
Megkezdődött a tanév 
237 elsősosztályos kezdte meg a 2017/18-as 
tanévet Szentesen  8. oldal
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Sebők Tamás

A Szentes Házban értékel-
ték a Studium Generale tehet-
ségtámogató program tava-
lyi évét. A sajtótájékoztatón a 
programot támogató vállala-
tok vezetői mellett az önkor-
mányzat részéről Szirbik Imre 
polgármester és Móra József 
önkormányzati képviselő, va-
lamint Tóth Tibor, a Horváth 
Mihály Gimnázium pedagógu-

sa és Dr. Lantos Ferenc egyete-
mi tanár értékelte a közelmúlt 
történéseit. 

A Studium Generale prog-
ram a reál irányvonalon (mate-
matika, fizika, biológia, kémia, 
biokémia kutató csoport, gaz-
dasági alapismeretek, műsza-
ki alapismeretek) továbbtanuló 
11. és 12-es diákok támogatását 
hivatott szolgálni. Az augusztus 
30-án tartott sajtótájékoztatón 
Szirbik Imre röviden ismertette 

a Studium Generale eddigi tör-
ténetét, majd megköszönte a 
program anyagi hátterét bizto-
sító 5 nagyvállalat közreműkö-
dését.

A program egyik fő koordiná-
tora, Tóth Tibor, a Horváth Mi-
hály Gimnázium pedagógusa a 
reál tantárgyak mellett az ide-
gen nyelvi képzések lehetősé-
geit is feltárta. Rámutatott, a 
programban résztvevők átlag 
70-80 százaléka bejutott fel-
sőoktatási intézménybe és azt 
el is végezte. A sajtótájékoz-
tatón elhangzott, az új tanév-
ben is indul a tehetséggondozó 
program szeptembertől. 

Dr. Lantos Ferenc, a Szegedi 
Tudományegyetem Mezőgaz-
dasági karának pedagógusa, 
a Studium Generale biokémi-
ai csoportjának vezetője beszá-
molt az elmúlt év történéseiről. 
– Ez az esztendő volt számunkra 
az eddigi legsikeresebb, hiszen 
Szabó Gabriella nitrát akkumu-
lációs vizsgálata olyan kutatá-
si eredményt hozott a Studium 
Generale-nak, ami a XXVI. Nem-
zetközi Innovációs Nagydíjon 
105 pályamunkából a harmadik 

lett. Ez az eredmény Gabriella 
érettségi pontszámait 30 pont-
tal növel, valamint 2018-ban 
egy londoni tudás-csere prog-
ramban vehet részt 400 társával 
közösen.

Ugyanilyen nagy eredmény-
nyel számolhatok be Miskolczi 
Petra Mónika munkájáról, aki 
a húsevők szívférgességének 
a vizsgálatával a fent említett 
nagydíjon kiemelt dicséretben 
részesült, ezért Isztambuli Egye-
tem Botanika Karára kapott 
meghívást és egy angol nyel-
vű 20 perces előadást tarthat – 
mutatta be a lányok sikereit dr. 
Lantos Ferenc.

A sajtótájékoztatón a Hun-
gerit Zrt. képviseletében Kor-
da János gazdasági igazgató, 
az Árpád-Agrár Zrt-től dr. Csi-
kai Miklós elnök-vezérigazgató 
is gratulált a hölgyek kiváló tel-
jesítményéhez, és úgy fogalma-
zott, bízik benne, hogy a sikeres 
fiatalok a jövőben nem felejtik 
el szülővárosukat. Korda János 
hozzátette, a Hungerit Zrt. kész 
a jövőben is támogatni a prog-
ramot.

Szabó Zoltán Ferenc, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje saj-
tótájékoztatót tartott a bérunióval kapcsolatban Szentesen, az 
egyik helyi cukrászdában. A Jobbik 2017 márciusában egy indít-
vánnyal fordult az Európa Parlamenthez, Európa Tanácshoz. A kez-
deményezés lényege: egyenlő munkáért, egyenlő bért. Az Európa 
Tanács engedélyezte azt, hogy a következő egy évben 1 millió alá-
írást gyűjtsön össze nyolc ország (Lettország, Lengyelország, Szlová-
kia, Románia, Horvátország, Bulgária, Észtország és Magyarország). 
A sajtótájékoztatón Szabó elmondta: az elmúlt 27 évben egyetlen 
kormány sem vállalta fel azt az 
elvet, hogy ne csak az árunió, ha-
nem a bérunió is megvalósuljon. 
A képviselőjelölt pontosan tud-
ja, hogy miért kezd kiürülni Ma-
gyarország, majd rátért a gazda-
sági válságra. 

– Külföldön, a saját lakosok-
kal betöltendő munkahelyeket 
mi vesszük el, mi, mint külföldi 
munkavállalók akadályozzuk a 
bérnövekedést – fejtette ki Sza-
bó Zoltán Ferenc. Végül, felkér-
te Széll Csabát, Nagytőke polgár-
mesterét, hogy írja alá a béruniót 
támogató ívet. 

Lakossági felmérés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) Szentes településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló la-
kossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1. és 2018. április 
30. közötti időszakban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőt-
tek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A ki-
kérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hét-
köznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, 
valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását 
egyaránt vizsgálja.

Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel reprezenta-
tív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtottuk vég-
re. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényké-
pes igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat.

A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi ada-
tokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáfér-
hetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak 
megfelelően járunk el.

A lakosság és az önkormányzat részére hétfőtől csütörtökig 8:00 
és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 (80) 200 766 
telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu e-mail címen adunk továb-
bi felvilágosítást. Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolato-
san a kutatás hazai (https://piaac.nive.hu/) és nemzetközi honlapja 
(http://www.oecd.org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást.

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó 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: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Újabb mérföldkő a Studium Generale programban

Utcára vonul a Jobbik
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Halupa B. Eszter,  Majzik Attila

Szentesen összesen 237 el-
sős kezdte meg az idei tanévet. 
A címoldalon is látszik, hogy 
van, aki már nagyon várta, és 
van, aki a nyári szünetet hosz-
szabbította volna meg. 

A magyar állam 2013-tól felme-
nő rendszerben teszi ingyenessé 
a tankönyveket az általános isko-
la 1-8. osztályos tanulói számára. 
Idén már az 5.-8. osztályokban is 
bevezetik az ingyenes tanköny-
veket, ami lényegében minden-
kinek jár, nem csak az arra rászo-
rultaknak

Egy tanévkezdés során annyifé-

le költséggel kell számolni, hogy a 
szülőknek egyáltalán nem hiány-
zik még egy kiadási tétel. Hogy 
nem pár fillérről van szó, azt jól 
érzékelteti, hogy gyermekenként 
átlagosan 12 ezer forintba kerül 
egy tankönyvcsomag az általános 
iskolában.

– Én úgy gondolom, hogy min-
den, ami a szülőknek a tanévkez-
dést kicsit megkönnyíti, az egy jó 
lehetőség. Mindannyian tudjuk, 
hogy az egyik legnagyobb kia-
dás ilyenkor a tankönyvcsomag. 
Nagyon pozitív visszajelzéseket 
kaptunk a szülőktől, kimondot-
tan egy komoly és valós segítség-
ként értékelték – összegezte az 

ingyenes tankönyvek fogadtatá-
sát Dévay István, a Klauzál Gábor 
Általános Iskola igazgatója.

Az iskola, amint hivatalossá vált 
az információ – a többi oktatási 
intézményhez hasonlóan – tájé-
koztatta a szülőket erről a pozitív 
változásról.

A könyvosztás metodikája is 
változott, egy egyszerűbb és köz-
vetlenebb módszert tudtak alkal-
mazni az iskolák. – A régi rendszer-
ben az ingyen tankönyveseknek 
hozniuk kellett az igazolásaikat, 
a fizetősöknek pedig a csekkszel-
vényeiket, ez egy hosszadalma-
sabb folyamat volt. E szerint két 
napot jelöltünk ki, amikor a szü-
lők átvehették és átnézhették a 
tankönyveket. Most pedig na-
gyon egyszerű dolgunk volt, az 
osztályfőnökök megkapták gye-
rekekre szabva a könyvcsomago-
kat, és az ő feladatuk volt, hogy az 
első találkozás alkalmával átadják 
a könyveket a szülőknek – mutat-
ta be a tankönyvosztást Dévay Ist-
ván, majd hozzátette: – Az ingyen 
tankönyv egy gyermeknél átlago-
san 12 000 Ft megtakarítást jelent 
egy általános iskolában. Ez ter-
mészetesen nagyban függ attól, 
hogy az adott tanévben, idegen 
nyelvi könyvből kell-e újat vásá-
rolni, vagy az előző évi használha-
tó tovább. Az idegen nyelvű tan-
könyvek ára jelentős.

Az igazgató a tanévkezdés-

sel kapcsolatban azt is elmondta, 
hogy a Klauzál Gábor Általános 
Iskolában 37 elsős kezdte meg a 
tanévet, és egy kicsit kísérleti jel-
leggel.

– A létszámmal elégedett va-
gyok abból a szempontból, hogy 
a sportosztályunk hosszú évek 
után most indulhatott újra. A 
sportosztályban a gyerekeket két 
csoportra osztottuk, jelentkezés 
alapján. Az egyik részük az úszást, 
a másik a labdarúgást választotta. 
Örülnék, ha egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendene a sport- 
osztály a jövőben. Ha a szülők is 
azt tapasztalják, hogy gyerme-
keikkel a szakemberek komolyan 
foglalkoznak, és jelentős fejlődést 
érnek el, akkor biztos vagyok ab-
ban, hogy évről-évre népszerűbb 
lesz. Ezen dolgozunk – tette hoz-
zá Dévay István.

Idén sem terheli a tankönyv ára a pénztárcát

Hering Viktor

• Két gépjárművezetőt is ittas ve-
zetésen kaptak a rendőrök az iga-
zoltatások során. Egyikük Szentes 
belterületén egy elektromos ke-
rékpárt vezetett alkoholos befo-
lyásoltság alatt, míg a másik sofőr 
személygépkocsi volánja mögé ült 
szeptember harmadikán, a hajna-
li órákban úgy, hogy korábban sze-
szesitalt fogyasztott.

• Ismeretlen tettes ellen indí-
tott nyomozást a szentesi rendőr-
ség lopás miatt. Az elkövető még 
augusztus elején egy fóliatelep-
re ment be, és onnan, az egyik fó-
liasátorból a növénytermesztéssel 
kapcsolatos eszközöket, mezőgaz-
dasági felszereléseket tulajdonított 
el, valamint megrongálta az öntö-
zőberendezést. A lopással okozott 
kár eléri a 200, a rongálási kár pe-
dig a 100 ezer forintot.

• Láncfűrészt, kéziszerszámokat, 
műszaki cikkeket vittek el egy szeg-
vári, lakatlan ingatlanból. A tettes 
az ablakon keresztül hatolt be az 

ingatlanba, majd összegyűjtötte a 
használható tárgyakat, mintegy 35 
ezer forint értékben. 

• Egy hölgy tett bejelentést a 
Szentesi Rendőrkapitányságon, 
miszerint élettársa augusztus hó-
nap folyamán mintegy húsz alka-
lommal bántalmazta. A nő minden 
alkalommal nyolc napon belül gyó-
gyuló, könnyű sérüléseket szenve-
dett. A férfi ellen könnyű testi sér-
téssel elkövetett kapcsolati erőszak 
miatt indult nyomozás.

• Két, hasonló módszerrel elkö-
vetett bűncselekményt követtek 
el Szentesen szeptember elsején, 
az éjszakai órákban. Az első eset-
ben, 19 és 23 óra között ablakbe-
feszítést követően hatolt be isme-
retlen egy műhelybe, ahonnan 45 
ezer forint készpénzt vitt magával. 
A másik helyszínen, 20 és 22 óra kö-
zött egy bukóra nyitva hagyott ab-
lakot feszített be a tettes, majd be-
mászott a lakásba, de onnan – bár 
átkutatta a helyiséget – végül nem 
vitt el semmit magával. 

Fóliasátorból lopott

A Koszta József Általános Iskolában 57, a Deák Ferenc Általános Isko-
lában 48, a Klauzál Gábor Általános Iskolában 37, a Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskolában 52, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és 
Óvodában pedig 43 elsős kisdiák kezdte meg az idei tanévet.
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Sebők Tamás

A Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány, Szentes Vá-
ros Önkormányzatának támo-
gatásával nagyszabású Zorán 
koncertet szervez november 
12-re a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokba. A részleteket 
egy sajtótájékoztató kereté-
ben árulta el az alapítvány el-
nöke, Ombodi Csilla, valamint 
Seres Antal alapító tag. 

A Zenével a Rákos Gyermekekért 
Alapítvány megszületése óta szer-
vez könnyűzenei koncerteket a vá-
ros programjainak színesítése, és a 
szervezet népszerűsítése érdeké-
ben, így volt lehetőségük az érdek-
lődőknek olyan nagy nevek előa-
dását megtekinteni, mint Zséda, 
Szekeres Adrien, vagy Tolvai Renáta. 
Ombodi Csilla a sajtótájékoztatón 
úgy fogalmazott, másfél éve jött a 
gondolat, hogy a könnyűzenei ipar 

nagy ikonjait is meginvitálják váro-
sunkba.

– Másfél éve jött a gondolat, 
hogy legyen egy nagy előadónk, de 
egyből fejtörést okozott, hogy ki is 
legyen ez a nagy név. Úgy gondol-
tuk, hogy a személyes ismeretséget 
használjuk ki és megkerestük Zorán 
menedzsmentjét. Ők viszont egész 
éves turnét szerveznek és ennek jo-
gát senki másra nem bízták rá. Most 
azonban nagyon kemény feltételek 
mellett, de rábólintottak a szentesi 
koncertre – mondta az elnök.

Sztevanovity Zorán és 9 fős ze-
nekara november 12-én, vasárnap 
este ad közel két órás koncertet a 
városi sportcsarnokban. Mivel a 
menedzsment kikötötte, hogy csak 
ülőhelyet lehet vásárolni az előa-
dásra, így 1100 ülőhely lesz biztosít-
va. Jegyeket a Babilon könyvesbolt-
ban lehet vásárolni. 

Szibik Imre polgármester úgy fo-
galmazott, a város készséggel áll 
az alapítvány nemes célja mellé, és 
vállalja a rá háruló költségeket. A 
városvezető bízik abban, hogy az 
érdeklődők megtöltik a sportcsar-
nokot, jól fogják érezni magukat, 

nagyszerű zenei élménynek lesz-
nek részesei, és azzal, hogy a belé-
pőt megváltják, segítik a rákos gyer-
mekek felépülését. 

Seres Antal, az egyesület alapí-
tója Zorán - Az ünnep című dalát 
adta elő akusztikus gitáron. Az előa-
dást követően rámutatott, ez a dal a 
gyermekek egyik kedvence, számos 
alkalommal felcsendül a kórházak-
ban is, de az egyik legnagyobb te-
hetségkutató műsorban is eljátszot-
ták, most pedig szervezés alatt áll, 
hogy Zoránnal közösen is előadják 
a szentesi koncerten. 

– Maga a koncert erősíti a Zené-
vel a Rákos Gyermekekért Alapít-
vány továbbmenetelét, és már azon 
gondolkozunk, hogy a művész úr 
produkciója után mi lesz a soron kö-
vetkező program. Mindenkit szeret-
nénk megnyugtatni, már most van 
ötletünk, de még előttünk áll ez a 
nagyszabású rendezvény. Én sze-
retnék köszönetet mondani Szirbik 
Imre polgármesternek és Ombodi 
Csilla elnöknek, hogy munkájukkal 
segítették a program sikerességét. 
– zárta a sajtótájékoztatót a gitáros, 
zenetanár, a szervezet alapítója.

Halupa B. Eszter,  Majzik Attila

Az elmúlt évek nagy sikere-
ire való tekintettel az idén is 
számítanak Szentesen az isko-
lák lelkes diákjaira, pedagógu-
saira és a szülőkre egy közös 
kerékpározásra. Ebben az év-
ben is az Európai Mobilitás Hét 
keretében szervezi a Legrand 
Zrt. a „Két kerékkel egészsége-
sebb” rendezvényét, szeptem-
ber 22-én, pénteken a Pusztai 
László Sporttelepen, a „poc-
kos pályán”.

A helyezéseket idén is a lét-
számarány dönti majd el, és 
minden részvevő iskola pénz-
jutalomban részesül – erről 
biztosított a Legrand Zrt. ré-
széről Károlyi László vezérigaz-
gató. – Azt gondolom, hogy 
egy olyan világban élünk, mely-
ben az egészet körbejárjuk, vir-
tuálisan mindenképp. Ez azt is 
eredményezi, hogy a változá-
sok felgyorsultak, minden nap 
újdonságokkal szembesülünk. 
Ilyenkor talán még fontosabb, 
hogy egy közösségben megta-
láljuk a közös értékeket, legye-
nek olyan pontok, ahová szí-
vesen kötődünk, csatlakozunk. 

Számunkra ez egy nagyon ked-
ves rendezvény és minden alka-
lommal megújulva és örömmel 
tervezzük meg ezt a programot. 
Hét évvel ezelőtt még a Legrand 
Zrt. területéről indult el a kere-
kezés, de sajnos a város adott-
ságai miatt egyre nehezebb volt 
megszervezni, hogy  a közel há-
romezer főt számláló biciklisek 
kígyózó sora ne bénítsa meg a 
forgalmat. Emiatt kutattuk a le-
hetőségeket, hogy a szerve-
zést is mivel tudjuk egyszerűb-
bé tenni. Egy olyan találkozási 
pontot kerestünk, ahová a kö-
vetkező években is visszajár-
hatunk, elég nagy terület, ahol 
mindannyian kényelmesen el-

férünk a kerékpárokkal, indulás-
ra készen. Így esett a választás a 
Pusztai László Sporttelepre. 

Károlyi László azt is hozzátet-
te, hogy továbbra is az élményt 
tartják szem előtt. Az egyik év-
ben kerékpáros felvonulást, a 
másikban pedig környezettu-
datos versenyt szerveznek. Az 
utóbbit a Legrand Zrt. telephe-
lyén. Ebben az évben egy olyan 
ötlet született, hogy közösen a 
várossal Az Európai Mobilitási 
Hét keretében, a Nagy Sportág-
választóval egy napon hangol-
ják össze a Legrand Zrt. rendez-

vényét. – Bízom abban, hogy 
továbbra is mindenki örömmel 
jön el, és egy idilli emlékként 
őrzi majd ezt a napot, amely a 
Legrandhoz kötődik. A Legrand 
pedig a városhoz, hiszen több 
mint 500 munkavállalónk van. 
Az 50 éves évfordulónkon em-
lítettem, hogy a majd 60 éves 
történelmünk során hányan 
dolgoztak a cégnél. Nyugodtan 
mondhatjuk azt, hogy a város 
majdnem minden családjának 
van kötődése hozzánk – fejtet-
te ki örömmel Károlyi László, a 
Legrand Zrt. vezérigazgatója. 

Nagyszabású Zorán koncertet hoznak Szentesre

Még mindig egészségesebb két kerékkel
A kerékpározás  

tervezett útvonala: 

Pusztai L. Sporttelep – 
Hegedűs L. u. – Balogh J. 
u. – Kiss Zsigmond u. –Len-
gyel u. – Tiszavirág u. – Al-
kony u. – Váradi L. u. - Ilo-
naparti u. – Kováts K. u. 
- Csongrádi u. – Hegedűs L. 
u. – Pusztai L. Sporttelep.
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Majzik Attila

Szentes 2016-ban vett részt a 
Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Programban, ahol a 
2016-os és 2017-es keret össze-
vonása miatt idén várható a pá-
lyázatok elbírálása. Siker esetén 
új sporteszközökkel gazdagod-
hat a város, illetve pihenőpa-
dokkal is bővülnek a körzetek.

A kültéri sportparkok építésé-
re irányuló programban hozzá-
férhető, ingyenesen használható, 
igényes szabadtéri létesítmények 
épülnének, ahol elsősorban a fel-

nőtt sportolni vágyók tölthetik el 
aktívan a szabadidejüket.

Antal Balázs Tibor lapunknak el-
mondta, jelenleg a pályázat ered-
ményhirdetésére várnak, bizako-
dással várják a fejleményeket. A 
Városrendezési-fejlesztési és Ide-
genforgalmi Bizottság elnöke tá-
jékoztatása szerint több helyszí-
nen is elképzelhető a sportpark 
megvalósítása. – A képviselők-
kel egyeztetve hét helyet talál-
tunk alkalmasnak, a Kurca par-
ton a Dessewffy soron, a Horváth 
telepen, a Deák Ferenc Általános 
Iskolánál, a Lavotta utca végén, 

a Koszta József Általános Iskolá-
nál, a Szeszfőzde dűlőben és a ti-
szai strandon is megjelennének a 
sporteszközök.

A képviselőtől megtudtuk, 
két típusú sportparkra pályázik 
a város, egy kisebb, 40 négyzet-
méteresre, és egy nagyobb 150 
négyzetméteresre. Mindkét fajta 
gumival borított, az előbbi öt, az 
utóbbin tizenöt sporteszköz fér el.

– Abban bízom, hogy az eddig 
is jól működő lobbitevékenysé-
günk most is sikeres lesz, és nyer 
a pályázat. Amennyiben még-
sem, akkor a 2018-as költségve-
tésben szeretnénk pénzt elkülöní-
teni sporteszközök kihelyezésére, 
hogy a város azon külső körze-
tei, lakóközösségei is fejlődjenek, 
amelyek eddig nem kapták meg a 
kellő figyelmet – fogalmazott An-
tal Balázs Tibor.

A képviselő beszámolt arról is, 
hogy a jelenleg futó pályázatok-
ban is van sportos rész, a Zöld vá-
ros programban a Hősök erdejé-
ben készül futópálya és sportpark 
2018 végéig, a Széchenyi liget-
be szintén kerülnek új eszközök, a 
sportolók kényelmét pedig a par-
kolóbővítés szolgálja, valamint 

szabadidős terület készül a Somo-
gyi Béla és az Új utca keresztező-
désénél, ahol a pihenőpadok mel-
lett streetball pálya is épül.

– Láthatja, érezheti a város la-
kossága, hogy gondolunk a spor-
tolni, pihenni vágyókra, törődünk 
azokkal, akik tenni szeretnének az 
egészségükért – tájékoztatta la-
punkat a képviselő.

A sport mellett a pihenésnek 
is van tere Szentesen, az önkor-
mányzati képviselőt folyamatosan 
keresik a lakosok különböző kéré-
sekkel, és nemcsak a saját körze-
tében. Legutóbb arra hívták fel a 
figyelmét, hogy igény lenne a Kla-
uzál utcán pihenőpadokra, ez volt 
az idősek kérése a képviselő felé, ő 
pedig igyekszik eleget tenni a la-
kosoknak.

– Ezek a padok évek óta nem 
voltak felújítva, a közmunkaprog-
ramon belül kezdtük el a cseréjü-
ket. Úgy gondolom – nem csak 
mint a kiséri lakosok, de az egész 
város képviselőjeként –, hogy 
nem csak itt újulnak meg és ke-
rülnek ki padok, hanem min-
den olyan helyre, ahol a lakosság 
igényli – mondta el Antal Balázs Ti-
bor.

Halupa B. Eszter,  Majzik Attila

Felújították a szentesi Polgár-
mesteri Hivatal egykori kony-
háját, így a dolgozók helyben is 
ebédelhetnek. A tervek szerint 
kibővítenék a vendégkört, hogy 
a diákoknak is tudjanak étkezé-
si lehetőséget biztosítani a város-
központban.

A felújítás után megnyílt az ebéd-
lő a Polgármesteri Hivatalban, amit 
a Központi Gyermekélelmezési 
Konyha üzemeltet, a dolgozók há-
romféle menü közül választhatnak.

A hivatal épületében korábban 
is volt főzőkonyha, ami körülbelül 
húsz éve zárt be. A helyiséget ké-
sőbb raktárként használták, de min-
den szükséges felszerelés megma-
radt ahhoz, hogy újra használható 
legyen, immáron tálalókonyhaként. 
Az étel továbbra is a központi kony-
hán készül, onnan szállítják a hivatal 
ebédlőjébe.

– Egy igényfelmérés után döntöt-
tünk úgy, hogy megpróbáljuk mű-
ködtetni a helyben étkeztetést. Az 
előrejelzések szerint úgy tűnik, lesz 
rá igény. Kell egy kis idő, mire be 

tudjuk mutatni az ételeink minősé-
gét, és elterjed a híre, de hamarosan 
száz fő körüli vendégszámra számí-
tok – mondta el lapunknak Nyári Já-
nos, a Központi Gyermekélelmezési 
Konyha vezetője.

A szakácsmester elképzelése sze-
rint a Polgármesteri Hivatal és a kör-
nyező hivatali épületek dolgozóin 
felül természetesen bárkit kiszolgál-
nak, a városközpontban lakók egy 
megújult, kényelmes környezetben 
fogyaszthatják el a központi kony-
ha által kínált három menü vala-
melyikét 11 és 14 óra között. Nyári 
János leszögezte, a vásárlói igények-
hez igazodnak a jövőben is, legyen 
szó akár nyitva tartásról, akár válasz-
tékról. – Ha lesz rá igény, akkor ter-
mészetesen fejleszteni fogunk. A sü-
teményes pulttól kezdve minden 
elképzelhetőt be fogunk tenni, hogy 
nagyobb legyen a kínálatunk. Egye-
lőre a három menüvel felmérjük a 
helyzetet, hogy milyen igények van-
nak – mondta el a konyhavezető.

A helyi konyha létrehozása dr. 
Tóth Flóriánnak is eszébe jutott, 
hogy a Járási Hivatal dolgozói hely-
ben tudjanak ebédelni, szinte ez-

zel egy időben született a döntés a 
tálalókonyha beindításáról. A Járá-
si Hivatal az ötlet mellett rengeteg 
munkával is segítette az ebédlő fel-
újítását.

A hivatalvezetőkkel folytatott 
előzetes beszélgetésekből kiderült, 
hogy sok dolgozó fél ebédideje te-
lik el azzal, hogy elsétál egy ebédlő-
be, és jó, ha negyed órájuk marad az 
étkezésre.

– A helyi ebédlővel időt spó-
rolnak, azt a minőséget pedig mi 

is tudjuk garantálni, amit a többi 
konyha – tette hozzá a szakácsmes-
ter, aki elárulta, a vendégkör kibő-
vítésén is gondolkoznak, akár diá-
kok, tanárok is igénybe vehetik az 
új szolgáltatást. Nyári Jánossal ta-
lálkozhatnak a II. EFItt Sportnapon 
is, szeptember 30-án, 14 órától a 
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nokban, ahol ételkóstolót tartanak. 
Mindenkit szeretettel várnak, a ren-
dezvény bárki számára ingyenesen 
látogatható.

Komfortosabb és sportosabb hely lehet a város

Helyben is menüzhetnek a hivatalnokok
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Rozgonyi Ádám

Immár tizenhatodik alka-
lommal lengte be lecsóillat a 
Kála Áruház környéki utcákat. 
A paprika és paradicsom fővá-
rosában 287 főzőcsapat készí-
tette szorgalmasan az ínyenc- 
séget. Talán soha nem volt 
még ilyen sportos a Szente-
si Lecsófesztivál, hiszen olim-
pikonok és egy közismert fit- 
neszguru is megkóstolta a 
bográcsos finomságokat.

Madarat tolláról, szentesit le-
csójáról – fogalmazhatnánk át a 
mondást szeptember első hét-
végéjén Szentesen. A térség 
várva várt program- és ízkaval-
kádján, a lecsófesztiválon, a fő-
zőtehetség mellett a kreativitás 
is számít. Így bővül egyre több 
recepttel a lecsó receptfüzet. Ha-
gyományosan lovas kocsis hír-
veréssel kezdődött a kétnapos 
gasztrokulturális fesztivál múlt 
pénteken. A Dobbantó Néptánc-
együttes táncosai és a városi fú-
vószenekar alapozták meg a jó 
hangulatot. Este hangulatos tá-
bortüzek gyúltak, előkerültek a 
nyársak, a színpadon egymást 
követték a produkciók. Csepregi 
Éva személyében köszönthettük 
az első sztárfellépőt, a Party Face 
zenéje zárta a napot. 

Másnap a lecsóé volt a fősze-
rep. Délutánra százával sorakoz-
tak egymás mellett a bográcsok, 
lázasan aprították a hozzávaló-
kat a főzőcsapatok. A gondos 

előkészületek után szakértő sze-
mek előtt készültek az ételköl-
temények. Az idei év újdonsága 
volt, hogy minden csapat ka-
pott kukta sapkákat, amellett, 
hogy meglepetésként lapunk 
legújabb száma is a csomagban 
lapult. A bográcsállványok „er-
dejében” feltűnt az ország fit- 
neszguruja, Schobert Norbert is. 
Az egészséges lecsó összetevői-
ről sokan megkérdezték. Mint ki-
derült, az „update” étel receptje 
egyszerűbb, mint gondolnánk. 
– Minden lecsó egészséges – je-
lentette ki Norbi. Kolbásszal, sza-
lonnával, paradicsommal, papri-
kával és különböző fűszerekkel 
készítjük, ám valójában ezen 
összetevők mindegyike „Upda-
te1”-es. – A lecsóban az hizlal, 
amit mellé eszünk. Megiszunk 
hozzá egy liter sört, fehér ke-
nyeret eszünk mellé – tudat-
ta a tréner, aki maga sem evett 
kenyeret az ízletes fogáshoz. 
A főzőcsapatoknak megkegyel-
mezett, nem tornáztatott meg 
senkit, mert úgy vélte, mindenki 
eleget mozog főzés közben. Azt 
tanácsolta, inkább másnap dol-
gozzák le a kóstolgatás közben 
felszaladt plusz kilókat. A „Szere-
tem a hasam” csapat nem aggó-
dott emiatt, szalonnával, füstölt 
kolbásszal és csirkemellel bo-
londították meg a fesztivált fém-
jelző étket. A barna bab idén ki-
maradt. A különítmény tagjai 
szerint a pálinka a legjobb ital a 
lecsó mellé, így azt kortyolgatták 

Olimpiai bajnokok is fakanalat ragadtak

Sportot űztek   a lecsófőzésből



2017. szeptember 8. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 7

leginkább két keverés közben.  
Persze most is volt olyan csapat, 
ami mást is sütött, főzött.

Egy kis kemencében példá-
ul kolbász készült, savanyú ká-
poszta ágyon. – Három helyet 
bérlünk mindig. Vendégül lát-
juk a dolgozókat, a család apra-
ja-nagyját – mondta az ínyenc 
társaság egyik szakácsa. A meg-
kérdezettek egyfajta csapat-
építő tréningként jellemezték a 
rendezvényt, ahol egyszerre ta-
lálkozhatnak régi ismerősökkel 
és szerezhetnek új barátokat. 

Akár olimpiai sportág is lehet-
ne a lecsókóstolás, Kovács Ági 
olimpiai bajnok úszó is fáradha-
tatlanul rótta a köröket a feszti-
válon. Örült a meghívásnak, a le-
csót is szereti. – Mindig jó részt 
venni az ehhez hasonló rendez-
vényeken. Öröm látni, hogy ilyen 
sok ember együtt van, és bará-
ti hangulatban főzögetnek, be-
szélgetnek. Én a hagyományos 
lecsót szeretem, de nyitott va-
gyok az új ízekre is – osztotta 
meg lapunkkal. Azt is elmond-
ta, hogy jó érzés számára, hogy 
ilyen sokan megismerik. – Tizen-
hét éve volt a sydney-i győze-
lem. Valaki még csak most jön 
oda hozzám és gratulál – mond-
ta boldogan. A legjobb főzőcsa-
patok jutalmazásában szívesen 
működött közre. Arany fakanál-
lal a Lecsó Kitchen-t, ezüsttel a 
Soós tészta csapatát, bronzzal 
a Szegvári Takarékot tüntették 
ki. Az úszónő mellett Kamme-

rer Zoltán háromszoros olimpi-
ai bajnok kajakozó és Wichmann 
Tamás kétszeres olimpiai és vi-
lágbajnok kenus is meghívást 
kapott, hogy legyenek a lecsó 
„nagykövetei”. Mellettük még 
Lucz Dóra felnőtt Európa-bajnok, 
Lucz Noémi, Szénási Zsófia és La-
katos Zsanett korosztályos világ-
bajnokok is ellátogattak Szen-
tesre.

A kóstolójegyek idén is jóté-
konysági célt szolgáltak. A be-
folyt pénzt megnégyszerezve, 1 
millió forinttal támogatja a HU-
NOR COOP ZRt. a magyarorszá-
gi Rotary egyik legnemesebb 
kezdeményezését, a „Gift of Life 
- Ajándékozz életet!” programot. 
A jótékonysági szervezet klubja-
inak csapatai egy külön lecsóud-
varban mutathatták meg főző-
tudásukat. 

A szombat délutánt és estét 
a helyi és térségi fellépők mel-
lett LL. Junior, a Groovehouse 
és Bereczki Zoltán tették még 
szórakoztatóbbá. A legkiseb-
beknek gyermekzenekarok ze-
néltek, amellett hogy arcfestés, 
kézműves foglalkozás és mini 
vidámpark is várt rájuk. Termé-
szetesen nem maradhatott el a 
tombolasorsolás és a parádés 
tűzijáték sem. Korosztálytól – és 
a második nap esős időjárástól – 
függetlenül mindenki felhőtle-
nül érezte magát. Elmondható, 
hogy a HUNOR COOP ZRt. csalá-
di rendezvénye egy nagy család, 
Szentes kedvenc fesztiválja lett.

Olimpiai bajnokok is fakanalat ragadtak

Sportot űztek   a lecsófőzésből
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Palicska Irén

Szeptember van, becsen-
gettek, megkezdődött az is-
kola. Mekkora stresszt jelent 
ez a gyerekeknek és a szülők-
nek? Egyáltalán, miért kelt 
ma szorongást az iskola, és 
hogyan segíthetünk a leküz-
désében? Dr. Vekerdy Tamás 
pszichológus több évtizedes 
tapasztalattal rendelkezik. Az 
iskolakezdés kapcsán őt kér-
deztük.

– Ha egy kicsit is jó az isko-
la, akkor a gyerekek örülnek, 
hogy újra találkozhatnak a ha-
verokkal. De sajnos az isko-
la nem csak, hogy nem jó, ha-
nem romló tendenciát mutat. 
Elképesztő követelményeket 
támaszt, amelynek semmi köze 
a gyerekhez, a világhoz, a világ 
megismeréséhez. Például első 
végére mindenki ír, olvas. Mi-
ért? A gyerekek egy része úgy 
jön, hogy ír, olvas, mert otthon 
a nővérei ezt játszották vele, 

a másik része úgy jön, hogy 
csak harmadik végére fog sta-
bilan írni és olvasni. Ez egyál-
talán nem baj. Zseniális embe-
rek, például Stephen Hawking, 
aki ma a legokosabb ember a 
világon, nem tudott megtanul-
ni elemi fokozaton írni-olvasni. 
Később megtanult. Ez nagyon 
egyéni. Ezek az egy kaptafára 
szabott követelmények, ame-
lyek nem számolnak a gyerek 
személyiségével, szorongást 
keltenek, és ezen keresztül be-
tegítenek. Erről magyar vizsgá-
latok is vannak. Fejfájást, hány-
ingert, hasfájást, hasmenést, 
szorulást okoznak. Egyelőre 
semmi baja a gyereknek tes-
tileg – mondja az orvos, és ez 
igaz, de ha sokáig fennáll ez a 
pszichoszomatikus tünet az is-
kola keltette szorongás miatt, 
akkor megbetegszik a test is. 
Most nem beszélek arról, hogy 
elvileg egész nap bent kell len-
ni az iskolában. Arról volt szó, 
hogy nem kell hazavinni sem-

mit, de ugyanúgy van házi fel-
adat, aminél értelmetlenebb 
dolog nincs. Ezt vallja egy kitű-
nő új-zélandi kutató, aki 35 éve 
vizsgálja a világ iskoláit. Ezért 
bizony jogos az, hogy a gyerek 
és a szülő is szorong.

– Mit tehet a szülő, hogy csök-
kentse a gyerekben kialakult 
stresszt? 

– Egyrészt biztosítja az ér-
zelmi stabilitást, amit remél-
hetőleg születése vagy mag-
zati kora óta biztosít. Jó otthon 
lenni, engem mindig megvé-
denek a külvilág ellen. Akkor is, 
ha nincs igazam, azt majd kü-
lön rendezik velem. Ha már az 
iskolát közelítettük meg, még 
egy dolgot hadd mondjak. Mi 
az értelme az osztályzatoknak? 
Röviden szólva: az égvilágon 
semmi. Nem méri a gyerek va-
lódi képességeit, későbbi be-
válását. A nyolc vagy tizenegy 
féle intelligenciából csak egyet, 
és annak is csak egy töredékét 
méri. Azt is rosszul, mint ma 
már tudjuk. Tehát az osztályzat 
igazán semmit nem mond. Arra 
jó, hogy egyrészt fenyegessem 
vele a gyereket. Másrészt, hogy 
szelektáljak. Nem tanulhatsz 
tovább, mert rossz jegyeid van-
nak. Petőfinek nagyon rossz je-
gyei voltak, bukott. Churchill-
nek a XX. század legnagyobb 
államférfijának csupa rossz je-
gyei voltak, állandóan bukdá-
csolt. Edisont hazaküldték az 
iskolából, mondván, hogy fej-
leszthetetlen, tanítsa meg az 
anyja írni-olvasni. Ha nem lett 
volna 1728 találmánya, akkor 

ma nem világítanánk, és min-
den másképp volna az elektro-
nikában is. 

– Az érzelmi stabilitás mellett 
hogyan segítheti a gyerekét a 
szülő?

– A szülőnek védenie kell a 
gyermekét, meg kell taníta-
ni neki a kis stikliket, segíte-
ni kell a házi feladat megoldá-
sában. Meg kell mutatni neki, 
hogyan húzzon alá öt dolgot a 
leckéből, és akkor csak azt néz-
ze át még háromszor. Vigyázat! 
A gyerek rendszeres ellenőrzé-
se az iskola első napjától csa-
ládi pokol! A gyereknek tudnia 
kell, hogy én mindig segítek, 
ha kéri, de az iskola az ő dolga. 
Ezek a gyerekek egyébként job-
ban is tanulnak, jobban kiisme-
rik magukat, ügyesebben veszik 
az akadályokat. Tehát, az iskola 
az ő dolga. Ami nem azt jelenti, 
hogy nem törődök vele és nem 
segítek neki. A szülő egyébként 
is a legrosszabb korrepetito-
ra a gyerekének. Előbb úgy lát-
ja, hogy butább, mint gondolta. 
Aztán, hogy jellemtelen is, nem 
is szereti őt, lusta. A szülő a vé-
gén ordít a gyerek sír, ez a nor-
mál szülői korrepetálás lefutási 
görbéje. 

– Tanár úr jó példát se tud 
mondani? Valami pozitív végki-
csengése legyen a beszélgetés-
nek! Hasznos tanácsok dióhéj-
ban? 

– Te, szülő érezd jól magad a 
bőrödben! Bocsánat, hogy ezt 
mondom, de szard le az ostoba 
követelményeket, a stiklikre ta-
nítsd meg a gyereket, hogy tud-
ja magát ezeken túltenni. Pró-
báld elérni, hogy a gyerek is jól 
érezze magát. És mindig érezze 
azt, hogy te vele vagy, mellette 
vagy. Az jár jól, aki szeret.

Interjú Vekerdy Tamás pszichológussal

Az iskola a gyerek dolga
Sz
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m
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Hétfő37.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Tojásleves,
Kelkáposzta főzelék, 

palócpecsenye

Csontleves,
Rakott zöldbab

Cseresznyeleves,
Marhapörkölt, 

orsótészta

Paradicsomleves,
Gyros, burgonyapüré

Zöldborsóleves
Tengeri halfilé roston, 
parajos hollandi ártás, 

petrezselymes burgonya
csokis szelet

Húsleves
Párolt marhaszelet 

almamártással, 
szalvéta gombóc

Brokkoli krémleves,
Édes-savanyú 
oldalas csíkok, 

párolt rizs

Hamis gulyásleves
Csirkehússal és zöldségekkel 
töltött palacsinta, sajtmártás, 

sültburgonya

Jókai bableves
Fánk

Tarhonyaleves,
Mangós-zöldséges pulyka, 

Kurkumás rizs
Kókusz kocka

Zöldségleves,
Töltött káposzta
Meggyes rétes

Francia hagymaleves,
Nyitrai sertésszelet,
rizibizi, barackbefőtt,

ízes palacsinta

Almaleves,
Cigánypecsenye, 
steak burgonya, 
kovászos uborka

Zellerkrémleves
Csirkemell zöldségekkel és 

garnélával töltve, narancsos 
ragu, burgonyakrokett

Tárkonyos
burgonyaleves,

Lassagne

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

A menü 

790 Ft

B menü 

900 Ft

 

C menü 

830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje Tel.: 63/314-217
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Palicska Irén

Tavasszal még csak kérdés-
ként tettem fel, hogy bölcsi vagy 
nem bölcsi, nyárra már meghoz-
tuk a döntést. Szocializálódjon a 
gyerek, így szeptembertől, ami-
kor betölti a második évét, el-
kezdjük a beszoktatást. Bár Ger-
gőt felvették az önkormányzati 
bölcsődébe is, végül a Pintér ut-
cai Kenderkóc Családi Napközit 
választottuk Apával. Gergő négy 
hónapos kora óta oda járunk ze-
nés foglalkozásokra, ismeri a he-
lyet, Évi nénit, a gondozónőt, és 
a gyerekek közül is néhányat. Azt 
persze nem tudom, hogy mind-
ez jelent-e valamit egy kétéves-
nek, de talán jól határoztunk. A 
következő napok majd választ 
adnak rá. 

Az első napon reggeli után 
mentünk, egy órát töltöttünk a 
többiekkel. Az augusztus végi 
napsütésben a gyerekek délelőtt 
kint játszottak az udvaron. Ger-
gő már jól ismeri a csúszdákat, a 
kis házikót, ahová mindig szíve-
sen elbújik, motorral rója a körö-
ket a tornácon. Kinti és benti já-
tékokkal is nagyon jól felszerelt 
a Foglalkoztatóház. Az első na-
pot tehát különösebb megráz-
kódtatás nélkül vészeltük át, bár 
a gyerek sokat volt körülöttem, 
és érthetően inkább hozzám ra-

gaszkodott, mint a gondozó né-
nikhez. 

Csütörtökön tízórai előtt ér-
keztünk, így Gergő is bekap-
csolódott az étkezésbe. Amíg a 
többiek jót falatoztak, a fiam rá 
se hederített a gusztusos gyü-
mölcssalátára. Viszont kiszúrta 
a konyhapulton árválkodó kek-
szes zacskót. Évi néni és az én 
engedélyemmel, kaphatott né-

hány falatot, de csak a gyümölcs 
után. Majd jöhetett a kinti játék. 
A gyerekem valahogy fordítva 
van bekötve, vagy csak „magá-
nyos farkas”, és a saját útját járja, 
de amíg benti foglalkozás van, 
addig ki akar menni az udvarra, 
amikor a többiek kint játszanak, 
ő mindenáron bent akar lenni 
a szobában. Lassan haza kellett 
volna indulnunk, mert 11-re be 
akartam érni a szerkesztőségbe, 
ahol a kollegámat búcsúztattuk. 
Addigra Apát hazarendeltem, 
ebédeltesse meg és fektesse le 
Gergőt. 

Mi szokott ilyenkor történni? 
A gyerek még véletlenül se akart 
eljönni, kipakolta a kis autókat 
a kanapéra és elkezdett játsza-
ni velük. Hosszas könyörgés, öl-
tözés és pakolás után, hiszti-ro-
hamot kapott. Üvöltött, ordított, 
rúgkapált, nem tudtam beül-
tetni a babakocsiba. Próbáltam 
nyugtatni, de semmi nem hasz-
nált. Végül kezemben az üvöl-
tő gyerekkel, a másikkal a baba-
kocsit tolva elindultunk a Pintér 
utcából, végig az Arany Jánoso-

son. Szerencsére nem túl zsú-
foltak a szentesi utcák, így csak 
az Ételbár előtt ebédre várako-
zó kisebb tömegen kellett átve-
rekednünk magunkat. Nem lát-
tam szemrehányó pillantásokat, 
de nem is nagyon néztem sen-
kire. Békésen sétált előttünk egy 
anyuka három gyerekével. Nem 
tudom, mit gondolhatott ma-
gában. Ő bír hárommal, én meg 
azt az egyet se tudom megnyug-
tatni. Az úton még néhányszor 
megpróbáltam beültetni Ger-
gőt a babakocsiba, sikertelenül. 
10:50-kor telefonos segítséget 
kértem a férjemtől, jöjjön elénk 
a Colosseumhoz, mert nem bí-
rok tovább menni a hisztiző gye-
rekkel, akinek addigra vörösben 
játszott a feje, patakokban csur-
gott róla az izzadság és a könny- 
cseppek. 10:55-kor megérke-
zett Apa, és addigra a gyerek is 
kifáradt. Gyorsan elköszöntem 
a fiúktól, és rohantam a búcsúz-
tatásra, de közben még az aján-
dékot is meg kellett vennem, 
amit előző nap nem sikerült. 
Szerintem megdöntöttem Usain 
Bolt világcsúcsát. 11:05-re meg 
is érkeztem a szerkesztőség-
be, ahol a főszerkesztőm ezzel 
a mondattal fogadott: „Tegnap 
este küldtem egy e-mailt, hol-
nap lesz a búcsúztatás.” 

Baba a fedélzeten

Bölcsisek leszünk

SÜRGŐSEN eladó Szentes, Soós u. 
34. szám alatti kertes családi ház. Akár 
2 család részére is. Tel.: 30/710-4131.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: Kö-
szönöm ismerőseimnek, hogy nem-
régiben történt kerékpárbalesetem 
során segítették gyógyulásom! Haran-
gozóné Éva.

ELADÓ egy hintaszék és egy LG 
márkájú mini hifi, CD magnó, rá-
dió, hangfallal. Jutányos áron. Tele-
fon:30/667-7741

ELADÓ 220 V-os terménydará-
ló, 25 l-es zsírosbödön, 50 l-es üveg-
ballon, 240 l-es fagyasztó- szekrény, 
200l-es fémhordó tetővel, üst fedővel. 
Telefon: 63/364-792

OXIGÉN hegesztőpalack, hegesz-
tőkészlettel eladó. Tel.: 30/481-3842

IDŐS gondozást vállalok. Telefon: 
30/440-0962

JÓGA és Pilates a Body and Soul-
ban. Szentesen a Kossuth L. u. 24. 
szám alatt. Body and Soul közösségi 
oldalon részletes órarend. Telefon: 
30/835-6927

HAJLÍTOTT vázú női 28-as ke-
rékpár, villany kukorica daráló, hát-
támaszos fa kanapé eladó. Telefon: 
63/313-473

MŰANYAG cefrés hordók 120 
literestől- 60 literesig eladók. Tel.: 
30/262-7368

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZ-
TŐ torna gyerekeknek a Klauzál is-
kola tornatermében, 6 éves kortól. 
További info hétfőnként 16 órától a 
helyszínen. Tel.:30/438-8578.

NAGYHEGYEN, a Garázs-Dű-
lő végén 3000 m2 gyümölcsös eladó. 
Villany, víz, fúrt kút (67 m mély), 1 
szivattyúház, 2 faház és egy 10 m2-es 
téglaépület van. A kert 141 m hosszú, 
70 cm mély vízvezeték rendszerrel 
beépített, erről 10-15 méterenként 
csapok ágaznak le. A kertben 6 részre 
osztott csöpögtető rendszerű öntöző-
berendezés működik. Irányár: 2 M Ft 
+ 1 fűthető garázs. Tel: 70/405-6116

TOLÓSÚLYOS mázsa (200 kg-ig), 
üstház üsttel, Robi-52 rotációs kapa 
tartozékokkal, üvegballonok (10-50 li-
terig), használt műanyag cefréshordó 
(120 literes) eladó. Tel.: 30/326-4727

SZENTESI söröző pultost és po-
hárszedőt keres! Jelentkezés fényképes 
rövid bemutatkozó levélben a gepja-
tek@freemail.hu e-mail címen, vagy a 
70/884-3541-es telefonszámon.

NÉGY lakásos társasházban, a 
Honvéd utcában 2,5 szobás lakás, 
kerttel, garázzsal eladó. Tel.:30/445-
0968

SZENTES központjában, csendes 
utcában igényesen felújított, 70m2-es 
két szoba+ebédlős+ 9m2 terasz, tégla-
építésű, földszintes polgári, társasházi 
lakás, tetőtér beépíthetőséggel, garázs 
kialakítási lehetőséggel, sürgősen, 
áron alul eladó. Irányár: 9,8mill. Tel.: 
20/802-6062

NAGYHEGYEN, Kispaté úton, 
1600m2 –es ingatlan eladó, rajta 
1000m2 automatizált fólia, ipari gáz, 
villany 380V, vezetékes víz, fúrt kút, 
kb. 50m2-es palaszín, gyümölcsfák, 
termelésre, telephelynek is kiváló. 
Irányár: 3,6mill. Tel.: 20/802-6062  

JÓ állapotú használt vízcsa-
pok, új törölköző-szárítós radiátor 
(100x45), 11,5 kg gázpalackok eladók. 
Tel.:30/551-0728

20 éves Daewo Tico 2019 áprilisáig 
érvényes műszakival, megbízható mű-
szaki állapotú első tulajdonostól eladó. 
Tel: 70/610-6741

ELADÓ komplett hálószobabútor 
és 220 l-es mélyhűtőszekrény.

TELEFON: 20-419-0805

ELADÓ 4 db Hankook nyári autó-
gumi újszerű állapotban. Méretek: 185 
x 65/14. Telefon: 30/4813-842

RÉGI építésű ház nagy telekkel 
a Rákóczi F. utcában, és fényezett 
hálószobabútor eladó Érdeklőd-
ni:70/504-9189, 30/362-8632

A város központjában eladó fűtött 
garázs, mely vállalkozás céljára is al-
kalmas. Telefon: 06-30-2050132

KISÉRI városrészben 2 szoba össz-
komfortos családi ház eladó. Telefon: 
30/473-7137

ELADÓ egy 50 cm-es Panasonic 
színes tv,  egy Sharp hifitorony, egy 7 
részes (nád) ülőgarnitúra, kis szek-
rény, virágtartók. Tel.: 20/828-9781

16'-OS fiú Delfin kerékpár kitűnő 
állapotban eladó. Tel.: 20/471-1201

KÉZI rotátorral rendelkező sze-
mélyt keresek kiskert rotálásra. Tele-
fon: 63/311-278

TERMÁL fűtésű fólia Esze Tamás 
utca végén eladó. Tel.: 30/928-1551

BELTERÜLETEN Fűthető fólia 
60x8 méteres, és paradicsom támvas 
eladó.

BETON törmelék ingyen elvihető. 
Telefon:30/434-3003

KÉT 10 darabos csészekészlet el-
adó. Telefon:20/237-3193, 63/315-384

INGYEN elvihető a Honvéd utcá-
ból helyhiány miatt egy Infracolor TV 
készülék, és egy régi 2 személyes kana-
pé. Telefon:70/269-7543

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

Hol találkozhat Habsburg 
Ferdinánd középkori pénzér-
méje az utolsó Habsburg ural-
kodó nagyméretű portréjá-
val? Például a Koszta József 
Múzeum restaurátorműhelyé-
ben. Fazekas Gyöngyi restau-
rátor számára az árpádhalmi 
ásatásról bekerült leletanyag 
jelentett kihívást az elmúlt hó-
napokban, de közben az utol-
só magyar királyt, IV. Károlyt 
ábrázoló egészalakos fest-
mény felújításával is elkészült. 
Az újjávarázsolt 100 éves ké-
pet hamarosan a nagyközön-
ség is megtekintheti.

A múzeum megyeházi köz-
pontjában lévő restaurátormű-
helybe lépve a leghangsúlyo-
sabb látnivaló a IV. Károlyról 
készült, két és fél méter magas 
festmény, egyelőre a falnak tá-
masztva. A sarokban becsoma-
golva várja Dorottya, a közép-
kori női koponya, felületén a 
szakembereket lázba hozó fém-
szálas főkötővel, hogy majd a 
fémrestaurátor kezelésbe vegye. 
Dorottyának egyébként Fazekas 
Gyöngyi nevezte el az árpádhal-
mi ásatáson előkerült izgalmas 
leletet, talán azért, hogy ne le-
gyen annyira nyomasztó a közel-
sége. Az asztalon tubusok, vegy-
szerek. – Ahány féle anyag van, 
annyi féle szakembere van a rest-
aurátor szakmának: fém, kő, fotó, 
festmény és még sorolhatnánk. 
Olyan ez, mint a belgyógyász, 
aki alapvetően mindenhez ért, 
de nem műt – magyarázta Fa-
zekas Gyöngyi. Amikor ebben 
az évben a szentesi múzeum-
ban kezdett dolgozni, a műhely 
egyik polcán rálelt egy felteker-
cselt vászonképre, kíváncsiság-
ból kitekerte, s elé tárult egy 

nagyméretű festmény. Így került 
restaurátor kézbe IV. Károly port-
réja. Április óta dolgozott rajta 
Gyöngyi, aki azért is örült a felfe-
dezésnek, mert a festményrest-
aurálás a profilja. Elmondta ma-
gáról, hogy 1991-ben végzett 
a Képzőművészeti Főiskola fes-
tő-restaurátor szakán, 24 évig 
az Országos Műemléki Felügye-
lőségnél és jogutód intézmé-
nyeinél dolgozott, majd öt éven 
át szabadúszó restaurátor volt. 
Idén januárban pályázta meg 
a Koszta-múzeum szakirányú 
munkakörét Budapestről, s azt 
elnyerve, ide költöztek férjével.

Napi feladatokat jelentett szá-
mára az árpádhalmi ásatásról 
beérkező pénzérmék kormegha-
tározása. Ezzel a régész kollégák 
folyamatos munkáját segítette. 
– Amit már egyébként is sejtet-
tek, azt másnapra alátámasz-
totta a vizsgálatom – mondta a 
restaurátor. Könyves Kálmán két 
különböző típusú dénárja, obu-
lusa, vagyis az eltemetett ember 
szájába tett pénzek, azon kívül 
Mátyás király, II. Ulászló, s Habs-
burg Ferdinánd középkori ezüst-
dénárja is a műhely asztalán volt 
kutatás tárgya – így találkozott 
a Habsburgok két dinasztiája a 
műhelyben. A papírvékonysá-
gú, kicsi pénzeknek akkoriban 
nagyobb lehetett a fizetőértéke, 
mint a mai pénznek, mert nem 
volt infláció. Hajkarikák, gyűrűk 
is előkerültek az említett ásatá-
son az elmúlt hónapokban, köz-
tük sodrott, fonott ezüstgyűrűk, 
a ma embere talán nem is tud-
ná ilyen szépen összefonni. E 
műtárgyak restaurálása nagyon 
nagy kihívást jelentett a számá-
ra, árulta el. A fémszálas főkötő 
munkálataihoz a Nemzeti Múze-
um fémrestaurátorától, Lengyel 
Boglárkától kért segítséget, nála 

szakszerű kezekben lesz. 
A fémrestauráláshoz inkább 

laboratóriumi körülmények kel-
lenek, petri csésze, savak, desz-
tillált víz, míg a festmények-
nél a műhely műterem jellege 
a fontos, bizonyos része művé-
szeti alkotás. Ez Gyöngyi való-
di terepe, s mint elmondta, tu-
lajdonképpen nagyon egyszerű 
restaurálásnak nevezhető a IV. 
Károly-kép. – Meglepően jó ál-
lapotban maradt meg, csak a 
tekercselésből adódó kipergé-
sek keletkeztek rajta. A törése-
ket kellett kitömíteni. Kapott 
egy ún. vakkeretet, s megkezdő-
dött az esztétikai helyreállítása. 
A védőlakk, amelyet a festő he-
lyezett el, mostanra megsárgult, 
azt eltávolítottam. Kap egy új vé-
dőlakkot, s díszkeretbe kerülhet 
– részletezte a szakember. – Mű-
vészembereknek kell lenniük a 
restaurátoroknak, alkothatnak 
önállóan, azonban a műtárgy-
hoz alázattal kell hozzányúlni, az 
adott mester jegyei alapján visz-
szaállítani képet – mondta Faze-
kas Gyöngyi.

A festmény szépen megőrizve 
színeit vészelt át mintegy hetven 
évet. Gyöngyi úgy véli, a háború 
után, a negyvenes években ve-
hették le kényszerűségből a fal-
ról, s a Horváth Gimnázium pad-
lásáról, összetekercselt térképek 
közül került be a múzeumba. 
Fény – méghozzá UV-lámpa fé-
nye – derült az alkotó kilétére, s 
az alkotás dátumára is a képen: 
Endrey Sándor festette 1917-
ben, az 1916. december 30-i ko-
ronázás tiszteletére. A Budapes-
ten működő festőt, grafikust 
valószínűleg a korabeli szente-
si városvezetés kérte fel a port-
ré megfestésére. A restaurátor 
kutatásokat is folytat most en-
nek kiderítésére a levéltárban. 
Hamarosan, a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja keretében kiállítják a 
festményt a múzeumban, addig-
ra szeretné összegyűjteni az ere-
detével kapcsolatos információ-
kat. Amiben még nagyon bízik, 
hogy mivel ilyen, egészalakos 
uralkodói portrékat párban volt 
szokás rendelni, egyszer hátha 
előkerül Zita királyné képe is.

A műtárgyhoz alázattal kell nyúlni

A teljes futamidő alatt fix, akciós kamattal. 
THM: 9,3% – 23,1%
Az akció 2017. augusztus 14-től visszavonásig, de legkésőbb 2017. október 1-ig tart. 

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a kölcsönösszeg vagy a futamidő 
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Palicska Irén

Pár hónapja tagja vagyok 
egy közösségnek a Faceboo-
kon. Ez a Szentesianyu, ahol 
a gyermekorvosi rendeléstől 
kezdve a „ki vállal tortasütést” 
kérdésen keresztül, a hová 
menjünk játszani és kirándul-
ni a gyerekkel témán át, a pszi-
chológiáig mindenről olvas-
hatunk, „beszélgethetünk”. A 
csoportot, amelynek már 576 
tagja van, 4 éve hozták lét-
re. Földvári-Nagy Zsuzsival, az 
egyik ötletgazdával beszél-
gettünk a kezdeményezésről 
és arról, hogy milyenek is va-
gyunk mi, szentesi anyukák.

– Hogyan és miért indult el an-
nak idején a Szentesianyu a kö-
zösségi portálon?

– Maga a kezdeményezés 
2013-ban indult, ketten gon-
doltuk ki Márton Andreával. Úgy 
döntöttünk, hogy az adok-ve-
szek csoportokon lépjünk túl 
egy picit, és a szentesi anyák-
nak legyen egy olyan közössé-
ge, ahol minden másról lehet 
beszélni, mint az eladó cuccok-
ról. Szerettünk volna egy ilyen, 
szinte baráti közösséget létre-
hozni, ahol egy kis közösségépí-
téssel és beszélgetésekkel telhet 
az idő.

– Az elmúlt négy évben hogyan 
alakult ez a kis közösség? 

– Maradtunk az online platfor-
mon. Épp most szeretném elér-
ni, hogy a Szentesianyu mag-
ja, vagy aki szeretne eljönni, 
egy közös vacsora és élő beszél-
getés keretében találkozzon is 
egymással. Megnőtt a taglét-
számunk, most már 576-an va-
gyunk, ami azt gondolom, hogy 
nagyon jó. Felöleli Szentes és 
környéke összes olyan anyu-
káját, aki szeret internet közel-
ben lenni, online életet élni. Az 
a célunk, hogy minél többen le-
gyünk és minél jobb témákat ta-
láljunk. 

– Hány aktív tagotok van?
– Épp a múltkor néztem a cso-

port elemzéseit, és az 576 tag-
ból 90-95 százalék aktív, tehát 
aki olvassa a cikkeket, hozzászól 
vagy like-ol. Persze vannak olyan 
hangadók, vagy beszélgető-
sebb emberek, akik tartalmakat 
is megosztanak. Én igyekszem 
nagyon széles körű tartalmakat 
megosztani, esetleg meghök-
kentő, vagy teljesen más irányt 
mutató cikkeket is. Azért, hogy 
egy kicsit témát generáljunk, 
hogy más szemszögeket is lás-
sunk, hogy sok mindenről be-
szélgessünk. 

– Ahogy látom, a témák na-
gyon változatosak. Melyek vol-
tak az elmúlt időszak legnagyobb 
port kavart kérdései? Mi érdekli a 
Szentesianyukat? 

– A kedvenc témám a meg-
felelési kényszer. Mi anyák, át-
csapunk-e mártír anyuba, vagy 
letojom anyuba? Mi az, aminek 
meg kellene felelnünk, mikor va-
gyunk elég jó anyák? Ez egy ál-
landó téma. Hozzám nagyon 
közel áll a pszichológia, ezért 
szoktam ilyen cikkeket is beten-
ni. Gyakori kérdés még, hogy hol 
vásároljunk, hová menjünk ki-
rándulni, játszani? Különböző 
szakemberek elérhetőségei. Na-
gyon sok téma fel szokott me-
rülni. 

– Mennyire valós probléma a 
megfelelési kényszer? Hogy látod, 
milyenek a szentesi anyukák? 

– Mindenki más. Személyesen 
nem tudok véleményt mondani 
az 576 tagról, de azt gondolom, 
hogy nagyon erős a megfelelé-
si kényszer. Mivel kisvárosban 
élünk nagyon fontos, hogy mit 
mutatunk? Fontos elengedni 
azt, hogy mit gondol rólunk a 
másik. Én ebben igyekszem élen 

járni, hogy nem pont az vezérel, 
hogy mit gondol rólam a szom-
széd, hanem a saját utamat já-
rom. Talán ezzel példát tudok 
mutatni.

– Rengeteget kell olvasnod ah-
hoz, hogy kiválaszd a témákat. 
Hol találod ezeket? 

– Nagyon széles spektrumon 
tanultam és tapasztaltam éle-
tem során, és nagyon sok csator-
nára feliratkoztam. A pszicholó-
giát már említettem, ezen kívül 
érdekel a gyereknevelés, korai 
fejlesztés. Ezek megjelennek az 
üzenőfalamon. Tehát nem na-
gyon kutakodom utána, hanem 
készen kapom a híreket. Ami-
ről azt gondolom, hogy a mások 
épülését is szolgálja, és nagyon 
fontos, azokat értelemszerűen 
beteszem a csoportba. 

– A Koraszülöttekért Országos 
Egyesület elnöke vagy, koordiná-
lod a Szentesianyu csoportot, és 
létrehoztad a Szentesi Szívesség 
Közösséget is.

– A Szívesség Közösségben 
lassan 2400 tag van. Azt gon-
dolom, hogy ez is egy nagyon 
jó kezdeményezés, a Szentesia-
nyuval együtt indult. Ezt én hoz-

tam létre egyedül, de azóta van-
nak nagyon jó mentortársaim. 
Szerencsére nem kell moderálni 
a csoportot, önmagától, szépen 
működik. Ott is mindenféle szu-
per dolog létrejöhet, csere-bere 
és hasznos információk. 

– Milyen terveid vannak még a 
Szentesianyuval és a Szívesség Kö-
zösséggel, vagy ezek már mennek 
a maguk útján?

– Igen, gyakorlatilag ezek ön-
járó csoportok. A Szentesianyu 
domaint leregisztráltam még ré-
gebben. Sajnos időm és tehetsé-
gem sincs ezt tovább bővíteni. 
Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 
Bármi elképzelhető. 

– Te, mint Szentesianyu meny-
nyit fejlődtél 2013 óta? Jobb anya 
lettél?

– Mindig arra törekszem, hogy 
jobb anya legyek. Nem tudom. 
Szerintem megfelelő anya va-
gyok. Nagyon sokat engedtem 
el a görcsösségemből. Az én 
gyerekem extrém kis súlyú ko-
raszülöttként jött a világra. Na-
gyon görcsös voltam sok min-
denben.  Ebből rengeteget 
engedtem. Nekem talán ez az el-
engedés volt a fejlődési utam. 

Aktívak a „Szentesianyuk”

Tokácsli Galéria
Szeptember 7-30 között tekint-

hető meg Hoffer Andrea festőmű-
vész, restaurátor és E. Rácz Lász-
ló szobrászművész közös kiállítása.

Városi Könyvtár
Szeptember 12-én, kedden 18 

órakor a  Filmklubban A Szudán el-
veszett fiai című amerikai filmet ve-
títik.

Szeptember 15-én, pénteken 17 
órakor a kajakkal az Atlanti-óceánt 
átevező Szabó Norbert Ádám 
Guinness- és világrekorder Teljes 
szívvel című előadása, könyv- és 
hajóbemutatója lesz. „Kele”, az óce-

ánt átszelő kajak megtekinthető az 
előadás délutánján. 

Galéria Kávéház 
Novák Mihály, szabadkai fo-

tográfus műveiből nyílt kiállítás 
megtekinthető október 2-ig a ká-
véház nyitvatartási idejében.

Petőfi Sándor Iskola
A Szentesi Vendégszeretet 

Egyesület szeptemberi körsétája 
a Petőfi Sándor Iskola évfordulói 
jegyében telik. Az egyesület várja 

az érdeklődőket szeptember 9-én  
16 és 17 óra között az intézmény-
be. A 18:30-tól az ifjúsági házban 
megrendezendő emlékműsor is 
nyitott minden érdeklődő számá-
ra. 

Szentes – Hódmezővásárhely 
Kupa

Szeptember 10-én, vasárnap 
rendezi meg a Hódmezővásárhe-
lyi Tájékozódási Futó Club a Szen-
tes – Hódmezővásárhely Kupa re-

gionális rangsoroló, kétfordulós, 
sprint versenyt. Több kategóriában 
indulhatnak a versenyzők, köztük a 
gyermekekre is számítanak a szer-
vezők. Nevezés és további informá-
ció a csorjaida@t-online.hu címen.

Horváth Mihály Gimnázium 
Szeptember 15-16-án rendezik 

meg az 5. Skabá Fesztivált. A ren-
dezvényt megnyitja pénteken 15 
órakor a Bácskai udvarban Somo-
gyi Szilárd, a Budapesti Operett-
színház rendezője, egykori drámais 
diák. Közreműködik Simon Bog-
lárka, az Operettszínház művésze, 
egykori drámais tanuló.

P r o g r a m a j á n l ó
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„Én csak a javadat akarom, 
ennyivel tartozol nekem, ami-
ért a világra hoztalak” – hall-
juk gyakran kontrollmániás 
édesanyák szájából, akik igye-
keznek sakkban tartani fel-
nőtt fiaikat. Sokan keverik ösz-
sze az önzetlen szeretetet az 
önző ragaszkodással, pedig 
ezzel csak családjukat fosztják 
meg a boldogságtól. A témá-
ról dr. Kádár Gabriella pszicho-
lógust kérdeztük. 

– Hogyan és mikor lesz egy óvó, 
védő, féltő édesanyából házi sár-
kány? Hol kell keresni a probléma 
gyökerét? 

– Mint általában minden fel-
nőttkori jelenségnek a gyöke-
rei akár a saját gyerekkorra, akár 
a családból hozott mintákra ve-
zethetők vissza. Amikor ilyen 
szülő-gyerek kapcsolattal ta-
lálkozunk, akkor egyrészt meg 
szoktuk nézni, hogy vajon az 
anya milyen szülői támogatást, 

neveltetést kapott, Illetve, ami-
kor a fiú kicsi volt, milyen élet-
helyzete volt? Nagyon gyakran 
előfordul, hogy például egy rossz 
párkapcsolat van mögötte, és az 
anya a fián keresztül tud csak ér-
vényesülni, valamilyen kapcsola-
tot kialakítani. 

– Mindez magyarázatot adhat 
arra, hogy miért van mostanában 
annyi harmincas szingli férfi? 

– Igen, ezt nagyon sokszor lát-
hatjuk. Nekem is van fiam. Az 
anya-fiú kapcsolat nagyon kü-
lönleges és szoros lehet. A kisfi-
úk nagyon tudják szeretni az 
anyukájukat. Ha ehhez jön egy 
ilyen önző ragaszkodás az anya 
részéről, akkor a fiúk erre nagyon 
ráéreznek, és bármit megtenné-
nek azért, hogy anyunak megfe-
leljenek. E mögött gyakran az áll, 
hogy az édesanyának egyébként 
üres lenne az élete, és csak a fián 
keresztül tudja valamilyen szin-
ten tartani magát, és értelmet 
találni az életben,

– Fontos kérdés az elszakadás 

a szülőktől, de mikor időszerű? Az 
önállóság boldoggá tesz, mégis 
nehéz meglépni. 

– Azt gondolom, hogy érde-
mes lenne a harmincas évek 
előtt némi önállóságot kipró-
bálni a felnőtt embereknek. Az 
a tapasztalat, és gyakran van-
nak a klienseim között is olya-
nok, akik bizony, ha addig nem 
tették meg, azután már ott is ra-
gadnak. Egyáltalán nem tudnak 
elszakadni a szülőktől, és szépen 
együtt fognak megöregedni. 
Vagy ha nem, akkor ugyan lesz 
partnerük, esetleg saját család-
juk, de ez a bizonyos mama min-
dig bele fog szólni az életükbe. 

– Nagyon kényelmes ez a „Ma-
ma-hotel”. Sok 30-as szingli férfi, 
de párkapcsolatban élő is jól érzi 
magát otthon. A férfiak ellustul-
hatnak: miért pakoljon el maga 
után, ha a mama ezt megteszi?

– Így van, és nagyon gyakran 
ha lesz párjuk, feleségük, ugyan-
ezt várják el tőle. Ez hosszú tá-
von párkapcsolati konfliktushoz 
vezethet. Hiszen a mai modern 
világban, ahol a férfiak és a nők 
is dolgoznak, az a minimálisan 
elvárható, hogy otthon közös 
munkamegosztás legyen. 

– Az anyósoknak ezerféle típu-
sa van. Fellelhetőek köztük tün-
dériek, kioktatók, sárkányok, ta-
nítók. Talán elmondható, hogy 
valamilyen módon minden anya 
szerelmes a fiába. Nőként ezt ho-
gyan tudjuk kezelni?

– Ez nagyon kényes kérdés. Ha 
ez nem egészséges kapcsolódás, 
ami egy átalakult anya-fiú vi-
szony, hanem az előbb említett 

kóros ragaszkodásról van szó, 
akkor nagyon kevés esélye van 
a menynek, hogy ezt a kapcso-
latot befolyásolni tudja. Abban a 
pillanatban a férfi azt érzi, hogy 
választania kell, hogy anya vagy 
a feleségem? Ez lehetetlenné vá-
lik számára. Illetve egy nagyha-
talmú anya esetén, valószínűleg 
inkább arra az oldalra fog áll-
ni. Szerencsére létezik egészsé-
ges viszony is, ahol meghúzzák 
a határokat, és támogató háttér-
tényezőként van jelen az anyós.

– Egy meny hogyan álljon pél-
dául egy „sárkány” anyához? 
Mennyire legyen megértő, segítő-
kész? Melyikük nyisson?

– Ha ez a párkapcsolat elején 
kiderül, akkor szerencsés hely-
zetben vagyunk, mert rögtön 
tisztázni lehet a szabályokat. 
Ha ez jól működő párkapcsolat 
és szeretet van a két ember kö-
zött, akkor van esély, hogy a férfi 
partner megérti. Ilyenkor na-
gyon fontos meghúzni a hatá-
rokat, hogy ez a saját családunk, 
ide vendégként érkezik az anyós. 
Nagyon gyakran lehet látni pél-
dául, hogy kulcsot kap a lakás-
hoz, szabad bejárása van. Bármi-
lyen helyzetben, bármikor rájuk 
nyithat, rendet rakhat, föltaka-
ríthat. Ezeket érdemes az elején 
tisztázni. Ha ez sikerül, akkor on-
nantól kezdve lehet egy támo-
gató, szeretetteli kapcsolat.

– Sajnos ez szét is szedhet kap-
csolatokat.

– Ez így van. Ha ezt nem sike-
rül megtenni, nagyon súlyos ká-
rokat okozhat, és bizony véget 
vethet párkapcsolatoknak. 

Csöpike néni mindjárt az érett-
ségi után, 1953 augusztusában ke-
rült a szentesi főpostára. Fiatalos 
lendülettel, tenni akarással kezd-
te a munkát. Először telefonkez-
elő volt, majd felvételesként bi-
zonyította rátermettségét. Rövid 
időn belül forgalmi előadó lett, 
ami nagy szó volt, hiszen a forgal-
mi előadó munkája igen összetett. 
Foglalkozott iktatással, panaszos 
ügyfelekkel, intézte a munkatár-
sak ügyes-bajos dolgait.

Példaként áll mindannyiunk 
előtt, amilyen végtelen türelem-
mel bánt az emberekkel. Számára 
mindenki ügye egyformán fontos 
volt, nem tett kivételt senkivel. Ked-

vességét, segítőkészségét meg- 
tapasztalhatta, aki kapcsolatba 
került vele.

Az is követendő számunkra, 
hogy bármilyen probléma is adó-
dott, Ő mindig a megoldást keres-
te, soha nem bújt kifogások mögé.

A szakmai fejlődését is fontos-
nak tartotta, képezte magát, így a 
postatiszti tanfolyamot is sikerült 
elvégeznie. Igényes volt a mun-
kájára éppúgy, mint a megjele-
nésére. Mindig csinosan és szé-
pen fésült frizurával jött dolgozni, 
mintha akkor lépett volna ki a fod-
rászüzletből.

Lelkiismeretes, odaadó munká-
ját a posta több alkalommal is ki-

tüntetéssel ismerte el: 1962-ben a 
Szakma Ifjú Mestere arany fokoza-
tát kapta meg, majd 1963-ban és 
1981-ben Kiváló Dolgozó lett.

41 dolgos év után 1994. decem-
ber végén ment nyugdíjba. Csöpi-
ke néninek a posta az élete volt. 
Nem is szakadt el munkahelyétől 
soha, hiszen nyugdíjasként is he-
tente többször bejárt a postára, 
hogy megvegye kedvenc újságait. 
Ilyenkor mindig volt egy-két ked-
ves szava az ismerős postásokhoz, 
régi ügyfelekhez. Megosztotta ve-
lünk örömét, bánatát.

Az elmúlt hónapokban nagy 
büszkeséggel mutatta a kis unoká-
járól, Fannikáról készült képeket, 

akinek a születése Csöpike néni 
életének egyik fénypontja volt.

Csöpike néni 2017. augusztus 
20-án végleg megpihent. Hiányoz-
ni fog, hogy nem jön be többet 
hozzánk a postára, de mi emléke-
zünk rá.

Hemingway szavaival búcsú- 
zunk Tőle:
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk, hogy mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak”

Csöpike Néni! Nyugodjon 
békében!

Szentes, 2017.08.28.
Borsos Ibolya postavezető

Sárkány anyák, papucs fiúk

Búcsú Szabó Lászlóné Csepregi Franciskától
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Amikor egy új közösségbe 
csöppentek – legyen az isko-
lai csoport vagy munkahely –, 
akkor elkerülhetetlen, hogy a 
kollégákkal a munkahelyen 
kívül is szervezzetek közös 
programot. Ezt hívják csapat-
építőnek, mely már napjaink-
ban túlmutat a kocsma-, vagy 
vendéglőlátogatáson. 

A munkahelyen kívül eltöltött 
idő arra is szolgál, hogy jobban 
megismerjétek egymást, és kö-
zös élményeket szerezhettek. 
Ha kicsit kreatívabbra vágytok, 
adunk pár ötletet, hol építsétek 
a csapatot.

Adrenalinlöket
Először talán idegennek tűn-

het, de nagyon mozgalmas és 
izgalmas program, ha a kollé-
gákkal a csatateret választjátok. 
Nem kell semmi rosszra gon-
dolni, olyan békés összecsapás-
ra gondolok, mint a paintball, az 
airsoft vagy a lézerharc. Az ilyen 
játékok alkalmával nemcsak jól 

szórakoztok, de mozogtok és 
kaptok mellé egy kis adrenalin- 
fröccsöt is.

Karitatív program
A csapatépítés nem feltétle-

nül arról szól, hogy nagyon jól 
szórakozzunk, mások segítését 
is előtérbe helyezhetjük. A kari-
tatív tevékenységek még kevés-
bé terjedtek el hazánkban, in-
kább a multiknál kezd divatossá 
válni, hogy ilyen jellegű progra-
mot szerveznek az alkalmazot-
taiknak.

Vannak cégek, amelyek kife-
jezetten azzal fog-
lalkoznak, hogy 
munkahelyi kö-
zösségeknek szer-
veznek egyszerű, 

szaktudást nem igénylő fi-
zikai munkákat, mint játszótér- 
és fejlesztőpark építése, virágül-
tetés, parkosítás, felújítás, építés. 
Vagy olyan élményprogramo-
kat, mint közös nordic walking 
Down-szindrómás embertársa-
inkkal vagy alkotómunka autis-
ta fiatalokkal.

Czakó-Kádár Viktória

A Szentesi Egészségfejlesz-
tési Iroda már második alka-
lommal rendezi meg az EFItt 
Sportnapot szeptember 30-
án, ahol az EFI trénerei mel-
lett a város egyéb csoportos 
órát tartó edzője is képviselte-
ti magát.  

A legutóbbi alkalommal is-
mertettük irodánk térítésmen-
tesen igénybe vehető mozgás-
programjainak vezetőit, most 
pedig következzenek azok, akik 
heti rendszerességű óráikkal rend-
szeresen megmozgatják a Szentes 
és környékén élő lakosságot, nem 
is akárhogyan. 

Gombás Gabit sokaknak már 
nem kell bemutatni, a szakmai-
lag maximálisan felkészült, ener-
gikus, baráti hangvételű óráiról hí-
res edzőt, akinek foglalkozásain 
valamennyi korosztály megtalálja 
a neki szükséges mozgásformát. 
Rendezvényünkön bemelegítő 
jelleggel deepWORK órát tart, ami 
garantáltan megadja a nap han-
gulatát. Mi is ez a mozgásforma? 
Ez egy mindenre kiterjedő funk-
cionális tréning, mely minden 
sportág legjavából építkezik. Az 
egyszerűbb gyakorlatok felől ha-
lad az intenzívebb mozdulatokig. 
Rendkívül áthatóan mozgatja át 

a testet, miközben pozitív energi-
ával tölt fel. Azoknak akik szeretik 
feszegetni a határaikat, remek óra-
típus lehet a deepWORK.

Aradiné Kati elhozza számunk-
ra a zumba minden lendületét, rit-
musát és hangulatát. A latin rit-
musokra épülő mozgásforma 
olyan ismert táncok alaplépéseit 
tartalmazza, mint a salsa, meren-
gue, flamenco vagy a reggaetón. 
Kati és csapata másodpercek alatt 
képes olyan buli hangulatot vará-
zsolni a színpadra, hogy a résztve-
vők többsége elfeledkezik arról, 
valójában tornázik. Szuper moz-
gásforma ez azoknak, akik szeret-
nek táncolni és mindezt szeretnék 
egy jó hangulatú csapatban meg-
tenni.

Bagi Alexa nem csak a karaté-
ban elért igen magas szintű ered-
ményeiről híres városunkban, ha-
nem a hobbisportolók részére 
tartott Nippon Zengo, DORS és 

alakformáló óráiról is. A Wellness 
Colosseumban a hét minden nap-
ján más óratípussal örvendezte-
ti meg csapatát. A második EFItt 
Sportnapon alakformáló órát tart, 
ami magába foglalja azokat az 
erő-állóképességet fejlesztő gya-
korlatokat, melyekkel a teljes test 
átmozgatása érhető el. Érdemes 
már előre bekészíteni az 1-2 kg-os 
súlyzókat vagy 2db fél literes pa-
lackot a tornára, melyekkel még 
hatékonyabbá tehető az edzés.

Dr. Muzsik Réka (képünkön) neve 
sem ismeretlen, akár élsportról, 
akár szabadidősportról beszélünk. 
Sportnapunkon egy igen különle-
ges óratípust fog bemutatni. A bo-
dyArt mozgásanyagának alapját a 
jóga adja, melyhez hozzákapcso-
lódik egy speciális légzéstechnika 
is. Az órán egyszerre találkozha-
tunk lassabb és gyorsabb moz-
dulatokkal, illetve nyújtó és lazító 
hatású gyakorlatokkal is. Az órán 

való részvételhez szükség lesz po-
lifoam vagy jóga szőnyegre. 

Végül, ahogyan ez már koráb-
bi írásaimból is kiderült, irodave-
zetőként és edzőként is a meg-
előzés híve vagyok. Az általam 
vezetett aerobik órák mellett a 
megelőző jellegű gerinctornát és 
nyújtást is oktatom, mindezekből 
egy kis ízelítőt adok a Sportnapon. 
Ez a tréning kiválóan alkalmas az 
alapvetően egészséges emberek 
számára, ha a mai ülő életmódból 
adódó gerincpanaszok és az azok-
ból adódó hát és derék fájdalmak, 
rossz tartás megelőzésére, meg-
szüntetésére gondolunk. A lénye-
ge a gerinc működésében résztve-
vő izmok megerősítése, nyújtása, 
a stabilitásunkért felelős mély há-
tizmok trenírozása és az egyensú-
lyunk fejlesztése. Az óra a nyújtó 
gyakorlatok révén mentálisan ki-
kapcsol, az erősítő gyakorlatok ré-
vén pedig alakunkat formálja. 

Rendezvényünk célja, hogy a 
Szentes és környékén élő felnőtt 
lakosság  megtalálja azt a mozgás-
formát, ami számára kényelmes, 
szórakoztató, elérhető és hosszú 
távon végezhető. 

Elfogadta felkérésünket Ka-
tus Attila, aki tudása legjavát ígéri 
Sportnapunkra. 

Bízunk benne, hogy minél töb-
ben leszünk és meg tudjuk mu-
tatni, hogy Szentes hobbisporto-
lói milyen nagy számban vannak, 
akik részvételükkel tombolasorso-
láson is részt vehetnek az értékes 
nyereményekért. 

Fitten ősszel is! 

Kreatív csapatépítő

TRENDI 
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Birsalmasajt
Hozzávalók: Birsalma, cukor, 

citrom, fahéj, víz.
Elkészítés: A birsalmákat tel-

jesen tisztára megmossuk, eset-
leg egy körömkefe segítségével 
jól átdörzsöljük. Kivágjuk a hibás 
részeket, kettévágjuk, feltesszük 
főni annyi vízben, amennyi elle-
pi. Főzési idő kb. 30 perc.

Amikor puhára főtt, eltávolít-
juk a nem kívánt részeket, mag-
házát, azután összeturmixoljuk, 
és újra feltesszük főni a cukorral (1 kg péphez 70 dkg cukrot számo-
lunk, de függ attól, mennyire érett a birs), és legalább negyed órá-
ig lassú tűzön főzzük. Adjuk hozzá a citrom levét, hogy ne oxidá-
lódjon, fahéjat, ízlés szerint ízesítsük. A sűrű masszát nem túl forrón 
fóliával kibélelt őzgerinc formába öntjük, és hagyjuk dermedni leg-
alább 1 napot. A formából kiborítva hagyjuk szikkadni, amíg ki nem 
szárad, közben megforgatjuk, előbb szárad. Alufóliába csomagolva 
jó ideig eláll.

Született:
Marton Andrásnak és Jani-

ga Lillának (Szentes, Széchenyi 

I.u. 16.) Anna (képünkön), Mácsai 

Krisztiánnak és Jakab Katalinnak 

(Szentes, Hétvezér u. 2.) Henriett 
Katalin nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Dr. Sallai Gergely (Szentes, Kiss 

E. u. 75.) és Dr. Szabó Viktória Do-

rina Nagykőrös, Kárpát u. 1/A) 

(képünkön).
Elhunyt:
Szécsi Gábor (Szentes, Ürge 

u. 35.), Vincze Imréné ( Szentes, 

Derzsi K. J. u. 30.), Almási Lász-

ló(Szentes, Pöltenberg E. u. 22.).

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 
óráig, hétvégén és ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásár-
helyi út 30. szám alatt tartanak ügyeletet. Telefon: 30/708-7183, 06-
63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje: 15 órától 17 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügye-
leti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosz-
tálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: szeptember 11-18. Pingvin Patika (Szen-
tes, Nagyörvény u. 59.) hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig. Szomba-
ton 7.30-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 
70/563-51-39

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

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:

Szeptember 11-15.
Hétfő

A menü: Lebbencsleves,
Rántott karaj, kelkáposzta főzelék

B menü: Paradicsomleves,
Csirkemell bacon pólyában, 

kukoricás rizs
Napi desszert: Csokikrémes palacsinta

Kedd
A menü: Vegyes zöldségleves,

Csevapcsicsa, vagy Császár roston, 
sült burgonya

B menü: Zellerkrémleves,
Zúzapörkölt, tészta

Napi desszert: Gyümölcs rizs
Szerda

A menü: Lencseleves virslivel,
Sertéspörkölt, köményes burgonya

B menü: Csirkebecsinált leves,
Milánói lasagne

Napi desszert: Gundel palacsinta
Csütörtök

A menü: Korhelyleves,
Stefánia vagdalt, tökfőzelék

B menü: Zöldbableves,
Csirkemell szezámos bundában, rizibizi

Napi desszert: Házi krémes
Péntek

A menü: Húsleves cérnametélttel,
Sertésszelet vadász raguban, tészta

B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Gyros tál

Napi desszert: Gesztenyepüré

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.; 
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
INFO@GALERIAKAVEHAZ.HU

KOS Ha kritikus meg-
jegyzéseket kapsz a kol-
légáidtól, ne törődj vele! 
Kizárólag a közeli barátok, 
családtagok véleményére hallgass.

BIKA Most fordul a kocka, gyor-
sabban tudsz haladni bizo-
nyos ügyekkel. Megtalálod 
a jobb érveket is, ha valamit 
keresztül akarsz vinni.

IKREK Innentől kezdve számíthatsz 
a segítségre, és jól meg 
tudsz birkózni a minden-
napok kihívásaival. Min-
den tetted nagyobb je-
lentőséget kap.

RÁK Hallgass az ösztöneidre, azok 
most csalhatatlanul meg-
mutatják az utat a döntés-
helyzetekben. Ennek meg-
felelően számíthatsz arra, 
hogy sikeresen tudsz majd előre ha-
ladni.

OROSZLÁN Ponto-
sabb leszel, jobban oda 
tudsz figyelni a pénz-
ügyekre, és egy kedvező 
üzleti lehetőség is adód-
hat, ami hosszú távú 
anyagi biztonságot ígér.

SZŰZ A karrieredben hir-
telen váltásra lehet lehető-
séged, de csak akkor tudsz 
előrejutni, ha veszed a fá-
radtságot, és már előre bele-
tanulsz leendő szerepedbe.

MÉRLEG A családi te-
endőid egy kissé terhes-
nek érezheted. Próbálj 
meg kicsit több szabad-
ságot kiharcolni magadnak, akkor a 
fennmaradó időben annál jobban fog-
játok élvezni egymás társaságát.

SKORPIÓ A héten kü-
lönösen jól tudsz dolgoz-
ni, és inkább még vissza is 
kell fognod magad! Tartsd 
tiszteletben a saját határaid, különben 
túlhajthatod magad!

NYILAS Most minden 
vágyad az, hogy meggaz-
dagodj, és erre ugyancsak 
rákényszerítenek a körül-
ményeid is: egy társulás vagy ottho-
ni gondok miatt fokozott költekezésre 
kényszerülhetsz.

BAK Lényegesen köny-
nyebben kapod meg azt, 
amit valóban akarsz. Túl 
sokat morfondírozol egy 
problémán, ám ezzel csak a saját éle-
ted nehezíted meg.

VÍZÖNTŐ Ezen a héten jó 
lapjaid lesznek. Sok minden 
elsőre sikerül majd, tudásod-
dal és szakértelmeddel jó be-
nyomást tehetsz a többiekre.

HALAK A hét esélyt kí-
nál arra, hogy valami újat 
tanulj. Továbbképzésen ve-
hetsz részt, vagy elkezd-
hetsz egy tanfolyamot is.

HOROSZKÓP
Szeptember 8-14.

Családi
eseményekBurgonya 100-130 Ft/kg, új répa 150-

200 Ft/cs, gyökér 670 Ft/kg, zeller 200 
Ft/db, petrezselyem 50 Ft/csomó, ka-
por 80 Ft/cs, hegyes erős paprika 50-
80 Ft/db, fehér paprika 250-350 Ft/kg, 
lecsópaprika 150 Ft/kg, lecsóparadi-
csom 150-250 Ft/kg, paradicsom 280-
300 Ft/kg, vöröshagyma 150 Ft/kg, 
fokhagyma 1500-2500 Ft/kg, tojás 35-
40 Ft/db, piros retek 200 Ft/cs, fürtös 
uborka 200 Ft/kg, kígyóuborka 450 Ft/
kg, eltenni való uborka 280 Ft/kg, sa-
láta 190-250 Ft/db, kelkáposzta 350 
Ft/kg, fehér káposzta 200-250 Ft/kg, li-
lakáposzta 280-350 Ft/kg, tök 100-150 
Ft/kg, lilahagyma 350 Ft/kg, cékla 250 
Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg, padlizsán 
280 Ft/kg, cukkini 280 Ft/kg, patisszon 
250 Ft/kg, nektarin 280-350 Ft/kg alma 
250-300 Ft/kg, banán 400 Ft/kg, citrom 
700 Ft/kg, karfiol 490-550 Ft/kg, kara-
lábé 150 Ft/db, őszibarack 280-350 Ft/
kg, főznivaló kukorica 50-100 Ft/db, 
sárgadinnye 280-300 Ft/kg, ringló 200 
Ft/kg, szilva 200 Ft/kg, szőlő 600 Ft/kg, 
eltenni való dinnye 300 Ft/kg.

PIAC
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Labádi Lajos

A reformáció félévezredes ün-
nepe alkalmából minden hó-
nap utolsó vasárnapján előadás 
hangzik el a Református Nagy-
templomban a témával kapcso-
latban. Az elmúlt héten az egy-
kori iskolákról, és a nevesebb 
iskolamesterekről, professzorok-
ról, tanítókról esett szó, vetítéssel 
egybekötve. Az alábbiakban eb-
ből adunk tömör összefoglalót.    

A bevezető részből kiderült, 
hogy a szentesiek az 1540-es 
évek második felében tértek át a 
református hitre. Valószínűleg itt 
is a Tisza-vidék reformátora, Sze-
gedi Kiss István prédikátor volt 
az, aki megnyerte a lakosságot a 
hitújításnak, de ebben tevékeny 
szerep jutott a határbeli földbir-
tokosoknak: Dóczy Miklósnak és 
Mágócsy Gáspárnak is. 

A korai időkben Szentesen a 
népoktatás ügyének felkarolá-
sa a református egyházhoz kö-
tődött. Bizonyosra vehető, hogy 
szűkebb körben már a XVI. szá-
zad végétől folyt valamilyen szin-
tű oktatás, különösen a törökök 
kiverése után. Ekkoriban a te-
lepülésen 50–60 család lakott, 
kb. 300–360 családtaggal. Egy-
háztörténeti munkákból tudjuk, 
hogy „Elődeink az iskolákat min-
denkor az egyház veteményes 
kertjének tartották, ezért azok-
ra minden időben nagy gondot 
fordítottak… Idővel a jó tanítók 
megkedveltették a tudományo-
kat, s a földművelő ember is szí-
vesen adta gyermekét iskolába.” 

A XVIII. századtól a létszámá-
ban megnőtt és anyagiakban 
megerősödött egyházközség 
mind nagyobb gondot fordított 
arra, hogy iskolájának élén meg-
felelő felkészültségű tanítók állja-
nak. 1747-ben elhatározta, hogy 
minden második esztendőben 
a Debreceni Református Kollé-

gium legjobb előmenetelű ifjai 
közül meghív egyet-egyet „isko-
lamesternek”. Az első Mák János 
volt, kinek vezetése alatt az isko-
la csakhamar felvirágzott. Már a 
XVIII. sz. elejétől említenek a for-
rásaink leányiskolai tanítókat is. 
Később a leányok képzését ösz-
szekötötték a kántori-, ill. a káplá-
ni hivatallal. Az iskoláztatás szigo-
rúságát jelzi, hogy 1764 tavaszán 
kihirdették a templomban, hogy 

aki nem járatja gyermekét isko-
lába, annak semminemű halottja 
tisztességesen el nem temettetik, 
sem az olyan gyermeknek az úr-
vacsora ki nem szolgáltatik. Vagy-
is a szentesi egyházközség ezzel a 
rendeletével több mint 100 évvel 
megelőzte a tankötelezettséget 
előíró 1868. évi Eötvös-féle nép-
iskolai törvényt.   

E korai időben az elemi iskolák 
egészen 1819-ig háromosztályo-

sak voltak. Ennek elvégzése után 
a továbbtanulók „deák oskolába” 
mehettek, hogy magasabb tudo-
mányokra tegyenek szert. A tehe-
tősebb eklézsiákban 1819 őszén 
bevezették a 4 osztályos elemi is-
kolát. A szentesi református egy-
ház elemi iskoláiban 1827-től 
indították el a 4. osztályt. A le-
ányiskolák viszont 1874-ig három 
évfolyamúak voltak. Az oktatás-
ra fordított figyelem meghozta az 
eredményét. A szentesi reformá-
tus egyház iskolái olyan kitűnő-
ek lettek, hogy a tiltás ellenére a 
katolikus szülők is gyakran adták 
gyermekeiket református iskolá-
ba. A későbbiekben a reformá-
tus iskolák színvonala követendő 
példává vált a többi felekezeti is-
kolák számára is! 

Az egyháztörténeti krónikák 
feljegyzéseinek köszönhetően, 
az egykori szentesi református is-
kolák helyét a XVII. század végé-
től nyomon tudjuk követni. A fiúk 
régi iskolája a bíróság mai épüle-
tének déli végénél, a Kurca-par-
ton volt, az ősi katolikus temp-
lom és az uraság tömlöcháza 
között. A leányiskola kezdetben a 
templom mellett egy magánház-
ban működött, majd 1732-től át-
költözött a templommal szembe-
ni telekre, nagyjából a jelenlegi 
Szent Erzsébet Katolikus Ált. Isko-
la déli részébe. Amikor 1747-ben 
a templomot, paplakot és iskolá-
kat legfelsőbb rendeletre át kel-
lett adni a katolikusoknak, a re-
formátus fiú- és leányiskolák új 
helyre kerültek. 

(Folytatjuk)

A reformáció 500 éves évfordulójára

Korai szentesi református iskolák
és tanítómesterek – I. rész

A Daniel Keyes regény témá-
ja egy pszichiátriai betegség, a 
„többszörösen hasadt szemé-
lyiség”, amelyet az író mindvé-
gig krimiszerűen izgalmas cse-
lekményben fejt ki, egészen a 
megnyugtató befejezésig. 

A cselekmény egy válsághely-
zettel kezdődik: Sally egyik énje, 
Nola az entellektüel-hippi festő, 
immár sokadszor, öngyilkossá-
got akar elkövetni. Ezúttal a ten-
gerbe akarja veszíteni magát, de 
amikor a parton csavargók meg 
akarják erőszakolni, előbújik be-
lőle Jinx, a vad, deviáns, karatés 

lány, és szétveri őket, Sally pedig 
a pszichiátriai osztályon tér ma-
gához (az eseményeket negye-
dik személyisége, a józan és ked-
ves Derry mondja el). Csak ekkor 
tudjuk meg, kiről is van szó: Saly-
ly Porter 29 éves, elvált, házassá-
gából két tízéves ikre van, akiket 
apjuknak ítélt a bíróság, bár Saly-
ly tartásdíjat kap. Sally, aki addig 
mindig megpróbálta eltitkolni 
saját maga előtt is súlyos prob-
lémáját, ezután a megdöbbentő 
élmény után végre pszichiáter-
hez fordul, és doktor Ash kezd el 
foglalkozni vele. A továbbiakban 

párhuzamosan folyik a kezelés 
és Sally mindennapi élete, amely 
a személyiségváltozások miatt 
teli van zűrös kalandokkal és ve-
szélyekkel. Amikor pincérnő-
nek áll be egy zenés vendéglő-
be, megjelenik ötödik alteregója 
is, Bella, aki életvidám, csábító, 
énekes- és táncosnő. Se szeri, se 
száma a kalandoknak ebben az 
ötösfogatában, mechanizmusuk 
azonban mindig azonos: válság-
helyzetben az éppen felszínen 
lévő személyiség hirtelen átadja 
helyét valamelyik másiknak. Eb-
ből persze sok kalamajka támad.

Könyvajánló – Az ötödik Sally 

Szegedi Kiss István prédikátor
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Olyan lesz a jövő, 
mint amilyen a ma iskolája”. (Szent-Györ-
gyi Albert)

Múlt heti nyertesünk: Vida Márta. Nye-
reménye a kertvárosi Füsti Cukrász-
da 1600 Ft-os utalványa. Ezen a héten a 
Zene-Világ-Zene Graffiti koncertsorozat 
szeptember 23-i Aurora koncertjére sor-
solunk ki egy páros belépőt.

Megfejtéseiket telefonszám feltünteté-
sével küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Radnóti Miklós őszről szó-
ló verséből idézünk (folytatás sorrendben a 
függőleges 39. és a vízszintes 31. számú so-
rokban). 13. Kamra jelzője is lehet. 14. Föld-
történeti kor, kb. 55 millió évvel ezelőtt kez-
dődött. 15. Shakespeare királya. 16. Felsőfok 
jele. 17. Az emlékezési képesség részleges 

vagy teljes hiánya. 19. Vajdasági település. 
20. Lángol. 21. Menten vége! 22. Az SZTK 
elődje. 23. Szent Ilona-szigeti gépkocsik jel-
zése. 25. Távolabbra mutató szó. 26. Vizsgál, 
szimatol. 29. Ródlira. 31. Az idézet harmadik 
sora. 39. Mi? – oroszul. 40. Áradó egynemű 
hangzói. 41. Becézett Ilona. 42. Oktatási in-
tézmény. 43. Hézag, nyílás. 44. Végtelen ár-
lap! 47. Ellek! 49. Orosz folyam. 50. Bor ké-
szül belőle. 52. Ragadozó emlősei. 54. Város 
a Dunakanyarban. 56. Konyhai ruházat. 59. 
Szintén. 60. Talmi. 61. Formásat. 64. Macska-
király. 67. Sportöltözet. 68. Aprókockás hús-
étel. 70. …on (nemesgáz). 71. Ellenszegülé-
se, elutasítása.

Függőleges: 1. Bátortalan. 2. Vegyít. 3. Le-
vegő régiesen. 4. A hassium vegyjele. 5. Taga-
dószó. 6. Hegedű tartozéka. 7. Ételízesítők. 8. 
Fordítva: zamatát. 9. Bella István versgyűjte-
ménye: … Máni naptára. 10. Rangjelző elő-
tag. 11. Aromás növényi forrázat. 12. Magyar 

színész (József ). 17. A szabályostól eltérő je-
lenség, rendellenesség. 18. Konyhai vagy 
ebédlői bútordarabka (gyermekek részére). 
21. Memória része! 24. Testrész. 27. Fafúvós 
hangszerek. 28. Megkevert Zala! 29. Sánco-
ló egynemű hangzói. 30. Nyilvánosan hoz-
záférhető. 32. Totó azonos hangzói. 33. Or-
dacsehi határai! 34. A judaizmus és az iszlám 
vallás egyik prófétája a Bibliában. 35. Disz-
nót vág. 36. Párosan: Calais! 37. Érintő. 38. Ti-
zenkét óra körüli csapadék. 39. Az idézet má-
sodik sora. 45. Fordított küldönc. 46. Női név. 
48. Kotyvalék. 51. Duplán apró cukorka. 53. 
Sertésaklod. 54. Ruhát készít. 55. Női hajvi-
selet (hosszú hajfonat). 57. Fej nélküli cékla! 
58. A bor zamata. 62. Jelenleg is működő, tit-
kosan szerveződő társaság neve az Amerikai 
Egyesült Államokban, röviden. 63. Fél státus! 
65. Cafrang eleje! 66. Toronyban van! 67. Elüt 
a többitől. 69. Gátpartok! 72. Igal határai. 73. 
Zenekezdet! 74. Nem ez!

Beküldendő sorban a vízszintes 1., füg-
gőleges 39. és a vízszintes 31. számú so-
rok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Szeptember 11-17.

Hétfő – Zöldborsóleves,
A menü:  Görögös csirkeragu, 

rizs köret
B menü:  Gombapaprikás, 

galuska 
C menü:  Sajtos-sonkás 

töltött borda, 
rizs köret, 
savanyúság

Kedd – Daragaluska leves,,
A menü:  Finomfőzelék, 

fasírozott
B menü:  Natúr halfilé, 

citrommártás, 
rizsköret

C menü:  Holstein szelet, 
burgonya, 
savanyúság

Szerda – Pirított tésztaleves,
A menü:  Tarhonyás hús, 

savanyúság
B menü:  Magyaros csirkemáj, 

burgonya
C menü:  Gombás töltött 

borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Hagymaleves
A menü:  Francia sertésborda, 

savanyúság

B menü:  Füstölt tarjás töltött 

borda, vegyes köret, 

savanyúság

C menü:  Rántott sajt, 

rizs köret, 

tartármártás

PénteK – Gulyásleves

A menü:  Túrós tészta

B menü: Aranygaluska

C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, 

savanyúság

Szombat – Gyümölcsleves,
Sertésszelet parasztosan, 
rizsköret

VaSárnaP – Húsleves,
Sajtos-sonkás töltött 
csirkemell, hasábburgonya, 
savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 1000 Ft/menü. 

A és B menü ára heti előfizetéssel 750 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 800 Ft. 

C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 520 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446
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Sebők Tamás

A megyei I. osztályú labda-
rúgó bajnokság 2017-2018-
as szezonjának második hazai 
mérkőzésén is megszerezte a 
3 pontot a Szentesi Kinizsi 
SZITE férfi labdarúgó csapa-
ta. Némethy László tanítvá-
nyai a Pusztai László Sporttele-
pen arattak 3 gólos győzelmet 
az Újszegedi TC csapata felett 
péntek délután. 

Álmosan kezdte a mérkőzést a 
hazai csapat, a 25. percig kimon-
dottan unalmas mérkőzést lát-
hattak a nézők. Egy perccel ké-
sőbb a mieink támadója, Kovács 
Norbert szerezte meg a vezetést a 
Kinizsinek. A góltól szárnyra kap-
tak a hazaiak, két perccel később 
Bertók Gábor tisztán kapta a lab-
dát a büntetőterületen belül. A 
labdát átjátszotta Zsibrita Ákos 
kapuson, azonban a támadó lá-
bát megakasztotta a hálóőr, így 
azonnal a büntetőpontra muta-
tott Barta Norbert játékvezető. A 

11-est Kovács Norbert értékesí-
tette. Az első játékrészben nem 
született több gól, megnyugta-
tó szentesi előnnyel fordultak a 
felek.

A második félidőben ambíció-
zus, kemény játékot mutatott a 
Kinizsi, a 49. percben Bertók Gá-
bor indult meg a jobbszélen, a 
középre adott labdát Lekrinszki 
helyezte a kapuba, beállítva ez-
zel a 3-0-ás végeredményt. A 85. 
percben Juhász Csaba két sárga 
lap után kénytelen volt elhagy-
ni a pályát, az utolsó percekben 
így emberhátrányban játszottak 
a hazaiak.

A lefújás után puskaporos lett 
a hangulat, az UTC vezetőedző-
je, Pálfy Zoltán úgy látta, hogy a 
szentesi csapat az egész mérkő-
zésen durván játszott, és a kékek 
lerúgták a játékosait, amit szá-
mon is kért a játékvezetőkön. 

Némethy László lapunknak 
adott értékelésében úgy fogal-
mazott, soha nem kéri a játéko-
sait arra, hogy játsszanak dur-

ván. A vezető edző úgy látta egy 
– még az első félidőben történt 
összezördülés után – kiállíthat-
ták volna Kovács Norbertet, de 
ahogy mondja, ezen felül nem 
érezte, hogy durván játszott vol-
na csapata.

– Az első félidő 20-25 perce 
nyögvenyelősen telt, de utána 
úgy érzem, a gól megnyugtatta 
a csapatot és mertünk játszani. 
A második félidő pedig magáért 
beszélt, szépen játszott a csapat, 

és megérdemelték győzelmet a 
srácok – értékelte a mérkőzést 
Némethy.

A Szentesi Kinizsi SZITE a kö-
vetkező fordulóban a Szegedi 
VSE otthonába látogat, majd ha-
zai pályán fogadja a Csongrádot. 

Sebők Tamás

Mint arról előző lapszá-
munkban beszámoltunk, au-
gusztus 28-án közös edzést 
szervezett a Szentesi Spartan 
Race Training Group, ahol Sze-
ged, Békéscsaba és Kecskemét 
spártai gladiátorai látogattak 
el városunkba. Az edzésen Mé-
száros László, többszörös Euró-
pa-bajnoki dobogós és világ-
bajnoki résztvevő akadályfutó 
is jelen volt, aki motivációs be-

szélgetést és fizikai felkészítést 
is tartott a csapatoknak.

– Magyarországon nem is olyan 
régen robbant be a köztudatba a 
Spartan Race terepakadály ver-
seny. Te hogy kerültél kapcsolatba 
ezzel a sporttal?

– 2011-ben egy gerincsérv 
után 90 kiló fölé híztam. Szüksé-
gem volt egy életmódváltásra. Ki-
költöztem Londonba, elkezdtem 
sportolni, végül lefogytam és iga-
zán elkezdett hiányozni a ver-
senysport. Tudod, ami gyermek-
koromban is jelen volt. Lutonban 
találtam egy amatőr versenyt, 
amin elindultam 5 kilométeren, 
ahol egyből dobogós lettem. Ez 
az eredmény elkezdett motiválni, 
és beleástam magam a témába, 
így találtam rá a Spartan Race-re. 

– Itthon melyik group színeiben 
állsz rajthoz?

– Hivatalosan semelyik SRTG-
nek sem vagyok tagja, mert egy-
részt Bécsben élek, másrészt az 
Európa-bajnokságokon, vagy vi-
lágversenyeken résztvevő spor-
tolókat már inkább motivál-
ni és vendégelőadónak hívják 
az SRTG-k. Ezért is vagyok ma itt 
Szentesen. Egyébként emellett 
a szentesi group áll legközelebb 
hozzám, hiszen itt születtem, 

Csongrádon nőttem fel, de na-
gyon jó a kapcsolatom a kecske-
méti SRTG-vel is.

– Mit szeretsz igazán ebben a 
sportban?

– A Spartan Race olyan, mint 
maga az élet. Mondok egy pél-
dát. Egy Sprint versenyt úgy ha-
tároznak meg, hogy 5 és 9 kilo-
méter között van, viszont sosem 
tudod pontosan, hogy milyen 
hosszú versenyre számíthatsz, 
milyen akadályokat építettek a 
szervezők. Ezek kihívások, amik 
az életben is megjelennek. Men-
tálisan és érzelmileg is flexibilis-
nek kell lenned. Ha jönnek az aka-
dályok, azokat akkor és ott látod 
először. Gyorsan kell jó döntést 
hozni, hogyan is tudd le őket. Ez 
a szép ebben a sportban. 

– Ha már párhozamba vontad 
az élettel ezt a sportot, vannak, 
amikor nehezebb időszakokat él 
meg az ember. Ezt, ha átvetítjük a 
sportba, jelentheti a sérüléseket is. 
Volt már sérülésed?

– Persze! A tavalyi évet egy térd- 
műtéttel, az idei évet pedig egy 
hasfalműtéttel kezdtem (nevet). 
Sajnos erre ráment a téli alapozá-
som, ami hátráltatott, de a célt el-
értem: a tavalyi évben és idén is 
meglett az Eb-kvalifikáció. 

– Hogy látod itthon a terepaka-
dály versenyeket?

– Nagyon örülök neki, hogy 
vannak magyar rendezésű verse-
nyek, természetesen fel kell nőni 
a franchise-ok minőségéhez. El-
kötelezettje vagyok a Spartan 
versenyeknek, most például egy 
brand ambassador programban 
is benne vagyok nagykövetként 
9 társammal, azért, hogy népsze-
rűsítsük ezt a „márkát”.

– Férfi vagy női sport a Spartan?
– Ha visszagondolok, a 90-es 

évek elejére, akkor jött be a tor-
natermes fitnesz vonulat, amiből 
mondhatjuk, hogy a férfiak kima-
radtak. Én azt gondolom, most a 
Spartan lett az, ami kiegyenlíti a 
mérleg nyelvét ilyen tekintetben, 
mindamellett, hogy rengeteg női 
versenyző is van. A párom ugyan-
csak kvalifikálta magát az Eb-re. 
Elhivatott ő is a Spartan iránt. 

– Mi várható a közeljövőben?
– Remélem, hogy egy nagyon 

jó eredmény a 2 hét múlva zaj-
ló andorrai Eb-n. Emellett az Ep-
lényi Beast-en szeretnék még el-
indulni, és ha minden jól megy, 
azt követően még két verseny vár 
rám idén. 

Második hazai mérkőzését is megnyerte a Kinizsi

Interjú Mészáros László többszörös Eb-dobogós Spartan versenyzővel

A Spartan Race olyan, mint maga az élet

Szentesi Kinizsi SZITE 

UTC 1913: 3-0 (2-0)
Gólszerzők:

Kovács Norbert (26’, 28’),
Lekrinszki Ariel (49’)
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Hering Viktor

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg a 4. Atlétikai Magyar 
Szuper Liga döntőjét a buda-
pesti Lantos Mihály Sportköz-
pontban. Az MTK vadonatúj 
atlétikai központjában három 
szentesi éremnek is örülhet-
tek a Maximus SE szakvezetői 
és edzői. 

Nem kedvezett az időjárás a 
versenyzőknek a hétvégi Szuper-
liga döntőben, hiszen a szomba-
ti rossz időt vasárnap még rosz-
szabb követte, így javarészt 
esőben és erős szélben kellett 
dobókörbe állniuk a súlylökés és 
a diszkoszvetés főszereplőinek. 

A szombati nap azonnal egy 
szenzációs szentesi sikerrel kez-
dődött, hiszen a férfi súlylökők 
küzdelmében Rakovszky Tibor bi-
zonyult a legjobbnak, a16 mé-
ter 97 centiméteres lökését sen-
ki sem tudta túlszárnyalni. – Tibor 
vezeti a hazai ranglistát 18 mé-

ter 19 centiméteres eredményé-
vel, ezt most a rossz időben nem 
tudta megközelíteni, de a közel 
17 méteres lökése elegendő volt 
a győzelemhez – értékelte ver-
senyzőjük teljesítményét Benkő 

István, a klub elnöke. -  Viszony-
lag hosszabb időszakot hagyott 
ki sérülés miatt, erre a versenyre 
készült, és bár kissé tartott attól, 
hogy a karja nem bírja a terhelést, 
végül semmi probléma nem volt. 

A viadal második versenynap-
ja is tartogatott érmeket a mi-
eink számára. Váradi Krisztina 
előbb diszkoszvetésben szerzett 
ezüstérmet, majd nem sokkal 
később súlylökésben is a do-
bogóra állhatott, itt azonban 
meg kellett elégednie a harma-
dik hellyel. Tegyük gyorsan hoz-
zá, Márton Anitát, világbajnoki 
ezüstérmesünket kellett volna 
megelőznie, mindkét verseny-
számban… Kocsis Alexandráról 
se feledkezzünk meg, aki disz-
koszvetésben a hetedik helyen 
végzett. – Összességében elége-
dett lehetek a versenyzőink tel-
jesítményével, hiszen előzetesen 
egy érmet vártam tőlük, három 
lett belőle. Kiváló formában vár-
juk a szeptember 16-i Szentesi 
Dobógálát – mondta Benkő Ist-
ván. Az idei esztendő utolsó ha-
zai viadalára közel kétszáz ver-
senyzőt várnak a Pusztai László 
Sporttelepre.

Érmek az esőben

Szirbik Imre megnyitó beszé-
dében már a tokiói olimpia meg-
nyitójával hozta párhuzamba a 
szentesi rendezvényt és olyan 
röviden és tömören fogalma-
zott, ahogy majd a japán csá-
szár is fog 2020-ban: A játékokat 
megnyitom! A város első embe-
re több jókívánságot is hagyott 
a gyermekeknek, mely részben 
Szent Péterhez szóló fohász volt 
az eső elkerüléséért, másodrész-
ben pedig a gyermekekhez szólt 
és úgy fogalmazott, hogy a si-
ker akkor a legédesebb, ha elérik 
a kitűzött célt, és összejön egy 
hatalmas védés, egy bombagól, 
vagy szép csel.

Szabó Zoltán Ferenc, a Szente-
si Kinizsi elnöke lapunknak adott 
riportban rámutatott, hogy azért 
az 5-600 mosolygós gyerme-

kért érdemes csinálni ezt a fut-
ballfesztivált, akik ellátogattak 
szombaton Szentesre, hiszen ők 
még szívvel és lélekkel, a sport 
szeretetéért hajtanak a pályán.

Az elnöktől megtudtuk, a he-
tedik alkalommal megrendezett 
eseményen közel 1200 vendég 
érkezett a Pusztai László Sport-
telepre, ennek felét tették ki a 
sportoló gyermekek, akik töb-
bek között budapesti, szegedi, 
békéscsabai klubokban nevel-
kednek. Az eseményen 45-50 
közötti klub képviseltette ma-
gát, ahol a gyermekek négy kor-
osztályban, U8, U9, U10, és U11 
mérték össze tudásukat. 

Szabó Zoltán Ferenc a beszél-
getés végén rámutatott, ha vá-
rosunkban megoldódik a szál-
láskérdés, akkor a régi időkhöz 
hasonlóan kétnapos eseményt 
szervezne az egyesület, így 
azonban egyre nehezebb dol-
guk van, hiszen a Szentesi Kinizsi 
teljes humánerőforrását igénybe 
veszi a rendezés.

Több száz kisgyermek rúgta a bőrt 
a futballfesztiválon

F izessen elő!
Az éves előfizetés csak 7800 Ft!

Rendelje meg telefonon: 63/311-563,
levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép.,  
vagy a szentesielet@gmail.com címen.

szentesiélet

Sebők Tamás

Már a hetedik alkalommal rendezte meg a Szentesi Kini-
zsi SZITE a Kinizsi Családi Nap és Futballfesztivált a Pusztai 
László Sporttelepen. A sportnapon közel 50 egyesület mint-
egy 600 sportolója rúgta a bőrt 9 pályán.
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Sebők Tamás

Nemzeti ünnepünk jegyé-
ben már hosszú évek óta 23 
órás ünnepi tekergést szer-
vezett a Szentesi Családsegí-
tő Központ. Idén azonban for-
dult a kocka, és két nappali 
túrát teljesíthetnek a kerékpá-
rozás szerelmesei. 

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc jegyében október 
23-án, szombaton 56 és 23 kilo-
méteres kerékpártúrát szervez a 
Szentesi Családsegítő Központ. 
A rajt és cél minkét táv eseté-
ben a Dózsa-ház. Az 56 kilomé-
teres hosszabb útvonal a Szen-
tes, Dózsa-ház – Nagymágocs, 
Művelődési Központ – Fábiánse-
bestyén, Faluház – Szentes, Dó-

zsa-ház vonalon vezet és 7 óra áll 
a kerékpárosok rendelkezésére a 
teljesítéshez. A rövidebb, 23 kilo-
méteres táv 3 óra alatt teljesíthe-
tő a szentesi Dózsa-háztól indul-
va a Mentett-réti Iskolát érintve 
Magyartés - Nagytőkei út - Dó-
zsa-ház vonalon zárul. Mindkét 
túra során frissítőpontok állnak 
a versenyzők rendelkezésére, 
és egy kísérő mikrobusz is segí-
ti őket. A túrák közúton zajlanak, 
ahol a KRESZ szabályainak betar-
tása kötelező, úgymint a kerék-
páros sisak, és láthatósági mel-
lény viselete is. 

Nevezést október 15-ig le-
het leadni a Dózsa-ház Közös-
ségi térben, 12-20 óra között. A 
www.facebook.com/groups/un-

nepitekerges weboldalról letöl-
tött jelentkezési lapokat elekt-
ronikus levélben is elküldhetik a 

kozter@cssk-szentes.hu interne-
tes címre. A nevezési díj 1000 fo-
rint/fő. 

Sebők Tamás

Szeptember 15 és novem-
ber 3 között rendezi meg a 
Szentesi Sportközpont a Pusz-
tai László Sporttelep műfüves 
pályáján a szokásos őszi műfü-
ves bajnokságot, melyre már 
elindult a nevezés.

Amatőr és igazolt játékosok-
kal péntekenként 18 és 21 óra 
között rendezik meg az össze-
csapásokat. A nevező csapatok 
sorsolás után csoportokba kerül-
nek, hol körmérkőzések után dől 
el a továbbjutó gárdák sorrend-
je. A mérkőzések 2x 20 percesek 
5 perc szünettel. Az összecsapá-
sok utolsó perce tiszta játékidő 
az időhúzások elkerülése érde-
kében.

A Pusztai László Sporttelep 
műfüves pályáján kialakított 2 
kisebb játéktéren zajlanak a mér-

kőzések egyidejűleg. A szerve-
zők tájékoztattak, az eredetileg 
meghirdetett játékidőpontok 

változtatására nincs lehetőség, 
az időjárás miatt csak rendkívüli 
esetben (vihar, villámlás) marad-
hatnak el a mérkőzések. 

A csapatok létszáma maxi-
mum15 fő lehet. Igazolásokra a 
4. fordulóig van lehetősége bár-
mely csapatnak, de csak abban 
az esetben, ha a keret nem telt 
be, és további fontos információ, 
hogy egy játékos kizárólag egy 
gárdában játszhat.

A nevezési határidő szeptem-
ber 11. 15 óra. A nevezés zárá-
sa után egy órával kerül sor a 
csoportok és a mérkőzések sor-
solására. A csapatok a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnokban 
adhatják le nevezéseiket, Lantos 
Sándor programszervezőnél.

Sebők Tamás

Szeptember 23-án, szomba-
ton immáron harmadik alka-
lommal rendezi meg a Szentes 
Sprint nemzetközi úszóver-

senyt a Szentes Városi Úszó 
Club. Az eseményre a magyar 
úszósport legnagyobb tehet-
ségeit is várják a szervezők.

– Mivel ősszel, a szezonra való 
felkészülés miatt nem rendeznek 

sok versenyt, ezért a Szentes Vá-
rosi Úszó Club úgy döntött, hogy 
megszervezi a Szentes Sprint 
megmérettetést. Immáron har-
madik alkalommal startolnak el 
az úszók, és reményeink szerint 
az országos bajnokságban ver-
senyző neves sportolók is start-
kőre állnak itt nálunk – nyilatkoz-
ta lapunknak Paulovics Tamás.

Az egyesület elnöke azt is el-
árulta, hazai színekben 30-32 
úszó fog elindulni a sprinttávo-
kon, azaz 50 méteren, továbbá 
szentesi vízilabdások is jelezték 
részvételi szándékukat, akik kü-
lön díjazásban fognak részesülni. 

Paulovics Tamás a szentesi esé-
lyekről is beszélt lapunknak, és 
úgy véli, Ágoston Máté éremesé-
lyesként indul korcsoportjában. 
– Nagy elvárásaink azonban nin-
csenek, hiszen egy felkészülő 
versenyként tekintünk a Szentes 
Sprintre. Lesznek olyan úszóink 
is, akik eddig még nem szerepel-
tek versenyen, náluk az a fontos, 
hogy szokják a távot és a verseny-
körülményeket.

A Szentes Városi Úszó Club 
versenyzői a hazai felkészülési 
verseny előtt, a hétvégén Oros-
háza-Gyopárosfürdőn is megmé-
rettetik magukat.

Ünnepi tekergés, egy kicsit másképp

Hamarosan startol az Őszi Műfüves Bajnokság

Sprintversennyel melegítenek a bajnokságra



INGYEN

HIRDESSEN INGYEN!

INGYEN APRÓ!

Szentes, Kossuth tér 5.
hirdetesszentesielet@gmail.com

5 sor erejéig

minden olvasónk

ingyen hirdethet!

Nekünk Szentes számít!


