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Tájékozottnak lenni jó!

Közelednek az ünnepek – összefoglalóink a 2., 5., 8. oldalon

Rendelje meg telefonon: 63/311-563, levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép., vagy a szentesielet@gmail.com címen. Ajánlatunk 2016. 12. 23-ig érvényes.
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Majzik Attila

Elkészült a MySzentes mo-
bilalkalmazás, így már okos-
telefonon és táblagépen is 
mindenki kedvére böngész-
het többek között a város lát-
nivalói, programkínálata, szál-
láshelyei és éttermei között 
– könnyedén zsebre vághatja 
akár az egész várost.

A Közös Önkormányzati Hi-
vatal konferencia termében 
tartott sajtótájékoztatón „mu-
tatkozott be” a szentesiek és a 
város vendégei életét könnyeb-
bé tevő MySzentes applikáció. 
A mobilalkalmazás segítségé-
vel könnyedén megtalálhatjuk 
a hozzánk legközelebb lévő ét-
termeket, kávézókat, szálláshe-

lyeket és elérhetőek a helyi vál-
lalkozások a városi programok 
is, de az alkalmazás azt is meg-
mutatja a használóinak, hogy 
merre találjuk az orvosi rendelő-
ket vagy éppen a bankautoma-
tákat.

Ezen felül egy beépített útvo-
naltervező is került a MySzentes 
alkalmazásba, melynek segítsé-
gével egyszerűen eljuthatunk a 
célállomásunkhoz, illetve egyet-
len gombnyomással akár fel is 
hívhatjuk a kívánt helyet. A kb. 
másfél millió forintba kerülő fej-
lesztés az idegenforgalmi költ-
ségkeret terhére valósult meg.

Szirbik Imre a sajtótájékozta-
tón elmondta, fontosnak tartja 
a felgyorsult technikai fejlődés 
eredményeinek alkalmazását. A 
polgármester hangsúlyozta, azt 
várja a MySzentes bevezetésé-
től, hogy javulni fog a város ide-
genforgalmi helyzete, ezzel az 
alkalmazással minél több em-
bernek szeretnék megmutatni 
ezt a települést.

Torday Henrietta, a hivatal 
marketingreferense elmondta, 

hogy a „mindentudó” alkalma-
zás ötletét a legnépszerűbb Ba-
laton-környéki app, a MyBala-
ton adta.  A referens elmondta, 
első körben a közérdekű infor-
mációkat és főbb szolgáltatáso-
kat töltötték fel az alkalmazás-
ba, de ezek köre folyamatosan 
bővül, az adatokat ellenőrzik, ja-
vítják és kiegészítik.

Torday Henrietta hangsúlyoz-
ta, a MySzenteshez bármilyen 
vállalkozás vagy szervezet in-
gyenesen csatlakozhat, az ön-
kormányzat marketing irodá-
ja segítségével a szolgáltatások 
belekerülhetnek az alkalmazás-
ba.

A MySzentes applikáció IOS és 
Android operációs rendszeren is 
elérhető, és az adatok letöltése 
után offline, azaz internetkap-
csolat nélkül is használható.

Ezzel az alkalmazással köny-
nyedén elérhető minden infor-
máció, ami egy turistának elen-
gedhetetlen, de szentesiként 
sem árt, ha telepítjük a MySzen-
test, és ott lapul a város a zse-
bünkben.

Vágd zsebre Szentest!

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

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

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

Rozgonyi Ádám

Városunkban is megnyitot-
ta kapuit a karácsonyi vásár, 
amely december 22-ig vár-
ja látogatóit finomságokkal, 
kézműves portékákkal és ün-
nepi műsorral. 

Az adventi forgatag kíváncsi 
érdeklődőit dr. Demeter Attila 
köszöntötte. Az alpolgármester 
felelevenítette a négy adven-
ti gyertya által hordozott üze-
netet, majd kijelentette, hogy 
a hangulat, amit egy vásár visz-
szaadhat, az a Kossuth téren fel-

épített kisházakban is megta-
lálható. – Lesz itt mindenféle 
érdekesség, olyan képzőművé-
szeti tárgy, amely megragadhat-
ja a figyelmünket és elképzelése-
inket, akár ajándékként is. Lehet 
kóstolni forralt bort, teát, a gye-
rekek megkóstolhatják a kará-
csonyi süteményeket – mond-
ta. A jelenlévőknek azt kívánta, 
hogy találják meg a békét, a sze-
retetet és az odaadást. Kiemel-
te: a családi béke meglétének 
fontosságát, amely zaklatott ko-
runkban nélkülözhetetlen. Ez-
után a Zenével a Rákos Gyer-

mekekért Alapítvány zenélt, 
megörvendeztetve az érdeklő-
dőket. A frissen szerzett öröm 
kitartott a későbbiekben is, hi-
szen az önkormányzat kalácsot 
és kakaót kínált a vendégek-
nek, a kicsiknek pedig Kovács Já-
nos önkormányzati képviselő ol-
vasott mesét. – Szerettük volna 
megnézni, hogy miket kínálnak, 
hogy milyen szépségeket látha-
tunk. Anyukám árusít is, meglá-
togatjuk őt is. Nagyon szépek a 
birkabőrből készült dolgok, és 
a díszek is, amik évek óta meg-
találhatók itt, most megint más 

a kínálat – mondta lapunknak 
Edit, aki ugyanakkor az állandó-
ságot is szereti a vásári kínálat-
ban, mert megtalálhatja a már 
jól bevált termékeket. Fiának, a 
11 éves Leventének a lekvár-, a 
mézárus, és az egyik kis faházi-
kó kínálta dísztárgyak nyerték 
el leginkább a tetszését. A 7 
éves Fanni Lili jóízűen majszol-
ta a meglepetés kalácsot, és 
ivott hozzá finom kakaót. Tet-
szett neki a kisegérről és a cin-
kéről szóló mese. Arra a kérdés-
re, hogy másnap is kilátogat-e 
anyukájával a vásárba, hangos 
igennel válaszolt.

A forgatag egészen december 
22-ig várja látogatóit.

Megnyílt a karácsonyi vásár

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Békés Karácsonyt mindenkinek!”

Szentes Város Önkormányzata nevében
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag

boldog új évet kíván
Szirbik Imre
polgármester
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Rozgonyi Ádám

Harminchat családi vállal-
kozás megélhetése került ve- 
szélybe. Az őstermelők a szen-
tesi önkormányzattól vásárol-
ták a termálvizet, azzal fűtöt-
ték a fóliasátrakat. Azonban 
tavaly a közös cég akkori ve-
zetője felmondta a megálla-
podást, hiába volt érvényes a 
szerződés 2021-ig. A Szentesi 
Ilonapart Kft. tagjai a Szentes 
Városi Szolgáltató Kft.-vel kö-
tött eredeti szerződésben fog-
laltak visszaállítását kérik.

Múlt hét csütörtökön csen-
des tüntetést tartottak a kft. tag-
jai a megyeháza épülete előtt, 
bízva abban, hogy a város ön-
kormányzata segítő kezet nyújt 
problémájuk megoldásához. A 
demonstráción a fiatalabb ge-
neráció tagjai is jelen voltak. 
– Fóliások, primőr áru előállí-
tó családok megélhetése forog 
kockán, amiatt, hogy 2017 szep-
temberében lejár egy szerződés, 
amely alapján ők termál-és fűtő-
vizet kapnak. Egy harmadik fél-
lel kötött szerződést a volt ügy-
vezető igazgatónk, amely a kft. 
tagok részére teljesen előnyte-
len. A SZVSZ-től három kútból 
kaptuk a termálvizet, az új szol-
gáltató viszont csak egy kút-

tal rendelkezik. Az új beruházó 
cég üvegházat szeretne építeni, 
amelyet szintén ezzel a vízzel fű-
tene. Ez azt jelenti, a részünkre 
nem jut annyi víz, hogy bizton-
ságban érezzük a további terme-
lésünket – részletezte lapunknak 
Fodor István, a Szentesi Ilonapart 
Kft. ügyvezetője.

A kft. 2010. októberében ala-
kult azzal a céllal, hogy a társa-
ság tagjainak ne külön-külön 
kelljen szerződést kötniük a fű-
tővíz szolgáltatásra. Ez a szol-
gáltató és a tagok részére is elő-
nyös volt. A fűtővíz-szolgáltatás 
35-36 családnak, valamint az ál-
taluk foglalkoztatott 100-150 
főnek biztosította a megélhe-
tést.

Az Ilonapart Kft. tagjai május 
26-án jelezték az SZVSZ irányá-
ba, hogy nem egyeznek bele a 
tagok számára hátrányos szer-
ződésmódosításba. Ennek el-
lenére ez mégis megtörtént. 
A legutóbbi közmeghallgatá-
son is hangot adtak felháboro-
dásuknak, és a város segítségét 
kérték. A város november 30-
ig haladékot kért, hogy jelzik a 
kft. felé, a jelentkező beruházni 
szándékozó cég milyen döntés-
re jutott. Dr. Demeter Attila al-
polgármester értesítette a kft. 
jogi képviselőjét, hogy nem tör-

tént érdemi visszajelzés a beru-
házó cégtől a határidő lejártáig. 

A Szentesi Ilonapart Kft. petí-
ciót címzett Szirbik Imre polgár-
mesternek, amelyben kérik az 
SZVSZ-szel kötött eredeti szer-
ződésben foglaltak visszaállítá-
sát. A kérvényt a demonstráció 
napján dr. Demeter Attila vette 
át, aki lapunkkal közölte, isme-
rik a problémát. – Ha két, cégbí-
róság által is jegyzett, törvényes 
képviselő megállapodik, még 
akkor is, ha egyedüli tag a város 
ebben a gazdasági társaságban, 
közvetlenül nem avatkozhat be 
ilyen szerződéses jogviszonyba, 
mert ebből károk keletkezhet-

nek. Annyit előzetesen el lehet 
mondani, hogy a következő év 
októberéig 10 hónap van hátra, 
addig megoldódhat ez a problé-
ma – fogalmazott. Az alpolgár-
mester úgy vélekedik, ha más 
szerződő partnert kell keresni, 
azért mert a váltás bekövetkezik, 
akkor sem érintheti hátrányosan 
a későbbi szerződés az Ilonapart 
Kft. tagjait.

A tüntetés óta nem változott 
semmi, minden maradt a régi-
ben. – Nem történt visszajelzés, 
tárgyalásra való törekvés. Má-
jus óta csak kitérő válaszokat ka-
punk.  Ha kell, akkor folytatjuk 
tovább – mondta Fodor István.

Tüntettek az őstermelők

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert közel van és figyelmesek 
az itt dolgozók.”
 – özv. Kovács Lajosné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD
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Rozgonyi Ádám

Harminckilenc közkatona 
tett ünnepélyes keretek között 
katonai esküt az MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Műszaki Ezrednél 
múlt pénteken. Idén már máso-
dik alkalommal került sor a je-
les eseményre a laktanyában, 
amely azért is különleges, mert 
2004 óta nem volt alapkikép-
zés a helyi alakulatnál.

A rendezvényen mások mel-
lett részt vett Mihócza Zol-
tán dandártábornok, az MH 

Összhaderőnemi Parancsnok-
ság törzsfőnöke, Gangler László 
ezredes, az MH Pápa Repülőtér 
parancsnoka, valamint Huszár 
Ferenc alezredes, az MH 5. Bocs-
kai István Lövészdandár törzsfő-
nök-helyettese.

– Az, amire ma fogadalmat 
tettek, kívánom, soha ne követ-
kezzen be. De ösztönözze önö-
ket arra, hogy minél több tu-
dást, képességet sajátítsanak el 
a jövőben katonai pályafutásuk 
során, melyek – ha mégis szük-
ség lenne rájuk – képessé tegyék 

önöket fogadalmuk megtartá-
sára – fogalmazott köszöntőjé-
ben Kaszanyi Sándor alezredes, 
az alakulat megbízott parancs-
nokhelyettese. A tízhetes kikép-
zési ciklus az általános katonai 
ismeretszintet felmérő tesztlap 
kitöltésével kezdődött, majd az 
alaki fogásokat tartalmazó gya-
korlati vizsgával folytatódott. A 
kiképzés második felében a Ma-
gyar Honvédségben rendszere-
sített egyéni lőfegyverek szét-, il-
letve összeszerelését sajátították 
el az újoncok. Az általános lőki-
képzés tárgykör foglalkozásain, 
illetve komplex ellenőrző-, fel-
mérő foglalkozásokon begyako-
rolták a tüzelési testhelyzeteket, 
a fegyverek tűzkésszé tételének 
fogásait, a technikai és taktikai 
tárcsere, a célzás, valamint a ké-
zigránát dobási technikáit, illet-
ve testhelyzeteit. Ezen foglalko-
zások eredményeként sikeres 
éleslövészeten vettek részt. Az 
alapkiképzésben kiemelkedően 
teljesítőknek Antal László ezre-
des, a műszaki ezred parancsno-
ka elismeréseket adott át. Kato-
natársaival együtt mondta az 
eskü szövegét Vérné Bere Viktória 
is. Izgalmat keresett az életben, 

ezért választotta a katonai pá-
lyát. – Nyolc évig dolgoztam iro-
dában, kicsit unalmasnak talál-
tam. Elkezdtem sportolni, ezért 
arra vágytam, hogy a munka-
helyemen is legyen sport és iz-
galom – fogalmazott. Elmondta, 
az alapkiképzésen voltak nehéz 
pillanatai, de a családjától biz-
tatást kapott. Újonnan válasz-
tott hivatása „családban marad”, 
hiszen a kisfia is katonának ké-
szül. – Szeretném bebizonyíta-
ni, hogy egy nőnek is van helye a 
katonaságban – mondta határo-
zottan. Céljai közt szerepel ide-
gen nyelv tanulása, és hogy a ka-
tonai ranglétrán is feljebb lép. A 
19 éves Berczeli Norbert Zsolt (ké-
pünkön) már kiskora óta katona 
szeretett volna lenni. Érdekelték 
a fegyverek, sokat játszott ka-
tonásat. – Minden percét élvez-
tem a kiképzésnek, a társaság 
is jó volt. Résztvevőként is szép 
volt az eskü, várom a folytatást – 
mondta Norbert, aki édesanyja 
és keresztapja jelenlétében tett 
fogadalmat.

A most esküt tett 39 katonát 
a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezredhez, az MH Pápa Bá-
zisrepülőtérhez, valamint az MH 
5. Bocskai István Lövészdandár 
hódmezővásárhelyi kikülönített 
szervezeti eleméhez osztják be.

Esküt tettek a katonák

A téli közlekedés teljesen 
más vezetéstechnikát és fo-
kozottabb figyelmet igényel 
a járművezetőktől. Fontos a 
gépkocsik megfelelő felkészí-
tése. 

A téli hónapokra történő fel-
készülés jegyében fontos szem 
előtt tartani, hogy a nyári gumi 
7 Celsius-fok alatt már nem tel-
jesíti feladatát. A megfelelően 
megválasztott téli autógumikkal 
vészfékezés esetén jelentősen 
lerövidül a féktávolság, mely fő-
leg az autópályákon, nagy se-
bességgel való közlekedés ese-
tén akár életet is menthet. A téli 
gumik használata a csapadék 
kellő elvezetésével és a bizton-
ságosabb úttartással a zord kö-
rülmények közötti egyenletes 
haladást biztosítja. A járművekre 
csak olyan méretű gumiabron-
csot szabad felszerelni, amilyet a 
járműgyártó cég meghatározott. 
A műszaki biztonság egyik alap-
követelménye a futómű és a gu-
mik kifogástalan állapota. 

A köd, a szitáló hó, a csúszós 
utak mindennapossá válnak. 

Szinte egész nap, de főleg éjsza-
ka és a reggeli órákban jellemző 
a fagypont körüli hőmérséklet. 
A száraz és csúszós utak hirte-
len válthatják egymást, mely 
különös óvatosságot és figyel-
met kíván, és a nyáritól lénye-
gesen eltérő vezetéstechnikát 
igényelhet. Nagyobb követé-
si távolságot tartva lassabban 
kell vezetni, így kisebb a balese-
tek bekövetkeztének kockázata, 
és egy esetleges rossz manőve-
rezés esetén a hibák könnyeb-
ben korrigálhatóak. A pára, a 
köd erősen rontja a távolság-
becslő képességet, ezért a tár-
gyakat a valóságosnál távolab-
binak látjuk.

Amennyiben külföldre tar-
tunk, az utazást megelőzően tá-
jékozódjunk, hogy az érintett, 
és a célállomás szerinti ország-
ban vezettek-e be olyan jellegű 
korlátozást, amely például a téli 
gumik, vagy a hólánc kötelező 
használatára irányul. Ha igen, 
akkor a szükséges felszerelések 
nélkül ne induljunk útnak, mert 
ezek meglétét akár az adott or-

szág területére való belépésnek 
is a feltételévé tehetik. Huzamo-
sabb utazás esetén szükség le-
het takaróra, melegebb ruha- 
darabokra, vontatókötélre, fagy-
mentesítő zárolajozóra, elegen-
dő mennyiségű élelmiszerre és 
italra is.

Havas, latyakos időben, ami-
kor a járda mellett széles sávban 
áll, vagy folyik a víz, nehezebb 
az úttesten átkelni. A gyalogos 
ilyenkor jellemzően arra figyel, 
hogy ne lépjen a tócsába.

Az autósnak számítania kell 
arra, hogy a járda szélén lesze-

gett fejjel álló gyalogos a követ-
kező pillanatban az úttestre, a 
jármű elé kerülhet.

Egyes utakon megjelenhet a 
járművek, mezőgazdasági gé-
pek által felhordott sár, amely 
csúszóssá teheti az utakat!

Az országos médián kívül ér-
demes figyelemmel kísérni a he-
lyi sajtó, rádió és televízió híradá-
sait, beszámolóit, hiszen ezeken 
keresztül is fontos és hasznos 
információkat szerezhetünk az 
időjárással, az útviszonyokkal és 
a közlekedésbiztonsággal kap-
csolatban.

Közlekedésbiztonsági tanácsok a téli időszakra



2016. december 16. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 5

Majzik Attila

A 2016-os év is az önzetlen 
segítség és az embertársaink 
iránt érzett szeretet jegyében 
telt el a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat szentesi csoport-
jánál. A lassan mögénk kerülő 
esztendőről és még hátralévő 
idei programjaikról a csoport 
vezetőjével, Bozóné Ágoston 
Máriával beszélgettünk.

Az önkéntes csoport tagjai „fő-
hadiszállásukon”, a szentesi Mál-
ta Házban tartottak egy évzáró 
találkozót, ahol megbeszélték a 

2016-os év tapasztalatait, élmé-
nyeit, örömeit és sikereit.

– Kicsit jobb évet zártunk, 
mint a tavalyi, bár a nehézsé-
geink ugyanúgy megvannak, 
mint más alapítványnak vagy ci-
vil szervezetnek, hiszen mi is ál-
landó anyagi problémákkal küz-
dünk. Igyekszünk ezen túljutni, 
köszönjük mindenkinek, aki eb-
ben segíteni tud. Évről évre talán 
egy kicsit jobb lesz, és azon dol-

gozunk, hogy a Máltai Szeretet-
szolgálat ugyanolyan fényében 
ragyogjon, mint huszonöt évvel 
ezelőtti megalakulása idején – 
nézett pozitívan a jövőbe Bozó-
né Ágoston Mária, a csoport ve-
zetője.

Az évzáró beszélgetésen el-
hangzott, a máltás önkéntesek 
aktívan részt vettek Szentes civil 
életében és a városi programo-
kon. Idei egyik legnagyobb ren-
dezvényük szeptemberben az 
Egészségfejlesztési Irodával kö-
zösen szervezett máltás Egész-
ségnap volt, ahol közel kétszáz 
ember ismerhette meg az egész-
ségtudatos életmódot. A ren-
dezvényen a képviselői kere-
tekből felajánlott összegekből 
háromszáz adag étel is készült, 
amiből a résztvevőkön kívül ju-
tott a Hajléktalan Segítő Köz-
pont és a munkásszálló lakóinak 
is. Decemberben is készülnek 
ételosztással a máltások, 20-án 
a Kossuth téren várják a vendé-
geket.

– Ezzel a rendezvénnyel 

együtt idén hatszáz adag ételt 
tudunk szétosztani, ilyen szép 
eredményt évtizedes munkák 
során még nem sikerült elérni. 
Azt gondolom, hogy ez az ösz-
szetartásnak, az összefogásnak, 
az elkötelezett emberek erejé-
nek köszönhető, mindenki szí-
ve-lelke, kétkezi munkája benne 
van abban, hogy ezt az ételosz-
tást meg tudjuk valósítani. Erre 
a rendezvényre természetesen 
nem csak a rászorulókat hanem, 
mindenkit szeretettel várunk, 
akik kíváncsi a munkákra, vagy 
egy ötlettel szeretne segíteni. 
– mondta el közelgő rendezvé-
nyükről Bozóné Ágoston Mária.

A Málta Házban – ahogy veze-
tőjük fogalmazott – tíz éve nem 
volt meleg, mivel nem volt for-
rásuk a rezsiköltségre. Ezen idén 
változtattak, és hagyományte-
remtő céllal is rendezték meg az 
évzáró beszélgetést, mely végén 
az önkéntesek és segítők mun-
káját apró kis ajándékkal kö-
szönték meg.

Ez az év is a szeretetről szólt

Rozgonyi Ádám

Vasárnap óta dr. Rébeli-Sza-
bó József, a szentesi vízilab-
da legendás alakjának a nevét 
viseli a városi sportuszoda. A 
névadó a város vízilabdacsa-
patának meghatározó egyéni-
sége volt, majd edzőként vett 
részt a vízilabdaéletben. 1990 
és 1994 között Szentes polgár-
mestere volt, később díszpol-
gári címmel tüntették ki. 

Az avatóünnepségen dr. De-
meter Attila alpolgármester és 
egykori sporttársak méltatták dr. 
Rébeli-Szabó József érdemeit. 
Az eseményen megjelent Farkas 
Sándor, a térség országgyűlé-
si képviselője, dr. Molnár Tamás, 
háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó, a Magyar Vízilabda 
Szövetség alelnöke is. 

Az alpolgármester beszédé-
ben kiemelte, egykori sport-
társak és tanítványok, Gergely 
József, Dobossy Lajos, Dongó 
László, Pengő László, Kárpáti La-
jos javasolták, hogy nevezzék 
el az uszodát. – A névadás va-
lahol kötelezettséget keletkez-
tet, és haszonnal is járhat, akár 
egy város számára is. Megtalál-
ták dr. Rébeli-Szabó Józsefben 

azt a személyt, akinek az élete 
hosszú időn keresztül a ligethez, 
az uszodához kötődött, amely a 
mindennapjait jelentette. Embe-
ri nagysága addig emelkedett, 
hogy szorgalma, tudása legjavát 
nyújtva Szentes polgármestere, 
majd díszpolgára lett – mondta.

Dr. Filep Aladár, mint egykori 
szentesi úszó és vízilabdázó osz-
totta meg gondolatait. – Cso-
dálatos és örömteli dolog látni 
és megélni azt, hogy a mai fia-
tal nemzedék egy sok igényt ki-
elégítő uszodakomplexumban 
hódolhat kedvenc sportágának. 
Azért, hogy ez a csodálatos léte-
sítmény létrejött, az elmúlt évek 
során sokan, nagyon sokat tet-
tek. Az sem vitatható, hogy eb-
ben jelentős szerepe volt az elő-
ző generációk sportsikereinek. 
Nélkülük nem lehetne ma ez a 
szentesi vízilabdasport – fogal-
mazott. Kijelentette, vitathatat-
lan és igaz, hogy a névadó az 
egyik legkiemelkedőbb alak-
ja volt a helyi vízilabdaéletnek. 
Játékosként, majd edzőként is, 
példátlan fanatizmussal tette 
a dolgát, nem mindig barátsá-
gos környezetben. Felelevenítet-
te, hogy edzőként az alapoktól 

kezdve foglalkozott a város fi-
ataljaival, akikkel aranyérmet 
szerzett az OB II-ben, majd az 
első osztályban is szép sikere-
ket ért el. Az ünnepségen Hód-
mezővásárhely vízilabdasportja 
örökös bajnokainak küldöttsége 
is részt vett. Dr. Aranyossy Zsolt a 
vásárhelyi vizes sportok képvise-
lőinek üdvözletét tolmácsolta. 
– A dr. Rébeli-Szabó József által 
meggyújtott lángot az utódok 
ne hagyják pislogni, pislákolni, 
netán kialudni, hanem ez a pólós 
láng égjen, lobogjon itt Szente-
sen, Hódmezővásárhelyen, Sze-
geden és szerte Magyarorszá-
gon – hangoztatta. Az esemény 

ünnepélyességét emelte a Lajt-
ha László Alapfokú Művészeti Is-
kola rézfúvós kamarazenekará-
nak játéka és Paulovics Tamás, a 
helyi úszóklub vezetőjének sza-
valata. A beléptető térben talál-
ható emléktáblát dr. Demeter 
Attila, dr. Rébeli-Szabó Tamás – a 
névadó fia – és Márton Mária, a 
városi sportuszoda vezetője lep-
lezték le. A márványtáblán az 
alábbi felirat olvasható: „A ma-
gyar vízilabda sport egyik legen-
dás alakja, aki Szentesen megte-
remtette az élvonalbeli vízilabda 
alapjait. Játékosként, edzőként 
méltó példakép a város sportoló 
ifjúsága előtt.”

Legendás vízilabdás nevét őrzi a sportuszoda



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. december 16.

Darók József

Van egy osztály, ahonnan 
alig akarnak hazamenni a be-
tegek? Ahol macskás, ma-
cis pólóban vizsgál a főorvos, 
s közösen készülnek a ka-
rácsonyra betegek és a sze-
mélyzet, a szülő hiányát se 
kell a gyereknek nélkülöznie? 
Kellenek is ezek a „hozzáva-
lók” a gyógyuláshoz, de ami-
kor a gyerek kórházba kerül, 
az mindenkit érzékenyebben 
érint, sok esetben a szülő vi-
seli nehezebben. A Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kór-
ház osztályait bemutató soro-
zatunk a gyermek-és csecse-
mőosztállyal folytatódik.

 Nagy múltú osztályon beszél-
gettünk dr. Tóth Edit (képünkön 
balról) osztályvezető főorvos-
sal, hiszen az elsők között volt a 
kórház megalapításakor a cse-
csemőosztály. A doktornő, aki 
1995-ben jött Kovalovszky főor-
vos után az osztályra, úgy em-
lékszik vissza, nagyobb létszámú 
személyzet és ágyszám volt ak-
koriban. Mára mindkét adat le-
csökkent, ami egyébként orszá-
gos tendencia, a születésszám 
csökkenésével is magyarázható. 
Jelenleg 20 ággyal működik az 
osztály, 16 a csecsemő és a gyer-
mekágyak száma, 4 a fül-orr gé-
gészeti specialitású, tíz ágyas 
fölött van az újszülött-koraszü-
lött osztály is, ami szintén hozzá-
juk tartozik. – 0-tól 18 éves korig 
járó - és fekvőbeteg ellátás folyik 
az osztályunkon, s ami nálunk 
speciális: a szülőket is fel tud-
juk venni, ez pedig nem minden 
osztálynak adatik meg. Az a ta-

pasztalatunk, hogy sok esetben 
emiatt kerülnek ide gyerekek 
például Szolnokról, Szegedről, 
Hódmezővásárhelyről is, mert 
itt bent tudnak maradni velük a 
szülők is – magyarázta dr. Tóth 
Edit. Egy kórteremben helyezik 
el a családtagokat, ez nagyon so-
kat számít. Kettő kétágyas szobá-
ba szoptatott babákat vesznek 
fel, három hatágyas kórterem-
ben gyógyulhatnak a gyerekek, 
illetve rendelkezésre áll egy in-
tenzív, őrző jellegű kórterem, 
szív-oxigén ellátással, ezen felül 
egy koraszülött-kórterem. – Ele-
inte még lélegeztettünk, most 
már szigorúan nem végezzük 
ezt, a személyi feltételek sem 
adottak – mondta az osztályve-
zető főorvos. Fertőzést, sárgasá-
got látnak el az osztályon, illetve, 
akiket továbbküldenek lélegez-
tetni, a szívbetegek, vagy, akik 
műtétre szorulnak, veleszületett 
rendellenességben szenvednek. 

Átlagos beteglét-
számmal indult a de-
cember, a minden év-
ben megérkező Mikulás 
is csupán néhány gyer-
meket ajándékozhatott 
meg. Ritkán van mosta-
nában tele az osztály, de 
nem is tartják bent to-
vább a betegeket, mint 
szükséges, tudtuk meg a 
doktornőtől. – Előfordul, 
hogy „bedugulunk” eb-
ben a hurutos időszak-
ban, de nem jellemző, 
hogy sok betegünk fe-
küdne bent. 

Az orvoslétszám „le-
gendásan” kevés, a gyer-
mekorvoslás is hiány-
szakma, mosolyodott 
el kesernyésen dr. Tóth 

Edit. – Itt nincs kiemelt fizetés. 
Most ketten dolgozunk dr. Hetyei 
Erika főorvosnővel, majdnem 
váltott műszakban, illetve van 
két rezidensünk, akik szakvizs-
ga előtt állnak. Az osztály mű-
szerezettsége viszont nagyon 
jónak mondható. A gyermekosz-
tály mindig kiemelt helyen volt 
a városi szponzorokat illetően, 
magánszemélyek, vállalatok szá-
mára is van lehetőség, hogy tá-
mogassák. Ezen felül a kórház 
pályázatfigyelő rendszerének se-
gítségével mindenhez hozzájut-
nak, amire szükségük van.

Otthonos légkört sikerült ki-
alakítaniuk az osztályon, így az 
ünnepeket egyáltalán nem élik 
meg rosszul a bent fekvő gyere-
kek, árulta el a főorvos. – Zöm-
mel macskás pólóban vagyok, 
bár ma éppen macis van rajtam. 
A nővérek is színes egyen nővér-

ruhát vesznek fel. Nem vagyok 
híve a fehér köpenynek, évek óta 
nincs is. Nyugaton se dolgoznak 
ebben. A köpeny az orvos-beteg 
kapcsolat státuszszimbóluma, 
van, aki a láttán meggyógyul, vi-
szont ez a placebo-hatás a gye-
reknél nem működik – részletez-
te az osztályvezető. - Egy gyerek 
bekerül a kórházba, hogy meg- 
gyógyuljon. Ha engedjük, hogy 
bejöjjön vele a szülő, és hagyjuk 
látogatni, akkor nagyon kevés az 
a gyerek, aki ezt pszichésen rosz-
szul éli meg. Akad, aki nem is 
akar hazamenni, sőt, van, aki ide 
menekül a családtól, főleg tiné-
dzser korúak. Akkor is felveszünk 
gyereket, ha a szülő bizonytalan, 
hogy ellássa, ekkor megtanítjuk, 
mit tegyen, hogy ne féljen a be-
teg gyereke ápolásától. 

A főorvosnő hozzátette: ha a 
kicsik rosszul élik meg a kórhá-
zi tartózkodást, az nagy baj, de 
nem biztos, hogy erről az orvo-
sok, ápolók tehetnek. – Sokszor 
a szülővel több a probléma, a 
gyerek meg akar gyógyulni, ők 
meg aggodalmaskodnak, s ezzel 
sokat rontanak a helyzeten. Nem 
tudják elfogadni, hogy a beteg-
ségnek van egy lefolyása, mene-
te, ezért türelmetlenek.

A karácsonyra itt is együtt ké-
szül gyerek és felnőtt. Egy óvó-
nő is dolgozik az osztályon, aki 
a gyerekekkel feldíszíti a kór-
termeket, de egy alapítvány jó-
voltából középiskolások is részt 
vesznek a karácsonyi készülő-
désben. Kevesebb gyereket is 
vesznek fel ilyenkor, s gyorsab-
ban haza is adják őket.  - A héten 
feldíszítjük a karácsonyfát, most 
is szép lesz az osztály – mondta 
dr. Tóth Edit.

Színes póló a fehér köpeny helyett
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A december már az ünnep, 
az évzárás jegyében telik, so-
kan kelnek útra, hogy az ad-
venti vásárokat, nagyáruhá-
zakat felkeressék. Ilyenkor 
általában, a szokásosnál több 
készpénzzel indulnak el ott-
honról, hogy megvásárolhas-
sák szeretteik számára a kará-
csonyi ajándékokat. 

Az ünnepi hangulatban sem 
szabad megfeledkezni a bizton-
ságról, hiszen a vásári forgatag-
ban előfordulhat, hogy zseb-
metszők, zsebtolvajok is jelen 
vannak, akik a könnyű zsákmány 
reményében járják az embertö-
meget. Lehetnek olyan elköve-
tők is, akik csalással próbálják 
megkárosítani a jóhiszemű vá-
sárlókat

Néhány alapvető biztonsági 
tanács betartásával elejét le-
het venni a kellemetlenségek-
nek, esélyt sem adva az ügyes-
kedő tolvajoknak, csalóknak. 

• Ha nagy összegű készpénzt 
visz magával, azt soha ne egy 
helyen tartsa, lehetőleg kisebb 
összegekre bontva, a ruházata, 
táskája belső rekeszeibe helyez-
ze el! 

• Pénztárcáját lehetőleg min-
dig gondosan tegye el, soha ne 
a táska, kabát külső zsebeibe, 
mert onnan könnyen el lehet 
emelni, illetve ki is eshet! 

• Ha bankkártyával fizet, min-
dig gondoskodjon arról, hogy 

ismeretlenek ne tudják lenézni, 
megszerezni a kártyához tarto-
zó PIN kódot!

• PIN kódját mindig tartsa biz-
tonságban, soha ne írja azt rá a 
bankkártyára, sőt, a kártya köze-
lében se tartsa! 

• Ha bankautomatához megy 
és nagyobb összegű készpénzt 
kíván felvenni, mindig kérjen fel 
kísérőt, aki önnel tart! 

• Fizetésnél mindig ellenőriz-
ze, jól adtak-e vissza az eladók, 
illetve ha nagy címletű bankje-
gyet adnak át önnek, ellenőrizze 
annak eredetiségét! 

• A tömegben kézitáskáját – 
amit zárjon, csatoljon, cipzá-
rozzon be - mindig tartsa maga 
előtt. 

• Soha ne váltson fel nagyobb 
összegű készpénzt ismeretle-
neknek! 

• Ha adománygyűjtők keresik 
meg, mindig kellő óvatossággal 
kezelje megkeresésüket, mert 
fennállhat a veszélye, hogy trük-
kös csalók próbálkoznak! Mindig 
kérjen igazolványt, vagy hiva-
talos meghatalmazást, amellyel 
igazolni tudják, hogy melyik 
szervezetnek dolgoznak a gyűj-
tést végzők! 

• Ne engedjen be otthonába 
adománygyűjtőket, főként, ha 
egyedül tartózkodik otthon! 

• Mobiltelefonját, mp3 leját-
szóját a tömegben haladva min-
dig gondosan tegye el, hogy azt 

illetéktelenek ne tudják megsze-
rezni!

Petárdák és pirotechnikai 
eszközök 

Közeleg az év vége, amikor is a 
pirotechnikai eszközök iránti ér-
deklődés jelentősen megnő. A 
törvény szigorúan szabályozza 
ezeknek az értékesítését, vásár-
lását, felhasználását, illetve azok 
visszavásárlásának lehetősége-
it. Az illegális forrásból származó 
eszközök kiszűrése érdekében a 
rendőrség folyamatos ellenőrzé-
seket hajt végre a megye egész 
területén.

Az alábbi tanácsok betartá-
sával elkerülhetők a későbbi 
kellemetlenségek, balesetek: 

• Tűzijáték terméket kizárólag 
engedéllyel rendelkező forgal-
mazótól, magyar használati uta-
sítással ellátva vásároljon! 

• Úgy tárolja azokat, hogy a 
gyermekek ne férhessenek hoz-
zá! 

• Olvassa el a használati útmu-
tatót, és mindig tartsa be az ab-
ban foglaltakat! 

• Ne szerelje szét, vagy alakítsa 
át a termékeket! 

• Ügyeljen a biztonságos in-
dításra! Használjon szúrólángot 
adó gázgyújtót vagy vihargyu-
fát. 

• A termékek jelentős része 
csak szabadtéri felhasználású, 
ezért beltérben soha ne működ-
tesse azokat! 

• Kézben tartva ne működtes-
sen el tűzijáték terméket, és ne 
hajoljon fölé! 

• Győződjön meg arról, hogy 
függőleges irányban semmi-
lyen akadály nincs a termék út-
jában, és oldalirányban tartsa be 
a gyártó által meghatározott, a 
használati útmutatóban szerep-
lő biztonsági távolságot! 

• A tűzijáték rakéta vezetőpál-
cáját soha ne szúrja be a földbe! 
Eltört vezetőpálcás rakétát ne in-
dítson. A kisebb telepet támasz-
sza meg oldalról téglával, eset-
leg egy másik teleppel. 

• A környezeti tűz oltásához le-
gyen a közelben tűzoltó készü-
lék, de minimum egy vödör víz! 

• A sérült, hibás vagy lejárt sza-
vatosságú terméket vigye vissza 
a vásárlás helyére! 

• A petárda birtoklása és fel-
használása magánszemélyek 
számára tiltott! 

• Vetőcsöves (golyós) bomba 
birtoklása és felhasználása csak 
pirotechnikusnak engedélye-
zett. 

• Vigyázzon arra, hogy az Ön 
szórakozása ne veszélyeztessen 
másokat (személyeket, állato-
kat), tárgyakat, épületeket, a ter-
mészeti környezetet! 

• A házi kedvenceket tartsa be-
zárva, mert a robbanáskor hirte-
len keletkező nagy erejű fény- és 
hanghatások sokkszerűen érhe-
tik a szabadban lévő állatokat!

Ügyeljen értékeire, hogy az ünnep az ünneplésről szóljon!

Darók József

A fehér karácsonyok, a hó-
borította táj a mai gyerekek 
számára – bár remélhetőleg 
azért nem lesz ez mindig így 
– szinte már csak képzeletük-
ben élnek. A Téli álmok mottót 
választották a közelmúltban a 
Felsőpárti Református Temp-
lomban nyílt újabb adventi ki-
állításukhoz a Szentesi Deák 
Ferenc Általános Iskola rajzta-
gozatos és a kis keramikus ta-
nulói.

Amióta a Deák és a Damjani-
ch iskolák egyesültek, utóbbi in-
tézmény rajztagozata a Deák-
ban él tovább. A felső tagozatos 
C osztályosok emelt óraszám-
ban, heti 4 órában tanulnak raj-
zot. Ez elég tetemes idő ahhoz, 
hogy mélyebben belelássanak 
a tantárgyi ismeretekbe, ma-
gyarázta Döme Zoltán rajztanár. 
Nyolcadik osztály második fél-
évére igyekszik összefogni az 
addig megtanult tudásanyagot, 
melyben a műszaki rajz alapjai 

és a művészettörténet is kiemelt 
helyet foglal el. Néhány éve úgy 
gondolták, a már hagyományos, 
Tavaszváró című kiállításuk után 
az adventi időszakban is szeret-
nék bemutatni a szélesebb nyil-
vánosságnak a diákok alkotása-
it. A tavalyi adventi tárlatukat a 
felhőknek szentelték, ezúttal a 
tél fényei szerepelnek a műve-
ken. Olyan tél, ami nincs is, fo-
galmazott felkészítő tanáruk, 
utalva a manapság vágyott fe-
hér telekre, de hozzátette: en-
nek az évszaknak is észre lehet 
venni a természet adta szépsé-
geit, színeit, csak nyitott szem-
mel kell járni. 

Van, aki inkább a térbeli for-
mákban tud érvényesülni, ke-
rámiázást 36 kisdiák tanul az is-
kolában, Vajdáné Balogh Ida 
irányításával. Adventi koszorú, 
töklámpás, mécsestartók, gyer-
tyatartók, összesen 28 kerámia 

is megcsodálható az alsósok 
keze nyomán a templomban. 
Gilicze Andrásné református lel-
kész ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe a kiállítást, az iskola 
tanulói műsorral is készültek a 
megnyitóra.

A kiállításon egészen január 

4-ig 14 rajztagozatos diák alko-
tása tekinthető meg: Apró Vero-
nika, Czibulya Bence, Gáspár Jáz-
min, Gere Viktória, Góg Nikoletta, 
Haga Diána Lilla, Lévai Boglár-
ka, Lévai Roxána, Lippai Veroni-
ka, Nagy Adrienn, Oláh Mónika, 
Szűcs Ágnes és Tordai László.

Téli álmok a templomban
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Állandó rovatunk mai részé-
ben a szűrések fontosságára 
hívjuk fel a figyelmet. Szakér-
tőnk dr. Gyovai Gabriella (ké-
pünkön) szülész-nőgyógyász. 

– A szűréseket teljesen pa-
naszmentes pácienseken végez-
zük. Nagyon sokszor azt látjuk, 
hogy valaki tíz évig nem megy 
nőgyógyászati szűrésre, mert 
„nem, neki semmi baja nincsen”. 
Az első időszakban, akár évekig 
nem jelentkezik a probléma, vi-
szont amikor a szűrés kimutatja 
az esetlegesen rákmegelőző álla-
potot, akkor kisebb műtéttel, sőt 
sokszor műtét nélkül, gyógysze-
res kezeléssel is tudunk segíteni 
a páciensnek, és elkerülhetjük az 
egyébként halálos betegséget. 

– Milyen problémákat szűrnek a 
nőgyógyászatban?

– Sokan azt gondolják, hogy 
mindenféle nőgyógyászati rákot 
szűr a nőgyógyászati rákszűrés. 
Ez nem így van, kizárólag a mé-
hnyakrákot lehet vele szűrni. Ez 
tehát a méhnek a külső terüle-

teit tudja feltérképezni. Van egy 
másik fajta méhrák, amit a méh-
test rákjának hívunk, ez idősebb 
nőkön szokott kifejlődni. Ezt nem 
szűrjük, kevesebb is van belőle, 
de vizsgálat vagy az ultrahang ki-
derítheti, hogy ez a probléma. Az 
emlőrák szűrést is teljesen tünet-
mentes nőkön hajtják végre. 45 
év felett, kétévente vagy éven-
te kell megjelenni, a mell szer-
kezetétől függően. Ha egy fiata-
labb paciensnek fájdalma van, 
csomót tapint, beutalóval elvég-
zik ezt a vizsgálatot. A mellráknak 
van egy olyan fajtája, amely fiatal 
nőkön jelentkezik, sokszor csalá-
di halmozódást mutat, ilyenkor 
mammográfiás vagy ultrahangos 
vizsgálatot végeznek, de ezt nem 
hívjuk szűrésnek, mert nem pa-
naszmentes pácienseken végzik.

– Az otthoni önvizsgálat is na-
gyon fontos, de a nőgyógyászati 
vizsgálatnak is része az emlők át-
vizsgálása? 

– Ilyenkor meg lehet taníta-
ni az asszonyokat, hogy pon-
tosan hogyan végezzék az ön-
vizsgálatot. Minden ciklusban 
egyszer kellene áttapintani a 
melleket, legjobb a menstruá-
ció után, mert akkor nem olyan 
érzékenyek. Viszont ha a ciklus 
bármelyik időpontjában véletlen 
tapintással szokatlan dolgot talá-
lunk, annak mindenképpen utá-
na kell járni!

– Beszéljünk a férfiakról! Ná-
luk milyen betegségeket lehet ki-
szűrni? Hová küldjük el a férjünket, 
párunkat? 

– Létezik egy ilyen mozgalom, 
hogy őrizzük meg a férjeinket, fi-
gyeljünk rájuk! Náluk nincs rák-
szűrés, ezért minden férfit arra 
biztatok, hogy végeztessen el 
egy egyszerű vérvizsgálatot. A 
PSA egy vérből kimutatható an-
tigén, ami gyanússá teheti az ille-
tőt, hogy esetleg prosztatarákja 
alakul ki. A magasabb szint azt is 

jelentheti, hogy gyulladása van, 
de azt is kezelni kell. A kézzel ta-
pintás pedig az orvos dolga. 

– Melyik szűrést hány éves kortól 
és milyen időközönként ajánlja?

– Néhol azt olvashatjuk, hogy 
ha az előző rákszűrés rendben 
volt, elegendő 3 év múlva elmen-
ni. Ezt nem tartom jónak. Lehet-
nek ugyanis technikai problé-
mák. Mindannyian hibázhatunk, 
nem jól vesszük le a kenetet, és 
álnegatív lesz az illető. Eltelik 3 
év, és ennyi idő alatt nagyon ko-
moly bajok is kialakulhatnak. 
Maga a cytológiai lelet nem csak 
rákszűrés, hanem nagyon sok in-
formációt kaphatunk belőle. Pél-
dául a hormonrendszerről, hu-
mán papillóma vagy egyéb vírus 
fertőzésről. Szabály szerint a 
nemi élet megkezdésétől szük-
séges a rákszűrés, de szüzeknél is 
ajánlott 20 éves kortól. Ha egy 14 
éves lány már egyetlen alkalom-
mal is élt nemi életet, akkor neki 
is kell nőgyógyászati szűrés. A 
férfiaknak 40 év fölött érdemes a 
PSA kimutatást elvégezni vérből, 
teljesen tünetmentes állapotban 
is – ezért hívjuk szűrésnek. Ha pa-
nasz van, akkor pedig ne halo-
gassák az urológus felkeresését. 
Biztassuk őket, hogy járjanak ők 
is szűrésre a saját maguk és a mi 
érdekünkben is. 

Nőkről, nemcsak nőknek

A szűrés életet menthet
Dr. Gyovai Gabriella

szülész-nőgyógyász szakorvos
Magánrendelés: kedden

és csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com

Darók József

Lapunk segítségével két 
családot ajándékoz meg fe-
nyőfával az egyik kereskedő a 
Kossuth téri karácsonyi vásár-
ban. Nagyon élvezi a Kossuth 
téri vásár hangulatát Csarmaz 
Kitti, aki már dolgozott a ko-
rábbi években a szentesi ka-
rácsonyi vásárban,  akkor még 
a Szent Miklós téren, mint al-
kalmazott, s most először jött 
vállakozóként. Mint mond-
ta, orosházi a virágüzletük, de 
szeretnének Szentesen is nyit-
ni egyet. 

A Kossuth téri ünnepi vásár 
hétfői nyitásakor a meseház-
zal szemben nyitották meg Kit-
tiék is faházukat, mely karácso-
nyi ajándéktárgyakat is kínál. Ám 

a lényeg a fenyőfákon van, me-
lyek kétoldalt sorakoznak, mint-
egy 20-25 tövet árusítanak, nor-
mand és ezüst a legkelendőbb. 
A kereskedőtől megtudtuk, a ki-
sebbek mérete 120-215 centi, de 
találni a kínálatukban jó két mé-
ter magas fenyőt is. Bár drágáb-
bak, ez utóbbiakra is van keres-
let, többnyire azok viszik, ahol 
kisgyerek van a családban, míg 
a kisebb fák az idősebbek szobá-
ját díszíti majd, vagy ahol nincs 
gyerek. Náluk is elmaradhatalan 
a szép karácsonyfa, hiszen két 
kisgyerek, egy hétéves kislány 
és hét hónapos kisfiú várja A kis-
lány már „keményen dolgozott” 
a vásárban, büszkélkedett tréfá-
san az anyuka: szórólapokat osz-
togatott. – Minden évben ada-

kozom, olyanoknak, ahol kisebb 
gyerek van, ott nagyon fontos 
a karácsonyfa keltette illúzió – 
mondta Kitti, aki ezt a jó szoká-
sát idén karácsonykor sem hagy-
ja el, most egy-egy ezüst -és 
lucfenyőt ajánlott fel lapunkon 
keresztül szándékai szerint egy 
nagy- és egy szegényebb család-
nak. Ajándékutalványokat is ki-

sorsolnak a vásári forgatagban, 
egy nyeremény már gazdára ta-
lált, karácsonyig még két nyer-
tes lesz. – Olyan jó érzés, hogy 
tudunk adni, én legszívesebben 
minden fát elosztogatnék – ne-
vette el magát a fiatal hölgy. A 
fákkal lapunk megjelenésének 
napján, pénteken szerzett örö-
met a két kiválasztott családnak.

Jószívű fenyőfaárus
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„Vessenek a mókusok elé”, de 
elszöktem otthonról. Pontosab-
ban Gergőt Apára és a Nagyszü-
lőkre bíztam, egyedül maradtam 
egy egész napot, és kikapcsolód-
tam. Az én időről már írtam ko-
rábban, hogy szánjunk magunk-
ra is időt a gyerkőc mellett, de ne 
csak pár órát. Most éreztem úgy, 
hogy kell egy szabadnap, ami-
kor pihenhetek, és egyedül le-
hetek. Az vesse rám az első kö-
vet, aki még soha nem gondolt 
arra, hogy „világgá menjen”, én 
meg is valósítottam. Nem mon-
dom, hogy nem mardosott a lel-
kiismeret, de kipróbáltam. 

Szombat reggel indultam el 
Szarvasról, hátrahagyva kis csa-
ládomat, és már az első sarok-
nál elbőgtem magam, amikor 
a gyerekre gondoltam. Mi van, 
ha most teszi meg az első lé-
péseit, vagy kimondja, hogy 
„Anya”, és én erről lemaradok! 
Majd bele döglöttem, de vissza-
jöttem Szentesre. Csupa luxus-
ból állt a délelőttöm: hosszú idő 
után végre bejelentkeztem egy 

masszőrhöz. Timi csodásan át-
masszírozott az egy óra alatt, és 
mi másról beszélgettünk volna, 
mint a gyerekekről. Neki is 
van egy ötéves kisfia. 

A masszázs után 
jöhetett egy kis 
finn szauna, 106 
fokos forró le-
vegő, majd a 
jéghideg me-
rülő meden-
ce. Testem-lel-
kem ellazult, 
felfrissült. Dél-
utánra még mo-
zit is szerveztem 
volna anyuka-társa-
imnak, de semmi ked-
vemre valót nem játszottak, 
így maradt az otthoni olvasga-
tás és filmmaraton. Bepótoltam 
az elmaradásaimat. Pechem-
re beleválasztottam két nagyon 
kemény, elgondolkodtató drá-

mába. Az egyik a Vadon, Reese 
Witherspoonnal, a másik a „Te 
nem vagy te” Hilary Swankkel. 

Eleget bőgtem, utolsónak 
egy tuti biztos befu- 

tót, csakis vígjáté- 
kot néztem, (Bazi 

nagy francia lag-
zi) amit már lát-
tam, és ismét jól 
szórakoztam.  

Nagyon üres 
volt a lakás, ál-

latira hiányzott 
Gergő kacará- 

szása, ahogy vé-
gig mászik a szo-

bákon, de még a sí-
rása és hisztije is. Persze 

tudtam, hogy a legjobb ke-
zekben van. Délután beszéltem 
telefonon a férjemmel. Termé-
szetesen minden rendben volt a 
fiammal. Valaki el se tudná kép-
zelni, hogy akár csak egy napot 

is távolt töltsön a gyerekétől, 
most már én se. Bár jó volt egy 
kis egyedüllét, kikapcsolódás, 
relaxálás, lustálkodás, de néhány 
óra pont elég Gergő nélkül. Ha 
látni akartam, megnéztem a ké-
peit a szobája falán, és ott pitye-
regtem.

Az éjszakát ugyanolyan felszí-
nesen aludtam át, mintha Nyuszi 
is itthon lett volna. Minden rez-
zenésre felriadtam. Reggel még 
megírtam egy cikket, sütöttem 
egy kis sütit a vasárnapi ebéd 
mellé, és száguldottam vissza 
Szarvasra, a fiamhoz. Anyu meg 
elújságolta, hogy Gergő elindult! 
Önállóan lépett kettőt! Nélkü-
lem! És én nem láttam! Nem fog-
tam fel nagyon tragikusan, fog ő 
még lépkedni, szaladni velem. 
Akármilyen nagy szabadságom 
is volt, nem tudtam igazán kiél-
vezni, mert tavaly szeptember-
ben kaptam egy kis szeretet-cso-
magot, aki nélkül nem teljes az 
életem. Rájöttem, hogy ha szülő 
lettél, egyszerűen nem tudsz ki-
kapcsolni az anya-üzemmódból, 
és ez így is van jól!

Baba a fedélzeten

Mini mami-szabi

Czakó-Kádár Viktória

Újra eljött az évnek azon 
időszaka, amikor számot ve-
tünk az elmúlóban levő esz-
tendő történéseiről. Nincs ez 
másképp az Egészségfejlesz-
tési Irodával sem, hiszen ren-
geteg felidézendő progra-
munk volt 2016-ban.

A gyógytornát heti két napon 
is elérhetővé tettük, ezáltal lehe-
tőséget adtunk még 30 ember, 
egészségi állapotának javítására.

Aerobik foglalkozásunk már 
két helyen elérhető a városban. 
A Vitálcenterben Scheffer Szil-
vi várta egész évben a mozogni 
vágyó lakosságot, még a Fitmá-
niában változatos óratípusokkal 
Kiss Judit mozgatta meg az ér-
deklődőket. A 2014 óta nagy si-
kerrel zajló kezdő Jóga órák idén 

is nagy népszerűségnek örvend-
tek az Eszenczy Jógastúdióban, 
immár heti két alkalommal. A 
Széchenyi ligetben lelkes kis csa-
pat alakult ki a Nordic Walking 
sétakörben, akik heti egy alka-
lommal rótták a köröket a lige-
ti kavicságyon. Idén újabb 45 
ember kapott mankót az élet-
módváltáshoz a Testsúlykontroll 
programon keresztül. 2 hónap 
alatt étrendi segítségnyújtáson 
és szakszerű edzéseken keresz-
tül jutottak közelebb céljaikhoz. 

„Egészséges Osztály” mintap-
rogramunk nagy sikerrel folyt a 
program vezetőjének, és lelkes 
osztályának hála. Fogmosás, kéz-
mosás, egészséges táplálkozás, 

dohányzás prevenció és min-
den, ami belefér. Étrendi tanács-
adásunkon nagyon sok étrendi 
kérdéssel, problémával keresték 
fel dietetikusunkat, aki készség-
gel állt az érdeklődők rendelke-
zésére. A jövő évben is keressék 
bizalommal.

Májusban Prof. Dr. Barabás Ka-
talin is ellátogatott hozzánk, aki 
nagyon érdekes előadást tartott 
az egészség különféle értelme-
zéseiről. Dr. Gőgh Edit szeptem-
berben „Félelem, szorongás, pá-
nik” címmel tartott nagyon nagy 
sikerű előadást. A pótszékek is 
kevésnek bizonyultak az Ifjúsá-
gi Házban.

Októberben aztán megszer-
veztük az első EFItt Sportnapot, 
mely csokorba gyűjtötte a Szen-
tesen elérhető csoportos moz-
gásformák színe-javát. Zum-
ba, Nippon Zengo, FitStep, jóga, 
DeepWork, pilates és funkcio-
nális edzés vált ingyenesen ki-
próbálhatóvá. Mellette az EFI 
munkatársai szűrővizsgálatokat 
végeztek. Nyári János és kollégái 
mesterfogásait is megkóstolhat-
ták az érdeklődők. Csirkemell 
sous vide technikával készítve, 
zöldsaláta különféle dresszin-
gekkel és egészséges croassant 
volt a menü. A LÁTDE tagjai is el-
jöttek rendezvényünkre. A ma-

roknyi jelentkező között érzéke-
nyítő tréninget tartottak.

Októberben a Bükki Füvesem-
ber, alias Szabó Gyuri bácsi el-
látogatott a Városi Sportcsar-
nokba és több mint egy órás 
előadással kápráztatta el a több 
mint 730 embert, akik részt vet-
tek a rendezvényen.

November 26-án a cukorbete-
gekre emlékeztünk és ünnepel-
tünk, egy családias rendezvény-
nyel. Előadásokkal, diabetikus 
süteményversennyel, átmozga-
tó és Meridián tornával, piros al-
mával és egészséges étkekkel.

Idén programjaink lassan zá-
rulnak, ritkulásra lehet számíta-
ni, azonban kevesebb óraszám-
mal, 2017 áprilisig igyekszünk a 
lakosság szolgálatára lenni. To-
vábbra is érdeklődjenek prog-
ramjaink iránt, jelentkezzenek!

2017-ben is indul: jóga, gyógy- 
torna, aerobik, Nordic Walking, 
testsúlykontroll program, étren-
di tanácsadás.

Elérhetőségeink:
Szentes, Rendelőintézet, I. em. 
118-as szoba.
63/313-244 263-as mellék, 
www.szentesefi.hu,
www.facebook.com/szentesefi.

Találkozunk jövőre!

Békés, boldog,
egészségben gazdag

ünnepeket kíván a
Szentesi Egészségfejlesztési 
Iroda valamennyi dolgozója!
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Rozgonyi Ádám

Immáron 28. alkalommal 
rendezte meg karácsonyi jóté-
kony célú kórushangversenyét 
a Római Katolikus Egyházköz-
ség és a Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Területi Vezetősége 
a térség szociális rászorultja-
inak megsegítésére. Minden 
eddiginél több, 116 ezer forint 
adomány gyűlt össze.

Karácsonyi ének és muzsi-
kaszó zengte be a Szent Anna 

templomot advent harmadik va-
sárnapján. Ismét a rászorulóknak 
gyűjtöttek a hagyományos kó-
rushangversenyen. A megjelen-
teket prof. dr. Homoki Nagy Mária 
egyetemi tanár, a város díszpol-
gára köszöntötte szívhez szóló 
szavakkal. – Azt nem mi ítéljük 
meg, hogy ki a jó. Azért tudunk 
tenni, ha adventkor egy kicsit 
jobban odafigyelünk a betegek-
re és a rászorulókra, és adunk, 
amink van. A szívvel adott aján-
dék sokkal többet ér. A koncert 

szóljon arról, hogy akik itt éne-
kelnek, azok szolgálnak, és sze-
retetüket nyújtják mindazoknak, 
akik hallgatják őket. Most ők 
lesznek az angyalok, önök pedig 
azok, akik továbbadhatják az itt 
kapott szeretetet – fogalmazott, 
felhívva a figyelmet az önzetlen 
segítségnyújtás fontosságára. 

A hangversenyen elsőként 
a Deák Ferenc, Kiss Bálint és a 
Szent Erzsébet iskola diákjaiból 
álló közös kórus énekelt. Műso-
rukban hat, többek között svéd 
és angol karácsonyi dal szere-
pelt. Az Ó jöjj, ó jöjj-t csengety-
tyűkön adták elő a Kiss Bálint is-
kola tanulói. Janó-Szegi Eszter, a 
Deák-iskola tanulójának szólóé-
nekét nagy tapssal jutalmazta a 
közönség. A kórust a felkészítő 
tanár, Vajdáné Balogh Ida, Farkas 
Márta és Nagyné Doba Katalin 
vezényelték. Ezt követően Rácz 
József trombitajátékát hallgat-
hatták a jelenlévők, majd a Far-
kas Márta vezette Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola kórusa 
állt a közönség elé. Két Hallelu-
ja-éneket is előadtak, de a Csen-
des éj, a Jubilate és A kis dobos 
fiú című kompozíciókat is meg-
szólaltatták. A folytatásban a 
Szent Anna templom Szkólája 

– Nagy János karnagy vezetésé-
vel – egyházi karácsonyi éneke-
ket adott elő, a Bárdos Lajos Ve-
gyeskar magyar szerzők ünnepi 
dalait szólaltatta meg, a Szen-
tes Városi Fúvószenekar pedig 
két számmal örvendeztette meg 
a hallgatóságot. A kórushang-
versenyt az összkar műsorszá-
ma zárta. A koncerten közremű-
ködött Bánvölgyi-Geréby Dóra 
(ének), Vágvölgyi Melinda (zon-
gora), Horváth Henrietta (zongo-
ra), Kertész Ákos (ütőhangszer) és 
Nagy János (orgona, zongora). – 
Örömömre szolgál, hogy Nagy 
János, a zeneiskola címzetes 
igazgatója mindig nagy lelkese-
déssel szervezi a kórusokat. Ez 
nem is egy hangverseny, hanem 
egy csoda ilyenkor karácsony 
előtt – nyilatkozott lapunknak 
Agócs Lászlóné, a Vöröskereszt 
Szentesi Területi Szervezetének 
vezetője. Elmondta, a koncerten 
befolyt adományt fele részben 
az egyházközség, fele részben a 
Vöröskereszt helyi csoportját il-
leti, amely tartós élelmiszerekkel 
segíti nemcsak a város, hanem a 
kistérség rászoruló családjait is. 
A jótékonysági kórushangver-
senyen minden eddiginél több, 
összesen 116 ezer forint gyűlt 
össze.

Jótékony céllal szólt az ének

Sebők Tamás 

A Zene-Világ-Zene Graffi-
ti programsorozat idei utolsó 
eseményén a ’90-es évek két 
legnagyobb alternatív-rock 
zenekarából, a Kispál és a 
Borzból, valamint a Pál Utcai 
Fiúkból alakult Kiscsillag le-
génysége látogatott az ifjúsá-
gi házba szombat este.

Nem mindennapi koncertet 
adott a Lovasi Andrást és a Les-
kovics Gábor „Lecsó”-t is a sorai-
ban tudó Kiscsillag szombat este 
a Kertész Ákos és Arató Mátyás 
szervezésében megvalósult Ze-
ne-Világ-Zene Graffiti program-
sorozat idei utolsó koncertjén. 

Nem sokkal este 8 óra előtt 
megnyíltak az intézmény kapui 
a közönség előtt, és elkezdő-
dött a rendezvény a gyulai Sy-
nema koncertjével. A fiatalokból 
álló együttes stílusát leginkább 
a drum ’n’ bass-hez lehet sorol-
ni, de az előadásukat hallgatva 
sokszor eszünkbe juthatott a ka-
liforniai art-rock és electro-pop 

csapat, a Warpaint munkássága 
is. Az elektromos gitár hangzása 
mellett zenéjük alapját egy pon-
tos dob, billentyűk és basszus-
billentyűk adják, amiket egye-
di módon egészít ki Ritter Tamás 
gitárjátéka és Falaty Bence sza-
xofon futamai. Műsoruk alapját 
az idén megjelent Take Love EP 
adta. Kellemes hangulatú kon-

certjük láthatóan tetszett a köz-
ben igen szépszámúra növeke-
dő közönségnek.

Egy rövid szünet után a szín-
padra lépett a pécsi négyes. Lo-
vasi András, Leskovics Gábor, 
Erős Márton és Bajkai Ferenc mű-
sora olyan energikusan indult, 
mint amilyen erősen, zárult. Mű-
sorukat 11 éves pályafutásuk 

legnagyobb slágerei adták. A kö-
zönség soraiban fiatalok és kö-
zépkorúak önfeledten táncoltak, 
a dalok közötti összekötőkben 
széles mosollyal az arcunkon 
tapsolták meg Lovasi és Lecsó 
történeteit. ’Ha én lennék’, ’Koc-
kacukor’, ’Örökre’, ’Hú de sötét’, 
’Van-e szándék?’ mind a koncert 
részét képezték. Az egész előa-
dás alatt látszott, hogy mindkét 
fél élvezi a koncertet, különle-
ges, nem mindennapi érzés járta 
át a közönséget is. Zenéjükben 
a Kispál és a Borz, valamint a Pál 
Utcai Fiúk által képviselt alter-
natív zenei elemek érvényesül-
nek, egyfajta modern rockzenei 
hangzásvilággal megspékelve. 
Ezek között felfedezhetők a fun-
ky, a rock ’n’ roll és a blues jegyei 
is, mindezzel egy táncolható jel-
leget kölcsönözve a zenéjük-
nek. A Kiscsillag végül a szépszá-
mú ráadás dallal közel kétórásra 
nyújtotta műsorát, melynek 
minden perce aranyat ért.

Fotó: Vecseri Ferenc

Minden perc aranyat ért a Kiscsillag koncertjén
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Palicska Irén

Nagyjából sikerült felkészül-
niük a télre a HEROSZ szentesi 
állatmenhelyén. Sok folyamat-
ban lévő munkájuk van még, 
ami az időjárás, illetve dolgo-
zók betegsége miatt elmaradt, 
így 6-7 kennelnek nincs teteje, 
amely védene az eső és a hó el-
len –nyilatkozta Deák Ferenc, a 
szervezet telepvezetője.

Nagyon igyekeznek, hogy az 
év végéig megoldják a problé-
mát, és legalább egy ideiglenes 
fóliatetőt húzzanak az egyik ken-
nelsor fölé. Jelenleg lakatosra 
lenne szükségük. Van két jelent-
kezőjük, de ők csak délutánon-
ként tudnak kijárni.  Így is nagy 
segítség a munkájuk, ezen a hé-
ten sikerült az egyik problémát 
megoldani. Az elöregedett fóliá-
jukat szétszaggatta a szél, ezt új-
rahúzták, rögzítették. Itt tárol-
hatják például a tüzelőt, hogy ne 
ázzon meg, mert fával fűtenek.  

– A beteg kutyák elhelyezése 
sikerülni fog, hiszen épp két nap-
ja érkezett meg Németországból 
egy konténer, ami fűthető lesz, a 
ketrecek kiépítése folyamatban 
van – újságolta a telepvezető. A 
tényleg beteg és a hideget nem 
tűrő, szobakutyákat is el tud-
ják helyezni védett és meleg he-
lyen. Nagyon sok segítőjük van, 
egyre többen jönnek az 50 órás 
középiskolai közösségi program 
keretében, és nem csak a sétál-
tatást vállalják, hanem az etetést, 
sőt a takarítást is. – Nagyon örü-
lünk, hogy közülük sokan az 50 
óra után is kint maradnak és se-

gítenek a kutyusok körüli munká-
ban, amire igen nagy szükségünk 
van – emelte ki Deák Ferenc. A 
kamionban két tonna jó minő-
ségű Happy Dog táp is érkezett, 
tehát élelmezési, takarmányozá-
si problémáik nincsenek. Szíve-
sen vesznek azonban a lakosság-
tól szalmát, rongyot, ruhaneműt, 
ami már emberi használatra nem 
alkalmas. A kennelekbe bevi-
szi a szél a nedvességet, a havat, 
a kutyusok jó elhelyezése miatt 
a használt törölköző, ágynemű, 
szalma fogyóeszköz. 

– A szokásos problémák to-
vábbra is fennállnak a városban 
– mondta el a HEROSZ munka-
társa. A kutyák nagy többsége 
nincs chipezve, ebből következő-
en oltva se, ami igen nagy felelőt-
lenség! Ha az utcán ilyen kutyust 
befognak, még ha a tulajdono-
sa jelentkezik, akkor sem adhat-
ják vissza, ugyanis aggályos eb-
nek minősül. Onnantól kezdve, 
hogy az utcán volt, bárkit meg-
haraphatott, tehát a 14 napos ka-
rantén rá is vonatkozik, és őt csak 
oltva, chipezve juttatják vissza a 
gazdának. 

A menhelyen évente körülbe-
lül 200-250 kutyus fordul meg. 
Sajnos még mindig van köztük 
30, amelyik több mint 5 éve él itt. 
Ők idősebbek, nehezen szociali-
zálhatók. Nagyon meggondolják, 
hogy kinek adnak ki négylábút, 
ezért sokszor kapnak szemrehá-
nyást, ugyanis fólia és tanya őr-
zésre nem mehet eb, hogy aztán 
láncon, megkötve töltse az életét 
– hangsúlyozta a vezető. Nagyon 

nehezen tudják örökbe adni az 
öreg, menhelyen felnőtt állato-
kat. Német támogatóik így is na-
gyon sokat kivisznek. Van például 
egy olyan kutyusuk, akinek a há-
rom hónapos fülkezelése eddig 
ötven ezer forintba került. Most 
jelentkezett érte egy német örök-

befogadó, aki vállalja a további 
kezelését. Úgy néz ki tehát, hogy 
„Atis” - aki azóta él a menhelyen, 
amióta Ferenc itt dolgozik - révbe 
ér, és Németországban, szerető 
környezetben, a gazdijával tölt-
heti a karácsonyt. 

Tél a menhelyen

4.




Karácsonyi nyereményjáték!
Fődíj: 50 000 Ft értékű bankkártya

a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet jóvoltából. A játék 4 héten keresztül zajlik (nov. 25., dec. 2, 9, 16). A játékban való 
részvételhez négy héten keresztül ki kell vágni a karácsonyi gömböket, valamint válaszolni kell egy kérdésre. E heti kérdésünk:

Hányféle lakossági bankkártya igényelhető
a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél?

Négy helyes válasszal és négy karácsonyi gömbbel vehetnek részt a sorsoláson. Beküldési 
határidő: 2016. december 20. A megfejtéseket és a kivágott gömböket postai úton várjuk a szerkesztőség 
címére. (6600 Szentes, Kossuth tér 5. Fsz. ép.) A sorsolás megtekinthető lesz a videomegosztón és a Facebookon.

SZERENCSEKERÉK
Vásárolja nálunk

karácsonyi ajándékait!
5000 Ft feletti vásárlás esetén

megnyerheti
a 20.000 Ft-os fődíjunkat.

Ajándékötletek: ágynemű, terítő, törölköző, 
függöny, ágytakaró, szőnyeg,

kézimunka kellékek, ajándéktárgyak,
ajándékutalványok.

Nyilvános sorsolás üzletünkben:
2016. december 23., 11.00 óra!

Ünnepeljen
velünk!

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: december 19-26. Kertvárosi Patika (Szentes, Kertvárosi Patika 
u. 29.) hétfőtől péntekig 7-18 óráig, szombaton 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon zár-
va. Készenléti telefon: 20/618-7020

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

Egészségügyi ügyelet
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Darók József

Az egykori irodalmi-drámai 
tagozatos gimnazista, Nyá-
ry Krisztián (képünkön Poszler 
Györggyel) befutott, igen ter-
mékeny könyvíróként – és ki-
adóként volt egy író-olvasó 
találkozó vendége a művelő-
dési központ szervezésében. 
Itteni kötődéséről árulkodik, 
hogy szentesi híres személyek 
életét is feldolgozta legendás, 
vagy alig ismert szerelmek és 
sorsok között.

– Ha nem ide jártam volna, 
most biztosan nem lennék itt, 
mint szerző – fogalmazott la-
punknak Nyáry Krisztián. – Álta-

lában a drámai tagozatot szok-
ták emlegetni, de az előtte lévő 
szón is van hangsúly: nagyon so-
kan indultak innen, akik valami-
lyen módon az írásból élnek.  Én 
is nagyon hálás vagyok, s egy ki-
csit azóta is úgy jövök Szentesre, 
mintha haza jönnék.

– Minden könyve úgy indul, 
hogy valami miatt kíváncsi lesz 
egy életre, olvas vagy hall róla, 
mesélte. – Előfordult már, egy 
hasonló író-olvasó találkozón ja-
vasolta valaki, nézzek utána egy 
érdekes életútnak. Első lépés-
ként az interneten nézem meg, 
hol érdemes továbbkeresni. Utá-
na könyvtározás jön. Mindenki-
ről készül egy viszonylag hosz-

szú jegyzetanyag: 50-80 oldalas 
jegyzetekből alakul ki, ami végül 
megjelenik, vagyis, ami 4-5 A4-
es oldalnak felel meg, bizonyos 
értelemben tehát mint egy szo-
bornál, le kell faragni egy nagy 
kőtömbből, s akkor ott van alat-
ta a mű.

– Életrajza válogatja, de min-
dig érnek engem is megle-
petések – ismerte el. – Még a 
legismertebb, kanonizált élet-
rajzokban is vannak olyan rész-
letek, amikről nem szokás tudni. 
Semmelweis Ignácról mindenki 
tudja, ki volt, de azt nem, hogyan 
ért véget az élete, vagyis hogy 
agyonverték a bolondokházá-
ban. A másik típus pedig a ke-
vésbé, esetleg egy kisebb közös-
ség által ismert szereplő. Például 
Szentesen bizonyára nem kell 
mondani, ki volt Horváth Mihály, 
de Győrben nagyon kevesen is-
merik.Tehát, amikor elmesélek 
egy történetet, utóbbiakra gon-
dolok. Horváth Mihály egy olyan 
típusú hős, akinek nem csak itt 
kellene ismerni nevét, munkás-
ságát, nem csak a modern törté-
nelemtudomány megteremtője, 
hanem hallatlan közéleti figu-
ra, példaszerű sorssal. Az utol-
só előtti könyvemben (Igazi hő-
sök – a szerk.) írok róla. Ugyanígy 
fontos volt a Festői szerelmek 
című, legújabb könyvemben 

Koszta József, akinek Szentesen 
ápolják az emlékét, de másutt 
nem ismerik annyira az életét. 
Amikor diák voltam, csak azt tud-
tam róla, hogy az Alföld festője, 
és nehezen volt érthető egy ka-
masz számára. Az életének meg-
ismerésén keresztül most már 
másként nézek a műveire, már 
értem, mitől annyira nagy festő. 
Szerencsém van, mert olyan sor-
sokról írhatok, amelyek megérin-
tenek, fontosak számomra, ked-
vemre válogathatok.

– Vannak igazán izgalmas élet-
rajzok, amik elgondolkodtat-
nak, mint például Egry József, 
aki ugyanolyan távol állt tőlem, 
mint Koszta. A Balaton festője, 
ez társul a nevéhez, amitől hor-
tyogva elalszunk, azonban köze-
lebb kerülve az életéhez, rájöt-
tem, hogy egy nagyon érzékeny 
festő volt, nagyon szép emberi 
történettel.

– Most nem életrajzi könyvet 
tervez Nyáry Krisztián. – Szeret-
ném összegyűjteni a szerintem 
100 legfontosabb magyar leve-
let a 19.-20. századból. Magán- 
és egyéb levelekről van szó: sze-
relmes, szakító, feljelentő, búcsú 
kölcsönkérő levelek kerülnének 
bele, amelyek részben ismert 
emberektől származnak, s ezek-
ből a magántörténetekből kiraj-
zolódna a korszak történelme. A 
következő hetekben eldől, alkal-
mas-e az anyag, hogy könyv le-
gyen belőle.

Kíváncsisága írja a könyveit

Egy csipet megelőzés többet ér,
mint száz mázsa gyógyítás

Bolt az egészséghez üzlet
Búzafűlé, Életerő magazinok, 100%-os rostos 
italok, zöldséglé. A feltöltéshez is 1000 ajánlatunk 
van, pl. Dr. Lenkei vitaminok csak nálunk, zöld-
ség-csírák, oxigénvíz, egészségtudatos pékáruk.

Ha december 10-e és 24-e között 2000 Ft
felett vásárol, könyvet adunk ajándékba. 

Bolt az egészséghez, Kossuth utca 22.
Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

Városi Könyvtár
December 17-én, szomba-

ton 15 órakor Séra Erzsébet tűz-
zománc képeiből és festménye-
iből rendezett Az én világom 
című kiállítás nyílik. Megnyitja: 
Kuláné Fornai Anna. 

December 19-én, hétfőn 18 
órától a  Filmklubban az Igazá-
ból szerelem című színes angol 
filmet vetítik.

December 21-én szerdán 18 
órakor Dr. Mészáros Attila Gyöt-
relem és gyönyörűség - Assisi 
Szent Ferenc útján - című diave-
títéssel egybekötött út beszá-
molót hallgathatnak meg az ér-
deklődők. 

Művelődési és Ifjúsági Ház
A Szentesi Művelődési Köz-

pont szervezésében a Művelő-
dési és Ifjúsági Ház klubjában 
december 22-én, csütörtökön 
19-21 óráig a Korok és alkotások 
az irodalomban következő előa-
dásán Tersánszky Józsi Jenő író 
műveiről beszélgethetnek Posz-
ler György előadóval.

Szentes Város Önkormány-
zata és a Szentesi Művelődési 

Központ szervezésében decem-
ber 30-án, pénteken 18 órakor 
Óévbúcsúztató ünnepi koncer-
tet rendeznek a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban. Közre-
működnek: Szentes Város Fúvó-
szenekara, Bárdos Lajos Vegyes-
kar, Alföld Néptánc Együttes, 
Bánvölgyi-Geréby Dóra ének-
művész, Horváth Henrietta zon-
goraművész, Szentesi Lajtha 
László AMI Gyermekkórusa. Az 
est házigazdája Majtényi And-
rás, Szentes Város Díszpolgára.

Újévi tűzijáték
2017. január 1-jén, vasár-

nap18 órakor a Kossuth téren.
Program: 
17.40 óra: Zenés didergő
18 óra: Polgármesteri újévi 

köszöntő, majd tűzijáték
Koszta József Általános Is-

kola
December 15-én 16.30 órai 

kezdettel adventi hangversenyt 
adnak iskolánk hangszeren ját-
szó tanulói. Minden kedves szü-
lőt és diákot szeretettel várnak 
az iskola tornatermébe.

P r o g r a m a j á n l ó
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Csepeli Dóra

A magyar gyökerekkel rendel-
kező amerikai írónő regénye 2010-
ben jelent meg az Egyesült Álla-
mokban. Édesanyja a budapesti 
ostromban született, Julie Orringer 
már angolul írt sikerregényt a ma-
gyar holokausztról.

A Láthatatlan híd egy romanti-
kus szerelmes regény köntösébe 
bújtatva ábrázolja a magyarországi 
zsidók sorsát. A majdnem 700 olda-
las könyv szerzője egy Amerikába 
kivándorolt magyar túlélő unoká-
ja, aki művében nagyszülei törté-
netét írja le. 

Az 1930-as évek Budapestjén 
András, a fiatal építészhallgató ösz-
töndíjjal épp Párizsba készül. A fasi-
zálódó Európában azonban a zsidó 
származású fiúnak két éven belül 
abba kell hagynia a tanulmánya-
it. Szerelem szövődik közte és egy 
szintén magyar származású balett 
táncosnő között. A regény első fe-
lében megelevenedik a két világhá-
ború közti párizsi művészvilág bo-
hém élete. A pár ezek után visszatér 
Budapestre, ami rossz döntésnek 
bizonyul: a fiút munkaszolgálatra 
hurcolják, családjának tagjait pe-
dig haláltáborba. Amikor András a 
munkatáborban küzd a túlélésért, 
egyik társa azzal hecceli, hogy ő 

az az építész, aki csak képzeletben 
építhet láthatatlan hidakat. A re-
gény központi témája nem a holo-
kauszt, ezek a fejezetek főleg arról 
szólnak, hogyan lehet embernek 
maradni embertelen körülmények 
között is. A háború után megindul 
az élet Budapesten, elkezdődik a 
lerombolt városban a helyreállítás. 
Látjuk a tiszavirág életű demokrá-
ciát, majd eljutunk 1956-hoz, ami-
kor a család karácsony este elhagy-
ja Magyarországot…

A könyv egyszerre ejt kétség-
be és vígasztal, elveszi és visszaad-
ja az életbe és az emberségbe ve-
tett hitünket. Arról mesél, amiről 
csak a fontos könyvek tudnak: hogy 
minden ember egyedi és megismé-
telhetetlen és szükségünk van va-
lakire a boldogsághoz és a boldo-
guláshoz. 

Julie Orringer: Láthatatlan híd

FENYŐ vásár! December 6-tól. 
Luc, nordmann, ezüst, vágott és töves 
fenyők. Szentes Deák F. u. 75. Min-
dennap 9-18 óráig.

ÖREG ház eladó a Kisérben. Tele-
fon:30/608-4081

ZEPTER edénycsomag bontat-
lan csomagolásban eladó. Telefon: 
30/454-3581

ZEPTER lámpa és kézi masszírozó 
eladó. Telefon: 20/375-0780

GARÁZS-DŰLŐBEN 635 négy-
szögöl belterületű föld eladó. Telefon: 
30/238-1936

SZENTESEN központban 180 m2 
ingatlan eladó. (lakás + 2 db utcára 
nyíló üzlethelyiség ami lakás céljára 
átalakítható). Csere is érdekel. Érdek-
lődni: 70/454-6992

KOMPRESSZOR, gáz vízmelegí-
tő, falikonvektor, újszerű elektromos 
radiátor olcsón eladó. Érd.: Szentes 
Horváth M. u. 15.

BORSÓLISZT 10% borsóval el-
adó. Telefon: 70/389-7965

ELADÓ ingatlana van? Rövid időn 
belül segítünk értékesíteni. http://

www.ingatlankozvetito.com, telefon: 
20/828-9978

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

 KOSSUTH tér 5. 5/10.1,5 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

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

Halupa Eszter

Már közelednek az ünne-
pek, és sokan még fel sem fog-
ták a karácsonyi készülődés 
miatt, hogy mit is vegyenek fel 
a családi összejövetelekre és a 
szilveszteri buliba.

Ilyen-
kor jönnek elő is-
mét azok a kijelenté-
sek, hogy „Nincs egy 
rongyom, amit felve-
hetnék!”. A heti Tren-
diben harisnyakör-
képet mutatunk be, 
melyek nemcsak me-
legen, hanem diva-
tosan öltöztetik a 
női lábakat. Akik 
szívesen ismer-
kednek a minták-
kal, tökéletes vá-
lasztás lehet akár 
egy pöttyös ha-
risnya is, mely 
feldobja a meg-
jelenést. Bát-
ran lehet 
viselni szí-
nekkel, és 
jól áll a kis 
feketéhez 
is. Min-
denképp 

hasz-
nos 

tudni, 
hogy min-

den menő 
ruhatár kötele-

ző eleme a ha-
risnya, mely egy 
kiegészítő, ami 

még tökéleteseb-
bé teszi a megje-
lenésünket. 

Az 
Urban Street 

stílus darabjaiban vi-
dámság, játékosság, 

rejtett irónia kel élet-
re: merész, csajos nyo-
matok, makro halszál-

ka, longuette hatású 
harisnyák, melyek egy-
től egyig ellenállhatat-
lanná teszik ezt a mo-

dern trendet! A Dark 
Romance stílusban 

az örökké trendi, 
mindenható fekete 
szín kel életre az át-
tetsző és tüll haris-
nyákon, melyeket 

strasszok, nyomott 
minták, necc, áttört 

betétek és csipke, 
pöttyök, csillagok, 

masnik és bár-
sony részletek 

díszíte-
nek.

Téli harisnyatrendTr e n d i
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Labádi Lajos

Valószínűleg nincs olyan szen-
tesi polgár, aki ne hallotta volna 
Boros Sámuel nevét. Utca és egy 
középiskola viseli nevét, a város-
háza közgyűlési termében lát-
ható életnagyságú portréja, két 
szobor, egy emléktábla és egy 
emlékkönyv biztosítja emléké-
nek fennmaradását. Halálának 
évfordulóján illendő, hogy feli-
dézzük küzdelmekkel teli élet-
útját.

1787. szeptember 16-án szüle-
tett a Jászkun kerülethez tartozó 

Túrkeve mezővárosában. Szülei 
Boros Mihály és Endrédi Erzsé-
bet. A család a miskolci és papi 
Boros nemzetségből eredeztet-
te magát, amelynek címeres ne-
meslevele 1606-ban kelt, és Bor-
sod vármegyében hirdették ki 
1609-ben. Alsóbb iskoláit szülő-
városában és Nagykőrösön vé-
gezte, majd 1805-ben joghallga-
tónak iratkozott be a debreceni 
református kollégiumba. Tanul-
mányait megszakítva, 1807 ele-
jén Szentesre érkezett, ahol vá-
rosi írnok lett. Egy évvel később 
Pestre ment joghallgatónak. Itt 
1809-ben csatlakozott a Napóle-
on ellen készülő Pest megyei ne-
mesi felkeléshez, s valószínűleg 
részt vett a győri csatában. 

A felkelés eloszlása után nem 
folytatta jogi tanulmányait, ha-
nem előbb alispáni titkár lett Bi-
har vármegyében, majd községi 
jegyzőnek (nótárius) állt. Szalacs 
községben azonban a szegény 
nép védelmezése miatt ellentét-
be került az uradalommal, ezért 
1815-ben elmozdították állá-
sából. 1816 márciusában újból 
Szentesre érkezett, ahol a város 
másodjegyzőjévé választották. 
Hivatalát 1818 novemberéig vi-
selte. Ezt követő éveiről keveset 
árulnak el az iratok. Annyi bizo-

nyos, hogy Szentesen élt, s 1823-
ban feleségül vette a református 
kántor lányát, a nála 15 évvel fi-
atalabb Kása Erzsébetet. 1825-
ben ismét jegyzővé választották; 
tisztségét ezúttal 1837-ig meg-
tartotta. 

Amint köztudott, az ő nevé-
hez fűződik a város és a Károlyi 
grófok között 1836-ban létrejött 
Örökváltsági szerződés előkészí-
tése, amelynek következtében 
a szentesi jobbágyok megsza-
badultak a földesúri terhektől, s 
megnyílt az út a dinamikusabb 
polgári fejlődés előtt. Az első 
szabad tisztújítás alkalmával – 
1837. ápr. 30-án – közfelkiáltás-
sal Boros Sámuelt választották 
Szentes főbírójává. Ezt a tisztsé-
get 1849 januárjáig viselte.

Felelős beosztása mellett 
1846-ban az újonnan alakult 
Csongrád Vármegyei Tiszasza-
bályozási Társulat választmányá-
nak tagja és a felső szakasz igaz-
gatója lett. Röviddel később a 
gróf Széchenyi István vezetésé-
vel létrejött Tiszavölgyi Társulat 
központi választmányába is be-
választották. Meghívására Szé-
chenyi 1846. aug. 31-én Szentes-
re látogatott és megindította a 
folyószabályozási munkálatokat. 
Ezzel egy időben Szentes városa 

részvényes lett a Tisza Gőzhajó-
zási Társaságban. 

Boros Sámuelnek vezető sze-
repe volt 1848/49-ben a forra-
dalmi átalakulás és a fegyveres 
önvédelmi harc szervezésében 
és irányításában. 1848. márci-
us 15-én éppen Pesten tartóz-
kodott, így közvetlen élmények 
alapján számolhatott be a fővá-
rosi eseményekről és azok várha-
tó következményeiről. A legsür-
gősebb teendő a nemzetőrség 
megszervezése volt. Boros javas-
latára a március 24-én összehí-
vott népgyűlés – megelőzve az 
országos és a megyei intézke-
dést – elhatározta a nemzetőr-
ség felállítását. 

Kossuth Lajos alföldi tobor-
zó körútja során 1848. október 
1-jén Szentesre érkezett. Más-
nap kihirdette a rendkívüli álla-
potot, elrendelte a népfölkelést, 
amelynek polgári biztosául Bo-
ros Sámuelt nevezte ki. (Az éjsza-
kát Boros házában töltötte, a mai 
Hajdú Lajos utca 1. sz. alatt.) A 
szentesi népfölkelő nemzetőrök 
(2652 fő) október közepén tá-
borba szálltak. Boros Sámuel ve-
zetésével Aradra vonultak, és 
részt vettek a vár körülzárásában 
és ostromában. 

(Folytatjuk)

150 éve hunyt el Boros Sámuel polgármester (I.)

A szentesi örökváltság megvalósítója

Péntek (december 16.)
13:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
15:30 Zsivány Egyes - Egy Star Wars tör-
ténet
18:00, 20:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star 
Wars történet
Szombat (december 17.)
08:30, 11:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star 
Wars történet
13:30 3D Vaiana
15:30, 18:00, 20:30 3D Zsivány Egyes - 
Egy Star Wars történet
Vasárnap (december 18.)
08:30, 11:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star 
Wars történet
13:30 3D Vaiana
15:30, 18:00, 20:30 3D Zsivány Egyes - 
Egy Star Wars történet
Hétfő (december 19.) 
13:00, 15:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star 
Wars történet
18:00 Zsivány Egyes - Egy Star Wars tör-
ténet
20:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet

Kedd (december 20.) 
13:00, 15:30, 18:00, 20:30 3D Zsivány 
Egyes - Egy Star Wars történet
Szerda (december 21.) 
13:00, 15:30, 18:00 3D Zsivány Egyes - 
Egy Star Wars történet
20:30 Zsivány Egyes - Egy Star Wars tör-
ténet
Csütörtök (december 22.) 
11:00 3D Énekelj!
13:15 3D Énekelj!
15:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
18:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
20:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
Péntek (december 23.)
11:00 Énekelj!
13:15 3D Énekelj!
15:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
18:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
20:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet

Moziműsor
December 19-24.

Hétfő
Zeller leves
A menü: Sonkás-kukoricás 
penne tészta, reszelt sajt
B menü: Lecsós virsli, tarhonya
C menü: Röszkei töltött sertés-
borda, rizs köret, savanyúság

Kedd

Csontleves
A menü: Zöldbabfőzelék, 
fasírozott
B menü: Rántott halfilé, 
rizi-bizi, tartármártás
C menü: Párizsi szelet, 
burgonya köret savanyúság

Szerda
Tarhonyaleves
A menü: Pincepörkölt, 
csemegeuborka
B menü: Gombás pulyka- 
tokány, galuska
C menü: Kijevi töltött 
sertésborda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK

Gyümölcsleves
A menü: Tanyasi töltött 
sertésborda, tavaszi rizs
B menü: Francia sertésborda, 
savanyúság
C menü: Rántott sajt, rizsköret, 
tartármártás

PénteK

Palóc leves
A menü: Diós és mákos bejgli
B menü: Túrós sztrapacska
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság

Szombat

Húsleves, gégetészta
Töltött káposzta

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 december 19-23.
Hétfő – Tárkonyos sertés raguleves,

A menü: Derelye
B menü: Csirkemell roston, 

burgonyapüré
Kedd – Húsleves,

A menü: Főtt hússzelet, 
tejszínes paraj főzelék

B menü: Budapest szelet, 
párolt rizs, pirított burgonya

Szerda
A menü: Karfiol krémleves,

Tarhonyás hús, 
vegyes vágott savanyúság

B menü: Gulyásleves,
Barackos túróval töltött palacsinta 

erdei gyümölcsmártással
Csütörtök – Gombaleves,

A menü: Rántott hal, burgonyapüré
B menü: Gyros

Péntek – Meggyleves,
A menü: Grill csirkecomb, 

párolt rizs
B menü: Rakott zöldbab

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

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Tihanyi Sándor. 
Nyereménye egy páros belépő a Zene-Vi-
lág-Zene programsorozat Four Fathers 
A’Capella est koncertjére a Szentesi Hang-
versenyközpontba. Ezen a héten 4 da-
rab családi belépőt sorsolunk ki a Szente-
si Sport- és Üdülőközpont felajánlásából. 
Megfejtéseiket küldjék el a 6600 Szentes, 
Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes címre.  

Vízszintes: 1. Szilágyi Domokos erdélyi ma-
gyar költő, író, irodalomtörténész és műfordí-
tótól idézünk. Folytatás a vízszintes 29., 44. és 
a függőleges 52. számú sorokban. 15. Kétely, 
szorongás. 16. Szerb város. 17. Déli középfo-
kú alakja. 18. Endrőddel egyesült Békés me-
gyei város. 19. A mutatott távoli helytől távo-
labb eső másik helyre. 21. Női név. 22. Építész, 
a 19. század egyik legnagyobb magyar mes-
tere (Miklós). 23. Szegedi egyetem (volt, mára 
egyesítették). 25. A Pireneusi-félszigeten élt 

bizonytalan eredetű ókori nép. 27. Ernyő ele-
je. 28. Opel egynemű hangzói. 29. Az idé-
zet második sora. 32. Ennek! 33. Macskafark! 
34.Dísz. 35. Argon vegyjele. 36. Négyes jegy a 
suliban. 37. Tiltás. 38. Egyféle déligyümölcsöt. 
41. …tyám! (érzelemteli felkiáltás). 44. Az idé-
zet harmadik sora. 53. Néma tanú! 54. Névelő-
vel: kozmosz. 55.Hancúr fele! 56. Füzet, régen. 
57. Svájc leghosszabb folyója. 58. Páratlanul 
ugorna! 59. Hazug tanúságtevő. 62. Radián 
röviden. 64. Nem amarra. 66. Lakat. 68. Indí-
ték. 69. Becézett Erika. 70. Az ízeltlábúak kül-
ső vázát alkotó kemény szerves anyag. 72. 
Végtelen elán! 73. Téli sport.

Függőleges: 1. Igen pindurka (két szó) 2. 
Egészben. 3. Névelővel: labdajáték. 4. Lószer-
szám.5. Telítetlen karbonsav, zsírsav. Színte-
len, olajszerű folyadék. 6. Néma boy. 7. Visz-
szafelé: Európa-bajnok holland labdarugó, 
edző (Ronald). 8. Kadmium és oxigén vegyje-
le. 9. Kicsi Sándor népies becézése. 10. Hang-

talan lúd! 11. Lajtorjája. 12. Gyakori arab férfi-
név. 13. A róla elnevezett patak völgyében 
fekvő község Szlovákiában (közismert népi 
együttes is fűződik a nevéhez). 14. Shakes-
peare tündérkirálya a Szentivánéji álomból. 
19. Sportolók (mint például a futók). 20. B… 
- kisgyerekholmi. 24. Névelő. 26. Létezik. 30. 
Nevel. 31. Jön, megérkezik – angolul. 38. Mel-
lébeszél. 39. Jód, francium és uránium vegy-
jele. 40. Téli csapadék. 42. Magvető Könyvki-
adó népszerű regénytára volt. 43. Névelővel: 
szlovák település, vára (Muránsky hrad) egyi-
ke a legmagasabban épült közép-európai vá-
raknak. 45. Közelre mutató szó. 46. Haragra. 
47. Ír Köztársasági Hadsereg. 48. Találat a ví-
vásban. 49. Fordítva sejt, feltételez. 50. …a – 
gyűrű. 51. Csillagászati talppont. 52. Kékvérű, 
elit. 53. Lakoma. 54. Az idézet negyedik sora. 
60. Magyar Olimpiai Bizottság. 61. Angol léti-
ge. 63. Hivatal része! 65. Az elején elolvas! 67. 
Láva közepe! 70. Kalauz nélküli járat felirata. 
71. Kétharmad nád.

Beküldendő a vízszintes 1., 29. és 44., 
valamint a függőleges 54. számú sorok 
megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Heti menü:
december

19-23.
Hétfő
A menü: Korhelyleves
Sertéspörkölt, pirított tarhonya
B menü: Zellerkrémleves
Csirkemell szezámos bundában, tökfőzelék

Kedd
A menü: Lebbencsleves
Tüzes sertésfalatok, sült burgonya
B menü: Grízgaluska leves
Milánói lasagne

Szerda
A menü: Babgulyás
Fasírt, krumplifőzelék
B menü: Tárkonyos csirke raguleves

Dubary csirkemell, rizibizi

Csütörtök
A menü: Csont leves házi tész-

tával
Kocsonya, vagy Borsos tokány tésztával
B menü: Sajtos fokhagymakrém leves
Csirkecomb filé rántva, gyümölcsszósz

Péntek
A menü: Palócleves
Házi cordon bleu, burgonyapüré
B menü: Meleg gyümölcsleves
Kapros túróval töltött gombafejek, 
zöldséges rizs

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu
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Havas háztető
Karácsonykor nem hiányozhat a családom kedvenc süteménye, 

nálunk mindig havas a háztető az ünnepek alatt.
Tészta:
17 dkg cukor, 3,5 dkgzsír, 3,5 evőkanál tej, 3 evőkanál méz, 

1 nagy tojás ¾ teáskanál szódabikarbóna.
Gőz felett összeolvasztjuk, hozzáadunk 40 dkg lisztet, 3 cipót ké-

szítünk a tésztából.
Az egyik cipóba 1 evőkanál kakaóport teszünk, amíg meleg, 

mert különben kemény lesz. A világos színű cipókat egyenként 
kinyújtjuk 24x33 centiméteresre. Zsírozott lisztezett tepsiben na-
gyon világosra sütjük. A sütőből kivéve 3 egyenlő csíkra vágjuk és 
hűlni hagyjuk, így 6 csíkot kapunk. A kakaós cipót szintén kisüt-
jük, de ezt 6 részre vágjuk, 4-et használunk fel belőle.

Krém:
2 csomag margarint 40 dkg porcukorral habosra keverünk. 

Négy csomag vanília pudingot 8 dl tejjel sűrűre főzünk, csoma-
gonként 2 ek. cukorral. Sűrű kavarás mellett hűtjük ki, majd hoz-
záadjuk a margarin és a cukor keverékét, majd két részre osztjuk.

Egy lap közepére krémet púpozunk és hét barna csíkot sátor 
alakban ráhelyezünk. A maradék krémet egyenletesen rákenjük, 
és a két szélső lapot szintén sátor alakban ráillesztjük. A másik 3 
lapot ugyanígy elkészítjük.

2 házikót kapunk.10 dkg margarinból és 10 dkg tortabevonóból 
gőz mellett csokimázat készítünk és kalácskenő tollal „bekenjük” a 
házikókat. Kókuszreszelékkel megszórjuk.

B. Csonka Katalin (Kisér)

Szentes családi ízei

Született
Kovács Gábornak és Gonda 

Emesének (Klauzál u. 34/A) Sza-
bolcs, Halmos Csabának és Bel-
la Noéminek (Páva u. 6.) Adél, 
Apavári Zsoltnak és Lehota Ani-
ta Ariellának (Klauzál u. 42/A) Lí-
via, Bubori Róbertnek és Martók 
Alíz Máriának (Vekerpart u. 7.) 
Botond, Rozgonyi-Fábián Ren-
átának és Rozgonyi Csabának 
(Szegvár, Batthyány u. 13) Kinga 
(képünkön) nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Sárai György és Dorogi Tünde 

(Szegvár, Dr. Bartucz Lajos u. 7.)
Elhunyt
Piti Ferenc Imre (Vörösmar-

ty u. 8), Bálint János István (Vá-
sárhelyi út 5.), Csuka Éva (Pöl-
tenberg E. u. 18), Sebesi Bálintné 
(Rákóczi u. 110), Labádi Sándor-
né (Borza u. 14). 

Családi
események

Burgonya 80-130 Ft/kg, répa 150-
200 Ft/kg, gyökér 450-650 Ft/kg, zeller 
150-250 Ft/db, petrezselyem 80-100 
Ft/csomó, hegyes erős paprika 100 Ft/
db, fehér paprika 550 Ft/kg, paradi-
csom 500-550 Ft/kg, póré hagyma 50-
100 Ft/cs, vöröshagyma 150-200 Ft/kg, 
fokhagyma 1800-2000 Ft/kg tojás 38-
40 Ft/db, kapor 100 Ft/cs, kígyóuborka 
800 Ft/kg, saláta 100-150 Ft/db, lilaká-
poszta 380-400 Ft/kg, kelkáposzta 300-
350 Ft/kg, fehérkáposzta 150-190 Ft/
kg, jégcsapretek 100 Ft/db, fekete re-
tek 150-280 Ft/kg, lilahagyma 300  Ft/
kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-550 Ft/
kg, datolya-füge 450 Ft/cs, alma 150-
280 Ft/kg, körte 380-600 Ft/kg, man-
darin 250-350 Ft/kg, narancs 250-300 
Ft/kg, banán 280-400 Ft/kg, naspolya 
480-550 Ft/kg csíramálé 220 Ft/kg, cit-
rom 550 Ft/kg, karfiol 600 Ft/kg, spe-
nót-sóska 900 Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg, 
mák 1600 Ft/kg.

PIAC

KOS
Ha együtt tudsz működni egyik munkatársaddal, és egy kicsit háttérbe 
szorítod az egód, akkor nagy eredményeket érhetsz el a héten.
BIKA
A munkahelyén sajnos kellemetlen feladatok várnak. Gyorsan el kellene 
intézned valamit, de még ötleted sincs, hogyan fogj hozzá.
IKREK
Valakit a héten kihúz a mélypontról, és még mosolyt is tud varázsolni az 
arcodra. A saját feladataiddal jól haladsz, előre is tudsz majd dolgozni.
RÁK
A munkabírásod és találékonyságod ma mindenki csodálja. Nagyszabású 
terveid sikerre viszed, emellett érdekes, izgalmas emberekkel találkozol.
OROSZLÁN
Ha gyorsan és rugalmasan reagálsz, akkor nagyon előnyös helyzetben ta-
lálhatod magad. Ha viszont sokat töprengsz, hezitálsz egy döntés előtt, 
akkor elillan a szerencséd.

SZŰZ
Kicsit nehezebb időszakod van szerelmi téren. Próbálj független lenni, és ne 
menj bele előnytelen kompromisszumokba!
MÉRLEG
Régóta dédelgetett kívánságaid valósulhatnak meg. Találkozóid során jó ér-
vekkel tudod meggyőzni a többieket.
SKORPIÓ
Az utóbbi időben sok kihívásnak kellett megfelelned. Úgy érzed, beteg leszel, 
annyira levert, és fáradt vagy.
NYILAS
Ha még nem foglalt a szíved, a szerelem a héten váratlanul betoppanhat az 
életedbe. A kezdeti nehézségek ne tántorítsanak el, adj esélyt egy randinak!
BAK
A karácsony közeledte feszültté tesz, sok elintéznivalód lesz a héten. Ha tehe-
ted, vegyél ki egy szabadnapot!
VÍZÖNTŐ
Nyílt ellenségeskedéssel kell megküzdened szókimondó természeted miatt. 
Jobb lenne, ha visszavonulót fújnál, és nem mérgesítenéd el a helyzetet!
HALAK
Kicsit szétszórt vagy mostanában, így nem tudsz hatékonyan haladni a felada-
taiddal. Oszd be jobban az időd!

December 16-22.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: december 26-január 1.
Hétfő: Zöldbableves

A menü: Töltött rántott szelet, 
gombás rizs

Kedd: Csurgatott tésztaleves
A menü: Sertésszelet Jóasszony módra, 

petrezselymes burgonya 
B menü: Kolozsvári rakott káposzta

C menü: Sertésszelet sokmagvas 
bundában, petrezselymes burgonya

Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Tejfölös-karfiolos csirkeragu, 

petrezselymes rizs
 B menü: Ráczos szelet

C menü: Párizsi sertésszelet, 
petrezselymes rizs

Csütörtök: Csontleves
A menü: Sült oldalas, burgonyafőzelék

B menü: Zúzapörkölt, galuska
C menü: Ránott szárnyas máj, 

csőben sült zöldborsó
Péntek: Húsgaluskaleves

A menü: Chilisbab
B menü: Lasagne

C menü: Rántott csirkeszárny, 
sajtos rakott burgonya

Szombat: Lencseleves virslivel 
Csülök Pékné módra, tepsis burgonya 

Vasárnap: Lencseleves virslivel
Májjal töltött rántott sertésszelet, 

majonézes burgonyasaláta.
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

Szentes város önkormány-
zata és a Szentesi Művelő-
dési Központ Szervezésében 
rendezik meg december 30-
án 18 órai kezdettel  az Óév-
búcsúztató Ünnepi Koncer-
tet a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokban.
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Az esztendő utolsó birkózóversenyén szerepeltek a szentesi, 
csongrádi birkózók. A Dr. Papp László Birkózó Sportegyesület ver-
senyzői az Orosházán megrendezett Centrum versenyen, míg a na-
gyobbak Bócsán, az év végi Mikulás kupán vettek részt december 
10-én.

Az  orosházi versenyen ötvenöt, Bócsán pedig száz versenyző 
állt szőnyegre. A Centrum versenyen tizennégy induló Szentes és 
Csongrád színeiben versenyzett, a Mikulás kupán pedig ketten kép-
viselték az egyesületet.

A Centrum verseny bajnokai Bogyó Benedek Ákos, Chlebik Balázs 
és Varga Áron lettek, második helyen végzett Cseh Tamara, Cseré-
nyi Krisztofer, Makkos Dávid és Felföldi Bence, míg a dobogó harma-
dik fokára Gila Nóra, Tóth Ákos, Sajtos Barbara, Pilesz Ádám, Felföldi 
Máté, Székely Szabolcs és Bozóki Dániel állhatott fel. A Mikulás kupán 
Kuczora Attila bronzérmet szerzett, Kuczora Márk pedig ötödik lett.

A múlt hétvégén Békéscsa-
bán versenyeztek a Szilver TSE 
táncosai és több kategóriában 
értek el sikeres eredménye-
ket. December 10-én rendez-
ték meg a B-A-S Országos Baj-
nokság, Senior Open Országos 
Bajnokságot ahol az alábbi 
eredmények születtek.

OB Junior I B Standard: 1. hely 
Urbán István-Urbán Lilla, 2. hely 
Papp Ádám István - Gál Dalma. 
OB Junior I B Latin: 1. hely Urbán 
István-Urbán Lilla, OB Junior II. B 
Standard: 1. hely Rischák Balázs - 
Gálfi Petra. OB Junior II. B Latin: 
1. hely Rischák Balázs - Gálfi Pet-
ra. OB Ifjúsági B Standard: 2. hely 
Fedics Richárd - Lengyel Helga, OB 
Ifjúsági A Standard: 2. hely Mé-
száros Bence Levente - Balanescu 
Liliána. OB Felnőtt B Standard: 1. 
hely Borbás Csaba - Tóth Emília 
OB Felnőtt B Latin: 1. hely Borbás 
Csaba - Tóth Emília. OB Felnőtt 
A Latin: Katona András - Bondár 
Dóra.

December 11-én a I. Nyíri La-
jos Emlékverseny és U21 Tíztánc 
Magyar Bajnokságot rendezték 
meg, ahol a Szilveresek az alábbi 
eredményeket érték el. Gyermek 
I. E Standard: 3. hely Süle Zsom-
bor - Szél Anna Csenge. Gyermek 

I. E Latin: 2. hely Süle Zsombor - 
Szél Anna Csenge. Gyermek II. E 
Standard: 3. hely Balázs Dominik 
- Kondacs Jázmin Bíborka. Gyer-
mek II. D Latin: 2. hely Balázs Do-
minik - Kondacs Jázmin Bíborka, 
3. hely Karkus András - Schmölcz 
Enikő. Junior I. E Standard: 2. hely 
Balázs Dominik - Kondacs Jázmin 
Bíborka. Junior I. E Latin: 3. hely 
Géczi Alexander - Szűcs Nikol Han-
na. Junior I. D Standard: 1. hely 
Antal Krisztián - Prozlik Melinda 
Lenke, 2. hely Sántha Roland - 
Miskolczi Nóra, Junior I. D Latin: 
1. hely Antal Krisztián - Prozlik Me-
linda Lenke. Junior II. D Standard: 
2. hely Sántha Roland - Miskolczi 
Nóra 3. hely Antal Krisztián - Proz-
lik Melinda Lenke. Junior II. D La-
tin: 1. hely Antal Krisztián - Proz-
lik Melinda Lenke, 2. hely Sántha 
Roland - Miskolczi Nóra. Ifjúsági 
C Standard: 1. hely Guba Marcell 
- Fruzsa Kata Hajnalka. Ifjúsági C 
Latin: 1. hely Guba Marcell - Fru-
zsa Kata Hajnalka, 3. hely Kispál 
Gergely Tas - Kakas Lúcia Felnőtt 
C Standard: 1. hely Guba Marcell 
- Fruzsa Kata Hajnalka. Felnőtt C 
Latin: 3. hely Guba Marcell - Fru-
zsa Kata Hajnalka. MB U21 Tíz-
tánc: 2. hely Csorba Máté - Had-
dad Sabrina.

Birkózóérmek Mikulásra Szilver sikerek

Hering Viktor

Tavasszal a negyedik he-
lyen zárta a bajnoki küzdel-
meket az NB II Dél-keleti cso-
portjában a Szentesi Kinizsi 
SZITE férfi asztalitenisz csapa-
ta. A korábban a dobogóra is 
felkapaszkodó együttes a nyá-
ron széthullott, a felnőtt gár-
da megszűnt. A szakosztály 
azonban továbbra is létezik, a 
megyei másodosztályban ed-
dig veretlenül áll a zömében 
serdülőkorú pingpongosok-
kal szereplő gárda. Hegedűs 
Gáborral (képünkön), a szen-
tesi asztalitenisz életben tar-
tójával, a szakosztály vezető-
jével, a fiatalok felkészítőjével 
beszélgettünk.

– Remek csapata volt a Kinizsi-
nek, ám ősszel már nem kezdték el 
a bajnokságot az NB II-ben. Miért 
széledt szét a társaság?

– Két asztaliteniszezőnk a fő-
városba igazolt, Gazdag Károly 
pedig az egyik NB I-es együttes 
hívását fogadta el. Két hadra fog-
ható asztaliteniszezőnk maradt, 
Bunda Szabolcs és Takács László, 
akik a végsőkig kivártak, de mi-
vel nem tudtunk senkit leigazol-
ni a távozók pótlására, így végül 
ők ketten is új csapatot keres-

tek és találtak maguknak az NB 
II-ben. 

– Maradt a megye harmadosz-
tály…

– Még dolgoztunk azon, hogy 
esetleg az NB III-ban vagy a me-
gyei első osztályban elinduljunk, 
de ez nem sikerült, így szinte tel-
jesen elölről kezdtünk építkez-
ni. A serdülők tavaly megnyer-
ték a harmadosztályt, így erre a 
csapatra alapozunk a jövőben, 
néhány felnőtt korú játékossal 
kiegészülve. Eddig veretlenek 
vagyunk, és bízom abban, hogy 
az esztendő hátralévő két mér-
kőzésén sikerül is megőriznünk 
veretlenségünket. Célunk, hogy 
a másodosztályú bajnokságot is 
megnyerjük.

– Továbbra is foglalkoznak fia-
talokkal?

– Igen, a Szent Erzsébet isko-
lában 10-15 alsós és ugyanennyi 
felsős gyereknek tartok szakkö-
ri foglalkozásokat, de nagy örö-
mömre egyre többen vannak, 
akik szeretnének asztaliteniszez-
ni, és más iskolákból is akadnak 
jelentkezők. Hétfőn és szerdán 

vannak ezek a foglalkozások, ezt 
követően pedig a „nagycsapat” 
kezdi az edzéseket. Azt tervez-
zük, hogy a növekvő létszám mi-
att megbontjuk a csoportokat, 
hiszen 30 gyerekkel egyszerre 
képtelenség foglalkozni. Elkép-
zelhető, hogy más iskolákban is 
tartunk majd edzéseket. 

– A városi bajnokság idén is el-
rajtolt?

– Tizenhárom csapat részvéte-
lével zajlik a bajnokság, szentesi 
és térségi csapatok neveztek be 
a pontvadászatba, ami azt gon-
dolom tisztes létszám.

– Diákolimpián is szerepeltek a 
sportolóik?

– Olyannyira, hogy Zernig 
Csombor a serdülők között a me-
gyei elődöntőig jutott, és ott vé-
gül a negyedik helyen végzett. 

Fiatalokra épül a szentesi asztalitenisz
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Tíz évvel ezelőtt a semmi-
ből kezdték, de ma már több 
mint száz sportolójuk van, és 
a legutóbbi versenyükre majd’ 
kétszázan látogattak el Szen-
tesre. A Maximus SE elnöke, 
Benkő István (képünkön bal-
ról) az elmúlt pénteken a Gál 
Ferenc Főiskola Klebelsberg 
termében vehette át a Csong-
rád Megyei Közgyűlés elnöké-
től, Kakas Bélától a Csongrád 
Megye Sportjáért járó ran-
gos kitüntetést. A díjazottal az 
elmúlt tíz esztendőről, és a kö-
vetkező évek terveiről beszél-
gettünk. 

– Tíz éve egyetlen versenyző-
jük sem volt, ma már bajnokokkal 
büszkélkedhetnek. Hogyan kezdő-
dött a szentesi atlétika legújabb 
kori fejezete?

– A mostani díjat valóban a 
Maximus SE alapításáért, az ott 
elért eredményekért, az elmúlt 
tíz év munkájáért vehettem át. 
2006-ban a helyi televízióban 
vettünk részt egy beszélgetésen 
a feleségemmel, Mártával, ahová 
a kihalt szentesi sportágak egy-
kori képviselői kaptak meghí-
vást. Beszélgettünk a hetvenes, 
nyolcvanas évek kiváló eredmé-
nyeiről, és a stúdióból kifelé jö-
vet vetődött fel, hogy miért is ne 
alakítanánk egy egyesületet? Le-
gyen akár csak egy versenyzőnk, 
akivel el tudunk járni versenyek-
re, már kitöltjük vele az időnket. 
Gyorsan be is jegyeztettük az 
egyesületet, és bár edzőnk már 
volt kettő is, sportolónk még 
egy sem. Elkezdtünk a fiatalok 
között keresgélni, és ekkor ta-
láltuk meg Papp Anitát, Csordás 
Cintiát, Árgyelán Dávidot. Ők ak-
kor 10-11 esztendősek lehettek, 
most pedig már felnőtt sporto-
lóink. Előbb a megyében jártunk 
el versenyre, majd az országos 

mezőnyben is kezdték megállni 
a helyüket a fiatalok, olyannyi-
ra, hogy egy tatabányai serdülő 
országos versenyen Papp Anita 
megszerezte a Maximus SE első 
érmét, ami egy bronz volt. Árgy-
elán Dávid később két bronzér-
met szerzett, majd Anita meg-
nyerte az országos bajnokságot 
is, ekkor Cinti volt bronzérmes. 
Később Nánai Lilla is szerzett ér-
met diákolimpián. Ekkor még 
voltak futóink és ugróink is, de 
ahogy egyre kevésbé volt alkal-
mas a pálya a futásra, úgy csök-
kent a futóink, ugróink száma. 
Ekkor határoztuk el, hogy a dobó 
szakágra fogunk koncentrálni. 
Nagy lökést adott a szakosztá-
lyunknak, hogy hat esztendővel 
ezelőtt hozzánk került Seres And-
rás – Tégla Ferenc edzővel együtt 
–, aki már az első évadban után-
pótlás bajnokságot nyert, majd 
az utánpótlás Eb-n tizenkettedik 
helyen végzett. Előtte Szente-
sen még nem volt ilyen kategó-
riájú versenyző. András később 
felnőtt bajnokságot nyert, do-
bogós helyezéseket szerzett, 
és talán ennek is volt betudha-
tó, hogy egyre több gyerek jött 
hozzánk sportolni. A másik nagy 
igazolásunk Váradi Krisztina volt, 
aki ifjúsági olimpiai ezüstérmes-
ként került hozzánk, és azóta is 
számos érmet szerzett egyesüle-
tünknek. Összességében tíz esz-
tendő alatt 12 országos bajnoki 
címet értünk el a hat ezüst és a 
nyolc bronzérem mellett, ráadá-
sul a több száz atlétikai szakosz-
tály között ott vagyunk az első 
ötvenben.

– Milyen tervei vannak az egye-
sület jövőjével kapcsolatban?

– Mindig hosszú távon szere-
tek tervezni, éppen ezért kezd-
tünk el foglalkozni közel nyolc-
van kisgyerekkel, akik öt év 
múlva már a diákolimpiákon 
eredményeket érhetnek el. Én 

abban bízom, hogy lesznek olya-
nok is, akik később majd nem-
zetközi szinten is képviselhetik 
hazánkat és városunkat. A mos-
tani élversenyzőinkkel párhuza-
mosan tehát a legkisebbekkel is 
foglalkozunk, de ez hosszú távú 
munka lesz. 

– Mi az, amire igazán szüksége 
lenne az egyesületnek a továbblé-
péshez?

– Azt gondolom, hogy a város 
nagyon sokat tesz azért, hogy jól 
dolgozhassunk, ezért nem lehe-
tünk elégedetlenek. Viszont az 
atlétikai futópálya léte nagyon 
fontos lenne számunkra. Ott van 
a Magyar Atlétikai Szövetség el-
nökének az asztalán a futópályá-
val kapcsolatos elképzelésünk, 
amire többször is kaptunk ígé-
retet. Abban bízom, hogy há-
rom esztendőn belül meg is fog-
ják valósítani ezeket a terveket. 
A városnak ez nem kerül pénz-
be, a 120 milliós rekortán pálya 
költségeit az állam fizetné. Ah-
hoz, hogy komplett diákolimpiai 
vagy felnőtt atlétikai versenyt le-
hessen rendezni a városban, ah-
hoz futópálya is kell. Nem csak az 
egyesületnek lesz ez fontos lé-

pés, hanem a városi atlétika és a 
mindennapos testnevelés szem-
pontjából is. A tehetségek itt 
vannak a mostani gyerekek kö-
zött is, csak meg kell találni őket, 
és megfelelő körülményeket kell 
biztosítanunk a felkészülésük-
höz, a fejlesztésükhöz.

– A feleségén kívül kik voltak 
azok a sportvezetők, edzők, akik 
a tíz esztendő alatt segítették az 
egyesület munkáját?

– Nagyon sokat köszönhetünk 
Takács Lászlónak, aki a kezdetek-
től mellettünk állt, az edzők kö-
zül Merza Sándor, Neményi Béla, 
Katona Sándor voltak azok, akik 
segítették, segítik munkánkat. 

– Ma már közel kétszázan jön-
nek el egy-egy szentesi dobóver-
senyre. Lehet ezt még fokozni?

– Olyannyira, hogy már van ér-
deklődő a versenyünk iránt Ku-
vaitból és Indiából is. Először 
egy szerb dobóversenyző járt 
nálunk, aki világbajnoki szintet 
dobott, majd egy monteneg-
rói diszkoszvető és súlylökő ér-
kezett hozzánk, és súlylökésben 
montenegrói csúcsot ért el a ver-
senyző. Ennek köszönhető, hogy 
a következő versenyünkre csak 
Montenegróból nyolc-tíz ver-
senyző várható, akik csak a kivá-
ló dobókör miatt jönnek el hoz-
zánk.  Fotó: SzegedMA

Évtizedes munka elismerése
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Sebők Tamás

Már évek óta nagy népsze-
rűségnek örvend a Téli Palán-
kos Labdarúgó Torna, hiszen a 
nagypályás bajnokságok szü-
netében sem állnak le a profi 
labdarúgók. December 19 és 
23 között a gyermekek, 27 és 29 
között pedig a felnőtt csapatok 
mérkőznek meg a kupáért. 

Nem lesz könnyű dolga a de-
cember 27. és 29. között zajló Téli 
Palánkos Labdarúgó Torna részt-
vevőinek, hiszen nemcsak hogy 
le kell gyűrniük a nagymama ka-
rácsonyi bejglijét, a mérkőzé-
sek palánkos jellege miatt a haj-
tás is megsokszorozódik. – Ezek a 
fiúk azonban készülnek az össze-
csapásokra és nagyon komolyan 
veszik a küzdelmeket – tudtuk 
meg Lantos Sándortól a sport-
központ programszervezőjétől. 

A palánkos torna igen sokban kü-
lönbözik egy átlagos teremlab-
darúgó tornától, többek között 
abban, hogy 20x40-es palánkos 
téren folynak a küzdelmek, 2x5 
méteres kapukra, 2x12 percnyi 
játékidőben. Tovább emeli a küz-
delmek pikantériáját, hogy a csa-
patokat az amatőr játékosok mel-
lett igazolt profi labdarúgók is 
alkothatják maximum 12 fővel. 
Ebből adódóan találkozhatott a 
közönség tavaly például Tököli 
Attilával, vagy a Békéscsaba NBI-
es labdarúgóival, hiszen mint azt 
megtudtuk a dél-alföldi régióban 
az egyetlen palánkos tornának 
ad otthont a Dr. Papp László Vá-
rosi Sportcsarnok.

A szervezőtől azt is elárulta, az 
egész rendezvény egyik nagy cél-
ja, hogy játéklehetőséget bizto-
sítsanak a csapatoknak. – Meg-
tehettük volna azt is, hogy a 

selejtezők után csak a csoport 
első két csapatát juttatjuk to-
vább, a többiek pedig befejezték 
volna az idei küzdelmeket, de ez 
nem érdekünk, így vigaszágat is 
indítottunk, ahol egy gyengéb-
ben sikerült selejtező után egy 

csapat még 2-3 mérkőzést játsz-
va tud előre jutni, és akár döntő-
ben is szerepelni.

A nyílt tornát egy több korcso-
portos gyermek palánkos torna is 
megelőzi, a Szentesi Kinizsi SZI-
TE-vel közös szervezésben. 

Sebők Tamás

Vasárnap délelőtt játszot-
ta soros mérkőzését a Szente-
si Farkasok felnőtt női csapata 
a megyei kézilabda bajnokság 
első osztályának kilencedik 
fordulójában. Poth Gyöngyi 
tanítványai a Sándorfalva – 
Deszk SC csapatát fogadták 
a városi sportcsarnokban, és 
arattak 20-18-as győzelmet.

Az első félidő még fordulatok-
ban gazdag volt. A szentesi lá-
nyok voltak kezdeményezőbbek, 
többször vezettek, de a vendé-
gek nem engedték elhúzni Sugár 
Gabrielláékat maguktól, a félidő 
közepén még a vezetést is átvet-
ték. Pár másodperccel a játékrész 
vége előtt még 10-10 állt az ered-
mény jelzőn, de Nagy Andi átlö-
vésgólja félidei szentesi vezetést 

eredményezett. 
A második játékrészben már 

jobban uralta a mérkőzést a 
Szentes, hajtottak a lányok, és 
nem engedték vezetéshez jut-
ni az ellenfelet. Kiemelkedő volt 
a kapusteljesítmény is mindkét 
félnél. Végül 2 góllal 20-18-ra a 

Farkasok diadalmaskodtak, akik 
a szombatra tervezett Bordány 
elleni mérkőzés lemondása mi-
att idén már nem játszanak több 
mérkőzést, így 2 elmaradt játék-
nappal ugyan, de a megyei tabel-
la 5. helyén állnak.  

– Nagyra értékelem a csapat 

teljesítményét, hiszen 3 alap já-
tékos hiányában sikerült meg-
nyernünk a mai meccset. Ebben 
a felállásban még nem álltunk fel 
mérkőzésen, szóval maximálisan 
gratulálok a lányoknak. A véde-
kezésünk és a kapusteljesítmény 
kiemelendő, és nagyban hozzájá-
rult a győzelmünkhöz – értékel-
te a mérkőzést és a csapat telje-
sítményét Poth Gyöngyi, a csapat 
edzője.

Szentesi Farkasok KC – Sándor-
falva – Deszk SC – 20:18 (11:10)

A szentesi gólszerzők: Sugár 
Gabriella (7), Kovács Katalin (6), 
Kérdőné Kocsis Ivett (2), Sipos Réka 
(2), Nagy Andrea (2), Pap Gabriel-
la (1)

Hering Viktor

Kiváló eredményeket értek el 
a Rigó Alajos Általános Iskola ta-
nulói az őszi hónapokban a Fo-
gyatékosok Országos Diák-és 
Szabadidősport Szövetsége ál-
tal rendezett megyei és országos 
diákolimpiai sportversenyeken. 
Az őszi, Hódmezővásárhelyen 
megrendezett atlétikai viadalon 
Varga Viktória, Horváth László és 
Lévai Dávid végeztek az első he-
lyen a 300 és a 800 méteres sík-
futásban és kislabdahajításban. 
A tavaszi fordulót Szegeden ren-
dezik, itt dől el, hogy kik lesznek 

azok a tanulók, akik a megyén-
ket – és városunkat – képviselik 
majd a zánkai országos atlétikai 
döntőben. A mostani eredmé-
nyek alapján valószínűsíthető, 
hogy legalább három szentesi 
diák is ott lehet a legjobbak kö-
zött júniusban. A megyei kispá-
lyás labdarúgó torna rendezője 
novemberben a Rigó iskola volt, 
a városi sportcsarnokban a hód-
mezővásárhelyi, a makói és a sze-
gedi fiatalokat megelőzve a szen-
tesi csapat szerezte meg az első 
helyet, és várja pontelőnnyel a 
bajnokság tavaszi, makói fordu-

lóját. Az iskola asztaliteniszezői is 
kitettek magukért, hiszen a me-
gyei pingpong-döntőben Varga 
Viktória a második, Lévai Dávid 
pedig a negyedik helyet szerez-
te meg, mindkettejüknek esélyük 
van arra, hogy tavasszal megsze-
rezzék az első két hely valame-
lyikét, és ezzel kiharcolják a bu-
dapesti, országos döntőben való 
részvétel jogát. Terematlétiká-
ban a 2005-2006-ban illetve a 
2007. január elseje után születet-
tek vettek rész Szegeden, a me-
gyei döntőben. Innen két szente-
si fiatal, Pulya Márkó és Szűrszabó 

Alexandra jutott tovább az orszá-
gos döntőbe, amelyet december 
10-én rendeztek a fővárosban, öt 
versenyszámban két korcsoport-
ban. A tizennégy megyéből érke-
ző, több mint száz sportoló közül 
az első korcsoportban verseny-
ző Pulya Márkó helyből távolug-
rásban és kislabdahajításban or-
szágos bajnoki címet szerzett, a 
4x200 méteres megyeváltó tag-
jaként szintén aranyérmet hozha-
tott haza, az egyéni összetett ver-
senyben pedig ezüstérmes lett. 
A Csongrád megyéből érkező, 
makói, szegedi, hódmezővásár-
helyi és szentesi tanulókból álló 
nyolcfős csapat a megyék össze-
sített rangsorában a harmadik 
helyet szerezte meg. 

Decemberi palánkos tornák a sportcsarnokban

A tabella ötödik helyén a női kézisek

Rigós sportsikerek a diákolimpiákon
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