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Tájékozottnak lenni jó!

„Szeretettel és elfogadással tekintek a családokra” – 
interjú Binderné Berkecz Mária családterapeutával 
 8. oldal
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Majzik Attila

Egy városnak, akár egy cég-
nek, kell a profi marketing, ha 
meg akarja előzni verseny-
társait, ugyanakkor a legjobb 
reklám sem tudja eladni a ter-
méket, ha az nem megfelelő 
minőségű. Egy üzlet és egy vá-
ros marketingjének hasonló-
ságairól és különbözőségeiről 
beszélgettünk Kiss Csaba (ké-
pünkön) önkormányzati kép-
viselővel, a Szarvasi Húsbolt 
ügyvezetőjével.

A fiatal képviselő 2015 áprilisa 
óta tölti be az egyik legnagyobb 
helyi húsbolt ügyvezetői pozí-

cióját. A kereskedelemben töl-
tött évek során megtapasztalta, 
a legfontosabb a vevői igények 
folyamatos szem előtt tartása, a 
versenyképes árakat és minősé-
gi termékeket biztosítani tudó 
beszállítói csoport és a megfe-
lelő marketing. Ezek összessége 
adja egy sikeres üzlet alapját.

Az ügyvezető elmondta, ma-
napság már nem elég, ha egy 
felületen jelenik meg egy üz-
let, lépést kell tartani a techni-
ka fejlődésével és újdonságaival. 
– Először egy picit félve kezel-
tük ezeket a dolgokat, de látva, 
hogy pozitív eredményeket hoz-

nak, akkor erősítettünk itt is. Je-
len vagyunk a Facebookon, de 
ott vagyunk az Instagramon is. 
Azt látjuk, hogy nem csak a fia-
talságot és a középkorúakat le-
het megszólítani az internet 
segítségével, hanem az időseb-
beket is – fogalmazott Kiss Csa-
ba. A cég reklámjaiban rend-
szeresen megjelennek az üzlet 
dolgozói is, ezzel kapcsolatban 
az ügyvezető elmondta, egy ter-
méknek nagyobb sikere van, ha 
azokat az embereket látják mel-
lette, akik valóban az üzletben is 
kiszolgálják a vevőket.

A húsbolt ügyvezetője la-
punknak azt is megerősítette, 
Szentesen egyre többen isme-
rik fel, hogy lépést kell tartani a 
korral. – Az látható, hogy több 
vállalkozás is jelen van és hirdet 
az interneten, gondolom ők is 
tapasztalják ennek az előnyeit, 
mint ahogyan mi is. – fogalma-
zott Kiss Csaba.

Egy üzlet és a város marke-
tingjét párhuzamba állítva Kiss 
Csaba elmondta, lehet hasonló-
an kezelni a két témát, hiszen a 
városnak is valamit el kell adnia. 
– A turisztikai látványosságok ta-
lán az egyik legnagyobb erőssé-
ge Szentesnek, de akár az Ipa-

ri Park kiadó területeit is olyan 
vonzóvá lehet tenni, hogy oda 
egy más városból származó vagy 
külföldi vállalkozás költözzön. 
Ezzel plusz munkahelyeket lehet 
teremteni, ami azt eredményezi, 
hogy az itt elkölthető pénz mér-
téke is nő, ezzel párhuzamosan 
pedig az iparűzési adóból szár-
mazó bevétel is növekszik. Ezek 
érdekében kecsegtetővé kell 
tenni a várost a turisták számára, 
illetve az Ipari Parkban lévő terü-
letekre olyan feltételekkel kell kí-
nálni, hogy ne a környező váro-
sokban települjenek le a cégek 
– fogalmazott Kiss Csaba.

Az ügyvezető lapunknak el-
mondta, vállalkozói szemmel 
nézve a turisztika esetében alap-
vető volna, ha komplexebb szol-
gáltatást tudna nyújtani a vá-
ros a szálláshelyek tekintetében. 
– Szentes esetében ez sarkala-
tos pont, van néhány magán-
vállalkozó, aki szálláshelyet biz-
tosít, de nagyobb csoportokat 
nem tudunk elhelyezni. Több-
ször megesett már, hogy má-
sik városban kellett elszállásolni 
például az ide érkező sportoló-
kat – ezt hatalmas problémának 
tartom, legsürgősebben ebben 
az ügyben kellene lépnie a vá-
rosnak – vázolta Szentes turisz-
tikai problémáinak egyikét Kiss 
Csaba.

Csak a minőségi termék eladható

Rozgonyi Ádám

A Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda im-
máron kilencedik alkalommal 
szervezte meg az Erzsébet-hét 
rendezvénysorozatát. Az idei 
programkavalkád a „Hangok 
hete” elnevezést kapta. Egy-
egy évfolyam énekelt minden 
nap az egyik szünetben.

A hetet a Szent Erzsébet tisz-
teletére rendezett szentmise, és 
az iskola udvarán található kop-
jafánál tartott megemlékezés 
nyitotta. Ezt követően a Zsong-
lőr Eszköztár animátorai tartot-
tak foglalkozást a kisdiákoknak, 
majd az alsósok labdarugó tor-
náját rendezték meg. A második 
nap megnyitotta kapuit az ud-
vari vásár is. A „Duó dallam nél-
kül” páros egyházmegyei szava-

lóversenyen négy kategóriában 
mérettette meg magát a helyi és 
térségi iskolák több mint 50 pá-
rosa. Nemcsak a diákok, de a szü-
lők és a tanárok is röplabdáztak, 
s az óvodások sem maradhattak 
ki a sportolásból. 

Az 1-4. osztályosoknak kémi-
ai, az 5-8. évfolyamok számára fi-
zikai kísérleteket is bemutattak. 
– Árpád-házi Szent Erzsébet, is-
kolánk védőszentje, a szolgá-
ló szeretet jelképe számunkra. 
Ezen a héten mi, pedagógusok is 
szolgálunk, a szülők és a gyere-
kek kedvéért. Ekkor nyitjuk meg 
igazán az iskola kapuit. Fontos az 
oktatás és a nevelés, de a közös-
ségépítés az egyik legfontosabb 
feladat. Az örömszerzés, hogy 
szeretettel gondoljunk a másik-
ra, akkor is, amikor együtt ver-
senyzünk. Örüljünk annak is, ha 

mások nyernek. A szülők ilyenkor 
újból gyerekké válnak. A felnőt-
tek rendszeresen ellátogatnak 
az udvari vásárokra, a sportolni 
vágyók a röplabdamérkőzések-
re is – mondta lapunknak Sipos-
né Miskolczi Gyöngyi intézmény-
vezető. A rendezvénysorozatot 
az Erzsébet-gála zárja, ahol átad-

ják a Szent Erzsébet Rózsái Ala-
pítvány díjait is. A záróesemé-
nyen megköszönik azoknak a 
szülőknek a munkáját, akik egy 
éven keresztül aktívan részt vet-
tek az iskolai rendezvények szer-
vezésében. Az alapítvány díjaival 
azokat az alsó és felső tagozatos 
diákokat, illetve intézményi dol-
gozókat ismerik el, akik Szent Er-
zsébet szellemiségében tevé-
kenykednek. 

Színes programok az Erzsébet-héten 
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Sebők Tamás

Dr. Chomiak Waldemar, az 
Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság elnöke, valamint Ko-
vács János, a Művelődési-, 
Ifjúsági- és Sportbizottság el-
nöke 2016 márciusában vitte 
testület elé a Szentesi Kosár-
labda Klub pályázatát, melyet 
a társasági adóról és az oszta-
lékadóról szóló törvény alap-
ján a látvány-csapatsportok 
támogatása adókedvezmé-
nyének terhére nyújtottak be 
a szakszövetségnek.

A Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége a pályáza-
tot november 12-én nyertesnek 
nyilvánította, így az egyesü-
let 105.821.380 Ft. támogatást 
nyert, melyhez 31.746.414 Ft. 
önrésszel járult hozzá az önkor-
mányzat. A Szentesi Kosárlab-
da Klub pályázatának egyik célja 
három sportlétesítmény felújí-
tása, részleges korszerűsítése. A 
Szentesi Koszta József Általános 
Iskolában tornatermi sportpad-
ló, kialakítására, fűtőtestek cse-
réjére, nyílászárók cseréjére, és 
az öltözők felújítására fordítják 
az összeget. A Szentesi Klauzál 
Gábor Általános Iskola tornater-
mében sportpadló kialakítását, 
a Dr. Papp László Városi Sport-
csarnokban a küzdőtér sport-
padlójának részleges cseréjét és 
felújítását oldják meg a befolyt 
összegből. A szentesi képvise-

lő-testület is érdekelt a Szen-
tesi Kosárlabda Klub fejlődése, 
valamint a szentesi gyermekek 
sportolási lehetőségeinek biz-
tosítása érdekében. Dr. Chomi-
ak Waldemar úgy véli, ez a lépés 
rendkívül fontos a mindenna-
pi sportnevelés szempontjából, 
hiszen ez méltó egy sportvá-
roshoz. Hozzátette, nem utolsó 
sorban ez a beruházás a váro-
sunkban egyre inkább előtérbe 
kerülő edzőtábor turizmus igé-
nyeihez is elengedhetetlen fej-
lesztésül szolgál. 

A Szentesi Kosárlabda Klub 
részéről Marossy Gyula elnök 
kiemelte: három jogcím tette 
lehetővé, hogy a pályázat sike-
res elbírálást kapjon. – Az első 
az utánpótlás-nevelést céloz-
ta meg, a második a tárgyi esz-
közfejlesztést, ami nem ingatla-
nokra vonatkozik, végül pedig 
az ingatlanok felújítása – muta-
tott rá a további jogcímekre az 
elnök. Az ingatlanok fejleszté-
se mellett a tárgyi jogcímeken 
az egyesület két 9 fős kisbuszt 
szeretne vásárolni, melyek a kör-
nyéken, Szarvason, Derekegy-
házán, Kunszentmártonban, és 
Hódmezővásárhelyen működ-
tetett kosáriskolák tanulóinak 
szállítását szolgálnák. Az után-
pótlás nevelési jogcímen pedig 

a felnőtt NBII-es csapat mögött 
álló 11 utánpótlás csapatot tá-
mogatják, akik országos és me-
gyei bajnokságokban vesznek 
részt hétről-hétre. Marossy Gyu-
la hozzátette, óriási mérföldkő 
volt ez a klubnak, mely nem jö-
hetett volna létre dr. Chomiak 
Waldemar és Kovács János hat-
hatós segítsége nélkül.

Kovács János a sajtótájé-
koztatón kiemelte, a kosárlab-
da szövetség egyik munkatár-
sa mondta el nemrégiben, hogy 
az országban a második legjob-
ban fejlődő egyesület a Szente-

si Kosárlabda Klub. – Úgy vélem, 
ez a beruházás tovább erősíti ezt 
a dinamikus fejlődést. A sport-
bizottság részéről pedig külön 
örülünk az olyan beruházások-
nak, melyek az önkormányzat, 
a város létesítményeit segítik, 
hiszen akadnak olyan egyesü-
letek, akik saját érdekeik érvé-
nyesítésére használják ki a TAO 
adta lehetőségeket – mondta el 
a Művelődési-, Ifjúsági- és Sport-
bizottság elnöke.

A támogatásban részesülő in-
tézmények felújítása 2017. janu-
ár és április között várható.

A városér t  is  hajt  a  kosárklub

„Mi azért szeretünk a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert kedvesek, segítőkészek 
az eladók és az árak is barátiak.”
 – Molnár Csaba és fia Molnár Ádám

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Városi Könyvtár
November 21-én, hétfőn, 17 órakor a Gondolkodók klubja Sze-

retet, szerelem címmel tart összejövetelt.
November 22-én, kedden 18 órakor a Filmklubban a Lourdes 

című színes osztrák-francia-német filmet vetítik.
November 23-án, szerdán 18 órakor Kristin M. Furrier (Magyar-

né Szűcs Krisztina) a kastély rejtélye című könyvének bemutatóját 
tartják.

November 26-án, szombaton 15 órakor nyílik Döbrőssyné dr. Se-
res Ilona Bársonyban című festménykiállítása.

Művelődési és Ifjúsági Ház
November 24-én, csütörtökön 19-21 óráig a KOROK ÉS ALKOTÁ-

SOK AZ IRODALOMBAN következő előadásán Márai Sándor életé-
ről, műveiről beszélgethetnek Poszler György előadóval.

A Szentesi Művelődési Központ idén is megszervezi a Házhoz 
megy a Mikulás szolgáltatást  december 5-6-án 16-20 óra között. 

Jelentkezni lehet a Művelődési és Ifjúsági Házban és a 63/314-
211 (16-os mellék) telefonszámon.

Gasztro Piac
November 19-én, szombaton újra Garaboly Gasztro Piacot tar-

tanak a Gólyás-házban. Kínálnak helyben sütött házi rétest, közös 
bográcsban kakaspörköltet készítenek. Vendég: Aba Kaszás Peré-
nyi Ákos nemezkészítő.

P r o g r a m a j á n l ó
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Halupa Eszter

Egy eredményes pályázat 
révén az egykori Petőfi Szál-
ló utcai homlokzata megújul, 
valamint a sarok épületrész 
és a Petőfi utcai szárny föld-
szintjén közösségi és kulturá-
lis tereket – galéria-kávézót, 
kiállítóteret, előadó- és pró-
batermet alakítanak ki, leg-
alábbis ezt hallhattuk a 2016. 

július 6-ai sajtótájékoztatón a 
megyeháza dísztermében.

A Jogi Ügyrendi és Közbeszer-
zési Bizottság, november 15-én 
tárgyalt a kivitelezőről. A bizott-
ság egyik tagja, Krausz Jánosné 
(képünkön) elmondta, hogy két 
pályázat érkezett be, amelyeket 
érvényesnek nyilvánítottak. Az 
ár volt az egyik domináns tétel, 
amely segítette a döntést. – A pá-
lyázatok tüzetesebb átnézésénél 

észrevettük, hogy az egyik indu-
ló nem biztos, hogy maradékta-
lanul tudná teljesíteni a munkát, 
ezért ő kiesett. Április 30-a az a 
végső határidő, amikorra a Sze-
cessziós háznak el kell készülni – 
számolt be a bizottsági döntés-
ről Krausz Jánosné. Hozzátette, 
hogy nagyon rövid volt az a ha-
táridő, amin belül döntést kellett 
hozniuk, és bízik abban, hogy 
a kivitelező tudja tartani a pá-
lyázatában ígérteket és a hatá-
ridőt. – Úgy tűnik, hogy a bádo-
gozás sajnos nem valósul meg, 
mert arra nem volt olyan pályá-
zó, aki időre tudta volna vállalni 
a munka befejezését. A homlok-
zati rész és a Szecessziós ház ki-
alakítása április végére elkészül – 
tette hozzá. A képviselő asszony 
szerint egy nagyon szép pont-
ja lesz a városnak és fontosnak 
tartja, hogy hasznos dologra ala-
kítson ki az önkormányzat épü-
leteket. Bízik abban, hogy hama-
rosan megszűnik a Petőfinek az 
a látványa, itt a városközpont-
ban, ami jelenleg inkább rom-
bolja az összképet. – Gyakorlati-

lag a Petőfi utcai szárny készül el, 
és nagyon sajnálom, hogy a töb-
bi részre nem futotta, de a pá-
lyázati lehetőségeket folyama-
tosan figyeljük. Kis lépésekkel 
haladunk előre, és bízom a látvá-
nyos átalakulásban – mesélte bi-
zakodóan a képviselő. A szecesz-
sziós jegyek nemcsak kívülről, de 
a belső terek kialakításánál is je-
len lesznek. Krausz Jánosnéval 
épp az egyik helyi kávézóban fo-
gyasztottuk el a reggeli feketén-
ket, és zárásként arra voltam kí-
váncsi, hogy mikor tesszük meg 
ezt újra, de már a Petőfiben?

– Erre nehéz válaszolni, még 
nálam okosabbak sem mertek. 
Voltak arra ígéretek, hogy eb-
ben a ciklusban megvalósul, bí-
zom abban, hogy ez így is lesz. 
Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hiszen még nemcsak ká-
véztam, de szórakoztam is ott, 
sőt az Öt órai teákon is részt vet-
tem. A színházi előadások hi-
ányoznak, és remélem, hogy 
nemsokára már a Petőfiben be-
szélgethetünk egy finom kávé 
mellett.

Megvan a kivitelező

A háziorvosokat dr. Vig 
István (képünkön) és dr. 
Máthé-Magyar Dalma képvi-
selte a november 11-én tartott 
sajtótájékoztatón a helyi Köz-
ponti Orvosi Ügyelet szervezé-
sével kapcsolatban. Dr. Víg Ist-
ván hangsúlyozta, hogy nem 
szeretnének a politikában, és 
az ilyen jellegű csatározások-
ban részt venni. Legfőképp az 
orvosi ügyelet helyszíne, vál-
totta ki a legnagyobb vitát, il-
letve az aláírásgyűjtést.

– A Vásárhelyi úton kialakított 
rendelő hogyan befolyásolja majd 
a munkájukat?

– Az biztos, hogy egy külső 
helyszín rugalmasabb és kor-
rektebb betegellátási lehetősé-

get ad. A képviselő-testület ho-
zott egy határozatot, melyen az 
ügyelet kiszerveztetése és átköl-
töztetése szerepel, ezt tudomá-
sul vettük.

A háziorvosok nyílt levelét az 
alábbiakban olvashatják.

Tisztelt szentesiek, pácien-
seink!

Tájékoztatni szeretnénk Önö-
ket a jelenleg zajló szentesi or-
vosi ügyelet átszervezésével 
kapcsolatos álláspontunkról. A 
szentesi és a Szentes környé-
ki települések háziorvosi ügye-
leti ellátása húsz éve félmegol-
dás. Örömünkre szolgál, hogy 
Szentes Város Önkormányzata 
felismerte azt, hogy a háziorvosi 
ügyeletet át kell szervezni. Miu-
tán az Országos Mentőszolgálat 

(OMSZ) felmondta az együttmű-
ködői szerződést, a megoldást a 
külső szervező cég és a saját esz-
közökkel felszerelt épület jelent-
heti, ahogyan országszerte az 
ügyeletek jelentős része(!) így 
működik, levéve a terhet az ön-
kormányzat válláról, úgy hogy 
szakmailag is a lehető legmaga-
sabb ellátást biztosítanak szak-
orvosaikkal.

Bízunk abban, hogy egy új he-
lyen történő ügyeletszervezés 
növeli az ellátás biztonságát, ja-
vítja a betegellátás színvona-
lát, az Önök megelégedésére is. 
Kérjük Önöket, hogy ne mossa-
nak össze minket a politikával. 
Ne engedjük, hogy a politikusok 
a háziorvosok és a betegek közé 
álljanak.

Az aláírásgyűjtésekkel nem 
értünk egyet, nem támogatjuk. 
Kérjük, Önök se tegyék. 

A helyzetet meg kell olda-
nunk, és hisszük, hogy továbbra 
is megtisztelnek a bizalmukkal. 
A praxisainkban mindannyian 
egy átlagos napon 50-90 bete-
get látunk el, vizsgálunk meg. 
Évek, évtizedek óta ÖNÖKET 
gyógyítjuk, Önökért és egészsé-
gükért vagyunk ! 

Felmérjük panaszaikat, a előz-
mények ismeretében döntést 
hozunk arról, hogy milyen be-
tegségben szenvednek, majd 
kezeljük Önöket. Eközben a té-
vedés esélyét minimálisra kell 
csökkenteni. Nem lehet éjszakai 
ügyelet után fáradtan ellátni a 
hozzánk forduló betegeinket.

A zajló politikai csatározás el-
lenére is szeretnénk tovább-
ra is a munkánkat végezni. Úgy 
érezzük, hogy képviselő-testüle-
ti döntés végrehajtásával, 20 év 
után fejlődik városunk egészség-
ügyi ellátása. 

Mi szeretnénk az ügyelet át-
szervezésében partnerei lenni 
a városvezetésnek, az átmeneti 
időszakban is. Azt végképp nem 
szeretnénk, hogy az orvos-beteg 
közötti bizalomvesztés ára az le-
gyen, hogy nem lesz háziorvos, 
aki 2017-től ellátja az ügyeletet, 
sőt arra is felhívnánk a figyelmet, 
hogy pár éven belül nem lesz 
háziorvos, aki a betegeket ellás-
sa, mivel egyre kevesebben va-
gyunk, és egyre magasabb az át-
lagéletkorunk.

Megértésüket és támogatásu-
kat köszönjük!

Szentesi háziorvosok

N Y Í LT  L E V É L



2016. november 18. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 5

Rozgonyi Ádám

Sipos Antal (képünkön) har-
madik ciklusát tölti, mint a 3. 
választókerület képviselője, 
tagja a Városfejlesztési-, illet-
ve a Lakásügyi Bizottságnak 
is. Szentes és a környékben 
élők sorsát egyaránt szívügyé-
nek tekinti. A Máltai Szeretet-
szolgálat Szentesi Szerveze-
tének tevékenységét pártolva 
bútorokat szerez a hátrányos 
helyzetű családoknak, és köz-
reműködik az élelmiszerosz-
tásban is.

Iskolái elvégzése után egy 
évet dolgozott a Hungerit előd-
jénél, a Barneválnál mint tar-
goncás, majd az akkori Volán-
nál sofőrködött. Ezután virág-, 
és zöldségkertészettel is fog-
lalkozott, és virágbolt tulajdo-
nos lett. Két lánya és két nevelt 
fia van. Még három-, de hama-
rosan négyunokás nagyapá-
nak mondhatja magát. Jelen-
leg is zöldségféléket termeszt, 
s mint elmondta, a kertészke-
désre képviselőként is igyek-
szik időt fordítani, habár hiva-

tali munkájából adódóan sok 
helyen meg kell jelennie, időt 
kell szentelnie a lakosok prob-
lémáinak meghallgatására. Ez 
azonban nem teher számára, hi-
szen szívesen segít. – A város-
ban járva szinte bárhol meg-
állítanak, akkor is, ha vásárolni 
megyek. Sok időt vesz igény-
be, míg mindenki elmondja a 
panaszát. Nem minden kérés-
nek tudok eleget tenni, valaki-
nek már az is elég, hogy meg-
hallgattam a gondjait. Jó érzés, 
amikor megköszönik a segít-
séget – fogalmazott Sipos An-
tal, akihez rendszeresen fordul-
nak telefonon és személyesen 
is a városlakók. Visszaemlékez-
ve a régi időkre elmondta: ami-
kor még nem volt természetes, 
hogy az orvos autóval kimegy 
Nagyhegyre, sokszor keresték 
meg azzal éjszaka is, hogy vi-
gyen be beteget a kórházba. 
Olyan is volt, hogy a rendőrség-
gel együttműködve tolvajok le-
fülelésében vett részt. Ennek 
ellenére lapunknak azt mond-
ta, élete mit sem változott, mi-
óta képviselő. Fiatal kora óta 

fontosnak tartja, hogy segítsen 
a rászorulókon. A Máltai Szere-
tetszolgálat Szentesi Szerveze-
tének tevékenységét pártolva 
bútorokat szerez, és közremű-
ködik az élelmiszerosztásban 
is.  Kiemelte, hogy a karácso-
nyi gyűjtőakciók alkalmával sok 
embernek, sokat tudnak adni. 
Mindamellett rendszeresen se-
gít költöztetésben is. Szentes és 

a környékben élők sorsát egy-
aránt szívügyének tekinti. Úgy 
fogalmazott, nemcsak a körze-
tének lakói, hanem az egész vá-
ros számíthat a segítségére. Saj-
nálatát fejezte ki, hogy nehezen 
változtatható meg a város pe-
remterületein élő emberek élet-
helyzete, akik számára a vezeté-
kes víz és az aszfaltozott út sem 
természetes. 

Ö n z e t l e n ü l  s e g í t  a  r á s z o r u l ó k o n

Halupa Eszter

Bozóné Ágoston Máriával (képünkön) a Mál-
ta ház udvarán találkoztunk, ahol több láda 
almát válogattak a szorgos kezek a minap. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat szentesi cso-
portjának vezetőjétől megtudtuk, hogy a köz-
pontból értesültek arról, a tavalyi évhez, illetve 
a tavaszhoz hasonlóan, az idén még nagyobb 
mennyiségű almát kapott a régió. A szentesi 
csoporthoz 800 kg almát hoztak, melyeket a 
gondozási központ, az óvodák és az anyaott-
hon között osztanak ki.

– Felkerestünk minden olyan szociális intéz-
ményt, támogatásra szoruló helyet és vezetői-
ket, akik tudnak segíteni az almák szétosztásában. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy szinte mindenki 
nagy boldogsággal fogadta ezt az adományt tő-
lünk – tette hozzá mosolyogva a csoportvezető. 

– Aki szeretné segíteni munkátokat, akár adomá-
nyozás formájában, mikor teheti meg és mire van a 
legnagyobb szükség?

– Természetesen adományokat mindig szívesen 
fogadunk. Minden héten, hétfőn és csütörtökön 
nyitva van a Málta ház, főleg így a hideg időben. 
Decemberben pedig szinte minden nap lesz vala-
ki a házban. A ruhaosztásokon túl, tartós élelmi-
szereket gyűjtünk. 

– Amikor utoljára találkoztunk, akkor épp egy 
Máltai Egészségnapot tartottatok. Mire készültök az 
év vége közeledtével?

– December 12-én a tagjainknak, önkéntese-
inknek és intézményvezetőknek szervezünk egy 
bemutatkozó napot, ahol megleshetik, hogy mi-
lyen munka vár még ránk az év végén. A kará-
csonyi vásár hetén mi is ellátogatunk a városköz-
pontba, ahol a hagyományokhoz híven, ingyenes 
ételosztásra várjuk mindazokat, akik szívesen elfo-
gyasztanának egy tál meleg ételt, elhozva ezzel az 
összetartozást, a segítő kezek köszönetét és az ün-
nep hangulatát, hiszen adni mindig öröm. A tartós 
élelmiszereket már karácsony előtt kiosztjuk, leg-
főképp nagycsaládosok, idősek, egyedülállók szá-
mára, akik az ünnepek alatt is sokat nélkülöznek. 
Adományaikat ezúton is szívesen fogadjuk és kö-
szönjük.

Karácsony előtti adománygyűjtés Az INVOKÁCIÓ „Segít-
ségül hívás’’ Alapítvány  
(Terney Béla Kollégium, 
Szentes) megköszöni támo-
gatóinak a felajánlott SZJA 
1%-os támogatást, amely-
ből a szociálisan rászoruló 
diákjaink étkezési díját, va-
lamint a kollégium kulturá-
lis – és sportprogramjait tá-
mogattuk.

November 23-án, szerdán 
és november 29-én, kedden 
14 órától a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra Szentes Térségi Szerveze-
te megrendezi a „Tájékoztató 
népszerűen arról, amit min-
den vállalkozónak tudnia kell 
az adózásról és a járulékokról” 
című előadássorozatát.

Az előadásokat Kánvási Ka-
talin szakértő vezeti.

Az előadások témái:
Az első részben, november 

23-án az adózás kerül terítékre 
számos adónemről, a Munka 
Törvénykönyvéről, és számos 
helyi adóról informálódhat-
nak.

November 29-én pedig a 
Számviteli törvényről és a Tár-
sadalombiztosításról hallhat-
nak fontos információkat a 
megjelentek. 
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A Koszta József Általános Is-
kola a múlt héten ismét meg-
rendezte a kisiskolások közle-
kedési versenyét, amelyen a 
rendező intézmény mellett a 
Deák- és a Kiss Bálint-iskola is 
képviseltette magát. A hang-
súly idén is a biztonságos köz-
lekedés szabályainak elmélyí-
tésén volt.

A Szentesi Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osz-
tályának támogatásával kiírt ver-

senyen a 3-4. osztályos tanulók 
először tesztlapot töltöttek ki, 
majd az iskola udvarán található 
KRESZ-parkban, forgalmi szitu-
ációban, a rendőrök pontozása 
mellett kellett minél szabályo-
sabban közlekedniük kerékpár-
jaikkal, majd az ügyességi pályán 
is megmérettettek.

– A versenyt Kováts Levente 
tanár úr indította útjára, mintegy 
30 évvel ezelőtt. Mi azóta folytat-
juk, őrizzük a hagyományt. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
megismerjék a közlekedés sza-

bályait és biztonságosan tud-
janak közlekedni. A felkészítést 
és a verseny megszervezését is 
szívesen csináljuk – mondta la-
punknak Geráné Révész Gabriel-
la szervező, fizika-technika-in-
formatika szakos tanár. – Nem, 
egyszerű volt! – hangzott a ne-
bulók válasza kórusban, amikor 
a tesztlap kérdéseinek nehéz-
ségéről érdeklődtünk. – Benne 
volt, hogy mit jelent a stop- és 
a behajtani tilos tábla – mond-
ta az egyik apróság, mire a má-
sik hozzáfűzte, hogy jobb is, ha 
már gyerekként megtanulják, 
hogy melyik tábla mit jelent. – 
Azért szeretünk biciklizni, mert 
nem fárasztó, és nem szennye-
zi a környezetet! – mondták a ki-
csik egyetértésben.

Molnár Judit rendőr százados, 
a rendőrség bűnmegelőzési főe-
lőadója tavaly kapcsolódott be a 
rendezvénysorozatba. Örömmel 
látta, hogy a lelkesedés töretlen, 
a diákok szívesen vesznek részt a 
megmérettetésen. – Azt tapasz-
talom, hogy biztonságosan iga-
zodnak el a közlekedésben, jó a 
táblaismeretük és a kerékpáros 
közlekedéssel kapcsolatban is 

felkészültek – fogalmazott, hoz-
zátéve, hogy a versenyre felké-
szülten érkeznek a gyerekek, hi-
szen kiskoruk óta bicikliznek. 
Elmondta, a versenyre tudatosan 
is készülnek, próbálják elmélyíte-
ni a megszerzett tudást. A rend-
őrség is segítséget nyújt ebben, 
órákat tart az iskolában. – A ke-
rékpározáshoz nem szükséges 
jogosítvány. Ettől függetlenül 
a KRESZ ismerete elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy eligazodjon 
akár egy gyermek, akár egy fel-
nőtt a közlekedésben, amely 
biztonságos és balesetmentes 
legyen – nekünk ez a legfonto-
sabb – hangsúlyozta a rendőr 
százados. A gyerekek többek kö-
zött bukósisakot, térdvédőt, kö-
nyökvédőt, lámpákat és látható-
sági mellényt kaptak jutalmul. A 
csapatok versenyét és az egyéni 
fiú kategóriát (Füsti-Molnár Lász-
ló) a Deák-iskola, a lányokét Lé-
nárt Réka, a Koszta-iskola diákja 
nyerte meg. A legjobb tesztkitöl-
tő Varga Dorka, a legügyesebb 
közlekedő Kókai Csenge, Deákos 
tanulók voltak. A legszabályo-
sabban közlekedő címet Lénárt 
Réka tudhatta magáénak.

K i s i s k o l á s o k  k ö z l e k e d é s i  v e r s e n y e

Hering Viktor

Büntetőeljárás indult egy 
szentesi férfi ellen, aki terméskő-
vel törte be a vasútállomás mel-
letti posta ablakait. Tettére egye-
lőre nincs magyarázat, az viszont 
biztos, hogy garázdaság miatt 
nyomoznak ellene. 

Elfogtak egy kerékpártolvajt a 
szentesi nyomozók. A szentesi il-
letőségű férfi az elmúlt hetekben 
négy kerékpárt tulajdonított el, 
ezek közül hármat megtaláltak a 
rendőrök. A férfi ellen lopás miatt 
indult büntetőeljárás. 

Megütöttek egy nőt a belvá-
rosban. A rendőrök egy isme-
retlen személy ellen nyomoz-
nak, aki a hazaérkező sértettet 
- egyelőre nem tudni miért - úgy 
megütötte, hogy a hölgy nyolc 
napon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvedett. 

Kétezer forintért törte be egy 
személygépkocsi szélvédőjét 
egy tolvaj a belvárosban. Az is-
meretlen elkövető az utastérben 
látta meg a pénzt, és ezért képes 
volt üveget is törni.

Betörte egy, a városközpont-
hoz közeli, palackozott italokat 
árusító üzlet ablakát egy férfi, 
majd onnan szeszesitalokat vitt 
magával. A bűncselekmény után 
nem sokkal a rendőrök mintegy 
ötszáz méterre a tetthelytől el-
fogták a férfit, aki elárulta ne-
kik azt is, hogy hová rejtette el 
az italokat. A tolvaj ellen betöré-
ses lopás miatt indult büntetőel-
járás. 

30 ezer forint értékben töltött 
fel telefonegyenleget egy szen-
tesi illető, csak azért, hogy cse-
rébe a telefonon beígért mesés 
ajándékot megkaphassa. Ter-
mészetesen szó sem volt sem-
milyen ajándékról, a csalók vi-
szont gazdagabbak lettek egy 
harmincezres feltöltéssel. 

Elkezdődött a fűtésszezon, és 
ahogy az elmúlt héten is, most 
is akadt olyan tolvaj, aki a tűzifát 
nem becsületes úton szerezte 
be. A tettest, aki az egyik magán-
lakásból lopott fát, még keresik a 
rendőrök.

Italokat lopott, elfogták
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Palicska Irén

Milyen jótékony hatásai van-
nak a sportnak a várandósság 
alatt, és a változókor környé-
kén, illetve megelőzhetjük-e 
csontritkulást mozgással? 
Ezekre a kérdésekre keressük a 
válaszokat e havi rovatunkban. 
Szakértőnk dr. Gyovai Gabriel-
la (képünkön) szülész-nőgyó-
gyász szakorvos. 

– Az egyik leggyakoribb hor-
monális eltérés a nőknél a poli-
cisztás petefészek, röviden PCO. 
Ez egy vérzéskimaradással és 
androgén túlsúllyal kísért álla-
pot, gyakori jellemzője a sző-
rösödés és hasi típusú elhízás. 

Eredete nem teljesen bizonyí-
tott: örökletes vagy környeze-
ti tényezők szerepe gyanítható 
egyes esetekben, sokszor azon-
ban jelen van pajzsmirigy prob-
léma, vagy D-vitamin hiány. Az 
utóbbi időben kiderült az inzu-
lin központi szerepe a policisztás 
petefészek kialakulásában. Azt 
látjuk, hogy ha egy policisztás 
petefészekkel rendelkező nő el-
kezd fogyni, az önmagában is ja-
vítja a peteérést. Ezeknek a nők-
nek is szoktunk gyógyszert adni, 
hiszen ez így még hatékonyabb. 
Sokszor napi 20-30 perces séta is 
megteszi a hatását. Ezeknél a fi-
atal asszonyoknál már a gyerek-
vállalás is szóba jön, és ha né-
hány kilótól megszabadulnak, 
javul a petefészkek és az izmok 
inzulin érzékenysége is. 

– Sportolhatunk-e a várandós-
ság alatt, illetve milyen mozgás-
formák javasoltak? 

– Ilyenkor meg kell kérdezni 
a terhestornával foglalkozó kol-
léganőt. Sokaknál látom, hogy 
szeretnének még futni, ez azon-

ban nem a legalkalmasabb moz-
gásforma várandósság alatt.     
Nemcsak azért mert rezeg a 
baba a pocakban, hanem mert 
ilyenkor kinyúlnak a szalagok, a 
szövetek, és a kismedencének 

is egyre rosszabb lesz az alátá-
masztása. Tehát a későbbiekben 
kialakuló vizeletcsepegésnek is 
oka lehet, ha nem megfelelő tor-
nát választott a kismama, vagy 
a frissen szült anyuka. Az erős 
izommunka a méh felől elvon-
hatja a vérellátást és az oxigént, 
ami árthat a babának. Inkább a 
kismama tornát és kismama jó-
gát ajánlom. Mindkettőt gyako-
rolhatják itt, Szentesen is. 

– Ideális esetben a sport végig 
kíséri az életünket, de soha nem 
késő elkezdeni mozogni.  Mire kell 
odafigyelni a változókorban?

– Reumatológusoktól hallom, 
hogy ilyenkor nem ritka, hogy 
az asszonyok vagy nem csinál-
nak semmit, vagy valami veszé-
lyes dologba kezdenek. Példá-
ul akkor tanulnak meg szörfözni, 
és meghúzódik mindenük. Vagy 
soha nem síeltek, de 48 évesen 
el kell kezdeniük. A helyes hoz-
záállás inkább a rendszeresség, 
a napi rutin. Vannak olyan barát-
nőim, akik a nap bizonyos sza-
kában elmennek kerékpároz-
ni, másik barátnőm bekapcsolja 
a televíziót, és így tornázik. Ne-
kem például nagyon sokat je-
lentett a korrektív tréning. Min-
denképpen elő kell készíteni az 
ízületeket, az izmokat a rendsze-
res sport tevékenységre. Számos 
sérülés, húzódás nyomát hord-
juk testünkön, melyeket életünk 
folyamán szereztünk. Talán nem 

is emlékszünk egyik-másikra, 
de ez zavarja a mozgások össz-
hangját. Egyes ízületek kevésbé 
mozognak, izmokon, ínakon ösz-
szenövések alakulnak ki. Így az-
tán miután buzgón nekiláttunk 

a kemény edzésnek, rögtön le-
sérülünk és hónapokig sántiká-
lunk. Ezért is van szükség a kor-
rektív tréningre, ami az izmok 
egyensúlyba kerülését segíti elő 
és így a sérülések valószínűsége 
lényegesen csökken.

– Megelőzhető-e a csontritku-
lás mozgással, sporttal, vagy csak 
szinten tartható?

– Vannak hölgyek, akik azt 
mondják, hogy nem esznek 
semmi csonterősítő gyógy-
szert, főleg hormonokat nem, 
mert mozognak, és elég tejter-
méket fogyasztanak. A csontrit-
kulás első lépése a menstruáció 
leállása után gyors és nagymér-
tékű, utána lassabb. Ha valaki 
hajlamos a csontritkulásra, ak-
kor futhat, erősíthet, de akkor is 
szüksége van arra, hogy segítsé-
get kapjon a csont, illetve izom 
anyagcseréje. E nélkül sajnos el-
tűnnek a csontgerendák, amit 
már nem tudunk újra felépíteni. 
Nagyon gyors lehet a csontvesz-
tés és utólag nem helyrehozha-
tó. Amikor az ember 40, 50 éves, 
akkor itt az idő, hogy változtas-
son! 

Nőkről, nemcsak nőknek

A mozgás nőgyógyászati vonatkozásai

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

Magánrendelés: kedden
és csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com
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A család olyan kiindulá-
si pont, amely mindannyiunk 
életét meghatározza. Ha azon-
ban ez az egység megbomlik, 
és konfliktus van a családta-
gok között, a lehető leghama-
rabb lépéseket kell tenni az 
összhang újbóli megteremté-
se érdekében. Binderné Ber-
kecz Mária (képünkön), a Szen-
tesi Családsegítő Központ 
családterapeutája terápiás he-
lyiségét csodaszobának neve-
zi, ahol a megoldhatatlannak 
látszó gondokra is gyógyírt le-
het találni.

– Általános iskolai ma-
gyar-ének szakos tanárként dol-
goztam. Szerettem a tanítást 
és a gyerekeket, viszont volt, 
hogy egy diáknak négyest ad-
tam, és elsírta magát. Kétség-
beesve mondta, hogy őt ott-
hon ezért megbüntetik. Több 
diák esetében bebizonyoso-
dott, hogy a családi légkör okoz-
za a problémákat – mesélte Má-
ria, aki elhatározta, hogy képzett 
szakemberként szeretne segít-
séget nyújtani. Elvégezte a Ma-
gyar Családterápiás Egyesület 
családterapeuta képzését, 2008 
óta pedig a Szentesi Családse-
gítő Központban dolgozik. Az 
intézményben zajló családterá-
piás foglalkozások országos vi-
szonylatban is egyedülállóak, 
hiszen kevés családsegítő köz-

pontban működik ilyen jellegű 
szolgáltatás. Ezt nemcsak a he-
lyiek, hanem a járás lakosai is 
igénybe vehetik. Mária lapunk-
nak úgy fogalmazott, megta-
lálta a hivatását. Erről mesélve 
elmondta, a terápia során a csa-
ládtagok közösen tudnak vál-
toztatni. – A családterápia mé-
lyebbre megy, egészen a szülők 
gyerekkoráig. Őket gyógyítva 

tudjuk előidézni a gyerekekre is 
kiható változásokat. A szülőket 
ért negatív hatások gyakran ki-
hatással vannak a gyermekneve-
lésre is. – Én azt mondom, ez itt 
egy csodaszoba – utalt a terápi-
ás helyiségre. – Hiszek és bízok 
a csodákban. Amikor úgy jön-
nek ide a családok, hogy nekik 
van a legnagyobb problémájuk, 
és már semmi jó nem történhet 
velük, én azt tudom monda-
ni, hogy de, igenis lehetséges! 
– folytatta lelkesen. A családok 

házi feladatot is kapnak, példá-
ul azt, hogy az apuka fürdesse a 
gyereket, mondjanak esti mesét, 
vagy a serdülő lány vacsorázzon 
együtt a szüleivel. Nincs kötele-
ző feladat, az igényeknek megfe-
lelően egyeztetnek. Nagyon sok-
szor kommunikációs problémák 
okozzák a súlyosabb konfliktu-
sokat, mikor nem tudják egy-
mást megérteni, meghallgatni 

a családtagok. A konzultációkon 
azt is megtanulhatják, hogyan 
fejezzék ki a saját érzéseiket, ho-
gyan értsék meg gyermekeik, 
házastársaik érzéseit. Gyakoriak 
a dackorszak, a bölcsődei, óvo-
dai beszoktatás, a serdülő-szülő 
konfliktus vagy a párkapcsolati 
problémák miatti megkeresések.

– Megpróbálok segíteni, de 
egyes krízishelyzetekben a csa-
lád több fajta támogatásra szo-
rul, ebben az esetben közösen 
dolgozunk a pszichológussal, 

családsegítővel, esetmenedzser-
rel – részletezte Mária, aki a szü-
lők válása esetén mint mediátor 
tud segíteni a kapcsolattartás 
megbeszélésében. Tanítómeste-
reitől, egyben példaképeitől – dr. 
Székely Ilona Szent József-rendi 
nővértől és Nemes Ödön jezsu-
ita atyától – határtalan nyugal-
mat és mély elfogadást kapott 
útravalóul. – Szeretettel és elfo-
gadással tekintek a családokra. 
Bepillantást adnak életük legfáj-
dalmasabb részébe, megosztják 
velem az átélt nehéz élethelyze-
teket – mondta. Sok kliensével 
élő maradt a kapcsolata. – Tavaly 
egy ideig beteg voltam. Renge-
teg érdeklődő telefont és e-ma-
ilt kaptam – mesélte. Szabadide-
jében szívesen tart előadásokat 
rendezvényeken, iskolákban, 
óvodákban. Most a Szent Erzsé-
bet- és a Kiss Bálint-iskolában 
tart családi életre nevelés órá-
kat. Szakmai vezetőjével konflik-
tuskezelő tréningeket is szervez, 
amellett, hogy férjével, akivel 30 
éve házasok, jegyesoktatással is 
foglalkozik. Két felnőtt lányuk 
van, az egyik gyermekorvosnak 
készül, a másik info-bionikus 
mérnök. 

– Boldog lehetek a hivatásom-
ban, jól érzem magam a munka-
helyemen, és boldog vagyok a 
családi életemben is – zárta az 
interjút hősünk.

Csodaszobában gyógyítja a családokat

Halupa Eszter

Nemrég tartották a Meny-
asszonyok napját Szentesen 
a megyeházán, ahol kifejezet-
ten azon párok vettek részt, 
akik eldöntötték, hogy hama-
rosan összekötik az életüket. 
A nagy nap megszervezéséhez 
kínált Kovács Csaba ceremóni-
amester és felesége Molnár 
Rita dekoratőr és virágkötő 
segítséget, hiszen, az egyik 
előadótól, Buduczki Kata fo-
tográfustól elhangzott, hogy 
másfél év alatt szervezte meg 
az esküvőjét. Kovács Csaba ce-
remóniamesterrel beszélget-
tünk az esküvőszervezésről.

– Mikor érdemes elkezdeni az 
esküvői szertartás és a lakodalom 
szervezését?

– Régen az volt a szokás, hogy 
eljött karácsony ünnepe, a csalá-
di összejövetel alkalmával meg-
kérték a kedves lány kezét és el-
kezdtek beszélgetni arról, hogy 
mikor és hol legyen a lakoda-
lom... A mai rohanó világban a 

lánykérési szokások is megvál-
toztak. A fiatalok már nem ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy csalá-
di eseményen tegyék fel a nagy 
kérdést. Előfordul, hogy Párizs-
ban, egy folyóparton, síelésen 
vagy épp egy wellness hétvé-
gén érkezik a kérdés: Leszel a fe-
leségem? Ezután indulhat a szer-
vezés. Azt tapasztaljuk, hogy 
szerencsére sokan előre gondol-
kodnak, mert akkor tudnak leg-
jobban választani a szolgáltatók 
közül. Egy, másfél év igen, szerin-
tem is ajánlott, hogy a pár meg-
találja a legmegfelelőbb csa-
patot az életük egyik legszebb 
napjának megvalósításához. 

– Az interneten már könnyen 
találni fotóst, videóst, zenekart és 
dekorost... elég lehet akár onnan 
is tájékozódni?

– Az én meglátásom sze-
rint nem elég az internet. Fon-
tos utána érdeklődni, milyen a 
szolgáltató emberi hozzáállása 
a felkéréshez, hiszen sokat tud 
jelenteni a támogatása a nagy 

napon. A szívvel-lélekkel végzett 
munka, megnyugvást jelent a fi-
ataloknak. Érdemes tehát kérde-
zősködni és személyesen is ér-
deklődni. 

– Ceremóniamesterként átéli a 
meghitt pillanatokat. Amikor ha-
zaér, mikor érzi azt, hogy igen, ez 
egy fantasztikus esküvő volt?

– Húha, ez nehéz kérdés, mert 
egy esküvő napokig dolgozik 
az emberben, bennem is. Sokat 
munkálkodnak az élmények a fe-
jemben, ezt tudni kell helyre rak-
ni, hiszen hétfőn már egy újabb 

pár esküvőjén kell helyt állnunk. 
Engem egy templomi meghitt 
szertartás mindig nagyon meg-
érint, vagy amikor egy lakoda-
lomban látszik az a baráti szere-
tet, amely végig is kísérte a párt 
és együtt örülnek a boldogsá-
guknak. Azt szoktam mondani, 
hogy akkor jó egy lakodalom, 
amikor a ceremóniamesternek 
vagy vőfélynek minél kevesebb 
dolga van. Azt lehet érezni, ami-
kor a násznép örül az ifjú pár 
boldogságának, azok a legszebb 
pillanatok.

LakodalmON
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Palicska Irén

Majdnem dobtam egy há-
tast, amikor meghallottam a ki-
lenc hónapos Lilike édesanyjá-
tól, hogy arról faggatták: hány 
szót tud már a gyerek? 9 hóna-
posan? Én vagyok csak eltájolva? 
Szegény anyuka is csak hebe-
gett-habogott, hogy most kezd-
te el mondani, hogy brrrr! Majd-
nem megszidták, hogy azért 
ennél már többet kellene tudnia 
a gyereknek! Ki szerint, és mi sze-
rint? A tankönyvek, a szakiroda-
lom szerint? Azt én is olvastam, 
hogy egy 1 évesnek már 10 kö-
rüli a szókincse. Akkor kezdjünk 
el számolni! Gergő már szépen 
mondja azt, hogy „hoppá”. Fel-
ismeri a kutyát és rávágja, hogy 
„vau-vau”. Amikor ezt meghal-
lottuk, örömtáncot lejtettünk az 
apjával. És legutóbb tisztán és 
érthetően kiejtette, hogy „apa”. 
Látni kellett volna a férjemet, da-
gadt a büszkeségtől, kikapta a 
gyereket a kezemből, és ölelget-
te, puszilgatta. Legnagyobb bá-
natomra az „anya” már a kicsit 
nehezebb szavak közé tartozik, 
de ha akar valamit a fiam, előbb-
utóbb, úgyis megtanulja. 

Akárhogy is számolom, ez 
csak 3 szó, és ma töltöttük be a 
14. hónapot. Ez alatt az idő alatt 
megtanultam nem cid-
rizni és parázni, mert 
mindenhol az-
zal találkozom, 
hogy hagyjuk 
a gyereket a 
saját ütemé-
ben fejlődni, 
ne siettes-
sünk sem-
mit! Pedig 
nálam töb-
bet aztán 
nem sokan 
é n e k e l n e k , 
mondókáznak, 
mesélnek a gye-
reknek. Rádiós va-
gyok, ergo szeretem 
hallani a hangomat, ergo sokat 
beszélek. Az már intő jel, ami-
kor a két emelettel lejjebb lakó 
szomszédasszony szól, hogy 
hallja, ahogy esténként a fürde-

tésnél dúdolok Gergőnek. Sze-
reti ő is a dalokat, de már kívül-
ről fújja az „A part alatt” kezdetű 

népköltést. A múltkor a fér-
jem szólt rám, hogy ha 

még egyszer eléne-
kelem a legújabb 

k e d v e n c ü n -
ket, a „Brumm 
Brumm Brú-
nó-t, kiugrik 
az ablakon. 
M e g p r ó b á -
lom szélesíte-
ni a reperto-

árom, ezért is 
járunk Zene-

bölcsibe. 
A másik ked-

vencem: „Miért nem 
jár még ez a gyerek?” 

Talán azért, mert 8 hóna-
posan kezdett el kúszni, és majd-
nem 1 évesen mászni. Ez utób-
bit a Dévény-torna segítségével, 
de ekkorra már felállt és kapasz-
kodva lépegetett. Azóta is itt 

tartunk. Azt csinálta, amit egy 1 
éves gyereknek tudnia kell. Nem 
vagyunk tehát lemaradva. Na-
gyon tág határok között, 12 és 
18 hónapos koruk között indul-
nak el a babák. Úgyhogy van 
még időnk. A gyógytornász is 
megerősített, hogy 3-4 hónapig 
még nyugodtan mászhat, az a 
legjobb neki. Azt látjuk Gergőn, 
hogy talán fél elindulni, óvatos. 
Egy-egy másodpercre már önál-
lóan áll, de aztán visszakapasz-
kodik, vagy lehuppan. Nagyobb 
eséseink még nem voltak, de az 
asztal sarkát már többször meg-
találtuk. A harci sérüléseknek is 
illik szentelni egy külön fejezetet, 
hiszen - azt mondják - ha fia van 
az embernek, legalább egyszer 
megjárja a sürgősségit. 

Szóval, elvárások! Eleget küz-
dünk ezzel a mumussal mi, anyu-
kák. És még kívülről is nyomás 
nehezedik ránk. Persze én is sze-
rettem volna, ha a gyerekem 
megkapja az orvosi Nobel-díjat, 
ünnepelt Oscar-díjas színész, vi-
lághírű zongoraművész, vala-
mint Olimpikon lesz, de erről ha-
mar letettem az ő érdekében, 
hogy ne kelljen neki is elvárások-
kal küzdenie. 

Baba a fedélzeten

Elvárások

Rozgonyi Ádám

Lapunk is hírt adott arról, 
hogy egy jótékony kezdemé-
nyezés indult útjára a múlt hé-
ten, amelynek keretében plüss 
macikat gyűjtenek az Orszá-
gos Mentőszolgálat Dél-alföl-
di Regionális Mentőszervezete 
számára. A Szentesről indult 
kezdeményezés célja az, hogy 
minden Csongrád megyei 
mentőautóban legyen plüssál-
lat, amikor gyermeket szállít. 
Az összegyűlt plüssökkel a ka-
rácsony előtti napokban lepik 
meg a mentőállomásokat. 

Sajnos a kisgyerekek gyak-
ran kerülnek kórházba baleset 

vagy akár megbetegedés miatt. 
Ilyenkor, súlyosabb helyzetben, 
mentő szállítja őket. Ausztráli-
ában szinte minden mentő- és 
tűzoltóautóban található egy 
plüssmaci. A kiérkező mentő-
egységek az elsősegélynyújtás 
után az autóban egy plüssma-
cit adnak a gyermekeknek, hogy 
megnyugodjanak – innen az or-
szágos kezdeményezés ötlete.

– A maci nem más, mint egy 
különleges módon becsoma-
golt szeretet – tartja Jegyes-Mol-
nárné Hajdú Krisztina (képün-

kön), a megyei plüssmaci gyűjtő 
akció ötletgazdája, akivel sok 
más adományozáson is talál-
kozhattak már a szentesiek. 
Gyűjtött már használt eleme-
ket országosan, adományozott 
lélegeztető készüléket a városi 
bölcsődének, a sportcsarnoknak 
és az üdülőközpontnak. – Szere-
tem ezt csinálni, de nem egysze-
rű hallássérültként megszervez-
ni mindezt. A férjem nem érti, 
hogy miért áldozom erre a ma-
radék időmet is – mondta a jó-
tékony akciókról Kriszti. A válasz 
azonban egyszerű: őt az élteti, 
ha másokon segíthet. 

Az országos plüssmaci gyűj-
tés, kislányos anyukaként is na-
gyon megérintette, így újabb 
célt tűzött ki maga elé. Elérzéke-
nyülve mesélt arról, hogy ami-
kor 8 éves kislánya, Milla meg-
tudta, hogy min szorgoskodik, 
négy mackót hozott ki a szo-
bájából. – Könnyekig megha-
tódtam, büszke vagyok a kis-
lányomra – fogalmazott. Úgy 
véli, ha csak egy apróságot te-
szünk a másikért, már egy jobb 
világot élhetünk. Ezért szeret-
né, ha a Csongrád megyei men-
tőautókban is lennének plüss-

macik. Agócs Lászlóné, a Magyar 
Vöröskereszt Szentesi Területi 
Szervezetének vezetője segítsé-
gével kapcsolódott Krisztina az 
országos gyűjtőakcióhoz. Elárul-
ta, az összegyűlt plüssökkel a 
karácsony előtti napokban lepik 
meg a mentőállomásokat. – Kis 
mosolyt csalhatok a kis betegek 
arcára. Ez sokat jelent számom-
ra – osztotta meg lapunkkal. 
Fontos, hogy az adakozók mi-
nél több tiszta és jó állapotú 
mackót hozzanak magukkal a 
gyűjtőpontokra. December 8-ig 
állandó gyűjtőhelyek a szen-
tesi és csongrádi vöröskereszt 
irodák. November 19-én, 9-12 
óráig a Szentesi Börzén (Kiss 
Bálint-iskola tornaterme), de-
cember 9-ig, hétfőtől péntekig, 
a Szentesi Párducok Kézilabda 
Utánpótlásnevelő Sportiskola 
képviselőinek (a szentesi sport-
csarnokban), a városi bölcsődé-
ben, továbbá Nyilas Zita termé-
szetgyógyásznak (Arany János 
u. 25/a alatt) is leadhatók. Aki tá-
volabb él, de segíteni szeretne, 
a legnépszerűbb közösségi ol-
dalon található, „Plüssmacikat a 
Csongrád megyei Mentőautók-
ba” csoportnak üzenhet. 

Legyen plüssmaci a mentőautókban!
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Darók József

Csallány Gábor születésének 
145. évfordulóján emlékülésen 
idézték fel az intézmény hajda-
ni alapítójának alakját a Koszta 
József Múzeumban.

Az intézmény elődje, a Csong-
rád vármegyei Múzeum igazga-
tója, Csallány Gábor (1871- 1945) 
emlékét nem lehetett csupán 
szakmai szempontból megköze-
líteni, annyira sokoldalú és köz-
kedvelt személyiség volt. A je-
lenlegi igazgató, dr. Béres Mária a 
kezdetektől idézte fel az amatőr 
régészből és magángyűjtőből 
lett múzeumalapító alakját. Te-
vékenysége alatt a gyűjtemény 
gyarapodását, fejlődését elis-
merték nemzetközi szinten is, ér-
keztek hozzá nemcsak európai, 
de amerikai, indiai és japán ku-
tatók is. Izabella és Gabriella kirá-
lyi hercegnők, valamint Albrecht 
királyi herceg látogatását a kora-

beli lapok is megörökítették, de 
megnézte egy ásatását Móricz 
Zsigmond is, Móra Ferenccel jó 
barátságot ápolt. Az 1897-es ala-
pításkor 10 ezer darabos gyűjte-
mény 1945-re 120 ezerre bővült. 
dr. Szalontai Csaba régész, örök-
ségvédelmi szakember a Csal-
lány által vezetett Szentes kör-
nyéki ásatásokról, a hun és avar 
sírok feltárásáról beszélt. Irodal-
mi emlékekben, például anekdo-
tákban is fennmaradt a múzeu-
malapító neve, ezeket Vágvölgyi 
Zoltán helyismereti könyvtáros 
gyűjtötte egybe.

Ezzel a remek hangulatú előa-
dás-sorozattal egy másik, több 
hónapos rendezvénysorozat vé-
gére ért az intézmény: októ-
berben és novemberben zaj-
lott ugyanis a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja. Az iskolákat temati-
kus foglalkozásokkal vonzották 
be a múzeumba, a feketekerá-
mia készítésével ismerkedhettek 
a diákok, egy másik alkalom-
mal Koszta József egyik alkotá-
sát elemezték, tartottak Márton 
napi „ludasságot”, de a nagykö-
zönség számára meghirdetett 
programok iránt is nagy volt az 

érdeklődés. Musttal és népraj-
zi előadással ünnepelték Szent 
Mihály-napját, az óvodapedagó-
gusokat Teréz napra hívták, ek-
kor gyermekrajzokról volt szó, 
hídépítő estén emlékeztek meg 
Széchenyiről, de szép és tartal-
mas estét szereztek a gyertyafé-
nyes tárlatvezetéssel is a közön-
ségnek.

Amatőr régészből múzeumalapító

Darók József

Az onkológiával folytatjuk a 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház osztályait bemuta-
tó sorozatunkat. A daganatos 
betegségekkel való küzdelem 
ifj. dr. Kispál Mihály (képünkön) 
osztályvezető főorvos szerint 
nem kilátástalan, az onkoló-
gusoknak is kijut nehezebb, de 
örömtelibb pillanatokból.

Az elmúlt évtizedek alatt fo-
lyamatosan, egyenletesen emel-
kedő betegforgalmat regisztrá-
lunk az onkológián – mondta ifj. 
dr. Kispál Mihály. Az osztályveze-
tő főorvostól megtudtuk, az on-
kológia 1996 óta működik ön-
álló osztályként, onkoterápiás 
kezelési központként. – A szak-
mán belül van egy központosí-
tási törekvés komprehenzív rák-
centrumok létrehozására, tehát 
olyan helyeken próbálják kezelni 
a betegséget, ahol minden adott, 

a kemoterápia, a sugárkezelés, a 
műtéti technikák mind egy he-
lyen legyenek, ennek egyszer ál-
dozatai leszünk mi is. Ha ezt in-
nen elveszik, három irányba kell 
a betegeknek menniük, ez 120 
ezer embert érintene. Sugárke-
zelésre így is Szegedre kell át-
járni, valamint vannak speciális 
betegségek, bizonyos máj-, ve-
sedaganatok, amelyek kezelése 
egyetemi centrumokhoz kötött – 
magyarázta a főorvos.

A szentesi onkológiai osztá- 
lyon a legtöbb betegük emlő- 
rákos, nagyon sok a vastagbél- 
daganatos, gyakoriak a veseda-
ganat bizonyos formái, a prosz-
tatadaganat, de hólyag dagana-
tos és méhnyaki betegük is sok 
van. – Ezek általában azok a da-
ganattípusok, amelyek kémiai 
úton is kezelhetők, ha ezeknek a 
betegeknek sugárkezelésre van 
szükségük, Szegeddel egyezte-
tünk, jó az együttműködés. Itt 

az osztályon aktív betegellátás 
folyik, és mivel hospice szolgá-
lat nincs, nagyon sok beteg is ide 
kerül, akik egy idő után már ak-
tív kezelésre nem alkalmasak, de 
fájdalomcsillapításra, erősítésre 
van szükségük, vagy hogy em-
beri módon elkísérjük az utolsó 
úton. Ha tovább tart egy ilyen fo-
lyamat egy-másfél hónapnál, ak-
kor a krónikus betegellátás se-
gítségét kell kérnünk, mert aktív 
osztály lévén, nagyon sokba ke-
rül az ellátás. 

Az osztályon átlagosan éven-
te 1300 betegnek aktív onkoló-
giai kezelést adnak, ennél azon-
ban sokkal többen vannak, aki 
egyéb okból bekerülnek kivizs-
gálásra, kezelésre, ahogyan a fen-
tiekben a főorvos már vázolta a 
helyzetet. Az SZTK-ban az onko-
lógiai szakrendelésen, az onkoló-
giai gondozóban és hematológi-
ai szakrendelésen Kispál főorvos 
három orvos munkáját végzi. Itt 
is probléma, hogy kevés az orvos, 
egy nyugdíjas belgyógyász szak-
orvos, egy külföldi diplomájának 
honosítására váró, egyelőre or-
vos-asszisztensként dolgozó dok-
tornő, valamint egy belgyógyász 
és egy onkológus belgyógyász 
látja el a feladatokat az osztályon. 
– Feszített, nagyon kiszámolt a 
helyzet – jegyezte Kispál doktor. 
Hozzátette, nem igazán vonzó 
terület a fiatalok számára az on-
kológia, pedig ő ebben is meg-
találja a sikerélményt. – Relatív, 
hogy mit tartunk sikernek. Van-
nak olyan bajok, amikkel a tudo-
mány mai állása mellett nem tu-

dunk mit kezdeni, de akkor is a 
lehető legtöbbet kell nyújtani, 
s ez is eredmény, ezt a beteg is 
érzi. Vert helyzetben lévő beteg-
gel is lehet foglalkozni, hogy leg-
alább az az érzése meglegyen, 
hogy emberként visel egy beteg-
séget, vagy emberként fejezi be. 
De sokkal több a gyógyult, akik-
től tényleg pozitív tapasztalatot, 
visszajelzést kapunk.

Kispál Mihály szerint ők itt 
már csak a „tűzoltással” foglal-
koznak, de rendkívül fontosnak 
tartja a szűréseket, és vélemé-
nye szerint már az általános isko-
lás tananyagban helyet kellene 
adni az ún. onkológiai éberségre 
nevelésnek is. Kispál doktor úgy 
látja, sokakat az internetről vett 
tévhitek miatt felesleges időpa-
zarlással kell meggyőznie, hogy 
arról a tudományosan alátámasz-
tott gyógymódról, amit az onko-
lógia kínál, s ami ugyan kellemet-
len, nem egyszerű végigcsinálni, 
mégsem érdemes lemondani. 
Ha másként dönt valaki, nem csi-
nál belőle problémát, ezen – 
mint mondta- már túltette ma-
gát, nem kudarcként fogja fel. A 
nemzeti ünnepen átvett Szentes 
Városért Emlékérem is a szakmai 
munkának a visszajelzése, így lát-
ja a főorvos. Megemlíti a családi 
vonatkozást, hiszen, ha édesapja 
nem kezdi el a hetvenes évek kö-
zepén az onkológiai tevékenysé-
get a városban, nem alakult volna 
ki a környéken is hiánypótló szak-
mai műhely.

Sok beteg kérdezi, hogyan tud-
ná támogatni az osztályt, a főor-
vos ilyenkor az Orvosok a Rákbe-
tegekért Alapítványukat ajánlja: 
www.onkologiaszentes.hu

Az onkológián is van sikerélmény
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Sebők Tamás

A hétvégén folytatódott a 
Zene-Világ-Zene Graffiti prog-
ramsorozata. A szombat esti 
rendezvényt a brit rockzene 
ékköveként ismert Pink Floyd 
zenekar köré építették fel. 
Előbb egy dokumentumfilmet 
láthatott a közönség, majd 
pedig a Bring Floyd együttes 
hozta közelebb a legendás ze-
nekar hangulatát a megjelen-
tekhez.

A 20. század második felé-
nek legnépszerűbb brit zene-
kara előtt tisztelegtek a Zene- 
Világ-Zene-Graffiti legutóbbi 
programjában szombat este. Az 
este felvezetéseként egy a zene-
kar történetét bemutató doku-
mentumfilmet vetítettek a szép 
számban megjelent közönség-
nek. A Pink Floyd története című 
film egyik különlegessége, hogy 
egy rajongó készítette, mely-
ben egyáltalán nem szerepel-
nek a csapat tagjai, csupán raj-
zolt képekkel és lemezborítókkal 
illusztrálták a zenekar egy-egy 
jeles korszakát. A videó még-
is hűen, hitelesen mutatja be a 
nagyhatású zenekar pályáját. A 
filmet követően a kivetítő képer-

nyője átváltozott egy, a Földről 
készült műholdfelvételre, me-
lyet néhány gyönyörű termé-
szetkép is követtett, amibe sok-
szor „beleolvadtak” a Bring Floyd 
tagjai is. Ez a vizuális látványe-
lem nemcsak hogy passzolt Pink 
Floyd által képviselt progresz-
szív stílushoz, hanem  úgy vé-
lem, emelte is az este színvo-
nalát. Kilenc óra körül a terem 
sötétségbe borult és fellépett a 
színpadra a Varga Sándor, Hajós 
Ferenc, Takács Gábor és Hegedűs 
Imre alkotta zenekar, majd fel-
csendültek a Breathe első hang-
jai. Később csatlakozott hozzá-
juk szaxofonon a fiatal Szabó 
Kristóf is. A zenekar műsorát fő-
leg a Dark Side Of The Moon, 
a The Wall és a Wish You Were 
Here albumok slágerei adták, de 
a Learning To Fly-t és az On The 
Turning Away-t is hallhattuk az 
1987-es A Momentory Lapse of 
Reason albumról, melyen már 
nem zenélt a banda ikonikus 
basszusgitárosa, Roger Waters. 
A zenekar hitelesen adta elő a 
Pink Floyd slágereket ügyeltek 

a közönséggel való kapcsolat-
tartásra, Varga Sándor többször 
mesélt a felvezetőkben a da-
lokról és arra is figyeltek, hogy 
ne húzzanak el hosszasan egy 
dalt, gondolok itt a Shine On 
You Crazy Diamondra, mely ere-
detileg 26 perces, de több rész-
re van bontva, ebből hallhatta 
a közönség a másodikat. Persze 

nem maradhattak el olyan kor-
szakalkotó darabok sem, mint az 
Another Brick In The Wall, vagy a 
Money. Újdonsággal is készült a 
zenekar, hiszen a közönség most 
először hallhatta a Young Lustot, 
mely a formáció egyik leginkább 
rockos darabja. A Pink Floyd es-
tét a Comfortably Numb című 
sláger zárta.

Szentesre hozták a Pink Floydot

Darók József

Szerzői álnéven ír a szentesi 
Magyarné Szűcs Krisztina (alsó 
kép). Napra pontosan egy év-
vel első regényének bemuta-
tója után tár Kristin M. Fur-
rierként az olvasók elé egy 
kalandos kisregényt. A kastély 
rejtélye nem a Johanna folyta-
tása, ráadásul a műfaja és stí-
lusa a szerző számára is újdon-
ság még. 

A kastély rejtélye című könyv 
teljesen más, mint amit a tavaly 
megjelent első regényében, a 
Johannában megszokhattak 
tőle olvasói, műfaját és stílusát 

tekintve is, magyarázta a szente-
si szerző, kinek otthonában az is 
kiderült: az írás mellett mindent 
magára vállaló Magyarné Szűcs 
Krisztina a célegyenesben még 
arra kérte az Underground ki-
adót (amelynél egyébként már 
kapható a könyv), hogy változ-
tassanak a borítón. A kötet ki-
adása nagyon sok munkával járt 
Krisztina szerint, aki mindent 
szeretett volna a kézben tarta-
ni a papír típusától kezdve a ter-
jesztésen át a reklámig. Így aztán 
tényleg közel érezheti magához 
a napokban bemutatandó köny-
vet. Mondhatni édes gyerme-
ke, pedig van már neki három, 
s így, főállású anyaként lett sza-
badúszó író. A Johanna pozitív 
fogadtatásra talált, annak elle-
nére, hogy nem ismert nevű író-
ról van szó. Az álnévre Krisztina, 
mint elárulta, nehezen szánta rá 
magát. Azonban belátta, gya-
kori neve van, amivel nehezebb 
lenne érvényesülni, e mellett a 
magánéletétől is igyekezett el-
választani az írást. Szentesi isme-
rőseinek persze ő nem Kristin, vi-
szont mindenhol máshol az írói 
nevén ismert, sőt, a könyveladá-
sok alapján egyre kedveltebb.

A történet már évek óta a fe-
jében keringett, nagy vágya 
volt papírra vetni. A cselekmény 
helyszíne, a Tölgypataki kastély a 
nyári angliai kastélytúráján öltött 
alakot fantáziájában: az egyik fel-
keresett romantikus hely ihlette. 
Itt indul tulajdonképpen a tör-
ténet, két egyetemista, az utolsó 
esszéjük megírására készülő Eliza 
és Dávid tanulmányi kirándulá-
sukon elvetődnek a fent említett 
kastélyba, ahol – nem is sejtik – 
kalandos időutazás vár rájuk, va-
rázslatos világba repíti őket a 
szerző fantáziája. A helyszín, a 
kor nincs behatárolva, az olvasó 
is szabadon engedheti a fantázi-
áját. Az események gyorsan pe-
regnek, a cselekmény mindössze 
három napot ölel fel. A megírása 
sem vett el sok időt. – Egy hónap 
alatt elkészültem vele. Éppen a 
nyáron, amikor a gyerkőcök is itt-
hon voltak, úgyhogy az éjszaka 
volt a nyugodtabb időszak, vagy 
amikor nem voltak itthon. Sem-
miképpen nem szerettem volna, 
ha a gyerekek rovására megy az 
írás – mondta Krisztina. Ifjúsági 
regénynek szánja művét, 13 éves 
kortól, így a szép szóhasználatot 
is szem előtt tartotta, olyasmit 

nem írt le, amit nem hallana szí-
vesen gyerekei szájából. 

Nagy segítségére volt Deb-
reczeni Diána, a borító modell-
je, akiben megelevenedik a női 
főhős, a fotókat pedig Molnár 
Norbert készítette. A kötet be-
mutatójára a városi könyvtárba, 
november 23-án, szerdán 18 órá-
ra várja az olvasókat a szerző és 
beszélgetőtársa, Molnárné Szűcs 
Melinda.

Meglepi olvasóit Kristin M. Furrier
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Rozgonyi Ádám

Hetven éves házassági év-
fordulóját ünnepelte a kö-
zelmúltban Szarka Rozália és 
Nagy Károly. Az Árpádhalmon 
élő idős házaspár 1946 nya-
rán, egy cséplésen találkozott 
először. Az esküvővel nem so-
kat vártak, az év őszén össze-
házasodtak, majd együtt fel-
építették házukat. Állítják, a 
hosszú és boldog házasság tit-
ka, hogy engedni kell a másik-
nak.

Kevesen vannak azok, akik el-
mondhatják magukról, hogy 
megünnepelték a kegyelmi la-
kodalmukat is. A 70 éves házas-
sági évfordulót nevezik így. Kar-
csi bácsinak és Rozika néninek 
mindez megadatott. A 94 éves 
férfi első pillantásra beleszere-
tett későbbi feleségébe. 

– Nagyon szép lány volt, szép 
hosszú hajjal – idézte fel Karcsi 
bácsi, hogy mi tetszett meg neki 
Rozikán, aki a haját gyönyörű fo-
natokba rendezve, vagy kontyba 
fogva hordta. – Mindig mondta, 

ó de szép hajad van! – emléke-
zett mosolyogva Rozika, aki fér-
je szerint 89 évesen is gyönyörű. 
Felelevenítve első találkozásu-
kat elmesélte, cséplésen voltak; 
ő törekhordó lányként dolgo-
zott, Karcsi szabadságon lévő 
katonaként az édesapjának és a 
húgának segített. – Nagyon né-
zett, de nem szólt. Én se neki. 
Majd azt mondta az unokabáty-
jának, hogy nagyon megszeret-
tem ezt a kislányt, el is venném 
feleségül! – hallottuk Rozika né-
nitől. A találkozás után azonban 
Károly visszament katonának, 
írásban üzent. – A vállalkozónk 
egy levelet hozott, amelyet Kar-
csi írt. Három hónap múlva eljött 
az unokabátyámmal, és meg-
kérte a kezemet. Édesanyám azt 
mondta, ne legyen komoly kap-
csolat köztünk, édesapám pedig 
azt, hogy jó gyereknek látszik, 
hozzáad. Megesküdtünk. Nagy 
lakodalom volt Nagymágocson, 
16 koszorús párunk volt. Más-
nap délig tartott – mondta Ro-
zika néni. Azt is elmesélte, hogy 
egy évig édesanyjáéknál laktak, 
majd apósától egy hold földet, 
és fél hold telket kaptak. Közö-

sen építették fel házukat, saját 
kezükkel verték a vályogtéglá-
kat. 1948 tavasza óta az árpád-
halmi tanyájukon élnek. Földet 
műveltek és állatokat gondoz-
tak. Karcsi bácsi tehenészként a 
tsz-ben is dolgozott. A mai napig 
szívesen foglalkozik jószágokkal. 
A tyúkok és kacsák mellett most 
is van egy tehenük és egy üsző 
borjújuk. – Tegnap is, fél napig 
az istállóban voltam. Ott talá-
lom fel magamat – mondta ott-
jártunkkor.

A házaspárnak két fia és egy 
lánya született. A két fiúgyerme-
kük sajnos már nem él. Mind-
három gyermekük 1 fiú- és 1 lá-
nyunokával ajándékozta meg 
őket, akik mellett 9 dédunoká-
juk is van. Hetvenedik házas-
sági évfordulójuk alkalmából a 
családtagok mellett Szarka Atti-
la polgármester és Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselő is 
látogatást tett az idős házaspár-
nál, akik nagy örömmel fogadták 
a köszöntést. És hogy mi a hosz-
szú és boldog házasság titka? 
Rozika néni szerint engedni kell 
a másiknak, így lehet békesség-
ben élni. Nem szabad veszeked-
ni. Unokáinak is azt tanácsolja, 
becsüljék meg a párjukat. 

Fotó: Kovács Erika

H é t  é v t i z e d e  t a r t  s z e r e l m ü k

Sebők Tamás

A 19 éves Sztanó György (ké-
pünkön) élete egyik legnagyobb 
lehetőségeként tekint visz-
sza 2016 nyarára, amikor is pa-
rasportolóként vett részt a riói 
ötkarikás játékokon. Élményei-
ről a helyi szurkolóinak is beszá-
molt november 15-én az ifjúsági 
házban, és persze a 2020-as to-
kiói terveiről is beszélt.

A nyári olimpiai játékokat kö-
vetően szeptember 7. és 18. kö-
zött zajlott a tizenötödik para-
limpiai játékok, melynek szintén 
Brazília második legnagyobb vá-
rosa, Rio de Janeiro adott ott-
hont. Nekünk, szentesieknek 
bizony erősebben dobbant a 
szívünk, hiszen a csapatban ott 
volt városunk erőemelője, Szta-
nó György. Gyuri az igen előkelő 
8. helyen végzett és élete legna-
gyobb élményeként aposztro-
fálta a Rióban töltött másfél he-
tet. November 15-én az ifjúsági 
házban tartott élménybeszámo-
lót a sportoló. Az este moderá-
tora, Kovács Attila, a Pollák An-
tal középiskola igazgatója volt. 
Mielőtt a tényleges beszámoló-

ra tértek volna, az igazgató be-
mutatta – ahogy ő hívja, Gyurika 
– rövid, ám igen fényes korai pá-
lyáját, melyben számos hazai és 
külföldi verseny is helyet kapott. 
Ezt követően behívta a sportolót 
és elkezdődött a riói élménybe-
számoló. A prezentáció lineári-
san lett felépítve, mely a Nemzeti 
Színházban tett eskütétellel kez-
dődött, és ahol a 43 fős paralim-
piai csapat minden tagja részt 
vett. – Még ekkor sem hittem el, 
hogy valóban Rióba fogok utazni 
– mondta a fiatal sportoló.

Gyuri számos képpel és videó-
val illusztrálta az előadást, így 
egy kicsit mi magunk is betekint-
hettünk a paralimpiai faluba, lát-
hattuk az edzőtermet, melyet az 
erőemelő minden nap megláto-
gatott, de bemutatta nekünk a 
hatalmas éttermet is, ahová el-
mondása szerint igen kevésszer 
tért be az első pár napban, hi-
szen, mint kiderült 2 kg-ot kellett 
leadnia a mérlegelésig. Meglepe-
tésszerű volt a megnyitóünnep-
ség is, hiszen egy teljesen más 
perspektívából, a sportolók lá-
tószögéből tekinthettük meg a 
brazil tradíciókkal átitatott hiva-

talos ünnepséget. Ezek után is-
mét a képeké volt a főszerep, 
megismerhettük a csapat szövet-
ségi kapitányát, Gyuri tatabányai 
edzőjét és egyik iráni barátját is, 
aki egy kerekesszékes erőemelő, 
és 310 kg-ot képes kinyomni. Az 
első feszült pillanat elmondása 
szerint a mérlegelés volt, a nyug-
talanságát a képek is visszaadták, 
de szerencsére 52.9 kg-ot muta-
tott a mérleg kijelzője, így bőven 
belefért a -54 kg-os súlycsoport-
ba. Gyuri előzetes célja az orszá-
gos csúcs, a 121 kg felülmúlása 
volt. 122 kg-os versenyszámának 
harmadik próbálkozásáról egy 
videót is bemutatott a közönség-

nek. A csúcsdöntés most nem si-
került, de a sportoló nem volt el-
keseredve. Ahogy mondja, ezt 
követően szurkolt a paralimpiai 
csapat többi tagjának, de meg-
látogatta a Krisztus-szobrot, vala-
mint Rio de Janeiro híres tenger-
partját, Copacabana Beach-et is, 
de az edzésről még itt sem mon-
dott le. A beszámoló zárásaként 
elmondta, 2020-ban a tokiói öt-
karikás játékokon is súly alá sze-
retne feküdni, ahol célja a dobo-
gó megszerzése, melyhez 170 
kg-ot kell kiemelnie. Ehhez to-
vábbi hosszú edzések, versenyek 
és helyes táplálkozás vezet. Állít-
ja a 19 éves Gyuri. 

Élete legnagyobb élményéről  számolt  be
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Halupa Eszter

Ahogy hűvösödik az idő, 
egyre szívesebben kortyolgat-
juk a meleg italokat, így finom 
teákat is. Ha teáról van szó, ak-
kor mindig a kellemes környe-
zet, a nyugalom jut eszünkbe.

Elég széles választékból kor-
tyolhatunk. Mind a fekete tea, 
mind pedig a zöld változat jelen-
tős mértékben tartalmaz antioxi-
dánsokat, amelyek a szervezet-

ben semlegesítik az öregedésért 
felelős szabadgyököket. A zöld 
teában emellett számos ásványi 
anyag és vitamin található, mely-
nek hatására csökkent a szív- és 
érrendszeri megbetegedések ki-
alakulásának kockázata, fluor-

tartalmának köszönhetően pe-
dig jó hatással van a fogakra, és 
segít a száj és az íny egészségé-
nek megőrzésében. 

A rooibosteaként ismert, er-

jesztett gyógynövényes italt 
többnyire koffeinmentes. Anti- 
oxidánsokat tartalmaz, jóté-
kony hatású álmatlanság ese-
tén, illetve egyensúlyban tartja 
az emésztést és a vérkeringést. 
A cserje (vörös fokföldi rekettye) 

kizárólag Dél-Afrikában, Fokföld 
nyugati régiójában terem.

Gyümölcsteák: Valójában nem 
igazi teák, hiszen nem tartal-
maznak teafüvet. Legfőbb ösz-
szetevői a hibiszkusz, csipkebo-
gyó, alma, narancshéj, ezen felül 
az ízre jellemző szárított, kan-

dírozott gyümölcsök, mint pél-
dául eper, áfonya, fekete ribizli... 
Gyakran található a keverékek-
ben valamilyen gyógynövény, 
díszítőelemként virágszirom, 
vagy egyéb növényi rész.

Ízét és főzetének rubinvö-
rös színét főként a hibiszkusz 
virágnak köszönheti. Savany-
kás- édeskés ital készül belőle, 
így melegen és jegesen is kiváló 
üdítő. Koffein tartalmú összete-
vőt nem tartalmaz, így a nap fo-
lyamán bármikor ihatjuk.

Tea élményTr e n d i

Sebők Tamás

A 27 éves szombathelyi Szán-
tó Dániel első regénye nemré-
giben került a könyvesboltok-
ba, Revans - A sorozatgyilkosok 
köztünk élnek... címmel. A 380 
oldalas regény az ABA kiadó-
nál jelent meg. A budapesti 
Gazdasági Főiskolán diplomá-
zott fiatalember már dolgozott 
az egyik legnagyobb kozmeti-
kai termékeket gyártó cégnél, 
de a világ egyik vezető mobilte-
lefon-gyártójánál is. Gyermek-
kora óta olvas, a Skandináv Kri-
mik sorozat tartozik a kedvencei 

közé. Ezek hatására fordult ő is 
az írás felé.

A Revans öt szálon futó tör-
ténete Magyarországon játszó-
dik, mely cselekménye egy új-
ságíró, egy nyomozó és a tettes 
szemszögéből, élethelyzeteiből 
épül fel. A sorozatgyilkos, mint 
az esetek többségében, ebben 
a regényben is hagy egy állan-
dó jelet áldozatain, ezek alapján 
kell felkutatni a magyar nyomo-
zócsapatnak, és a külföldről ha-
zatérő nagyhírű nyomozónak. A 
történet szerteágazó cselekmé-
nye az idő előrehaladtával ter-
mészetesen egy szálba fonódik, 

és igen különös módon végző-
dik. Dániel nem varrt el azonban 
minden szálat, hagyott nyitva 
kérdéseket, hiszen úgy tervezi, 
hogy több új művet is épít majd 
erre a témára.

A történet azért is fotelhez, 
karosszékhez, kanapéhoz ra-
gasztja az olvasót, mert mint 
minden jó krimiben adva van a 
lehetőség az olvasóknak, hogy 
együtt derítsék fel a szálakat, 
együtt gondolkodjanak, nyo-
mozzanak és legyen meg a sa-
ját gyanúsítottjuk. Dániel célja 
mindezekkel, hogy megteremt-
se az olvasói élményt. 

K ö n y v a j á n l ó :  S z á n t ó  D á n i e l  –  R e v a n s
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Labádi Lajos

Ismert, hogy Szentes első test-
vérvárosa a jugoszláviai Bácska-
topolya lett 1969-ben. Az csak 
később derült ki, hogy Topolya 
egyik leghíresebb polgára, az ot-
tani egészségügyi központ név-
adója – dr. Hadzsy János – Szen-
tes város szülötte. Azóta a két 
település közösen ápolja a nem-
zetközi hírű orvos emlékét. Szü-
lőhelyén 1981 óta emléktáblá-
ja van, és egy utca is viseli nevét. 
Idézzük fel életútját, hogy a fia-
talabb generációk is büszkék le-
hessen jeles szülöttünkre.     

Hadzsy János 1851. április 
5-én született Szentesen, a város 
egyik tekintélyes polgári család-
jának gyermekeként. Atyja a gö-
rög származású, de már szentesi 
születésű Hadzsy György ügy-
véd, 1835-től városi tanácsnok, 
jegyző, majd ügyész, 1848-ban 
a szentesi nemzetőrség egyik 
kapitánya. Anyja a szerb nem-
zetiségű Jovanovics Mária. Öt 
gyermekük közül János volt az 
elsőszülött. Alsó fokú iskoláit 
Szentesen, az orvosi egyetemet 
Pesten végezte el 1874-ben, ki-
tűnő eredménnyel. Ezután négy 
éven át a Rókus Kórház külön-
böző osztályain gyakornokként 
dolgozott, szakosította magát. 
Dr. Kovács S. Endre sebész főor-
vos mellett ismerkedett meg az 
akkor újszerűnek számító sebé-
szeti plasztikával, s a nagy felké-
szültséget igénylő szemműté-
tekkel. 

1878-ban rokonlátogatóba 
ment Topolyára öccséhez. A fi-
atal orvost megragadta a bács-
kai kisváros, amely akkor éppen 
községi orvos nélkül volt. Meg-
pályázta és elnyerte az orvosi ál-
lást, amelyet ettől számítva 25 

éven át betöltött. Felkészültsé-
gével kiemelkedett korának köz-
ségi orvosai közül. Egy személy-
ben volt általános orvos, szülész, 
sebész és szemorvos. Különö-
sen sebészi, ezen belül szemse-
bészi működésével vált messze 
földön ismertté. Orvosi naplójá-
nak tanúsága szerint sok beteg 
kereste fel az akkori Magyaror-
szág minden részéből, sőt Auszt-
ria, Horvátország, Bosznia, Szer-
bia, Románia, Csehország és 
Németország városaiból is. A 
Gyógyászat című orvosi szaklap-
ban közzétett jelentése szerint 
13 év alatt csaknem 2000 szem-
sebészeti beavatkozást végzett 
el sikeresen, és ugyanennyire te-
hető az egyéb műtéteinek szá-
ma is. Asszisztensei elbeszélé-
séből tudható, hogy a szegény 
sorsú betegeket teljesen ingyen 
kezelte, saját vagyonából áldoz-
va gyógyításukra. Az ő érdeme, 
hogy 1892-ben nem ismétlődött 
meg az 1873-ban 511 emberé-
letet követelő kolerajárvány. A 
közegészségügy terén szerzett 
érdemeinek tudható be, hogy 
1899-ben a megyei orvosszö-
vetség elnökévé, majd az Orszá-

gos Orvosszövetség igazgatóta-
nácsának tagjává választották. 
1895-től az újverbászi kerület or-
szággyűlési képviselőjeként az 
egyik legharcosabb szorgalma-
zója volt a közegészségügyi el-
látás, közelebbről a községi és 
körorvosi szolgálat államosítá-
sának.

Erejét felmorzsolta a napi 14–
16 órai munka, a közügyek in-
tézése, az emberi életekért foly-
tatott mindennapos küzdelem. 
1903. június 13-án, 52 éves korá-
ban váratlanul elhunyt. Brindza 
Károly topolyai helytörténész 
utóbb így jellemezte a kiváló or-
vost és nagy humanistát: „Vá-
rosunk polgárai szemében dr. 
Hadzsy János mindig az embe-
ri magatartás példaképe volt. A 
tudós és áldozatos munka, az 
emberiesség mintaképe. Olyan 
egyéniség, aki egy vidéki kisvá-
ros állóvizéből hullámzó tengert 
korbácsolt, aki tudatos ellen-
sége volt minden maradiság-
nak, aki folyton javítani kívánt 
az adott viszonyokon.” Topolya 
népe 1908-ban közadakozásból 
szobrot emelt feledhetetlen or-
vosának. 

165 éve született dr. Hadzsy János

Kiváló orvos és nagy humanista

Péntek (november 18.)
14:00 Barbie: Csillagok között
15:30, 18:00, 20:30 3D Legendás 
állatok és megfigyelésük
Szombat (november 19.)
12:30 Barbie: Csillagok között
14:00 Barbie: Csillagok között
15:30, 18:00, 20:30 3D Legendás 
állatok és megfigyelésük
Vasárnap (november 20.)
12:30 Barbie: Csillagok között
14:00 Barbie: Csillagok között
15:30, 18:00 Legendás állatok és 
megfigyelésük
20:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
Hétfő (november 21.)
14:00 Barbie: Csillagok között
15:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
18:00 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
20:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
Kedd (november 22.) 
14:00 Barbie: Csillagok között
15:30 3D Legendás állatok és meg-

figyelésük
18:00 Legendás állatok és megfi-
gyelésük
20:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
Szerda (november 23.)
14:00 Barbie: Csillagok között
15:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
18:00 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
20:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
Csütörtök (november 24.)
15:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
18:15 Éjszakai ragadozók
20:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
Péntek (november 25.)
13:00 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
15:30 3D Legendás állatok és meg-
figyelésük
18:00 Legendás állatok és megfi-
gyelésük
20:30 Éjszakai ragadozók

Moziműsor
November 21-27.

Hétfő
Paradicsomleves
A menü: Dónáti tokány, 
galuska
B menü: Gombás csirkemáj, 
rizs köret
C menü: Sajtos sonkás töltött 
borda, rizs köret, savanyúság
Kedd
Csontleves
A menü: Szárazbabfőzelék, 
sült kolbász
B menü: Szegedi szelet, 
burgonya, tartármártás
C menü: Bakonyi sertésszelet, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Zöldbableves
A menü: Pulykarizottó, 
savanyúság
B menü: Meggymártás, 
sertéssült
C menü: Csirkemájas töltött 
borda, vegyes köret, 
savanyúság
CSütörtöK
Gyümölcsleves
A menü: Zöldséges töltött 
borda, burgonya

B menü: Palermói szelet, 
vegyes köret, savanyúság
C menü: Rántott sajt, 
rizsköret, tartármártás
PénteK
Korhelyleves
A menü: Túrós tészta
B menü: Rizsfelfújt, 
málna öntet
C menü: Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság
Szombat
Zöldségleves
Sertéspörkölt, tészta köret, 
savanyúság
VaSárnaP
Húsleves
Rántott csirkemell, 
héjas 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 21-25.
Hétfő – Karalábé leves

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

őszibarack befőtt
Kedd

A menü: Hamis gulyásleves,
Zöldbabfőzelék, grill csirkecomb

B menü: Burgonya leves,
Barackos túróval töltött palacsinta

Szerda
A menü: Citromos zöldségleves,

Rakott karfiol
B menü: Eperkrém leves,

Darált steak, pirított burgonya, jog-
hurtos zöldségcsík

Csütörtök
A menü: Eperkrém leves,

Rántott hal, petrezselymes rizs
B menü: Csontleves gríz nokedlivel,
Párizsi csirkemell, zöldborsófőzelék

Péntek – Frankfurti leves
A menü: Csokis gombóc
B menü: Szűzpecsenye 

bacongyűrűben
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

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

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Ludányi Mihály-
né. Nyereménye egy páros belépő a Ze-
ne-Világ-Zene programsorozat Rákfogó 
Emlékkoncert előadására. Ezen a hé-
ten egy Frei kávé- és teacsomagot sor-
solunk ki a Szarvasi Húsbolt felajánlá-
sából. Megfejtéseiket küldjék el a 6600 
Szentes Kossuth tér 5. fsz. ép. postacím-
re, vagy a szentesielet@gmail.com inter-
netes címre.

Vízszintes: 1. Tendzin Gyaco dalai lámá-
tól, a tibetiek vallási vezetőjétől idézünk. 15. 
Névelős főnemesi rang. 16. Babfőzelék. 17. 
Afrikai szarvasmarhák. 18. Akárki. 20. Tago-
zat, fakultás. 21. A szurkolóöröme. 22. Álló-
víz. 23. Rangjelző előtag. 24. Peru főváro-
sa. 26. Budapesti pályaudvar. 28. Lendület. 
30. Nulla. 32. Egy kis szamóca! 34. A szo-
bába. 35. Szürke kis rágcsáló. 36. Növelést 

(Pl.: fizetés). 39. Üt. 41. Gabonanövény. 43. 
Vízforrás. 45. Lett sakkvilágbajnok (Mikha-
il). 46. Származása. 49. Igazolás, máshollét. 
54. Testvér gyermeknyelven. 56. Indíték. 58. 
Becézett Ágnes. 59. Részben elterel. 61. Né-
velővel: somogyi településen él. 63. Lop. 65. 
Hatvan hónap. 67. Személyed. 68. Hélium 
vegyjele. 70. Angol férfinév. 71. Görög ábé-
cé egyik betűje. 73. Nemzeti Alaptanterv – 
röviden. 75. Cukrozottak. 77. Mutatványok 
művészete. 80. Pest megyei városba való. 
82. A szerelmi költészet múzsája.

Függőleges: 1. Hull a hó. 2. Fűszeres, zsí-
ros lé egyes húskészítmények kifőzésére. 3. 
Konyhai edény. 4. Hatalom. 5. Orvos, más-
képpen. 6. A magyar ábécé utolsó (kettős) 
hangzója. 7. Számos. 8. Értékesít. 9. Mol-
nár Ferenc hőse, aki elárulja a vörösinge-
seket. 10. Gitt közepe! 11. A beszéd legki-

sebb egysége. 12. Forró. 13. Hasáb vége! 
14. Balkézre. 19. Búzavirágnak is nevezik. 
21. Gaboni és olasz gépkocsik jelzése. 25. 
Edzett, szívós. 27. Légáram. 29. Nagy telje-
sítménysűrűségű fényforrás. 31. Konyha-
kerti növény. 33. Arzén vegyjele. 35. Vére-
dénye. 37. Győri sportegyesület. 38. Terep 
eleje. 40. Ditkének is becézhető hölgyé. 42. 
Palimadarak. 44. Ki nem állhatta. 47. Tetejé-
re. 48. Róma folyója. 50. Félig laza! 51. Líbi-
ában van! 52. Ütlegel. 53. Azonnal, rögtön. 
55. …s – fejfedős (népies). 57. Felületi kez-
előanyag. 60. Ételt ad neki. 62. Öntözőcső. 
63. Római százegy. 64. Ékezetfelesleg, USA 
űrkutatási központja. 66. Paradicsom. 68. Az 
idézet folytatása. 69. Szántóeszköz. 72. Taj-
ték. 74. Kopasz. 76. Tasakban van! 78. Hang-
talan rém! 79. Orosz repülőgéptípus. 80. 
Cin. 81. Sziták közepe.

Beküldendő a vízszintes 1. és a függő-
leges 68. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü:
november 21-25.
Hétfő
A menü: Tojásos leves,
töltött káposzta
B menü: Májgaluska leves, Rántott
csirkemell, kaporszósz, burgonyapüré

Kedd
A menü: Csontleves házi tésztával,
Makói aprópecsenye, sült burgonya,
B menü: Frankfurti leves,
Tonhalas rakott tészta

Szerda
A menü: Pirított tarhonyaleves,
Házi cordon bleu, krumplifőzelék,
B menü: Zöldborsó krémleves,
Csirkefalatok sajtmártásban, párolt rizs

Csütörtök
A menü: Paradicsomleves 
betűtésztával,

Frankfurti tokány, tészta
B menü: Joghurtos burgonyaleves,

Holstein csirkemell, spenót

Péntek
A menü: Sárgaborsó gulyás,
Tűzdelt sertésszelet barna mártásban, 
tört burgonya
B menü: Halászlé,
Görögös csirkemell, kukoricás rizs

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu
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Töltött csirkecomb
Hozzávalók 4 személyre: 4 db csirkecomb, 3 db tojás, 2 db zsemle, 20 

dkg húsos füstölt szalonna, 2 fej vöröshagyma, só, őrölt bors, ételízesítő, 
szárnyas fűszerkeverék, 2 evőkanál zsír, 1 csokor petrezselyemzöld.

Elkészítése: Apróra vágjuk a szalonnát és a petrezselymet. A tojások-
ból hármat megfőzünk, lehűtjük, megpucoljuk, felkockázzuk. Beáztatjuk 
a zsemléket, kinyomkodjuk. A csirkecombokat megtisztítjuk, sózzuk. A 
szalonnát lepirítjuk, megdinszteljük rajta a hagymát. Levesszük a tűzről, 
majd hozzákeverjük a kinyomkodott zsemléket, a kockára vágott főtt to-
jást, a petrezselyemzöldet és 1 nyers tojást. A combokat kifilézzük, kissé 
kiklopfoljuk, fűszerezzük, betöltjük a tölteléket, majd felgöngyöljük, tep-
sibe tesszük. Két kanál zsiradékot és kb. két deci vizet teszünk alá, előbb 
lefedve majd fólia nélkül sütőben szép pirosra sütjük. 

Jó étvágyat kívánunk!

Szentes családi ízei

Született
Harmati Sándornak és No-

vinszki Cecíliának (Juhász Gy. u. 

15.) Réka Petra, Dévai Andrásnak 

és Szedlacsek Zsuzsannának (Rá-

kóczi F. u. 145.) Zita (képünkön), 
Vass Józsefnek és Gál Gabriellá-

nak (Sima F. u. 55.) József Ádám, 

Károlyi Alexnek és Bari Katalin-

nak (Dankó P. u. 6.) Alex nevű 

gyermeke.

Elhunyt
Perczel Olivér Antalné (Hor-

váth M. u. 13.), Héjja Imréné (So-

mogyi B. u. 11.), Tóth János (Al-

sórét tanya 230.), Dr. Tari Judit 

(Bocskai u. 5. 2/4.)

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
A héten valami kicsit lefékezhet majd, és kevesebbet érsz el, mint ameny-
nyit szeretnél, de kitartást.
BIKA
Ha tapasztalatlannak is érzed magad abban, amit a héten tenned kell, 
azért ne csüggedj! A tanulópénzt mindenkinek meg kell fizetnie.
IKREK
Minden önálló kezdeményezést húzz ki a heti tervek közül. A rutinfelada-
tokat viszont jól el tudod végezni, ezekre koncentrálj!
RÁK
Figyelj oda a héten, mert sok olyan feladat tárulhat eléd, amik szinte 
semmit nem hoznak a konyhára.
OROSZLÁN
Most megszabadulhatsz a terhes kötelességektől és a haszontalan rosz-
sz érzésektől. Élvezd a találkozásokat másokkal, és mindent, ami szóra-
koztat.

SZŰZ
Ezen a héten valahogy semmi nem sikerül úgy, ahogy eltervezted. Talán jobb is, 
ha nem is tervezel.
MÉRLEG
A héten rendbe teheted az anyagi helyzeted. Mostanában sokat aggodalmas-
kodtál emiatt, de most végre új megoldást találhatsz a problémákra.
SKORPIÓ
Bár korábban nem gondoltad volna, egy régi barátságod kezd lassan szerelmi 
kapcsolattá alakulni. A sűrű találkozásoknak hála egyre közelebb érzed ma-
gad az illetőhöz.
NYILAS
A Vénusz nagyon boldoggá tesz ezen a héten! A szerelmi kapcsolatában ked-
vező fejlemények várhatóak, és ha családalapítást terveztek, akkor annak is 
kedveznek a bolygóállások.
BAK
Szívesen tennéd a dolgod, ha hagynák, de ma mindenki csak akadályoz ab-
ban, hogy minden a terved szerint haladjon.
VÍZÖNTŐ
A héten a bolygók nyugalmat, kiegyensúlyozottságot és alapjában véve derűs 
hangulatot hozhatnak neked. Kellemes heted lesz.
HALAK
Hirtelen jön az a felismerés, hogy min kellene változtatnod a boldogságod ér-
dekében. A családtagjaidat meg is leped a viselkedéseddel.

November 18-25.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü: nov. 28. - dec. 03.

Hétfő: Lencseleves
A menü: Rántott halfilé, petrezselymes 

rizs, tartármártás
B menü: Csikós tokány, karfiol püré

C menü: Párizsi sertésszelet, karfiol püré
Kedd: Csurgatott tojásleves

A menü: Vadas csirkeragu, tésztaköret
B menü: Sült csirkecomb, zöldbab főzelék

C menü: Görög rántott sertésszelet, 
sárgarépás rizs

Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Majorannás sertésszelet, 

hagymás tört burgonya
 B menü: Mézes- mustáros csirkeragu, 

zöldséges köles
C menü: Sajttal töltött rántott csirkemell, 

hagymás tört burgonya
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves

A menü: Rakott karfiol
B menü: Rántott sertésszelet, 

kapormártás
C menü: Szezámmagos rántott 
csirkecomb, csőben sült karfiol
Péntek: Palóc gulyásleves

A menü: Sajtos-tejfölös spagetti
B menü: Diós metélt

C menü: Rántott szárnyas máj, 
rántott zöldségek

Szombat: Brokkoli krémleves 
levesgyönggyel 

Brassói apró pecsenye
Vasárnap: Csirke aprólékleves

Hortobágyi sertésragu, pirított tarhonya
A megadott ár tartalmazza a 

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

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

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás) 
a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 
62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órá-
tól 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyer-
mekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: november 21- november 28. Dr. Bugyi István Kórház Gyógy-
szertár (Szentes, Sima F. u. 44-58.) hétfőtől- péntekig 8-17 óráig, szombaton vasárnap és ün-
nepnapokon 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
FOGADÓNAP

November 23-án, szerdán 
délelőtt 9-11 óra között Szir-
bik Imre polgármester, no-
vember 23-án délután 13-15 
óra között dr. Demeter Atti-
la alpolgármester  hivatali 
helyiségében fogadja az ér-
deklődőket.
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Hering Viktor

Bravúros teljesítményt nyújt- 
va beverekedte magát a Ma-
gyar Kupa négyes döntőjé-
be a Hungerit-Szentesi VK női 
vízilabda együttese. A mieink 
szombaton az elődöntőben 
szerepelnek majd, és a finálé-
ért küzdhetnek. 

A második helyen végzett a 
hazai kupasorozat csoportkö-
rében a Szentes, így a máso-
dik helyezettekkel kellett kör-
mérkőzéses tornán eldönteni, 
hogy vajon elődöntőt játszhat-e 
női együttesünk, és csatlakoz-
hatnak-e Hevesi Anitáék a már 
négy között lévő BVSC, Duna-
újváros, UVSE hármashoz. A fel-
adat nem volt könnyű, hiszen a 
nyáron alaposan – többek kö-
zött remek szentesi játékosok-
kal – megerősített Szeged szin-
tén hasonló célokkal érkezett 
Hódmezővásárhelyre. Apropó 
Vásárhely. Korábban úgy volt, 
hogy a három csoportmásodik 
Cegléden meccsel majd, szom-
baton este, ám ehelyett a jóval 
közelebbi Hódmezővásárhely-
re tették át a szervezők a három 
mérkőzést, és jutott idő a két 
összecsapás között némi pihe-
nőre is. Az első derbi rögtön el-
dönthetett volna mindent, ám a 

Szentes és a Szeged csatája 10-
10-es döntetlennel ért véget, 
ami azt jelentette, hogy amelyik 
csapat nagyobb gólkülönbség-
gel győzi le az UVSE II. együtte-
sét, az jut tovább a négy közé. A 
szegediek játszottak előbb a fő-
városiakkal, ami annyival hozta 
könnyebb helyzetbe Tóth Gyu-
la együttesét, hogy pontosan le-
hetett tudni, hogy hány gól kü-
lönbséggel kell nyerni az UVSE 
II. ellen a továbbjutáshoz. Mi-
vel a szegediek 11 góllal nyer-
tek, ezért ennél egyel nagyobb 
különbségű győzelmet kellett 
aratni a mieinknek, ami sikerült 
is, így a Szentes ott lesz hétvé-
gén Dunaújvárosban a Magyar 
Kupa elődöntőjében. A 19-6-ra 
megnyert második összecsapá-
son Kövér-Kis Réka nyolc, Farkas 
Tamara öt, Hevesi Anita három, 
Brávik Fruzsina kettő, Urvári pe-
dig egy gólt szerzett. – Védeke-
zésben és támadásban is végig 
koncentrált játékot nyújtottunk, 
ennek köszönhetjük a Szeged 
elleni döntetlent – mondta Tóth 
Gyula, a csapat vezetőedzője. 
– Mi is és ellenfelünk is szeret-
te volna eldönteni a mérkőzést, 
sajnos ez nekünk nem sikerült, 
így figyelhettük Bujkáékat, akik 
tizeneggyel nyertek az UVSE II 

ellen. Fiatal csapatom számára 
egy teljesen szokatlan helyzet 
volt ez, hiszen úgy kellett vízi-
labdáznunk, hogy folyamato-
san figyeltük az eredményjelzőt 
a gólkülönbség miatt, ugyanak-
kor a saját játékunkból sem sze-
retünk volna kizökkenni. Éppen 
ezért a második mérkőzésünk is 
nagyon nehéz volt, hullámzott a 
teljesítményünk, de végül kihar-
coltuk a továbbjutást.

A csapat szerdán bajnoki  
mérkőzésen ismét a Szegeddel 
találkozott, majd szombaton a 
Magyar Kupa elődöntőben sze-

repelnek a lányok. Már a rész-
vétel is bravúr, és az is biztos, 
hogy minimum bronzéremmel 
tér haza a csapat, hiszen a hazai 
kupaküzdelmekben a harmadik 
helyért nem mérkőznek a csa-
patok, az elődöntők vesztesei 
automatikusan a dobogó legal-
só fokára állhatnak fel.

A Szeged-napok szomba-
ton is folytatódnak, hiszen férfi 
együttesünk, a Metalcom-Szen-
tesi VK csapata november 19-
én fogadja megyei vetélytársát, 
a találkozó 18 órakor kezdődik a 
ligeti uszodában.

D ö n t ő é r t  j á t s z i k  a  H u n g e r i t

Hering Viktor

Egyéniben és hármasban 
aranyérmet, párosban bronz- 
érmet szerzett a lábtenisz ma-
gyar bajnokságon ifj. Lakics 
Balázs, akit a legjobb teljesít-
ményt nyújtó profi játékosnak 

is megválasztottak a szentesi 
rendezésű viadalon. 

Balázs egyéniben a három 
tagú csoportjából első helye-
zettként jutott a legjobb nyolc 
közé, ahol már kieséses rend-
szerben zajlottak a küzdelmek. 
A négy közé kerülésért egy fő-

városi lábteniszezőt búcsúzta-
tott, az elődöntőben pedig a 
szintén szentesi Szabó László-
val mérkőzött. Azzal a Szabóval, 
akivel mellesleg a hármasban 
csapattársak voltak... A győze-
lem itt sem maradt el, így az 
egyéni aranyéremért a kapos-
vári Harsányi Ádámmal mecs-
cselhetett Balázs. Talán ez hozta 
a legszorosabb küzdelmet szá-
mára egyéniben, hiszen ellen-
fele nyerni tudott egy szettet, 
de a döntő menetben már nem 
volt kérdéses, hogy ki a jobb. A 
kaposvári játékossal jól ismerik 
egymást, hiszen korábban a ro-
mán bajnokságban és a váloga-
tott edzőtáboraiban is játszottak 
már egymás ellen. A hármasban 
a már említett Szabó László mel-
lett Harsányi Ádámmal és Papp 
Tiborral alkottak egy csapatot, és 
itt is egészen a döntőig menetelt 
a gárda. Itt a százhalombattai, 
válogatott játékosokkal megerő-
sített együttes ellen nyertek a 

mieink úgy, hogy a döntő szett-
ben 3-7–ről fordítottak Lakicsék. 
Párosban a Lakics - Szabó kettős 
az elődöntőben kapott ki egy 
kaposvári duó ellen, a bronzmér-
kőzésen viszont sikerült legyőzni 
azt a Szolnokról érkező kettőst, 
akik közül az egyik az a Lengyel 
Béla volt, aki hazánk egyik leg-
jobb lábteniszezője. A remek tel-
jesítménynek, a két arany és a 
bronzéremnek köszönhetően ifj. 
Lakics Balázst választották a baj-
nokságon legjobb teljesítményt 
nyújtó profi játékosnak. 

A sikerek után itt az újabb fel-
adat: ezen a hétvégén rendezik 
Csehországban a lábtenisz világ-
bajnokságot, ahol Balázs a ma-
gyar válogatott tagjaként egyé-
niben és hármasban lép majd 
pályára. – Egyéniben a célom, 
hogy a legjobb négy közé kerül-
jek – mondta a szentesi sportoló. 
– Hármasban nagyon erős a me-
zőny, itt a legjobb nyolc közé ke-
rülés is bravúrnak számítana. 

Világbajnokságra utazik ifj. Lakics Balázs
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Sebők Tamás

Döntetlennel (4-4) zárult a 
Szentesi Kinizsi SZITE és a Ti-
szasziget szombati rangadója 
a Pusztai László Sporttelepen. 
A hazai csapat nagyot küzdve 
uralta a mérkőzést, a játékve-
zetés erősen megkérdőjelez-
hető döntései miatt azonban 
be kellett érnie 1 ponttal 
Koncz Zsolt csapatának, aki a 
mérkőzés végén elmondta: el-
jött az idő, hogy abbahagyja a 
labdarúgást.

A kedvezőtlen időjárási kö-
rülmények miatt a Pusztai Lász-

ló Sporttelep műfüves pályáján 
rendezték meg a megyei lab-
darúgó bajnokság 13. fordu-
lóját, ahol a Kinizsi a Tiszaszi-
get együttesét fogadta. Koncz 
Zsolt a mérkőzést megelőző-
en elmondta, hogy annak elle-
nére, hogy a tabellán a Szentes 
előtt helyezkedik el a Tiszaszi-
get, a 3 pont megszerzését tűz-
ték ki célul. Ennek megfelelően 
indították a mérkőzést a szen-
tesiek, harcosan, ambíciózu-
san játszottak. A 20. percig kel-
lett várni az első találatra, mely 
Kovács Norbert nevéhez fűző-
dik. A góltól felébredt a vendég 

alakulat, öt perccel később Bá-
lint Dániel egyenlített. A félidő-
re 1-1-es döntetlennel vonultak 
a csapatok. A második játékrész 
elejét jobban kezdték a vendé-
gek, a 48. percben Kasza Ferenc 
szerezte meg a vezetést a Tisza-
szigetnek. Nem hagyták ezt eny-
nyiben Kerepeczkiék, újra és újra 
támadásokat indítottak. Villant 
is Mihály Róbert lába, két perc 
alatt kétszer talált be. Ismét a 
Szentesnél volt az előny. Nyolc 
perccel később dr. Fődi Bence 
egyenlített. A vitatható játék-
vezetői döntések sora csak ezek 
után következett. Egy jobb ol-
dali elfutás során Kerepeczki 
jól helyezte középre a labdát, a 
bent érkező Lőrinczet buktatták 
a büntetőterületen belül, de Ko-
vács Attila sípja néma maradt. A 
Kinizsi továbbra is hajtott a győ-
zelemért, a 77. percben Orovecz 
Sándor talált be, amivel ismét a 
Kurca-partiaknál volt az előny. 
Már úgy tűnt, meg lesz a mér-
kőzés, amikor egy vendég tá-
madás után a szentesi 16-oson 
belül földön maradt az egyik 

védő. A meccset nem állították 
meg, a vendégek támadtak to-
vább, és a földön fekvő játékos 
mellett szereztek újabb talála-
tot beállítva ezzel a 4-4-es vég-
eredményt. Koncz Zsolt játékos 
edző kérte számon mindezeket 
a játékvezetőn és az assziszten-
sén, de reklamálásért először 
sárga, majd a piros kártyát mu-
tattak fel neki, így 10 emberrel 
fejezte be a meccset a Kinizsi.

– Sajnálom a csapatot, mert 
nagyon nagyot küzdöttek, vesz-
tett állásból is fel tudtunk állni, 
meg is volt az esélyünk a győ-
zelemre, amit egy játékvezetői 
döntés elvett tőlünk. Dicséret 
illeti a játékosok hozzáállását. 
– értékelte a csapat teljesítmé-
nyét Koncz Zsolt.

A mérkőzést követően a játé-
kos edző arra is kitért, hogy itt 
az ideje, hogy abbahagyja a já-
tékot. Lapunknak elmondta, na-
gyon friss még a dolog, és több 
összetevő vezetett oda, hogy 
meghozza ezt a döntést, de úgy 
érzi, nem tud új impulzust adni 
a csapatnak, így ideje, hogy 
abbahagyja a labdarúgást és 
egyelőre az edzőséget is.

Helyét az utolsó két őszi for-
dulóra Némethy László veszi át.

Hering Viktor

November 4-én és 5-én a 
Magyar Speciális Olimpiai 
Szövetség Hódmezővásárhe-
lyen rendezte a fogyatékkal 
élő sportolók úszóversenyét. 
A megmérettetésen közel 
hetven versenyző vett részt, 
köztük a szentesi Vass Ákos 
(képünkön), a Rigó Alajos Ál-
talános Iskola tanulója, aki 50 
méteres mell- és gyorsúszás-
ban, valamint a 100 méteres 
mell- és gyorsúszásban állt 
rajtkőre.

Ákos végül 50 méter mellen 
első, 100 méter mellen második, 
míg 50 és 100 méteres gyors- 

úszásban harmadik helyezést ért 
el. Az autizmussal élő 9 eszten-
dős Ákos a tavalyi tanévben vett 
részt első versenyén, igaz nem 
úszásban, hanem teniszben és 
kerékpározásban, amely szin-
tén a Speciális Olimpiai Szövet-
ség szervezésében került meg-
rendezésre. A fényes érmek itt 
sem maradtak el, nagy örömet 
szerezve ezzel szüleinek és taná-
rainak. Az iskola diákjai – a Rigó 
iskola a tagintézmény vezető-
je, Pótári Tímea és az iskolai ala-
pítvány, az „Esély a Mosolyra Ala-
pítvány” révén csatlakozott az 
MSOSZ-hez – egyre több ver-
senyre tudnak így eljutni, így 
olyan diákoknak is lehetőségük 
lesz a sport által sikereket elér-

ni, akiknek eddig ez nem adatott 
meg. A mostani úszóversenyre 
Pohl Anette, a Szentesi Vízilab-
da Klub úszóedzője készítette fel 
Ákost, aki rengeteget fejlődött, 
ügyesedett az elmúlt esztendő-
ben az edzéseken. Tavaly nyá-
ron a tanmedencébe is kizárólag 
edzőjével merészkedett be, idén 
azonban már hetente négy-öt 
alkalommal úszik egy-egy órát. 
Autizmusa miatt többszerep-
lős sportágakban kevésbé len-
ne sikeres, egyéni sportágban 
viszont igen, most már öröm-
mel sportol, szívesen vesz részt 
a testnevelés órákon. A közös já-
tékokba önként bekapcsolódik, 
együtt játszik, sportol a többi-
ekkel, szeret közösségben lenni. 
Erőnléte korábban gyenge volt, 
de a mindennapos testnevelés-
nek és az úszóedzéseknek kö-

szönhetően sokat erősödött fi-
zikálisan is. Ákos úszóversenyen 
legközelebb januárban, tenisz-
versenyen pedig márciusban, a 
fővárosban gyarapíthatja érmei 
számát. 

Paprikás végjáték, távozik az edző

Ákos, az úszóbajnok

GONDOZÓNŐ nagy gyakorlattal 
mindenben segít Tel.: 30/259-1931 

KOSSUTH tér 5. 5/10. Másfél 
szobás lakás eladó. Telefon: Cseuz: 
20/579-1144, közös képviselő: 20/354-
3445

SZENTESEN az Új utcában 1. 
emeleti 52 nm-es, másfél szobás lakás 
8nm önálló pincerésszel 8,9M Ft-ért 
eladó. Tel.: 20/414-0506

BONTATLAN chi gép eladó. 
Ár:15.000 ,- Akár ajándéknak is. Tel.: 
30/263-1625

EGY nagy, vagy két kisebb üzlethe-
lyiség, forgalmas helyen kiadó (Ady E. 
u.). Tel.: 30/516-1885 

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

JÓ állapotú kályha eladó. Szentes, 

Bocskai u.29. (a zugban).

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

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

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

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

MŰKÖRÖMÉPÍTÉST, géllakk 
készítést vállalok olcsón. Gyere és pró-
báld ki gyorsabban kötő uv lámpámat! 
Tel: 0620/498-0830

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Hering Viktor

A Kassa elleni elmaradt ösz-
szecsapás után végre a pá-
lyán bizonyíthattak a szen-
tesi rögbisek. A mieink a 
Kecskeméten megrendezett 
összecsapáson 12-10-re győz- 
ték le a Budapesti Medvék 
együttesét.

A kellemetlenül hűvös idő-
ben, szakadó esőben megren-
dezett összecsapáson Törőcsik 
és Asztalos 5-5, Pogrányi 2 pon-
tot szerzett. Érdekesség, hogy a 
csapat legrutinosabb játékosai-
ról van szó, hiszen Asztalos 44, 
Törőcsik 48, Pogrányi István pe-
dig 53 esztendős, de úgy tűnik 
mindannyian elnyűhetetlenek. 
– 13 szentesi játékos szerepelt a 
kecskemétiekkel közös csapat-
ban – mondta az egyesület ve-
zetője. – Oroveczet pihentettük, 
hiszen vasárnap fontos mérkő-

zést vívunk a Kosok együttesé-
vel, és ha pontot tudnánk sze-
rezni, akkor akár a harmadik 

helyre is felléphetnénk a tabel-
lán. 

A rögbiseink az elmúlt há-

rom fordulóban összesen 10 
pontot gyűjtöttek. A Medvék 
elleni győzelemért 4, a kassa-
iak elleni összecsapásért, mi-
vel az ellenfél nem jelent meg 
5, és azt megelőző mérkőzé-
sen összeszedett egy pont azt 
jelenti, hogy a ’91-esek jelen-
leg a harmadik helyért csatáz-
nak. Egy esetleges vasárnapi 
pontszerzés után dobogós po-
zícióból várhatná a folytatást a 
Szentes-Szekercék. A Kosok el-
leni találkozót vasárnap 14 óra-
kor rendezik a Spartacus pá-
lyán, amit a Hegedűs utca felől 
tudnak megközelíteni szurko-
lók. A szervezők forralt borral, 
forró teával és pogácsával vár-
ják a nézőket.

Darók József

Először csak nevetett Pászti 
Edit (képünkön), amikor meg-
említették neki a New York-i 
Maratont, aztán idén realitás-
sá vált, hogy a világ egyik leg-
nagyobb futóversenyén indul-
hasson. A szentesi születésű, 
de már Kecskeméten élő test-
nevelő Európa több nagyváro-
sában lefutotta a távot, most 
New York-ban inkább turistá-
nak érezte magát közben.

Aki egyszer lefutott egy ma-
ratont, álmodozik arról, hogy jó 
lenne New York-ban is teljesíte-
ni, de Pászti Edit számára olyany-
nyira nem tűnt realitásnak, hogy 
igazából nem is foglalkozott a 
gondolattal. Pedig évente több-
ször is rajthoz áll a 42 195 mé-
teres távon, méghozzá különle-
ges helyszíneken, Isztambultól 
Stockholmig. – Egy kolléganőm 
mondta egyszer, hogy fogok 
én még ott futni és csak nevet-
tem, hogy na persze! Aztán idén 
év elején állt elő a párom a gon-
dolattal, hogy mit szólnék, ha ez 
lenne a születésnapi ajándékom. 
Még akkor sem vettem komo-
lyan, mivel tudtam, hogy nem 
egyszerű benevezni. Egyébként 
ez úgy működik, hogy korosztá-
lyonként van nevezési idő, ez ne-
kem megvolt, de Zolinak sajnos 
nem. Másik lehetőség a sorsolás, 
ami ugye nagyon lutri, vagy pe-
dig jótékonysági nevezést lehet 
venni, az utazási irodák értékesí-
tenek ilyeneket, nekünk ez ma-
radt – magyarázta Edit. – Tavasz-

szal el is kezdte intézni a párom, 
aztán már csak várni kellett a no-
vembert.

Pontosabban a november 
6-át, akkor rendezték a nagy fu-
tást. – Az utazás tartogatott 
némi izgalmat és csúsztunk egy 
napot, de szerencsére azért pén-
tek délutánra odaértünk, még 
fel tudtuk venni a rajtszámot, és 
sétáltunk is egy nagyot Manhat-
tanben. Szombaton is jutott idő 
egy kicsit várost nézni, aztán va-
sárnap jött a futás. Csak hogy ne 
legyen egyszerű hozzászokni az 
időeltolódáshoz, ott azon a hé-
ten volt óraátállítás, úgyhogy 
még egy órával nagyobb lett a 
különbség az itthonihoz képest, 
azaz 6 óra.

Edit beszámolója szerint több 
mint 50 ezer futó volt a mezőny-
ben, és több mint egymillió szur-
koló nézte végig a versenyt, ami 
hozzájárult a fantasztikus han-
gulathoz. Reggel 7-kor már ott 
voltak Staten Islanden, a rajtolás 
helyén. – Azért ilyen korán, mert 
a Verrazano Narrows Bridge-t le-
zárták, a rajt után közvetlenül 
azon futottunk át. Mivel ennyi 
embert egyszerre nem lehet el-
indítani, ezért kialakítottak egy 
Start Village-t. Innen aztán kü-
lönböző színű zónákba kellett 
menni, ahonnan több hullám-
ban indították a futókat. Sajnos 
minket két különböző zónába és 
hullámba is soroltak, de a szer-
vezők nagyon segítőkészek és 
megértőek voltak, úgyhogy el 
tudtuk intézni, hogy együtt in-

dulhassunk! A különböző zónák-
ból a kétszintes hídra érkeztünk. 
Mi szerencsére a felső szinten 
futottunk, fantasztikus látvány 
volt a hídról egész Manhattan. 
Ki is használtuk és készítettük a 
fényképeket. Mivel elhatároztuk, 
hogy itt most együtt futunk vé-
gig és nem érdekes az idő, pró-
báltuk kiélvezni a verseny han-
gulatát – mesélte a futó.

– Az út mellett végig renge-
teg szurkoló állt, a zenészek is 
egymást érték, rendőrök, tűzol-
tók vigyáztak ránk, velük is készí-
tettünk képeket. Az útvonal elő-
ször Brooklynba vezetett, onnan 
Manhattan, majd Bronx, még 
Harlemben is futottunk, végül a 
Fifth Avenue-n vissza a Central 
Parkig, ahol a befutó volt. Még 
magyar szurkolókkal is találkoz-
tunk, természetesen velük is pa-

csiztunk, ahogy a sok-sok többi 
drukkerrel együtt.

Idén ez volt a sportoló 4. ma-
ratonja, még egy lesz decem-
berben Malagában. – Időben 
most októberben Pesten sikerült 
megjavítanom a legjobbamat, 3 
óra 30 lett, ezzel megnyertem a 
korosztályos ob-t, aminek vasár-
nap lesz az eredményhirdetése 
Siófokon.

A cél először is az Ironman 
időmön javítani, mert az nem 
úgy sikerült, ahogy szerettem 
volna, illetve maratonon esetleg 
valahogy befutni még 3:30 alá – 
sorolta terveit. – Szerencsére a 
közelben is vannak nagyon jól 
szervezett maratonok, ezek min-
dig kihívást jelentenek, nem vé-
letlenül mondják, hogy becsül-
ni kell ezt a távot! – fogalmazta 
meg Pászti Edit.

A dobogóért dagasztják a sarat

New York Maratont kapott a születésnapjára




