a szegedi 
és a szentesi együttes még nem 
unná egymást, november 16-án 
egy hazai bajnoki összecsapás 
keretében a két gárda a ligeti 
uszodában ismét randevúzik, 19 
órai kezdettel.

Férfi együttesünk, a Metal-
com Szentesi VK gárdája az OSC 

együttesétől kapott ki a szen-
tesi uszodában 16-5-re, a két 
együttes nem volt egy súlycso-
portban, de nyilvánvalóan egé-
szen más célokat tűzött ki a két 
együttes ebben a szezonban. A 
Pécs ellen, hazai medencében 
elszenvedett 11-7-es vereség 
nem maradt következmények 
nélkül, a klub a találkozót köve-
tően megvált szerb idegenlégió-
sától, Marko Trkuljától. A játékos 
öt találkozón mindössze egyet-
len góllal segítette a csapatot, 
ennél lényegesen többet várt 
tőle a helyi szakvezetés. A Szen-
tes legközelebb november 19-
én hazai medencében fogadja a 
Contitech Szeged együttesét. A 
megyei rangadó 18 órakor kez-
dődik. 

Sebők Tamás

A Kiskundorozsma vendé-
geként játszotta a megyei első 
osztályú labdarúgó bajnok-
ság 12. fordulóját a Szentesi 
Kinizsi SZITE. A három meccs-
re eltiltott Koncz Zsolt csapata 
a 3 pontért utazott idegenbe, 
azonban egy gólzáporos mér-
kőzésen alulmaradtak.

Harcosan kezdte a mérkőzést 
a szentesi csapat, a 21. percben 
Lőrincz Bence (képünkön) révén 
meg is szerezte a vezetést a Ki-
nizsi. Hét perccel később Sző-
ke Péter egalizált, azonban nem 
örülhetett sokáig a hazai csapat, 
hiszen Kis Kása Konrád a 30. perc-
ben ismét előnyhöz jutatta a pi-
ros-kékeket, így 2:1-el vonulhat-
tunk szünetre. 

A második félidőben alábbha-
gyott a játékunk és 7 perc alatt 
megfordította a mérkőzést a do-
rozsmai csapat. Az 58. percben 
Katona Tibor, majd a 65. percben 
ismét Szőke Péter volt eredmé-
nyes. Nem álltak le azonban Mi-
hály Róberték, és 12 perccel a le-
fújás előtt egyenlítettünk Kovács 
Norbert révén. A Dorozsma nem 
egyezett ki a döntetlennel, a 83. 
percben Illés Tibor góljával beál-
lították a 4-3-as végeredményt.

– Jól kezdtük a mérkőzést, 
megszereztük a vezetést, de utá-
na érthetetlen módon szétesett 
a játékunk, és onnantól kezd-
ve szinte értékelhetetlenné vált. 
Próbáljuk keresni a probléma 
forrását, amit részben tudunk is. 
Mind támadásban és védekezés-
ben szükség lesz a rendrakásra, 

hiszen a harmadik helyezett Ti-
szaszigetet fogadjuk a következő 
fordulóban, azt követően pedig a 
tabellát vezető Csongrádhoz lá-
togatunk – értékelte a mérkőzést 
a csapat játékos edzője.

Koncz Zsolt arra is kitért, 
hogy a következő két forduló-
ban céljuk a 4 pont megszerzé-
se, de ahogy mondja, ő maxi-
malista és a csapat küzdeni fog 
a 6 pontért.

Pó t s e l e j t e z ő t  j á t s z i k  a  H u n g e r i t

Gólzáporos mérkőzésen maradt alul a Kinizsi
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Nemrégiben Kecskeméten 
kezdte meg a megyei bajnok-
ságot a Szentesi Kosárlabda 
Klub felnőtt női csapata. No-
vember 6-án, vasárnap két 
mérkőzést játszottak a lányok, 
két kecskeméti csapat ellen. 

Az első meccs nagy falatnak 
bizonyult a csapat számára, a 
mérkőzés elejét kicsit ijedten 
kezdték a lányok és már olyan 
nagy előnyt engedtek az ellen-
félnek, amit nem tudtak később 
felhozni. Később azonban nem 
törtek le Szeverényiék egyre ösz-
szeszokottabb játékkal hozták 
fel az első összecsapást 60:41-
re. A második mérkőzésen már 
nagy elhivatottsággal léptek pá-
lyára, ahol végig vezetve, nem 
hagyták, hogy felzárkózzanak a 
kecskemétiek és 63:48 arányban 
nyertek. 

Mindkét mérkőzésen harci-
as és agresszív játékot képvisel-
tünk, amiben viszont nem ma-
radtunk alul. Ebben a felállásban 

ez volt az első tornája a lányok-
nak, reméljük, hónapról-hónap-
ra jobban összeszoknak, és job-
ban teljesítenek. Várhatóan a 
következő forduló hazai pályán 
lesz, a Szentesi Sportcsarnokban 
– mondták el az egyesület részé-
ről. 

Kecskeméti KC – Szentesi KK 
60:41 (20:14, 18:8, 9:8, 13:11)

Kezdő: Szeverényi 5, Sallai 2, 
Szabó 6, Gyürki 7, Radnai 0

Csere: Dányi, Dúl, Hegedűs 2, 
Balog E. 12, Bárdi 0, Telek 7, Ba-
log T. 0.

Szentesi KK – Kecskeméti KC 
Retro 63:48 (19:11, 13:9, 12:12, 
19:16)

Kezdő: Szeverényi 10, Sallai 9, 
Szabó 11, Gyürki 8, Radnai 0

Csere: Dányi, Dúl, Hegedűs 1, 
Balog E. 12, Bárdi 2, Telek 2, Ba-
log T. 8.

Pólyáné Téli Éva

Melkuhn Dezső (képün-
kön jobbról) a Szentesi Delfin 
Egészségmegőrző Sport Club 
78 éves versenyzője nemcsak 
a medencében rendezett ver-
senyeken tartozik korosztá-
lya legjobbjai közé, de a nyílt 
vizes versenyeken még ennél 
is jobb eredményeket tudhat 
magáénak. 

A Balatonfüreden rendezett 
országos szenior bajnokságon 
elsőként ért célba. 

Tudni kell, hogy a nyílt vizes 
versenyeken gyakran 10-20 év-
vel fiatalabbakkal versenyzik egy 

korcsoportban, ennek ellené-
re ebben az évben egyszer sem 
talált legyőzőre. A szerbiai ösz-
szetett versenyben úgy lett első 
a megszerzett pontszámai alap-
ján, hogy a 15 versenyből mind-
össze 8 alkalommal tudott részt 
venni. Bácskatopolyán, Apatin-
ban, Belgrádban, Moholon, Óbe-
csén, Magyarkanizsán, Sremska 
Mitrovicán, Törökbecsén egy-
aránt a legjobb volt a 2000-től 
3500 méterig terjedő távokon. 

Gratulálunk az örökifjú spor-
tolónak, sikeres felkészülést kí-
vánunk a 2017-es masters úszó 
világbajnokságra. 

Pólyáné Téli Éva

Három ország versenyzői 
gyűltek össze a romániai Re-
sicán az Olimpiai Medencé-
ben rendezett IV. Ioan Schuster 
nemzetközi szenior úszó emlék-
versenyre október 22-23-án.

A rendező Clubul Sportiv de 
Inot Resita 07 nagyon gondos 
házigazdának bizonyult. Nagy 
szeretettel fogadták a verseny-
zőket, igazán mindent meg-
tettek azért, hogy mindenki jól 
érezhesse magát. A Szentesi 
Delfin Egészségmegőrző Sport 
Club hat versenyzővel képvi-
seltette magát, valamennyien 
kitettek magukért, szerencsé-
re a határon nem vámolták el a 
sok-sok aranyérmet. Berezvainé 
Virágos Éva a korcsoportjában 
aranyérmet szerzett az 50 pille, 

100 hát, 100 gyors, 200 vegyes, 
400 gyors, 100 mell, 50 gyors 
versenyszámaiban, második he-
lyezett lett 50 háton és 50 mel-
len. Pólyáné Téli Éva első helye-
zett lett az 50 pille, 50 mell, 200 
vegyes, 100 pille, 100 mell és 50 
gyors versenyszámaiban. Deb-
reczeni Beáta a IV. korcsoport-
ban első helyen végzett 100 há-
ton, 50 mellen, 200 vegyesen, 
400 gyorson, 100 pillén és 100 
mellen. Melkuhn Dezső számos 
éremmel tért haza. Első helyen 
végzett 100 gyorson, 100 pillén, 
400 gyorson, ezüstérmes lett 
50 pillén és 200 vegyesen, har-
madik lett 50 gyorson. Bocskay 
Zsófia aranyérmet hozott haza 

a 200 vegyes, 400 gyors és 100 
pille versenyszámokról, ezüstöt 
szerzett 50 gyorson, 100 gyor-
son, 50 mellen és 50 pillén. Tőke 
Beáta: 1. helyezett lett 50 mel-
len, 50 pillén és 50 háton végül 

egy ezüstérmet is hazahozott 
50 gyorsról. A szentesi csapat 
4x50 méteres gyorsváltóban is 
elindult, Bocskay Zsófia, Virágos 
Éva, Téli Éva, Debreczeni Beáta 
állt rajtkőre.

Kecskeméten kezdtek a kosaras lányok

A nyílt víz sem állítja meg Melkuhn Dezsőt

Nem vámolták el a sok aranyat



Fizessen elõ még idén a Szentesi Életre!
Nemcsak 520 Ft-ot nyer,

hanem állandó jólinformáltságot is!
Színes, tartalmas, +4 oldallal!

Hívjon
a 63/311-563-as
telefonszámon, 

vagy utaljon
közvetlenül
11735043-
20500148

bankszámla-
számunkra!


