
„Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az 
utamat” – e mottó jegyében foglalkozik az idősekkel 
Szatmári Nagyné Barna Edit, a II. sz. Idősek Klubja 
vezetője.  8. oldal
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Majzik Attila, Halupa B. Eszter

Nemrég fejeződött be a tá-
jékoztató szórólapok és a zsá-
kok kiosztása, így már min-
denki az otthonában gyűjtheti 
a szelektív hulladékot Szente-
sen, hogy egy kicsit tegyünk a 
környezetünkért.

De hogyan lesz valami szelek-
tív, ha mindent – a műanyagot, 
a papírt és a fémet – egy zsákba 
dobunk be? Erre adott választ 
Kiss Ferenc, a Városellátó Intéz-
mény csoportvezetője.

– Jelenleg Szentes családi há-
zas övezetében háromfelé kell 
válogatni a szemetet. A kukába 
kerül a háztartási maradék sze-
mét, külön zsákba vagy kévézve 
kerül ki a zöldhulladék, és van a 
harmadik típus, a hasznosítható 
szelektív hulladék. Ez utóbbi, a 
műanyag, fém és papír azért ke-
rülhet egy zsákba, mert utólag 
kézzel úgyis szét kell válogatni. 
Például ha csak a műanyagokat 
nézzük, egyedül az tizenhárom 
felé válogatódik – magyarázta 
Kiss Ferenc.

A szelektív hulladékgyűjtés 
lényege, hogy a hasznosítható 
hulladékot egy zsákba rakjuk, 
ami pedig rontja a minőségét, 
az mehet a kukába.

Szentes egy részén már évek 
óta működik a rendszer, a lako-
sok már megszokták. Most any-
nyiban változott a megszokott 
szisztéma, hogy gyakrabban jár-
nak az autók, így nem kell annyit 
várni egy ürítésre. A nyáron le-
zajlott közszolgáltató-váltással a 
Városellátó által kiosztott zsákok 
is biztosítva vannak, a lakosok-
nak nem a saját zsákjaikban kell 
kirakniuk a szelektív hulladékot.

Szeptember elején új helye-
ken is elindult a szelektív sze-
métszállítás, a hétfői és keddi 
szemétszállítási körzetben, il-
letve a Nagyhegyen korábban 
még nem volt ilyen szolgálta-
tás. Kiss Ferenc elmondta, a szo-
kásos kérdésekkel találkoznak, 
az emberek általában arra kí-
váncsiak, melyik zsákba mit kell 
gyűjteniük, illetve tehetik-e egy 
zsákba a szelektív hulladékokat.

A Városellátó csoportvezető-
je elmondta: javasolja, hogy aki 
teheti, az alumínium sörös do-
bozokat nyomja össze, a petpa-
lackokkal együtt. A zsákok átlát-
szóak, így az, aki guberálással 
foglalkozik, hátha nem viszi el 
a zsákot. Ha mégis elvinnék a 
azt, akkor a lakos jelentse a vá-
rosellátónál, hiszen elszállítás-
kor annyi zsákot adnak a mun-
katársak, amennyit el is visznek.

Az üveg gyűjtésével kapcso-

latban az álláspont jelenleg az, 
hogy gyűjtőszigeteket kiváltó 
házhoz menő hulladékszállítás-
ban egyelőre nem kap helyet. 
Az üveget tehát semmiképpen 
sem szabad a szelektív hulla-
dék közé rakni, azt továbbra is 
a gyűjtőszigeteknél lehet be-
dobni.

– Jó lenne megszűntetni eze-
ket a szigeteket, mert nagyon 
vonzzák a szemetelést, de ez 
addig nem lehetséges, amíg 
az üveg gyűjtésének kérdé-
se nincs megoldva. Azon kell 
dolgoznunk, hogy valami al-
ternatív üveggyűjtési megol-
dást kidolgozzunk. A legtisz-
tább, legegyszerűbb az lenne, 
ha a Nyugat-Európában műkö-
dő tisztességes betétdíj-rend-
szert vezetnének be, azaz az 
üzletekben vissza lehetne válta-
ni az üvegeket. Addig, amíg ez 
nem működik, valahogy gyűjte-
ni kell az üvegeket – összegezte 
a helyzetet Kiss Ferenc.

Akinek a szelektív hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatban kér-
dése van, vagy zsákot szeretne 
igényelni, az a 63/400-179-es 
számon érdeklődhet.

Halupa B. Eszter

Az Együtt Szentesért Egyesület 
folytatta „Arcképek Szentesről” 
programsorozatát a város pol-
gármesterének Szirbik Imrének 
bemutatásával. Az ifjúsági ház 
pódiumterme megtelt, közel 150 
szentesi volt kíváncsi a város első 
emberére. Leginkább politiku-
sok, vállalkozók, az önkormány-
zat intézményeinek tagjai vol-
tak felfedezhetők a sorok közt. A 
beszélgetést Szobota Imréné, az 
egyesület elnöke vezette. Az ele-
jén kérte a közönséget, hogy a 
sorozat eddigi gyakorlatát követ-

ve politikáról ne essék szó, ha a 
látogatók kérdeznének, de a be-
szélgetés elhúzódása miatt ez a 
rész elmaradt. 

A közel két órás, fényképekkel, 
kedvenc dalokkal fűszerezett be-
szélgetés a polgármester diáké-
veit, tanulmányait, közéleti mun-
káját mutatta be részletesebben, 
családjáról, magánéletéről szűk-
szavúbban nyilatkozott. Dóczi 
Gáborné, ny. iskolaigazgató (Pe-
tőfi Sándor Ált. Isk.), és Magyar 
József, a Hungerit elnök-vezér-
igazgatója volt az est meglepés 
vendége, akik talán közelebbről 
ismerik az est főszereplőjét. 

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.

Házhoz jönnek a szelektív hulladékért

Csak semmi politika
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Palicska Irén

Június 23. nevezetes dátum 
Szentes életében: több mint 
két évtizedes várokozás után 
végre átadták a részlegesen 
felújított Petőfi Szállót. Há-
rom hónap telt el, a szentesiek 
többsége azonban még min-
dig csak kívülről látta az épü-
letet. Bár a Szentes Szecesz-
sziós Háznak 1235 követője 
van  a Facebookon, a nyár fo-
lyamán mindössze két ese-
ménynek adott helyszínt a 
rendezvényterem. Elsőként a 
ház programszervezőjét, Né-
meth Viktort kerestük meg, aki 
azonban nem akart nyilatkoz-
ni. A házat üzemeltető műve-
lődési központ igazgatójához, 
Varróné Szabó Ildikóhoz irányí-
tott, aki készséggel beszélt a 
nyári időszakról és a további 
tervekről is. 

– Úgy gondolom, hogy Szen-
tesen nincs olyan ember, aki ne 
kívánta volna, hogy a Petőfi fel 
legyen újítva, és olyan sincs, aki 
nem örül neki, hogy megújult 
és a városközpontban nincs az 
a romhalmaz, hanem egy szép, 
szecessziós épületet láthatnak a 
lakosok és az idelátogatók is. Ré-
szünkről nyáron még nem indult 
be a programszervezés, hiszen 
nekünk ott volt a Nyári Szabad-
téri Színház a megyeháza udva-
rán, a Café rész azonban megnyi-
tott. Ahogy halottam Dömsödiné 
Évikétől, a várakozásokhoz ké-
pest is jól teljesített. Nem volt 
olyan ember, aki ne akart volna 
bemenni, hogy szétnézzen, és 
igyon egy kávét. Szerintem be-
váltotta a hozzá fűzött reménye-
ket. A miénk a hátsó részben az 
úgynevezett mozgásterem. Ez a 

hivatalos neve, maximum 60-70 
fős rendezvényt tudunk ott tar-
tani, kisebb előadásokat, prog-
ramokat. Már próbáljuk bevezet-
ni a köztudatba, hogy van ez az 
új épület és új lehetőség, és sike-
res lesz. Nagyon jó helyen van a 
központban, akadálymentesített 
az épület. Én biztos vagyok ben-
ne, hogy be fog indulni. Külön-
böző termékbemutatókra, előa-
dásokra, kisebb konferenciákra, 
sajtótájékoztatókra jó lehetőség. 
Volt például egy festményvásár, 
ami az ifjúsági házból költözött 
át oda. Lesz egy Hangfürdő ren-
dezvényünk szeptember 24-én, 
és esküvő show is. Június, július-
ban társastánc tanfolyamot tar-
tottak a teremben, illetve egy 
megemlékezést a szentesi légi 
katasztrófáról. A terem minden-
nel fel van szerelve: projektor, 
hangosítás, tv is rendelkezésre 
áll, ami egy jó előadáshoz kell. 
Várjuk a szentesieket, hogy mi-
nél többen használják ezt a szép, 
új épületet – mondta el kérdé-
sünkre az igazgatónő. 

Megkérdeztük a szentesieket 
is, három hónap elteltével ho-
gyan látják a Petőfit? Jártak-e a 
belső térben, megittak-e egy ká-
vét, vagy ettek-e egy csokis rá-
mát a Café-ban. A Facebookon 
4,6-re értékelték a kávézót. Né-
hány vélemény a közösségi ol-
dalról: „Finom süti, habár emlé-
keim szerint nem olyan, mint a 
régi Petőfiben.” „Kedves a kiszol-
gálás, elfogadhatóak az árak.” 
„Valami még hiányzik...” 

Elsőként egy idősebb höl-
gyet, Takács Lászlónét szólítot-
tuk meg:

– Még nem jártam az épület-
ben, majd egyszer megnézem 
belülről, de nagyon jó emlékeim 

vannak. Fiatalon még az ötó-
rai teákra jártam. Azóta is sajná-
lom, hogy nincs ilyen lehetősé-
ge a fiataloknak, mint akkor volt. 
Ott lehetett kulturáltan táncolni, 
beszélgetni. Én óvónőként dol-
goztam, és jó pár éven keresz-
tül a Petőfi színháztermében tar-
tottuk az évzáróinkat. Akkoriban 
néhányszor voltam előadáson, 
koncerten. Rendkívül örülök, 
hogy végre megvalósult az újjá-
építése, ha nem is teljes egészé-
ben. Nagyon régen vártam. 

A napernyős lány szobránál fi-

atal fiúk ültek a padon. Őket is 
megkérdeztük: 

– Jó lenne meginni egy ká-
vét, meg egyszer megcsináltatni 
a többi részét is, mert így kicsit 
rondán néz ki. Majd ha lesz pénz 
véleményezte egyikük. 

– A kávézó mellett működik 
egy rendezvényterem is. Ti ho-
gyan hasznosítanátok? – firtat-
tuk.

– Legelső sorban koncerteket 
adnék benne, mint régen. Vagy 
ha a Mustragálák is megint ott 
lennének, az nagyon jó lenne – 
hallottuk tőlük. 

– Őszintén, nekem nem tetszik 
az egész Petőfi. Szenteshez sze-
rintem nem illik, túl csicsás lett 
a többi dologhoz képest – fűzte 
hozzá az egyik fiatal. 

Végül egy fiatal párt szólítot-
tunk meg, akik egy éves pici lá-
nyukkal, Natáliával sétáltak a 
Kossuth téren. 

– A kávézóban már jártunk, ne-
gatív élményeink vannak. Kicsi a 
választék. Szép az épület külse-
je. Belülről is szépen felújították. 
A szecessziós részben még nem 
voltunk. Várjuk már, hogy meg-
nyisson a színházterem. Talán 
akkor el is tudnánk járni– nyilat-
kozta lapunknak Kallai-Magyar 
Bettina és Kallai Sándor. 

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert szeretem a Coop márkatermékeket. 
Kedvező ár, jó minőség.”

– Fazekas Istvánné 

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

A lufik elszálltak, az üresség itt maradt
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Darók József

A 60 éve az intézményben 
indult ének-zene tagozatra és 
az iskola 105 éves múltjára is 
emlékeztek szeptember 9-én 
az egykori  Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolában, melynek hat 
éve zárta be kapuját az önkor-
mányzat. Az emlékek, az osz-
tálytársak viszontlátása feled-
tette a szomorúságot, százak 
mentek el nosztalgiázni.

Az iskola előtt, az Olimpiai 
tölgy alatt gyűrűben sorakozott 
fel több száz egykori diák és ta-
nár múlt szombaton délután. Ki-
ki már régebben elsiratta az isko-
lát, ezúttal mosolyogó arcokkal 
lehetett találkozni, előkerültek 
a gyerekkorból, az iskolaévekből 
osztályképek, értesítők, szóban 
pedig a közös táborozások, fele-
lések, ma már megszépült élmé-
nyek. Az iskola volt tanulói közül 
versbe foglalta emlékeit Döm-
södi Mihályné, majd Szirbik Imre 
polgármester is felidézte itteni 
iskolai éveit, utalva arra, ma már 
ugyan középiskolások zsivajától 
hangos az iskola, de a diákoké, a 
jövőé. Labádi Lajos főlevéltáros, 
szintén egykori diák, elevenítet-

te fel az iskola életének kezdete-
it. A história fonalát Kis-Rácz An-
talné pedagógus szőtte tovább, 
majd közös éneklés következett. 
A Nagy találkozás emlékére Ba-
ranyi László táblát készített, ezt, 
illetve egy névtelen adományo-
zó jóvoltából két padot is avat-
tak a tölgyfa alatt. Az ünnepség 
után a Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület szervezésében Labá-
di Lajos kalauzolta végig az ér-
deklődőket az iskolán. A követ-
kező helyszín az ifjúsági ház volt, 
ahol színvonalas műsort adtak a 
Petőfi azóta művész-, vagy taná-
ri pályára lépett egykori növen-
dékei: Szemerédi Endréné verssel, 
Bácskai János saját szerzemé-
nyeivel énekkel és zongorán, Ba-
ranyi Katalin szintén énekkel, Mi-
hály Erna, Varga Márta, Majtényi 
András, Pintér Borbála, Takács 
Gabriella és Nagy János zenész-
tanárok közös produkciókkal 
léptek fel, Bácskai Mihály szóban 
emlékezett, majd a Szilver TSE 
párosainak tánca után a műsort 
azzal zárták a petőfisek: évente 
találkozni fognak.

A Nagy Találkozó ötlete ak-
kor fogalmazódott meg Dóczi 

Gábornéban, akit mindenki Csi-
rinek szólít, amikor egy tavalyi 
osztálytalálkozón felvetődött az 
ének-zenések 60 éves évforduló-
jának megünneplése. – Tépelőd-
tem rajta, mert az ének-zene 
csak egy tagozat volt, mellet-
te volt még két általános osz-
tály, ahonnan kiváló szakembe-
rek kerültek ki, róluk sem szabad 
megfeledkezni – mondta az is-
kola címzetes igazgatója. –  170 
főre rendeltünk vacsorát, de so-
kan eljöttek csak beszélgetni, is-
merősökkel találkozni. 1960 óta 
tanított az iskolában, s úgy gon-
dolta, megírja az iskola króniká-
ját, aminek a részterületeit már 
ketten feldolgozták, de ő a teljes 
krónikát vetette papírra.

A 35 éves jubileumuk alkalmá-
ból, a ’82-ben végzett évfolya-

mot szándékoztak összegyűjteni 
az ének-zenés C-sek. Akik itt vol-
tak, nagyon örültek a találkozás-
nak, volt, aki Paksról utazott ide, 
a legtöbben azért szentesiek, 
mondta el Kovácsné Torma Mó-
nika, a Bartha szakközépiskola 
iskolatitkára. – A szintén itt vég-
zett anyukámmal eljönni még 
nagyobb élmény volt – kezd-
te Biár Gabi, aki 1995-ben balla-
gott az iskolából. A Pest megyei 
Nagykovácsiban élő fiatal nő 
boldogan mesélte, hogy az isko-
lai kórussal bejárták fél Európát. 
A táncot is az iskolában kezdte, 
Szatmári-Nagy Szilvia első cso-
portjában. Édesanyja, Radvány-
iné Szamosközi Márta 1974-ben 
ballagott, ő azt idézte fel, hogy 
minden tanulmányi versenyt 
megnyertek, amin elindultak.

Sebők Tamás

Sajtótájékoztató keretében 
részletezte az elkövetkező he-
tek színes programsoroza-
tát a szentesi önkormányzat. 
Ahogy fogalmaztak, a cél, 
hogy a lakosság legszélesebb 
rétege megtalálja a hozzá kö-
zel álló kikapcsolódási lehető-
ségeket. 

Dr. Demeter Attila alpolgár-
mester álláspontja szerint ennek 
az időszaknak az egyik legfonto-
sabb eseménye a Szeretet min-
dent elfogad rendezvény, mely-
nek a városi sportcsarnok ad 
helyet pénteken. A fogyatékkal 

élők térségi találkozójának fő-
védnöke Vidovicsné Molnár Zsu-
zsanna civil és esélyegyenlőségi 
referens, valamint Puskásné Ha-
lál Ágnes a Gondozási Központ 
vezetője. – Évek óta hagyomány, 
hogy a rendezvénybe sportolók, 
önkormányzati képviselők és di-
ákok is bekapcsolódnak, és ők 
is átélik az esemény hangula-
tát, a szeretetteljes légkört. Év-
ről évre nő a létszám, a pénteki 
programra már 300 főt várunk 
– hangsúlyozta Vidovicsné Mol-
nár Zsuzsanna.

A hétvégén indul a Mobilitás 
Hete programsorozat is, és az 
ehhez fűződő egyik kiemelkedő 

rendezvény a Szentes-Csong-
rád g-ÁTfutás, melyet immáron 
21. alkalommal rendez meg a 
két település önkormányzata. 
Kovács Zsuzsa oktatási és sport-
referens részletezte a progra-
mot. – Ebben az évben a Pusz-
tai László Sporttelepről indul a 
hosszú távú (15 km) verseny, a 
rövid távot (7 km)  teljesítő fu-
tók pedig a csongrádi oldalon, 
a közút és a vasúti átjáró közöt-
ti területről startolnak majd. A 
befutó idén Csongrádon lesz. 
A Four Diamond SE szervezé-
sében ezen a napon a szentesi 
sportpályán reggel az óvodások 
és a kis iskolások is versenyez-
hetnek, előbbieknek 1 kört (400 
m), utóbbiaknak 2 kört (800 m) 
kell teljesíteniük.

A hétvégén a kikapcsolódás-
ra figyelmet kell fordítani, ehhez 
kapcsolódik a Térfesztivál, va-
lamint a Bor- és Pálinkaünnep, 
amit a Kossuth téren rendeznek 
meg. 

Vasárnap délután a kerék-
pározás szerelmesei vehetnek 
részt egy túrán, mely a Mentett 
Réti Természetjáró Parkba ve-

zet, gyülekező 13:30-kor a Dó-
zsa-háznál lesz. Hétfőn délután 
a HRSE Szentesi Huszárok Mo-
toros Szakosztálya szervez köz-
lekedésbiztonsági vetélkedőt 
általános iskolásoknak a „gödör-
ben”. Kedden, szerdán és csütör-
tökön az óvodásoké a főszerep, 
akik a vasúttörténeti parkot is-
merhetik meg.  

A Mobilitás Hetének zárónap-
ja szeptember 22., péntek, az 
Autómentes nap. Ebben az év-
ben a Kossuth-tér valamint a 
bíróság közötti útszakaszt zár-
ják le a szervezők, itt valósul-
nak meg a programok, melyek 
között szerepel az I. Városi érzé-
kenyítő nap általános iskolások 
részére. Az eseményhez olyan 
szervezetek csatlakoztak, mint a 
LÁTDE, a SINOSZ Szentesi Szer-
vezete, vagy a Mozgáskorláto-
zottak Csongrád Megyei Egye-
sületének Szentesi Szervezete. 
Emellett 3 helyszínen zajlanak 
további rendezvények, köztük 
a Sportágválasztó Nap, vagy a 
Legrand Zrt. által szervezett Két 
Kerékkel Egészségesebb városi 
kerékpártúra.

Nem szűkölködünk programokban a következő napokban 

Petőfisek mindig lesznek
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Amikor Tulipán Edit önkor-
mányzati képviselővel legutóbb 
a Kisérben találkoztunk, a Far-
kas Antal Utcai Tagóvoda kerí-
tésének állapota, illetve a hátsó 
kapu rendbetétele kapcsán be-
szélgettünk. A 10-es számú vá-
lasztókörzet képviselője azért is 
tartotta fontosnak, hogy anyagi-
lag támogassa a munkálatokat, 
hiszen a Vásárhelyi Utcai Óvo-
da bezárása után, és a körzeté-
ben élő szülők nagy része az em-
lített kiséri óvodát választották. 
A Máltai Egészségnapon is bízik 
abban, hogy körzetéből sokan 
ellátogatnak a rendezvényre, és 
abban, is, hogy egy szép napot 
tudnak együtt tölteni.

– Már közel nyolc éve van kap-
csolatom a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Szentesi Csoportjá-
val, igyekszem a programjaikat 
támogatni, mert hiszem, hogy 
sokat tudunk segíteni egy ötlet-
tel, egy pár kedves szóval, oda-
figyeléssel, vagy éppen egy tál 
étellel. A Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórházban dolgo-
zom, és mindig kiemelten kö-
vettem az adományok útját, me-
lyek a Máltán keresztül érkeztek 
a szentesi kórházba. A képvise-
lő asszony azt is elmondta, hogy 
a csoport lelke, Bozóné Ágoston 
Mária, csoportvezető, aki idén is 
tevékenyen részt vesz a szerve-

zésben, és aki példát mutat az-
zal, ahogy a szegények, bajba-
jutottak felé fordul – tette hozzá 
Tulipán Edit. – Az egészségnap 
egyik kiemelt része az egész-
ségmegőrzés, hiszen az egész-
ség az egyik legértékesebb kin-
csünk. Czakó-Kádár Viktóriától 
az EFI irodavezetőjétől megtud-
tuk, hogy idén is szűrővizsgála-
tokat végeznek 10 órától – vér-
cukor és koleszterinszint-mérés, 
testzsírszázalék, testkörfogat, 
vérnyomás- és testömeginde-
xet is mérnek – illetve életmód 
tanácsadással is segítenek, test-
mozgást, táplálkozási szokáso-
kat is vizsgálnak, 2-es típusú cu-
korbetegeknek is szolgálnak 
hasznos információkkal. Az olva-
sószemüvegüket ne hagyják ott-
hon – hívta fel a figyelmet.

– A tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel a Látássérültek Délal-
földi Egyesületének tagjai is el-
jönnek, hiszem, hogy érzéke-
nyítő tréningjeik célt érnek. A 
rendezvény támogatóinak jó-
voltából egy tál babgulyással 
kedveskedünk a résztvevőknek 
12 órától. Várunk mindenkit sok 
szeretettel szeptember 23-án, 10 
órától a Málta Egészségnapra, a 
II-es számú idősek klubjába– in-
vitálja nagy örömmel olvasóin-
kat Tulipán Edit önkormányzati 
képviselő.

Majzik Attila, Halupa B. Eszter

A nyári szünet utáni első 
rendes ülésén tárgyalja Szen-
tes képviselő-testülete a szo-
ciális szolgáltatástervezési 
koncepciót. Az anyag hiva-
tott arra, hogy meghatározza 
a szociális szolgáltatások fej-
lődésének irányát.

A szentesi képviselő-testü-
let 2004-ben fogadta el a szociá-
lis szolgáltatástervezési alapkon-
cepcióját, amelynek feladata, hogy 
meghatározza a szociális szolgál-
tatások fejlesztésének alapelveit, 
irányait, céljait, amelyet az önkor-
mányzatnak követnie kell a szociá-
lis szolgáltatások fejlesztése során. 
A törvényi szabályozás értelmé-
ben a koncepció tartalmát a te-
lepülési önkormányzatnak folya-
matosan felül kell vizsgálnia, így 
történik ez ebben az évben is.

Szentesen is elég magas azok-
nak a száma, akik az ellátotti cso-
portba tartoznak: idősek, fo-
gyatékkal élők, hajléktalanok, 
pszichiátriai betegek és szenve-
délybetegek, számukra törvé-
nyi előírás az ellátás biztosítá-
sa – tudtuk meg az Egészségügyi 

és Szociális Bizottság elnökétől, 
dr. Chomiak Waldemartól.

– Elég jól kiépített a szociális 
háló Szentesen, de mint minden-
nel, ezzel is mindig van teendő, 
van, amin javítani, fejleszteni kell. 
A jelenlegi koncepcióban is szere-
pelnek rövid- és hosszú távú fel-
adatok, én ezek közül az idősek 
helyzetét látom a legfontosabb-
nak. Szentes lakosságának 30%-a 
nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellá-
tásban részesül. Évről-évre nő azok 
száma, akik rászorulnak a szociális 
ellátásra, viszont az intézményeink 
kapacitása nem ennek megfelelő-
en változik – világított rá a problé-
mára dr. Chomiak Waldemar.

Az egészségügyi bizottság el-
nöke hangsúlyozta, bővíteni kell 
a férőhelyeket a Parkerdő szociális 
otthonban, hogy így lehessen el-
lensúlyozni a problémát.

– Én a legnagyobb bajt az idős-
kori ellátásban látom. Hosszú a vá-
rakozási lista a szociális otthonban, 
132 férőhely van, így átlagosan 30 
és 50 fő között mozog a várólistá-
sok száma. Én úgy látom, bővíteni 

kellene a férőhelyeket, illetve egy 
másik szociális otthont kellene lét-
rehozni. Erre az önkormányzat saját 
forrásból képtelen, pályázati forrá-
sokat keresünk hozzá – kínált meg-
oldást a problémára a képviselő.

Szintén orvoslásra vár a Hajlék-
talan Segítő Központi nappali me-
legedőjének helyzete. Az épület 
elhasznált, rossz állapotban van, 
felújításához pályázati forrásokat 
keresnek, tudtuk meg dr. Chomiak 
Waldemartól.

A képviselő arra is rámutatott, 
Szentesen jól működik a szociá-
lis háló, hiszen a törvényben elő-
írtakon felül önkéntesen vállalt 
feladatokat is teljesítenek, ilyen 
például a saját fenntartású szoci-
ális otthon, a gyerekek átmene-
ti otthona, vagy a családsegítő 
központ. Hozzátette, a rászorulók 
a Szociális Irodán keresztül tájé-
kozódhatnak a lehetőségekről, a 
tűzifa- és a gyógyszertámogatás-
ról is.

Adni mindig öröm

Elég feszes a szentesi szociális háló?

Halupa B. Eszter

Immár második alkalommal szervez egészségnapot a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Csoportja, szeptember 
23-án 10 órától. A helyszín új, a II. számú Idősek Klubjába várják 
a látogatókat a Nagyörvény u. 53. szám alatt. Idén is az egész-
ségmegőrzésen lesz a hangsúly, ebédre pedig egy kiadós bab-
gulyást kínálnak.
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Rozgonyi Ádám, Halupa B. Eszter

Megkezdődött a városi film-
klub 2017/18-as évada. Első-
ként a Szudán elveszett fiai 
című amerikai alkotást láthat-
ta a közönség. A filmdömping 
folytatódik, a vetítéseket két-
hetente kedden tartják a váro-
si könyvtárban. 

Manapság alig van időnk arra, 
hogy elmenjünk moziba, vagy 
a tévé elé kuporodva végignéz-
zünk a reklámok hirdette filmes 

alkotások közül néhányat. Sok-
szor csalódunk is a futószala-
gon készült látványfilmekben. 
Ha azonban a városi filmklu-
bot választjuk, szinte garantált, 
hogy színvonalas mozgóképek-
ben gyönyörködhetünk, és ér-
tékesen telik az esténk. Ahogy 
megannyi film, úgy maga a 13. 
évadában járó filmklub is egy 
személyes történeten alapul. A 
szervező Karikó-Tóth Tibort gye-
rekként ejtette rabul ez a világ. 
Annak idején még Magyar Lász-

ló tanár úrék rendeztek vetíté-
seket a helyi moziban vasárnap 
kora délutánonként. Édesany-
jához rendszerint csatlakozott, 
és izgatottan követte figyelem-
mel, hogy mi kerül a vetítőgép-
be, majd a vászonra. Főiskolás 
évei alatt is végigkísérte a film 
szeretete. Olyannyira, hogy ké-
sőbb Szegeden film- és médiata-
nári képesítést is szerzett, mes-
terkurzusokon a magyar film 
nagyjainak – köztük Makk Ká-
roly, Jancsó Miklós és Sándor Pál 
– beszámolóit hallgatta.

A régi idők filmklubjai irán-
ti nosztalgia, a filmélmény meg-
osztásának öröme hívta életre 
újból a kezdeményezést. A vá-
rosi filmklub a könyvtárban ka-
pott helyet, és az évek alatt több 
mint 200 alkotás képkockái pö-
rögtek le a kíváncsi szemek előtt. 
Az alkalmak szervezésében so-
kat segít Doba Lajosné könyvtá-
ros, emelte ki Karikó-Tóth Tibor, 
aki az évad filmlistájának össze-
állításán szorgoskodik. Van olyan 
mű is, amit négyszer-ötször is lát 
a „bemutató” előtt. Igyekszik a lá-
togatók érdeklődésének, ízlé-
sének megfelelően válogatni. A 

palettát a vígjátékok, könnyed 
mozik mellett mély mondaniva-
lójú alkotások is színesítik, ame-
lyek nem mind Hollywoodból, 
annál inkább európai filmesek 
kezei közül kerülnek ki. A figyel-
mes érdeklődő egyfajta temati-
kát is felfedezhet az évad során. 
A vetítés előtt a klub ötletgazdá-
ja osztja meg gondolatait. Mint 
mondta, néha az est végén, az 
utcán spontán beszélgetés ala-
kul ki a friss (film)élményekről. 
Karikó-Tóth Tibor szerint mindig 
lesz mozi, mert azt látni, ahogy 
az emberek reagálnak a filmre, 
visszaadhatatlan élményt jelent.

A mostani évadban más alko-
tások mellett helyet kapott a ze-
nés Egyszer Len (kanadai-ameri-
kai), a Robert Redford és Morgan 
Freeman fémjelezte Befejezetlen 
élet (amerikai-német) vagy az 
Arany Medve-díjas Taxi Teherán 
(iráni) film is. Műsoron lesz Ang 
Lee Tajvanon és világszerte is dí-
jazott Étel, ital, férfi, nő címet vi-
selő alkotása, a Stephen Herek 
rendezte Csendszimfónia, vala-
mint az 1984-ben debütált Nap, 
széna, eper című csehszlovák ko-
média is.

Sebők Tamás

Kisebb változásokkal, de 
szeptember 22-én immáron 
nyolcadik alkalommal rende-
zi meg a Szentesi Sportköz-
pont a Nagy Sportágválasztót. 
A várható programról Rakk 
László, az intézmény vezetője 
nyilatkozott lapunknak. 

Az idei évben a Pusztai Lász-
ló Sporttelep ad otthont a VIII. 
Nagy Sportágválasztónak, mely 
most – a korábbi évekkel ellentét-
ben –  egy napon, szeptember 22-
én várja az érdeklődőket. – Ez az 
egyik változás, hogy idén egy na-
pon rendezzük meg az eseményt. 
A korábbi években a létszámok 
azt mutatták, hogy míg a pénte-
ki napon 1500-2000 résztvevő lá-
togatta a programot, addig szom-
baton ennek a töredéke, így azt a 
döntést hoztuk, hogy egy napon 
rendezzük meg az eseményt. A 
másik ok pedig a szeptember 22-i 
dátum, ami a Mobilitás Hetének 
zárónapja, valamint a Legrand 
Zrt. is ezen a napon rendezi meg 
szokásos városi kerékpártúráját, 
amelynek szintén a bázisa lesz a 
Pusztai László Sporttelep. Ezek 
a programok ugyanarra a célkö-
zönségre épülnek, így szerencsés, 
hogy egy helyszínre pozícionálja a 

gyermekeket, érdeklődőket – fo-
galmazott lapunknak Rakk László.

A sportágválaszó pénteken 9 
órakor indul a sportpályán ahol 
a Dózsa-háztól egészen a hátsó 
„pockos” pályáig megtalálhatóak 
lesznek a sportegyesületek, ezzel 
párhuzamosan pedig a Mobilitás 
Hetének zárónapi rendezvénye 
fut majd a Kossuth téri és a bíró-
ság felőli körforgalom közötti út-
szakaszon. – Pozitív dolog, hogy 
mint más településeken, így vá-
rosunkban is sportnappá nyilvá-
nították szeptember 22-t, így ta-
nításmentes nap lesz ez a péntek, 
korábbi évekhez hasonlóan idén 
is számos diákra számítunk – fo-
galmazott a vezető.

A Sportágválasztó az idei évben 
is a város sportegyesületeinek be-
mutatóját tűzte ki célul. Rakk 
Lászlótól megtudtuk, az eddig 
megkeresett szervezetek mind-
egyike vállalta a kitelepülést, így 
közel 30 sportágat probálhatnak 
ki az érdeklődők. A programhoz 
délután becsatlakozik a Legrand 
Zrt. már jól ismert rendezvénye a 
„Két Keréken Egészségesebb” ke-
rékpártúra, így ahogy fogalma-
zott,  tulajdonképpen egy mini 
sportfesztiválra készülhetnek az 
érdeklődők szeptember 22-én.

Együtt filmezni élmény

Mini sportfesztiválra készülhetnek az érdeklődők
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Pénzügyi rovatunkban a fia-
taloknak szeretnénk segíteni, 
akik lakásvásárláson gondol-
kodnak. Hasznos tanácsokkal 
lát el ismét Nagygyörgy Zsolt 
szakértőnk, az MFB vezető 
munkatársa.

– Mi az első teendő, amikor egy 
fiatal a lakásvásárláson gondol-
kodik, és szeretne félretenni?

– Első és legfontosabb, hogy 
jól mérjük fel azokat az igénye-
ket, amiket képesek vagyunk fi-
nanszírozni hosszú távon. Hiszen 
a fiatal házaspárok úgy szeretné-
nek családot alapítani, hogy van 
egy fészek és az életkorukból fa-
kadóan ehhez még nem rendel-
keznek kellő megtakarítással, a 
család általában pedig csak rit-
kán tud segíteni az első lakás 
megszerzésében (kivételek per-
sze vannak). Így aki kevésbé te-
hetős fiatal és nem gondolko-
dik időben a megtakarítással, 
az nem biztos, hogy a lakáspia-
con meg tudja fizetni a számára 
megfelelő lakást, ugyanis önerő 
nélkül nemigen lehet jó tárgya-
lási pozícióba kerülni. Erre a leg-
jobb megoldás a lakás-takarék-
pénztári rendszer és akárhogy 
számolunk osztunk, ennél job-
bat a befizetett összeg hozamá-

ra nézve nemigen fogunk tudni 
találni. Ennek részleteit egy ko-
rábbi cikkünkben körbejártuk 
de röviden összefoglalva  az ál-
lami támogatás elérésének fel-
tétele a meghatározott idejű 
előtakarékosság teljesítése (jel-
lemzően 4 évtől 10 évig), tehát 
rendszeres, havi befizetés a la-
kás-takarékpénztár részére (évi 
maximum 72 ezer Ft támogatás-
sal). Ahhoz hogy ez a megtakarí-
tási forma számottevő saját erőt 
jelentsen lakásvásárlásnál lega-
lább havi 20 ezer Ft-ot kell félre-
tenni 10 éven át. 

– Milyen apróbetűs részekre 
hívná fel a figyelmüket a bankok, 
pénzintézetek ajánlatai kapcsán?

– Apró betűk kapcsán a THM 
fontosságát hangsúlyoznám 
újra, ami lehetővé teszi a kü-
lönböző ajánlatok összehason-
lítását. A Magyar Nemzeti Bank 
honlapján is össze lehet ha-
sonlítani az ajánlatokat és eh-
hez nem is kell kimozdulnunk a 
házból, ha van internetkapcso-
latunk. Szintén egy korábbi cik-
künkben részleteztük ennek 
előnyeit hátrányait, én most két 
dolgot emelnék ki újra, amire ér-
demes lesz odafigyelni. Az egyik, 
hogy általában a szolgáltatók azt 

preferálják, hogy adott banknál 
nyissunk folyószámlát, amit a fu-
tamidő végéig fenn is kell tartani 
(vagy ha nem akkor szerződést 
kell módosítani ami jelentős 
költséggel járhat) és erről von-
ja le a havi törlesztő részletet. 
Ennek a számlának a fenntartá-
sa (ha más miatt nem kellene) 
egy 10-20 éves konstrukcióban 
akár 250 ezer Ft többletköltsé-
get is eredményezhet. Léteznek 
viszont olyan hitelszámlák, ami-
nek a fenntartása ingyenes és ha 
később más banknál szeretnénk 
vezetni a folyószámlánkat nem 
kötik meg ezzel a kezünket. A 
másik fontos dolog, hogy ilyen-
kor a bankok a lakáshitel kap-
csán sok egyéb terméket próbál-
nak az ügyfélre „rábeszélni”, ami 
nem feltétlen szükséges az adott 
ügylet kapcsán, így ezt alapo-
san mérlegeljük mielőtt aláírjuk 
a papírokat.     

– Mekkora az az összeg, amely-
lyel havonta megéri belevágni a 
lakásvásárlásba?

– Havi 20 ezer Ft lenne a mini-
mális összeg.  

– Az állam mennyiben támo-
gatja a fiatalok lakásvásárlási ál-
mait?

– Jelentősen támogató az ál-
lam napjainkban. Ezeket az ál-
lami támogatásokat két fő 
csoportra lehetne bontani: visz-
szatérítendő és vissza nem térí-
tendő támogatásokra oszthat-
juk. 

1.) Kamattámogatott lakásköl-
csön / Otthonteremtési kamat-
támogatás

Az otthonteremtési kamat-
támogatással vásárolt legalább 
komfortos, használt lakás vételá-
ra nem haladhatja meg a 20 mil-
lió forintot. A kamattámogatott 
lakásvásárlási kölcsön összege 
legfeljebb 10 millió forint lehet.

A kamattámogatás jellemzői:
• A kamattámogatás időtarta-

ma legfeljebb 5 év, azonban a 
kölcsön futamideje ennél hosz-
szabb is lehet. A hosszabb futa-
midőnek az első öt évére jár a 
kamattámogatás.

• A kamattámogatás mértéke 
a kamattámogatott időszak alatt 
állandó, a jogszabályban meg-
határozott állampapírhozam 50 
százaléka.

• A kamattámogatott kölcsön-
nel vásárolt lakásban az igény-
lőnek (támogatott személynek) 
legalább 50 százalékos tulajdo-
ni hányaddal kell rendelkeznie. 
Házaspár, illetve élettársak ese-
tén a lakásban mindkét félnek 
az ingatlan-nyilvántartásban be-
jegyzett tulajdonjoggal kell ren-
delkeznie.

• Az igénylő szerepel az adó-
zás rendjéről szóló törvény sze-
rinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban 

• Az igénylő 30 napnál nem ré-
gebbi okirattal igazolja, hogy a 
kérelem benyújtásának időpont-
jában és azt közvetlen megelő-
zően összesen, folyamatosan 
legalább 180 napig − ideértve 
azt is, ha a legalább 180 nap fo-
lyamatos biztosításban legfel-
jebb 15 nap megszakítás van − 
a magyar társadalombiztosítási 
rendszerben biztosítottként sze-
repel. Házaspárok és élettársak 
esetén elegendő, ha legalább 
az egyik fél igazolni tudja a leg-
alább 180 napos, folyamatos TB 
jogviszonyt.

• Az igénybevevő vállalja, 
hogy a kamattámogatási idő-
szak lejártáig terjedően a kamat-
támogatással érintett lakást ha-
szonélvezet vagy használati jog 
nem terheli.

• A kamattámogatott kölcsön 
a támogatott személy által egy 
alkalommal vehető igénybe.

(folytatjuk)

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont felvételt hirdet 
PÉNZTÁROS munkakörbe azonnali munkakezdéssel. 
Előnyt jelent angol és/vagy német nyelvű nyelvtudás, 
számítógépes ismeret, ügyviteli-, számviteli jártasság. 

A munkakör betöltéséhez olyan fiatalos, mosolygós, csapatban dol-
gozni tudó személy jelentkezését várjuk, akinek nem okoz gondot a  
12 órás műszak, illetve a munka során adódó konfliktusok kezelése. 

Jelentkezésének tartalmaznia kell a pályázó fényképes önéletrajzát és szakmai 
képességét igazoló dokumentumokat.

Jelentkezését várjuk a fürdő igazgatói irodájába (H-CS 8-16, P 8-12)

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont wellness részlegében 
kozmetikusok, manikűrösök, pedikűrösök és 
fodrászok részére üzlethelyiség kiadó. 
További információ a strand igazgatói irodájában  
(H-CS 8-16, P 8-12)

PÉNZTÁROST KERESTETIK

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ A WELLNESS RÉSZLEGÉBEN

ÁLLÁS

KIADÓ

Pénzügyi tanácsok

Forintosított fészekrakó álmok
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Darók József

Huszonöt éve dolgo-
zik Szentes Város Gondo-
zási Központjában Szatmá-
ri Nagyné Barna Edit, 2010 
óta a II. sz. Idősek Klubja ve-
zetőjeként. Bárhol is kapott 
feladatot, mindig vissza-
tért a Nagyörvény utcai te-
lephelyre. A sorozatunkban 
ezen a héten szereplő Szen-
tesi Hősünk életét a mások 
iránti empátia, a segítés ki-
csi gyerekkorától végigkísér-
te, ahogyan az idős emberek 
iránti tisztelet is. Szeretettel 
beszél munkatársairól is, azt 
vallja, csakis megfelelően el-
hivatott kollektívával lehet 
jól dolgozni.

Barátságos, otthonos udvar, 
kellemes zöldfelület és pavilon 
fogadja az érkezőt a Nagyör-
vény utcai II. sz. Idősek Klub-
jában. Szatmári Nagyné Bar-
na Edit irányítása alatt sokszor 
van „zsibvásár” az épületben is, 
minden jelentős eseményt jó 
hangulatban megünnepelnek. 
Már elcsendesült minden, ami-
kor délután kettőkor leülünk 
beszélgetni, a bejáró ellátottak 
hazatértek.

– Anyukám, nővérem is a 
szociális ellátásban dolgozott 
Derekegyházon, de én elein-
te még más irányban gondol-
koztam, cukrásznak tanultam. 
Öt év elteltével azt vettem ész-
re, itt vagyok a gondozási köz-
pontban, a nappali ellátásban. 
Az élet mégis így hozta – idéz-
te fel mosolyogva pályakez-
dését Szatmári Nagyné Barna 
Edit. 

Kenyérgyárban töltött más-
fél év, majd egy hónap mun-
kanélküliség után kezdett 
dolgozni a gondozási központ-
ban, az akkori igazgató, Sze-
bellédi Anna beiskolázta őt, s 
munka mellett szociális gon-
dozó és ápoló végzettséget 
szerzett két év alatt. 2000-ben 
mentálhigiénés végzettséget 
szerzett. A gondozási központ-
ban ő szervezte a foglalkoz-
tatást, felváltva járta a klubo-
kat. Manuális tevékenységeket 
is vezetett, melyek az ellátott 
idős emberek meglévő képes-
ségeinek megőrzését, szinten 
tartását szolgálják, hogy hasz-
nosan, célt találva teljenek a 
napjaik.

2010 óta vezetője a II. sz. Idő-
sek klubjának. 2015-ben vég-
zett szociális munkás szakon 
főiskolán. Szerteágazó, sokré-
tű a munkája. 

Munkájáról, a napi felada-
tokról azt tudjuk meg tőle, 50 
fős a klub, jelenleg 12 ellátottat 
szállít be az intézmény busza, 
de a nappali ellátásba önálló-
an érkezőkkel együtt naponta 
átlagosan 35 fővel foglalkoz-
nak. A gondozónők segítenek 
a fürdetésben. Kapcsolatot tar-
tanak az egészségügyi intéz-
ményekkel, rendelőbe, házior-
voshoz kísérik az ellátottakat, 
recepteket váltanak ki számuk-
ra, kiadagolják gyógyszereiket, 
kimossák ruháikat, illetve ét-
keztetnek is, a zsömlét a köze-
li boltból szerzik be, az ebéd a 
Központi Gyermekélelmezési 
Konyháról érkezik. Felügyelik a 
cukorbeteg ellátottak inzulin-
beadását, vérnyomást, vércuk-
rot ellenőriznek, negyedéven-
te állapotfelmérést végeznek.

2012-ben indult a demens 
személyek nappali ellátása, ők 
sok esetben teljes szintű ellá-
tásra szorulnak. Edit közel érzi 
magához az ehhez kapcsoló-
dó hozzátartozói csoportot, 

hiszen az a főiskolai tanulmá-
nyai során végzett kutatásának 
eredménye: itt az ellátottak 
otthoni gondozói, a hozzátar-
tozók vannak a középpontban, 
akiknek sokszor nehéz feldol-
gozni, hogy szerettük már nem 
ugyanaz, mint aki volt. Csopor-
tokban összegyűlve egymás 
tapasztalatait is kicserélhetik, 
valamint tanácsokat kapnak dr. 
Tóth Erika neurológustól.

Nem ért egyet azzal, amikor 
azt hallja: az öregkor a második 
gyerekkor. 

Szerinte az idősekre nem 
úgy kell tekinteni, mint a gye-
rekekre, hiszen egy egész élet-
út, megannyi tapasztalat van 
már mögöttük.

Ehhez kapcsolódik kedvenc 
idézete, melynek szellemében 
él: „Mielőtt elítélsz, vedd fel a 
cipőmet és járd végig az uta-
mat. Járd végig a múltamat, 
érezd a könnyeimet, éld át a 
fájdalmaimat, az örömömet. 
Tedd meg a lépéseket, ame-
lyeket én megtettem és bot-
ladozz meg minden kövön, 
amelyen én megbotlottam, s 
mindegyik botlás után állj fel 
és menj tovább úgy, ahogy én 
tettem. Csakis ezután ítélkezz 
rólam.”

– Bizalommal fordulnak hoz-
zánk, valószínűleg azért is van-
nak itt olyan sokan. Szimpátia 
is eldönti, ki kihez fordul, ki-
vel van szívesen, van, aki min-
denkivel – mutatta be Edit az 
ellátottakkal kialakult kapcso-
latukat. - Az a nehéz ebben a 
munkában, amikor el kell bú-
csúznunk valakitől. Közösen 
csináltatunk koszorút, kivisz-
szük a temetésre, bent gyer-
tyával emlékezünk. 

– Nem szabad hazavinni a 
munkát. Nem szabad, hogy 
otthon észrevegye a csalá-
dunk a nehézségeket. Mind-
annyiunk párja ezzel együtt 
él. Én már gyerekként is azok-
hoz húztam, akiket kiközösítet-
tek, meghatározta az életemet, 
hogy odafigyelek másokra. Aki 
ezt a pályát választja, annak, 
így nekünk a munkatársaim-
mal a segítés az életünk, a sze-
mélyiségünk része. 

...a vezető hasonlóan elhi-
vatott, hasonlóan gondolko-
dó munkatársak nélkül nem 
boldogul – fejtette ki Szatmá-
ri Nagyné Barna Edit. Három 
szakképzett kolléganővel dol-
gozik, de a két közfoglalkozta-
tott segítő munkája is nagyon 
fontos.

A legszebb a hivatásukban, 
amikor ragyogó arcokat, be-
szédes tekinteteket látnak. 
Májusban az Antal-tavi kirán-
dulásuk mindenki számára él-
mény volt, az egész klub útra 
kelt busszal, lecsót főztek, volt 
zene és tánc. – A visszajelzések 
fontosak, de nem kell, hogy 
mondjanak bármit, hogy hálál-
kodjanak, én látom az arcukon, 
hogy mekkora élmény volt szá-
mukra – mesélte Edit. 

Újabb rendezvény lázában 
égnek, szeptember 19-ére ké-
szülnek, amikor a Kiséri Napok 
keretében délelőtt 11-kor ki-
állítás nyílik a klubban, az idő-
seknek az elmúlt három évben 
készített alkotásaiból.

A segítés a személyiségem része

Ha úgy hozza a 
szükség, mindenből 
kiveszi a részét, mert 

szerinte a vezető 
akkor látja át a 

dolgokat, amikor 
maga is benne van a 

sűrűjében.

Ez csak team 
munkában 
működik...
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Palicska Irén

Én, aki több mint 20 éve a sza-
vakból élek, most csak keresem 
őket. Egyébként is mindenen 
elérzékenyülök, de ma Gergő má-
sodik szülinapján lépten-nyomon 
elsírom magam. Két éves lett 
az én nagyfiam! Nem akarok túl 
szirupos, szentimentális és köz-
helyes lenni, de mit írhatok ma-
gáról a csodáról? Az, hogy Ger-
gő két éve megérkezett hozzánk 
több, mint felemelő. Egy kis élet, 
akiért örökre hálásak és felelő-
sek leszünk. Néha meg is rettenek 
– még két év után is – a felelős-
ség súlyától. Vajon elég erős va-
gyok-e, hogy ebből a csöpp em-
berkéből egy kisegyensúlyozott, 
vidám, önálló – és bár elcsépelt 
a szó – boldog felnőttet farag-
jak. Régebben azt éreztem, hogy 
én ezt a gyereket már csak elron-
tani tudom, hiszen úgy tökéletes, 
ahogy van. Néha persze az idege-
imen táncol, mint például ma reg-
gel is, a szülinapján. De ez is hoz-
zátartozik a mindennapjainkhoz. 
Szerencsére van egy társam, a 
férjem, aki tökéletes apukája Ger-
gőnek. 

És milyen Ő? A kétéves nagyfiú? 
Azt hiszem, Ő is boldog, hogy ve-
lünk lehet. Nyugodt, kiegyen-
súlyozott, barátságos, a világ-
ra nyitott gyerkőc. Egyre jobban 

összecsiszolódunk, egyre inkább 
megismerjük egymást. 

Remélem, később nem bán-
ja majd, ha őt és a hétköznapja-
it is megismertettem egy várossal 
a Baba a fedélzeten rovatból. Egy 
kedves, régi ismerősöm épp a mi-
nap említette, hogy többet tud 
már Gergőről, mint Hunyadi Má-
tyásról. Múlt heti sétánk alkalmá-
val pedig egy idősebb úr akart rá-
beszélni a kistestvérre. (Amivel 
egyébként még mindig többen 

próbálkoznak, kevés sikerrel.) A 
Kossuth téren fociztunk, vagy in-
kább kergettük a labdát a gyerek-
kel, amikor a bácsinak megakadt 
a szeme Gergő babakocsiján. Tö-
viről-hegyire kikérdezett: milyen 
szép, mennyibe került? Majd hoz-
zátette, hogy jó lesz még a kistesó-
nak. Kikerekedett a szemem, és 
mondtam, hogy közelebb vagyok 
az ötvenhez, mint a negyven-
hez, így már nem tervezünk ba-
bát. Nem akarta elhinni, majdnem 

meg kellett mutatnom a személyi-
met. Harmincasnak nézett, ami be-
vallom nagyon jól esett, de azért fi-
noman elküldtem szemészhez. 

Vissza az ünnepelthez! Ma, 
szeptember 12-én, a napján tart-
juk meg Gergő szülinapját, csak 
szűk családi körben. Megrendel-
tem a tortát egy ügyes kezű anyu-
kától, marcipán borítással és egy 
kis autóval a tetején. Az ajándé-
kok pedig folyamatosan érkeznek 
a nagyszülőktől, keresztszülőktől. 
A mi meglepetésünk a torta mellé 
egy futóbicikli. Holnap a bölcsiben 
is ünneplünk. Eszter barátnőmtől, 
Gergő keresztmamájától az aján-
dék mellé mi is kaptunk egy szív-
hez szóló levelet. Fel se tudtam ol-
vasni a férjemnek, mert teljesen 
meghatódtam. Ennél szebben én 
se tudnám megfogalmazni, mit is 
jelent nekünk Gergő, a kisfiunk. 

Íme, a levél (engedéllyel):
„Már két év eltelt azóta, hogy 

szédülten a boldogságtól tele-
fonáltatok, hogy családotok ke-
rekké vált: megérkezett Gergő. 
A tündéri, formás kisfiú azóta bi-
zonyította, nem véletlenül került 
hozzátok. Nem csak feladat Ő, a 
Szeretetcsomag, hanem tükörkép 
is, benne megláthatjátok magato-
kat. Vigyázzátok hát egyre bátoro-
dó lépteit jó egészségben és sok 
örömben!”

Baba a fedélzeten

2 éves nagyfiú

KÉREM azt a jóakaratú embert, aki 
szeptember 10-én, vasárnap a kálvária 
dombon lévő sírról tévedésből elvitt 
egy fekete táskát (a benne lévő fontos 
iratokkal, melyet csak a tulajdonos 
tud használni)  szíveskedjen leadni a 
Szentesi Élet Szerkesztőségében, vagy 
a rendőrségen.

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

IRODÁNAK, vagy műhelynek 
raktárnak alkalmas üzlethelyiség a 
felső párton kiadó. Légelszívóval, 
légkondicionálóval, radiátoros gáz-
fűtéssel, szociális helyiségekkel,ipari 
árammal. Érdeklődni délután18 óráig. 
Telefon: 30/308-1626

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

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 
literig) 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.

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

NAGYHEGYEN, Kispaté úton, 
1600 m2-es ingatlan eladó, rajta 1000 
m2 automatizált fólia, ipari gáz, vil-
lany 380V, vezetékes víz, fúrt kút, kb. 
50m2-es palaszín, gyümölcsfák, ter-
melésre, telephelynek is kiváló. Irány-
ár: 3,6 M. Tel.: 20/802-6062  

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

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

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. Telefon: 20/828-
9781

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

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

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

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

„Köpök rá, hogy véget ért a 
nyár” – hangzik az Aurora kulti-
kus slágerében. Minden bizony-
nyal ez a dal is felcsendül majd 
szeptember 23-án az ifjúsági 
házban a győri punk legenda 
előadásán, mellyel elstartol a 
2017/2018-as Zene-Világ-Zene 
Graffiti koncertsorozat. 

A 80-as évek hajnalán Győr-
ben Terrorist néven alakult pun-
kegyüttes mindössze 1 koncer-
tet élt meg. Várható is volt, hogy 
abban az időben ezzel a névvel 
nem áll előttük fényes jövő. Ek-
kor jött a képbe az Auróra cirká-
ló és a zenekar is felvette a nevet, 

amit már a rendszer is megtűrt. 
Jó punkokhoz híven azonban a 
nevük után a szövegeik miatt ke-

rültek tiltólistára, sokáig álnéven 
koncerteztek. Győri csapat lévén 
az osztrák punk színtér felé nyi-

tottak, és a 80-as évek végén az 
NDK-ban is turnéztak. A szovjet 
csapatok kivonulása után stílu-
sosan odaszólt a csapat a Viszlát 
Iván nagylemezzel, majd 3 évvel 
később ismét nagyot robbantot-
tak az idén 25 éves „E.K.G.”-kel. A 
rendszerváltással a lehetősége-
ik is megnyíltak a mai napig to-
vábbi 9 lemez, számos elismerés 
ékesíti pályafutásukat. Erőtel-
jes zenéjük mellé hatásos szöve-
gek társulnak. A ’80-as évek kö-
zepén az együttes tagjai Pusztai 
Zoltán költővel kötöttek barátsá-
got, akinek azóta is olyan sláge-
rek szövegét köszönhetik, mint a 
Kifacsart citrom, a Tinibálvány, a 
Robin Hood, vagy a ’88 telén. 

Víg László (Vigi), Víg Norbert, 
Goreczki Szabolcs punk triója 
szeptember 23-án, szombaton 
rengeti meg a szentesi ifjúsági 
házat 20 órai kezdettel. 

Czakó-Kádár Viktória

2017-ben a helyi Egészségfej-
lesztési Iroda ismételten meg-
szervezi Sportnapját. A he-
lyi edzők mellett idén Katus 
Attila is megmozgatja a szen-
tesieket. A testnevelés szakon 
végzett sportember, a spor-
taerobikban ért el kiemelke-
dő sikereket. Best Body edzései 
mellett étkezési és életmódtip-
pekkel is segíti követőit, vendégeit.  
Aki már részt vett az óráin, em-
lékezhet rá, hogy garantáltan 
jó a hangulat és a kellemes elfá-
radás a 60 perces edzés után. A 
Best Body egy – Attila tapaszta-
latai alapján összeállított – moz-
gásprogram mely hatékony, 
intenzív és elsősorban erősítő ha-
tású alakformáló torna. A foglal-
kozáson álló gyakorlatok kereté-
ben, comb, far, has és a hátizmok 

edzése kerül előtérbe, de a tala-
jon végzett gyakorlatok sem ma-
radnak ki a bemelegítés, nyújtás 
és levezetés mellett. 

Szeptember 30-án nem 
csak a mozgásé lesz a fősze-
rep, hanem a szokásos egész-
ségügyi szűrésekkel is szol-
gálnak az EFI munkatársai.  
Melyek ezek? Testsúly - és 
testzsírszázalék mérés, testkörfo-
gat meghatározás, BMI számítás, 
vérnyomás - , vércukorszint- , ko-
leszterin szint mérés ujjbegyből.  
A fenti vizsgálatok mellett a szak-
emberek, életmódtanácsokkal és 
hasznos információkkal látják el 
az érdeklődőket. 

Nyári János neve már nem is-
meretlen, ha egészséges ételek 
elkészítéséről van szó. Tavalyi év-
ben az EFItt sportnapon nagy si-
kert aratott a chia magos szilval-
ekváros kifli, valamint a sous vide 

(szuvid) technológiával készült 
csirkefalatok és a vegyes saláta kü-
lönféle öntetekkel. Idén is hason-
ló lesz a menü, de annak részletei 
maradjanak egyelőre titokban.

A Sportnapon minden belépő 
vendégünk tombolasorsoláson 
vehet részt, ezért érdemes kísé-
rővel érkezni. A rendezvény tá-
mogatóinak jóvoltából megnyer-
hető értékes ajándékok miatt is 
érdemes lesz részt venni a II. EFItt 
Sportnapon.

Kultikus lemezének jubileumi turnéjával érkezik az Aurora

Punk legendák az IH-ban

A fittség jegyében másodszor is!
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Hétfő38.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Tárkonyos 
sertésragu leves,

Túrós derelye

Marhahúsleves,
Parajfőzelék, 

párolt marhaszelet

Karfiolleves,
Tarhonyás hús, 
vegyes vágott

Tejfölös gombaleves,
Tengeri halfilé rántva, 

burgonyapüré, 
tartármártás

Meggyleves,
Rántott csirkecomb, 

sültburgonya, káposztasaláta
Citromos szelet

Csontleves
Vadpörkölt, főtt burgonya, 

almapaprika
Túrós rétes

Burgonyaleves,
Esterházy rostélyos, 

zsemlegombóc

Frankfurti leves
Rántott camembert, 
röszti, áfonyamártás

Meggyleves,
Grillezett csirkecomb, 

zöldséges rizs

Hamis gulyásleves,
Parajos túróval töltött 

pulykamell, burgonyapüré, 
veluté mártás, 

Csokis sütemény

Zöldbableves,
Matrózhús párizsiasan, 
párolt rizs, uborkasaláta

Rakott palacsinta

Karalábé leves,
Szárnyas májjal töltött 

gombafejek rántva, 
Waldorf saláta, steak burgonya

Piskóta tekercs

Olasz zöldségleves,
Sült kacsacomb, 
párolt káposzta, 

hagymás törtburgonya

Erőleves Royal módra
Pirított sertésszelet 

magyarosan, sült burgonya, 
fejes saláta

Zellerkrémleves,
Ponty Orly módra, 

petrezselymes burgonya, 
paradicsom tatár

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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Gólyás Ház
Szeptember 16-án, szombaton 

Garaboly Gasztro és Kézműves 
Piac 10 órától 14 óráig. Minőségi 
magyar gasztronómiai és kézmű-
ves termékek árusítása.

Derekegyház-Tompahát
Szeptember 16-án, szombaton 

rendezik meg a Furioso emlékver-
senyt és Szakmai napot a Furio-
so Emlékparkban. Programok: fo-
gathajó verseny, zenés műsorok, 
táncbemutatók.

Tokácsli Galéria
Szeptember 30-ig tekinthető 

meg Hoffer Andrea festőművész, 
restaurátor és E. Rácz László szob-
rászművész közös kiállítása.

Református Nagytemplom
Szeptember 17-én, 17 órakor 

hangversenyt rendeznek a refor-
máció tiszteletére, Reformáció 
500 címmel. Közreműködik Andor 
Csilla ének, Nagy János orgona

Galéria Kávéház 
Novák Mihály, szabadkai fo-

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

Városi Könyvtár
Szeptember 18-án, hétfőn 17 

órakor a Gondolkodók klubja Ve-

szélyezteti-e a globalizáció az eu-
rópai kultúrát? címmel tart össze-
jövetelt.

Szeptember 19-én, kedden 18 
órakor Horváth-Vargáné dr. Tóth 
Marianna filozófus Egy halálra 
ítélt (?) tudomány: a filozófia - ré-
gen és most, határon innen és túl 
című előadása lesz.

Horváth Mihály Gimnázium 
V. Skabá Fesztivál szeptember 

16-i programjai: 10 órától baráti 
beszélgetés, 11 órától és 13 órá-
tól színházi tréning, 15 órától fel-

olvasóest. 
Szentes- Kiséri városrész
Szeptember 18. és 22. között 

rendezik meg a Kiséri Kulturális 
Napokat. Szervező a Mosolygó-
sabb Régióért Egyesület, Szentes 
Város Gondozási Központja II. szá-
mú Idősek Klubja.

Hangversenyközpont
A Zene Világ Zene programso-

rozat következő előadásán szep-
tember 29-én, pénteken 19 órai 
kezdettel a DJABE zenekar lemez-
bemutató koncertje lesz.

Művelődési Központ
Szeptember 23-án 20 órakor az 

Ifjúsági Házban fellép az AURORA 
zenekar.

P r o g r a m a j á n l ó

Palicska Irén

Ugye, milyen kellemetlen, 
ha nem emlékszünk valami-
re vagy nem ugrik be azon-
nal kedvenc színészünk neve? 
A változókori feledékenység 
hátterében hormonváltozás, 
depresszió, de akár figyelem-
zavar is állhat. Sokan tartanak 
a rettegett betegségtől, az Al-
zheimer-kórtól is. Minden-
képpen ki kell vizsgálni, mi-
től romlik a memóriánk, majd 
megtalálni rá a legmegfele-
lőbb gyógymódot. Egészség-
ügyi rovatunk mai részében a 
feledékenységről kérdeztük 
állandó szakértőnket, dr. Gyo-
vai Gabriella szülész-nőgyó-
gyászt.

– Milyen okai lehetnek a feledé-
kenységnek?

– Elég gyakran megtapasztal-
hatjuk ezt, amikor stresszesebb 
időszakunk van: az egyetemen 
a vizsgaidőszak miatt van leter-
helve az agy, vagy a fiatal szülő 
nem alszik jól a nyűgös gyermek 
miatt. Talán egy speciális időszak 
az, amikor elkezdődik a válto-
zókor. Rendszeres menstruáció 
mellett is vannak előjelei a vál-
tozásnak: már nem alszik olyan 
jól az illető, ingerlékenyebb, fe-
ledékenyebb. Nagyon sokan 
megijednek, mert attól tartanak, 
hogy ez az Alzheimer-kór kezde-
te, ami köztudottan egy lassan 
romló, visszafordíthatatlan folya-
mat. Általában azért nem ilyen 
nagy a baj, de vannak olyan fog-
lalkozások, például tanár, műfor-
dító, ahol komoly nehézséget 
jelent, ha nem jut eszükbe egy-
egy szó. 

– Tehát akkor jelentkezik a fe-
ledékenység, amikor elkezdődik a 
hormonváltozás?

– Valakinél igen, valakinél pe-
dig a rossz alvással függ össze. 
Ha nem alszunk eleget, fáradtak 
vagyunk, és nem jól emlékszünk. 
Nemegyszer látom, hogy valaki-
nek hormonhelyettesítő terápi-
ára van szüksége hőhullámok, 
alvászavar, ingerlékenység mi-
att, és azt tapasztalja, hogy visz-
szajön az emlékezés a szavak-
ra. Leállítja ezt a terápiát és újra 
nem jutnak eszébe a szavak. Te-
hát nála nagyon valószínű, hogy 
hormonális alapú. Depresszió is 
állhat a feledékenység hátteré-
ben, amely nem csak változókor 
környékén jelentkezhet, de ott 
azért elég nagy változásról van 
szó. Úgy hívjuk, hogy életkori kr-
ízis. Ha megnézzük az agyunk-
ról készült képet, a depressziós 
agy energizáltsága sokkal ki-
sebb, alig pislákol. Gyógyszer 
vagy pszichoterápia hatására 
újra energizálódni tud. 

– Depresszióra, lehangoltságra 
gyakran írnak fel Xanaxot, de ez is 
butítja az agyat. 

– Nagyon sokszor látom ezt, és 
nagyon nagy hiba. A depresszió-
nak nem gyógyszere a Xanax. 
Valami borzasztó dolog törté-
nik, vagy felszökik a vérnyomás, 
akkor adjuk ezt a gyógyszert, 
de hosszú távon ez nem szed-
hető. Nem csak elbutul az em-
ber, hanem tényleg nem találja 
a szavakat. Olyan, mintha hosszú 
idő múlva tudna csak válaszol-
ni. Annyira látszik a betegeken, 
akik ilyen gyógyszereket szed-
nek. Van, aki nem egy-egy sze-
met szed, hanem egészen nagy 
adagokat rendszeresen, nap, 
mint nap. Azt is tapasztaltam 
már, hogy valaki hőhullámok el-
len alkalmazza. Erre egyáltalán 
nem jó a Xanax. Vannak orvosok 

is, akik azt mondják, hogy hor-
mont semmiképpen ne! Inkább 
igyon pálinkát vagy szedjen Xa-
naxot! Ez szakmai szempontból 
nagyon helytelen. Mindenkép-
pen egy hatékonyabb és hozzá-
szokás szempontjából nem ve-
szélyes kezelésre van szükség. 

– Valaki változókor környékén 
figyel fel arra, hogy feledékenyebb 
lett. Közben kiderül, hogy figye-
lemzavaros. Ilyenkor mi a megol-
dás?

– A figyelemzavar mostaná-
ban még inkább előtérbe került. 
Ezek az emberek nem tudnak 
hosszú ideig figyelni, összponto-
sítani. Azt mondják, hogy a mun-
kamemória csökken ilyenkor. Ez 
annyit jelent, hogy nem nagyon 
tudnak észben tartani dolgo-
kat. Az agy egy bizonyos terü-
lete nem működik jól. Ha képal-
kotó eljárással megvizsgáljuk az 
agyat, akkor azt láthatjuk, hogy a 
normál agy koncentrációnál be-
kapcsolja a figyelemközpontot. 
Aki figyelemzavaros, annak nem 
működik a figyelemközpont-
ja, viszont másik terület majd 
megszakad, próbálkozik, renge-
teg energiát felemészt, de ak-
kor sem működik. Amikor az ille-
tő megkapja a gyógyszert, akkor 
bekapcsol a figyelemközpont, és 
könnyebben megy a koncentrá-
lás. Tehát sokaknál mindenkép-
pen célravezető a gyógyszeres 
kezelés. 

– Kiderült, hogy a sport is javítja 
az agyi teljesítményt, tehát a me-
móriát is. 

– Kimutatott dolog, hogy még 
a komoly figyelemzavart is tudja 
kezelni a jól megválasztott sport. 
Michael Phelps, az amerikaiak 
23-szoros olimpiai bajnok úszó-
ja nagyon súlyos figyelemzavar-

ral küzdött. Édesanyja - aki isko-
laigazgató volt - íratta be úszni. 
Először utálta az egészet, majd 
egy olyan edzőhöz került, aki fel-
ismerte a tehetségét, és nagyon 
következetes volt. Maga Micha-
el Phelps azt mondta, hogy a túl- 
energizáltságát a víz, mint közeg 
nagyon jól visszafogta. És ez so-
kat jelentett. Nagyon komoly se-
gítő terápiára van szükség, és 
gyógyszerre is, hogyha kell. Ezt 
a neurológusra kell bízni. Az biz-
tos, hogy a sportok rengeteget 
segítenek az agyon is. 

– Még egy dologtól nagyon fé-
lünk, amikor megjelenik az em-
lékezetzavar, ez pedig az Alzhei-
mer-kór.

– Igen, sajnos a memória am-
bulanciákra akkor kerülnek a be-
tegek, amikor komoly tüneteik 
vannak. Ekkor kaphatnak gyógy-
szert is, ami valamennyire vissza 
tudja fogni a tüneteket. A gyógy-
szerfejlesztések arra irányulnak, 
hogy minél hamarabb lehessen 
kezelni ezeket a betegeket, sőt a 
megelőzés gyógyszereit is kutat-
ják. Akkor teljes a kivizsgálás, ha 
ezt a négy-öt fajta lehetőséget 
megvizsgáljuk, és ott segítünk, 
ahol a probléma van.

Nőkről, nemcsak nőknek

Segítség, feledékeny vagyok!

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

Magánrendelés: kedden
és csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com
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Darók József

Négyesi Jánosné Juhász Évát 
sokan ismerik tanárként, ezút-
tal hobbifestőként ismerhetik 
meg. Ámbár kifinomult ízléssel 
elkészített festményei láttán 
nem ez a meghatározás illene 
az alkotóra, ő önmagát csak így 
említi. A városi könyvtárban 
megnyitott önálló kiállításán 
ne csak szemünkkel nézzünk, 
sokkal inkább szívünkkel lás-
suk, vagy érezzük a megjelenő 
jelképeket.

Mi adta az ihletet egy több év-
tizedet tanító pedagógusnak, aki 
még csak nem is rajzszakos, hogy 
festeni kezdjen? – tette fel a kér-
dést a könyvtárban nyílt kiállítás 
megnyitóján Szűcs Ildikó. A vá-
lasszal is igyekezett rögtön szol-
gálni: az alkotókedv mindig is 
meg volt Négyesi Jánosné Juhász 
Évában, legyen szó üveg-vagy 

porcelánfestésről, kötésről, var-
rásról. Ám egy 2001-es, nagyon 
hideg téli napon tett séta a deres 
fehérbe öltözött Kurca partján el-
hozott egy új hobbit az életébe: 
egy, lombja nélkül is gyönyörű-
nek, erősnek ható fa látványa. A 
róla készült kép tavaszra elkészült 
egy fotó alapján. 

A könyvtári falakon sorakozó 
képek jelképeket is kifejeznek: a 
visszatérő téma, a fa élete átül-
tethető az emberi életre, akár a 
cserépedény, a nagyon törékeny, 
ugyanakkor kincseket rejtő em-
beri életet is jelképezi. Hasonlóan 
a búza, a kalász, a belső lelki fejlő-
dés egyik szakaszának jelképe, a 
fehér hótakaró, ami alatt a sziluet-
tek látszanak, de tudjuk, az élet-
ben is sokszor csak a hitünk tudja 
kibontani a szemünknek láthatat-
lan dolgokat. Az út is megjelenik 
a kiállításon, ami a legfontosabb, 
a célnál is lényegesebb. Amikor 

valamilyen problémánkra meg-
oldást szeretnénk találni, sokszor 
nem vesszük észre azonnal, hogy 
ezek a szimbólumok egymás után 
szembe jönnek velünk, fogalma-
zott Szűcs Ildikó.

Az alkotó pár nappal koráb-
ban találta meg egy régi versét, 
mely döbbenetére a fákról szól, 
még mielőtt fákat kezdett vol-
na festeni. Ezt a művét hallhat-
ták tőle a jelenlévők, akik egyik 
régi tanítványának, Mélykútiné 
Németh Kornéliának citerával kí-
sért énekét is meghallgathatták. 
A tárlat szeptember 28-ig láto-
gatható.

Szívvel is érdemes látni a képeit

Darók József

Jóleső érzés feltöltődni a To-
kácsli Galériában nyílt idősza-
ki kiállításon, mely színekben 
pompázó akvarelljeivel és me-

legséget árasztó fafaragások-
kal kifejezetten ajánlható esős 
őszi napokra.

A művelődési központ kiállí-
tóhelyén útjára indult az új sze-

zon, Csiszár György, a Lajtha - ze-
neiskola tanára furulyajátékával, 
a Hoffer Andrea-E. Rácz László al-
kotópáros és házaspár közös be-
mutatkozásával. A művésznő a 
Magyar Képzőművészeti Főisko-
la festő-restaurátor szakán dip-
lomázott, míg a szobrászművész 
párja a Kolozsvári Népfőiskolán 
és a bukaresti Iparművészeti Főis-
kolán végzett. Tökéletes össz- 
hangban alkotnak, ez kiválóan 
megmutatkozik Szimbiózis című 
tárlatukon, melyet a megnyitó 
Cseri Gábor csongrádi alpolgár-
mester is említett. Életerőt, élet- 
örömöt fejeznek ki számára a 
festmények, erőteljes színeikkel, 
témáikkal: templomokat, pajkos 
gyermekarcokat, aprószenteket 
is láthatunk, szíveket és színeket, 
a Misztériumot, tiszai fákat – hit-

vallása szerint tudatosan épít a 
„boldog gyermekkor” techniká-
jára akvarelljein. 

A szépet, barátságosat, meleg-
séget árasztó tárlat E. Rácz Lász-
ló szobrászművész bársonyos, 
életteli, bár soha nem élő fából 
készült alkotásaival teljes. A hu-
mor sem hiányzik, a Felkészülés 
a télre című szobrán rézcső teke-
redik egy ember fejére, a látvány 
az alpolgármesternek a pálinkát 
juttatta eszébe. Az Életoltár, az 
Ácsolat, az Út a fában és más fa-
ragások, fémmel kiegészítve pe-
dig komolyabb gondolatokat is 
előcsalnak, s az anyagok is szim-
biózisban vannak egymással.

A Szimbiózis című kiállítás 
megtekinthető szeptember 30-ig, 
keddtől-péntekig 9-13 és 15-17 
óráig, szombaton 9-13 óráig.

Szimbiózisban született festmények és szobrok
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TRENDI Mi van a hűtődben?

Már csak néhány nap, egé-
szen pontosan három, és meg-
jelenik Grecsó Krisztián új 
könyve. A szegvári születé-
sű író izgalommal várja, hogy 
műve a könyvesboltok polcai-
ra kerüljön; ahogy a közösségi 
oldalon írta, „csiklandós érzés 
egy tizenkilenced letehetetlen 
könyvújdonságnak lenni”.

A kötetben felteszi a kérdést: 
Vajon a család jelentheti-e ne-
künk az otthont az időben, vagy 
minden alkalommal újra meg 
kell küzdenünk ezért az ottho-
nosságért? Történetei legsze-
mélyesebb emlékeinket idézhe-
tik fel: a nagymamákkal töltött 
nyarakat, a szabálytalan kará-
csonyestéket, az önálló élet első 
bizonytalan lépéseit, a hosszú 
vágyakozásokat és a rövid talál-
kozásokat. Ismerős terepen ba-
rangolhatunk, mégis minden 
más. A falu és város közötti kul-
turális váltások megélése, a he-
lyekhez és helyzetekhez való 
visszatérés ambivalenciája most 
is ott van az írásokban, de min-
dent közelről látunk, így a tör-
ténetek egyszerre komikusak és 
drámaiak. A Harminc év napsü-
tés olyan, mint egy varázslatos 
kalendárium, benne a generá-
ciók közötti kommunikáció le-

hetőségei és lehetetlenségei, a 
velünk élő múlt kiismerhetet-
len történetei. „Amikor meghalt 
a nagyapám, anyám után én is 
végigolvastam az összes füzetet. 
Harminc év napsütése, átlaghő-
mérséklete, felhőátvonulása. 
Minden nap időjárása gondo-
san lejegyezve, rajzolt, dőlt be-
tűkkel írva, milyen színű volt az 
ég. Olyan volt, mint egy gyönyö-
rű, felemelő és végtelen mantra. 
Akárha egy csendes kalendáriu-
mot találtam volna az életünkről, 
amelyben – nem kell az a hízott 
egó – mi nem vagyunk benne” – 
fogalmaz Grecsó Krisztián.

Könyvajánló:
Harminc év napsütés

Véradások
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar Vö-

röskereszt Szentesi Vezetősége minden kedden és szerdán 7.30-
12-ig, és csütörtök 14-17-ig tart véradást Szentesen, a Vérellá-
tó Állomáson.

A Szentesi Vérellátó és a Magyar Vöröskereszt Szentesi és 
Csongrádi vezetősége további kiszállásos véradást tart, szep-
tember 16-án 8.30 és 12 óra között a Rákóczi Ferenc utcai Óvo-
dában, szeptember 19-én, kedden 13-18 óráig a Kossuth téren, 
szeptember 20-án, kedden 14-16 óráig a Szent Anna utcai óvo-
dában, szeptember 18-án, hétfőn Csongrád-Bokroson, a Mars 
Magyarország Kft.-nél.

Az vagy, amit megeszel, tartja a mondás, így a hűtőd tartal-
ma sokkal többet elárul rólad, mint gondolnád. 

– Mire utal, amikor feltű-

nően sok a lejárt kaja:

A gazdája előbb vásárol, 

és csak azután gondolkozik, 

vagyis kissé felelőtlen alak. 

Sokkal több ételt vesz, mint 

amennyit el tud fogyasztani, 

ami jó eséllyel azt is jelenti, 

hogy van pénze fölöslegesen 

költekezni. Jó hír, hogy sok a 

della, viszont sanszos, hogy 

a rendtartás nem tartozik az 

erősségei közé.

– Milyen ember, akinek 
teli van a hűtője éthordó do-

bozokkal:
Még mindig a mama ked-

vence, aki időről időre ha-
zamegy – rosszabb esetben 

meglátogatják –, hogy jól 
feltankoljon anyu főztjéből. 

Képtelen teljesen elszakadni 
otthonról. 

– Teljes a rendetlenség a 

hűtőben, ráadásul büdös.

Akinek a hűtőjében teljes a 

káosz, annak a lelkében is ká-

osz van. Különben is, milyen 

ember az, aki hagyja, hogy 

gyomorforgató bűz áradjon a 

hűtőjéből? 

– Akinek a hűtőjében min-dig akad behűtve némi bor, pár sör és esetleg egy pezs-gő:
Jó vendéglátó, aki mindig gondol arra az eshetőség-re, hogy meglátogatják. Ilyen egy igazi társasági ember.

– Akinek túl sok a tubusos 

szósz a hűtőjében:

Nagyrészt igénytelen, 

gyors ételeket, fagyasztott 

kajákat fogyaszt, vagy ren-

del valamit gyorsan, és a tu-

busos mustárral, BBQ-szósz-

szal, ketchuppal és a többivel 

próbálja ehetővé varázsolni. 

Ha valaki ennyire nem törő-

dik magával, az nem sok jót 

jelent.

– Amikor a polcok roska-doznak a hústól és a drága felvágottaktól:
Igazi, féktelen étvágyú nagyragadozó, aki semmi jót nem tagad meg önmagától.

Hering Viktor

• Garázdaság miatt indult büntetőeljárás egy szentesi férfi ellen, 
aki kedden, az egyik helyi sörözőben – eddig ismeretlen okból – 
megütött egy ott tartózkodó vendéget, aki nyolc napon belül gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett.

• Büntetőeljárás indult egy pándi lakos ellen, aki hétfőn az egyik 
szentesi áruházból 75 ezer forint értékű árucikket próbált meg el-
lopni. A férfit a rendőrök elfogták, őrizetbe vették, és szerdán lopás 
vétsége miatt már bíróság elé is állították.

• Garázdaság miatt indult büntetőeljárás egy fiatalkorú személy 
ellen, aki a Rózsa Gábor téren összeveszett felnőtt korú ismerősével, 
akit később tettleg bántalmazott. A férfi nyolc napon belül gyógyu-
ló sérüléseket szenvedett.

• Elloptak egy kerékpáron felejtett táskát az egyik üzlet elől. A tu-
lajdonosa, mire kisietett érte, már nem találta a tulajdonát, a kár 
meghaladja az 50 ezer forintot.

• Egy másik táska is eltűnt, egészen pontosan a Kálvária temető-
ből lopta el a tolvaj addig, amíg a sértett az egyik sírt gondozta. A 
táska egy másik sírhely mellé volt téve, innen vitte el a tettes, ben-
ne 60 ezer forinttal és tulajdonosának gyakorlatilag valamennyi ok-
iratával együtt.

Ellopott táskák
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Tejfölös 
gombaleves

Hozzávalók:
25 dkg csiperkegomba, 4 dkg 

zsír, 2 ek liszt, 1 vöröshagyma, 1 
sárgarépa, 1 dl tejföl, fél csokor 
petrezselyem, só, pirospaprika

Elkészítés:
A gombát tisztítsuk meg és 

szeleteljük fel. A hagymát ap-
rítsuk fel és a zsiradékon fony- 
nyasszuk meg. Adjuk hozzá a gombát és a vékonyra felszelt sárgaré-
pát, csipet sót, majd kevergetve pároljuk meg. Szórjuk rá a lisztet és 
hagyjuk, hogy így megpiruljon. Vegyük le a tűzről, adjuk hozzá a pi-
rospaprikát és öntsünk rá nagyjából 1 liter vizet. Tegyük vissza főni, 
és ha megpuhult a gomba, tejföllel és aprított petrezselyemmel íze-
sítsük. Hogy még laktatóbb legyen, főzhetünk bele rizst vagy no-
kedlit is szaggathatunk bele.

Született:
Sipos Ferencnek és Orosz 

Szilviának (Szentes, Bacsó B. u. 
9.) Zselyke, Szabó Rolandnak 
és Dopsa Nikolettnek (Szentes, 
Sarkadi N. M. u. 12.) Rebeka, Cse-
rényi Krisztiánnak és Móra Hen-
riettának (Szentes, Berek tanya 

26/A.) Rebeka Flóra (képünkön), 
Béni Attilának és Berényi Bog-
lárkának (Szentes, Sarló u. 6.) At-
tila, Gyarmati Csabának és Mar-
tók Mária Renátának (Szentes, 
Dankó P. u. 15.) Csaba, Bíró Zsolt 
Vincének és Kozma Juditnak 
(Szentes, Váradi L. Á. u. 50.) Kris-
tóf, Sülyös Imrének és Szőnyeg 
Noéminek (Csongrád, Muskát-
li u. 2.) Noel, Magyar Tamásnak 
és Mihály Klárának (Csongrád, 
Jósika M. u. 7.) Máté István, Pin-
tér Józsefnek és Kulcsár Évának 
(Csongrád, Orgona u. 18.) Márk 
nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Ocskó Roland Tibor (Szentes, 

Vecseri u. 28.) és Pallós Éva Ilona 
(Szentes, Sáfrán M.u. 24/A).

Elhunyt:
Vida János (Szentes, Wesselé-

nyi u. 50.), Farkas István (Szen-
tes, Béládi u. 2.), Veréb Gyula Jó-
zsef (Csongrád, Just Gy. u. 4.), 
Miklós Mártonné (Tanya 19/A).

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, Rákóczi F. u. 12.) 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 óráig, 
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 
7.30 óráig.

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:

Szeptember 18-22.
Hétfő

A menü: Sajtos póréleves,
Húsgombóc, paradicsommártás

B menü: Zöldborsóleves,
Rántott sajt, párolt rizs, tartár

Napi desszert: Mákos nudli
Kedd

A menü: Húsleves,
Temesvári sertésszelet, tészta

B menü: Gölödinleves,
Lecsós libamáj, tört burgonya

Napi desszert: Rakott túrós palacsinta
Szerda

A menü: Tojásos leves,
Karaj sokmagvas bundában, tökfőzelék

B menü: Gyümölcsleves,
Görögös csirkemell, kukoricás rizs

Napi desszert: Rizskoch
Csütörtök

A menü: Szárazbab leves füstölt ízekkel,
Rántott, vagy fokhagymás sertésmáj

B menü: Májgaluskaleves, 
Zöldséges- csirkés rakott tészta
Napi desszert: Somlói galuska

Péntek
A menü: Grízgaluskaleves,

Makói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Csirkegulyás, 

túrós gombóc vanília sodóval,
Napi desszert: Csíkos palacsinta

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

KOS Ha esetleg hosz-
szabb ideje válságban lett 
volna a kapcsolatod, akkor 
ez lassan, de biztosan meg 
fog oldódni.

BIKA Kedvező fejlemé-
nyekre számíthatsz, és mi-
vel az anyagi ügyekben is 
nagyon bölcsen és meg-
gondoltan fogsz eljár-
ni, ezért a pénzügyek miatt sem kell, 
hogy főjön a fejed.

IKREK Most a párkap-
csolatod kerül előtérbe, 
boldoggá tesz az a meg-
értés és támogatás, amit 
a párod részéről tapasztalsz. Az üzle-
ti dolgok ezzel szemben nem mennek 
annyira jól.

RÁK Eseménytelenül te-
lik a hét első fele, a meg-
szokott rutinnal haladnak 
a dolgaid. Csütörtökön vi-
szont sok izgalmat, flörtöt és kalandot 
hozhat az életedbe!

OROSZLÁN Ha a kap-
csolatod esetleg válság-
ban lenne, akkor végre 
tisztázni tudod a dolgo-
kat. Lehet, hogy csak egy 
apró félreértés az egész, amivel szük-
ségtelenül megnehezíted életed.

SZŰZ A hét igazán szerencsésen 
alakul számodra - még egy 
váratlan nyereségnek is örül-
hetsz majd. Egy barátoddal 
viszont alaposan összevesz-
hetsz.

MÉRLEG Ne akarj min-
denáron megfelelni a kör-
nyezeted elvárásainak, 
még akkor sem, ha meg-
próbálnak nyomást gyakorolni rád!

SKORPIÓ Ha legyő-
zöd a makacsságod, szép 
eredményeket érhetsz el. 
A munkádban megterhe-
lő hétre készülj, szükség lesz a kitartá-
sodra!

NYILAS Valaki alapo-
san keresztül húzhatja a 
számításaid. Hiába teszel 
meg mindent, ha a mun-
katársaid nem működnek együtt ve-
led.

BAK Összeszedetten és 
céltudatosan láss neki a 
feladataidnak, így jelentős 
eredményeket érhetsz el a 
munka területén.

VÍZÖNTŐ Esélyed van arra, 
hogy végre kikeveredj a pár-
kapcsolati válságból. Meg fo-
god találni a megfelelő sza-
vakat, és tisztázhatsz egy 
félreértést.

HALAK Most számba ve-
heted, hol tartasz, és mer-
re indulj tovább. Ha készen 
állsz az előrelépésre, akkor 
több ajtó is megnyílik előtted.

HOROSZKÓP
Szeptember 15-21.

Burgonya 100-120 Ft/kg, új répa 150-
250 Ft/cs, gyökér 400-600 Ft/kg, zel-
ler 150-200 Ft/db, petrezselyem 80 Ft/
csomó, kapor 100 Ft/cs, hegyes erős 
paprika 80 Ft/db, fehér paprika 250-
300 Ft/kg, lecsópaprika 150 Ft/kg, le-
csóparadicsom 100-150 Ft/kg, paradi-
csom 200 Ft/kg, vöröshagyma 150-180 
Ft/kg, fokhagyma 1800 Ft/kg, tojás 35-
38 Ft/db, piros retek 150-250 Ft/cs, fe-
kete retek 150-200 Ft/kg, fürtös ubor-
ka 250 Ft/kg, kígyóuborka 350 Ft/kg, 
eltenni való uborka 280 Ft/kg, salá-
ta 250 Ft/db, kelkáposzta 280-350 Ft/
kg, fehér káposzta 200-250 Ft/kg, lila-
káposzta 300 Ft/kg, tök 150-200 Ft/kg, 
lilahagyma 300 Ft/kg, cékla 150-200 
Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg, padlizsán 
150-250 Ft/kg, cukkini 150-250 Ft/kg, 
patisszon 250 Ft/kg, nektarin 250-450 
Ft/kg, alma 200-250 Ft/kg, banán 350-
400 Ft/kg, citrom 670 Ft/kg, karfiol 450 
Ft/kg, karalábé 200 Ft/db, Ft/kg, őszi-
barack 250-450 Ft/kg, főznivaló kuko-
rica 70-80 Ft/db, sárgadinnye 280-350 
Ft/kg, ringló 250 Ft/kg, szilva 250 Ft/kg, 
szőlő 350-400 Ft/kg, eltenni való diny-
nye 250 Ft/kg.

PIAC

Családi
események
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Labádi Lajos

1747-ben a református fi-
úiskola helyéül az 1700 körül 
épült volt városháza épületeit 
jelölték ki, amelyek nagyjából a 
mai református általános iskola 
telkén álltak, s amelyek állapo-
ta már ekkor „nagyrészt elavul-
tak és elrongyolódottak voltak, 
az iskolába járó gyermekek szá-
mához képest kicsik és egész-
ségtelenek”. Kiss Bálint Szen-
tesre érkezése után – 1799-ben 
– elhatározták egy új iskola épí-
tését. Megerősödött az a nézet: 
ha már építeni kell, építsenek 
téglából emeletes épületet, és 
ne náddal fedjék be, hanem 
cseréppel. 1803 tavaszán letet-

ték az alapkövet. Ez lett a vá-
ros első emeletes építménye, 
amelynek terveit Jauernik Fe-
renc vásárhelyi építőmester ké-
szítette. A főtérre néző, szép, 
koraklasszicista stílusú épü-
letben 1804 őszén kezdődött 
meg a tanítás. Negyed évszáza-
don át csak ezen az egy helyen 
folyt a fiúk képzése, amelynek 
a hivatalos elnevezése Közpon-
ti Református Fiúiskola volt, de 
a nép csak „Nagy Oskolaként” 
emlegette. 

A leghíresebb professzorok 
egyike volt Sípos József, aki 
Kecskeméten született 1775-
ben, s a Debreceni Református 
Kollégiumban folytatta felsőbb 
tanulmányait. Egy évig Göttin-
genben tanult tovább. Haza-
térése után, 1804 őszén hív-
ták meg Szentesre rektornak és 
professzornak az éppen elké-
szült főtéri új fiúiskolába. Kiss 
Bálint jellemzése szerint: „Szép 
tudományú, okos; szorgalma-
tos, de kemény fenyítéket tartó 
tanító… Hízelkedni nem szere-
tő, egyenes szívű jó barát; mér-
sékletes, józan életű, de a pi-
pázásba fáradhatatlan volt”. 
Tizenhárom évig működött vá-
rosunkban, ezalatt a fiúiskolát 
gimnáziumi szintre emelte. – A 
tanítás mellett bekapcsolódott 

a reformkori nyelvújítási moz-
galomba; levelezésben állt töb-
bek között Kazinczy Ferenccel 
is. E tárgyban írt legfőbb mun-
kája Pesten jelent meg 1816-
ban „Ó- és Újmagyar” címen. 
1818-ban Békés község első 
prédikátorává választották; itt 
hunyt el 1840-ben.    

A fiúiskola legismertebb rek-
torai közé tartozik „keszi” Haj-
dú Lajos, akinek emléktáblája 
van az iskola falán. Róla tudjuk, 
hogy Szentesen született 1813-
ban. A Debreceni Reformá-
tus Kollégiumban bölcseleti-, 
jogi- és teológiai tudományo-
kat hallgatott; 1842-ben a ber-

lini egyetemen tanult tovább. 
1845 végén a szentesi refor-
mátus egyháztanács meghívta 
a gimnáziális osztályok igazga-
tó-tanárának, professzori cím-
mel. Az ő nevéhez fűződik az 
első retorikai (szónoklattani) 
osztály felállítása. 1849 nyarán 
– a szabadságharc végnapjai-
ban – iskolája ablakából nép-
fölkelésre buzdította a szente-
sieket a közeledő orosz-osztrák 
hadak megállítására. Hazafias 
felbuzdulását a Pesti Cs. Kir. Ha-
ditörvényszék bírái felségsér-
tésnek minősítették, és kötél 
általi halálra ítélték. Ezt később 
kegyelemből 20 évi vasban töl-
tendő várfogságra és teljes va-
gyonelkobzásra enyhítették. 
Az olmützi és a josefstadti vár-
börtönben raboskodott; 1856 
tavaszán közkegyelem útján 
szabadult. Utóbb a kisújszállási 
gimnázium tanára, majd igaz-
gatója lett. Itt hunyt el 1901-
ben.  

A központi fiúiskola profesz-
szorai és tanítói közül ismer-
jünk meg még néhányat: Szalai 
Józsefet (1822–1908) – a „ling-
visták” tanítóját; Oroszi Mik-
lóst (1822–1892) – aki utóbb 
polgármester és országgyű-
lési képviselő lett; Torday Jó-
zsefet (1831–1900) – ő 44 évig 
volt a katedrán; Papp Lászlót 
(1842–1912) – a Református Ta-
nítók Egyletének elnökét; Sajó 
Sándort (1843–1915) – akiről 
egy „közt” neveztek el a Felső-
párton; Körtvélyessy Sándort 
(1853–1934) – akinek az ado-
mányából bevezették a villany-
világítást a nagytemplomba, 
továbbá Papp Antalt (1861–
1933) és Vecseri Lajos (1878–
1956) iskolaigazgatókat.

A reformáció 500 éves évfordulójára

Korai szentesi református iskolák
és tanítómesterek – II. rész

Papp László tanító

Papp Antal tanító

Szalai József tanító

A „Nagy Oskola”
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Felhőn vet ágyat 
már az alkonyat, s a fáradt fákra fátylas 
fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz”.

Múlt heti nyertesünk: Kovács Gábor. 
Nyereménye egy páros belépő a Zene-Vi-
lág-Zene Graffiti koncertsorozat szeptem-
ber 23-i Aurora koncertjére. Ezen a héten a 
Zene-Világ-Zene sorozat Djabe koncertjé-
re sorsolunk ki egy páros belépőt.

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

Vízszintes: 1. Juttat. 3. Fejes Endre Kossuth- 
és József Attila-díjas író, a Digitális Irodalmi 
Akadémia alapító tagja 1923. szeptember 15.-
én született Budapesten. Ironikus hangvételű 
színdarabjának címe. 10. Özönvíz. 12. Fék, kan-
tár. 14. Bánatát ríva elmondó. 16. Jemeni vá-
ros, ékezethiány. 17. Karima, párkány. 20. Visz-
szafelé: Bács-Kiskun megyei település. 21. 

Természetes, vegyszermentes. 23. Manne-
ken … (Brüsszel egyik jelképe). 24. Őseid. 25. 
Sámli. 27. Ilyen rétes is van. 29. Hegyi-…, köz-
társaság a Kaukázus déli részén. 35. Védő. 37. 
Tekintetes, röviden. 38. Steven Spielberg űr-
manója. 39. Főzőkanalat. 41. Gúnyolódó csip-
kelődésed. 44. Véredénye. 45. Karaj visszafelé! 
46. Flört. 48. Harap a kígyó. 49. Én sem, te sem, 
… 51. Paleozoikum. 52. Keleti küzdősport. 53. 
Suta, kétbalkezes. 55. Az FTC csatára (Dániel). 
56. Jég, fagylalt németül. 57. Római kettes. 58. 
Kettősmássalhangzó. 59. Nono, állj csak meg! 
61. Mar a méreg. 63. Egyiptomi gépkocsik jel-
zése. 64. Végtelen sramli! 66. Indiai lágyszárú 
növény, erős rostjaiért termesztik. 68. Becé-
zett Ilona. 70. Így is becézik Ibolyát. 71.Tenisz-
kellék.

Függőleges: 1. Fejes Endre színdarabjának 
címe. 2. Csecsemőgondozó. 3. Masírozó. 4. 
Kutrica. 5. Meleget és fényt adó égitest. 6. Fej-
fákon olvasható felirat. 7. Tiltás. 8. Hamis. 9. 
Szélhámosok. 10. Ellenértékei. 11. Fejes Endre 

színdarabra is átírt nagysikerű regénye. A köny-
vet több mint harminc országban adták ki. 13. 
Írásjegy.15. Női név, Ágnes olasz, portugál, 
szlovén és horvát variációja. 18. Keserű, sár-
gásbarna folyadék, melyet a máj termel. 19. 
Irodalmi rendezvény. 22. Kurta, nyúlfarknyi. 
24. Rezultáns, okozat. 26. Betegség. 28. Vég-
telenül utál! 29. Egyféle széket. 30. Szándéko-
zik. 31. Fészket készít a madár. 32. Angola kez-
dete. 33. Közkatona. 34. Halnevelő állóvíz. 36. 
Menekülve elfutó. 38. Származása. 39. Aszké-
táé. 40. Hajófar. 42. Ópa párja. 43. Tollforgató. 
44. Csapadék. 45. Fejes eme regényéből nagysi-
kerű filmsorozat is készült. 47. Szóösszetételek-
ben újat jelent. 50. Köböző egynemű hangzói. 
52. Az udvarra. 53. Összevágott gyümölcsök 
és likőr, illetve pezsgő vegyítésével készített 
hideg ital. 54. Sovány, haszontalan ló. 57. Effé-
le. 60. Meggyőződés. 62. Könnyezik. 65. Hang-
talan mén! 66. Junior, röviden. 67. Osztrák és 
spanyol gépkocsik jelzése. 69. Kamatvég! 70. 
Zamat. 71. Helyet foglal.

Beküldendő a vízszintes 3., függőleges 
1., 11. és 45. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Szeptember 18-24.

Hétfő – Karfiolleves,
A menü:  Csopaki 

aprópecsenye, 
rizsköret

B menü:  Zöldséges húsos 
rakott tészta 

C menü:  Csáki töltött borda, 
rizsköret, 
savanyúság

Kedd – Csontleves,
A menü:  Sárgaborsó főzelék, 

sült virsli
B menü:  Szegedi szelet, 

burgonya, tatár

C menü:  Cigánypecsenye, 
burgonya, 
savanyúság

Szerda –  Magyaros 
gombaleves,

A menü:  Gyümölcsmártás, 
sertéssült

B menü:  Eszterházy csirkeragu, 
galuska

C menü:  Kolbászos 
töltött borda, 
vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Sajtkrémleves,

A menü:  Rántott csirkecomb 
és szárny, burgonya, 
franciasaláta

B menü:  Röszkei töltött 
borda, vegyes köret, 
savanyúság

C menü:  Rántott sajt, 
rizsköret, 
tartármártás

PénteK – Palóc leves
A menü:  Mákos tészta
B menü:  Krumplis tócsni 

tejföllel

C menü:  Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság

Szombat – Almaleves,
Bakonyi sertésszelet, 
rizsköret

VaSárnaP – Húsleves,
Görögös csirkemell, 
héjas burgonya

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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Az éves előfizetés csak 7800 Ft!
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Hering Viktor

Túlzás nélkül állíthatjuk: 
pompás eredményt és komoly 
nemzetközi sikert ért el a spa-
nyolországi Lloret de Marban 
megrendezett tornán a Szen-
tesi Vízilabda Klub gyermek 
korosztályú leány csapata. A 
tizenkét együttes részvételé-
vel megrendezett U15-ös kor-
osztályú csapatok viadalán a 
mieink a második helyen vé-
geztek, az All Star csapatba 
pedig két szentesi játékos is 
bekerült, nem is beszélve ar-
ról, hogy a tornaválogatott 
kispadjára Győri Esztert java-
solták a szakemberek.

A nemzetközi tornára az el-
múlt héten, szerdán utazott ki a 
csapat, és már aznap mérkőzést 
játszottak a lányok. A csoport-
mérkőzések során négy ellen-
felüket legyőzték a szentesiek, 

egyedül a Sabadelltől szenved-
tek vereséget a mieink, a spa-
nyolok 8-7-re bizonyultak jobb-
nak a Győri Eszter és Hevesi Anita 
által irányított csapatnál. Az elő-
döntőben, a másik csoport első 
helyezettjével, a CN Rubi együt-
tesével szemben büntetőkkel 
kerekedett felül a gárda, míg a fi-
náléban, szintén a Sabadell ellen 
8-4-re kikapott a Szentes, de az 
ezüstérem szinte győzelemmel 
ért fel a lányok számára. – Hét 
spanyol, két-két olasz és magyar, 
valamint egy skót együttes sze-
repelt ezen a nemzetközi tornán, 
ebben az igen erős a mezőnyben 
értük el a második helyet – érté-
kelte a történteket a hazaérke-
zés után Győri Eszter. – Komoly 
utánpótlás bázissal rendelkező 
egyesületeket előztünk meg, azt 
gondolom, Anitával együtt jog-
gal lehetünk büszkék a lányok-
ra. Ráadásul sok játékosunknak 

ez volt az első ilyen nagy torná-
ja, igazi show volt ez, komoly fel-
hajtással, mérkőzés előtti bemu-
tatással, rengeteg nézővel. 

A Be Water My Friend elneve-
zésű viadalon az All Star csapat-
ba Héri Adrienn és Dömsödi Dal-
ma is bekerült, míg a kispadra a 
legjobb edzőként Győri Esztert 
ültették a szakemberek.

– Köszönjük a Szentesi Vízi-
labda Klub segítségét, hogy el-
juthatunk erre a tornára – tette 
hozzá Győri Eszter. – Azt hiszem 
nagyszerű jutalom volt ez a csa-
patnak a tavaszi bajnoki címért, 
mi pedig ezzel az eredménnyel 
igyekeztünk öregbíteni a szen-
tesi vízilabda nemzetközi hír-
nevét. 

Sebők Tamás

A megyei labdarúgó baj-
nokság negyedik fordulójá-
ban a Szegedi VSE otthonába 
látogatott a Szentesi Kinizsi 
SZITE. A kék-pirosak sokáig 
tartották magukat, a végén 
azonban megmutatkozott a 
hazai fölény.

Juhász Csaba piros lap miatt 
kénytelen volt kihagyni a Szeged 
elleni hétvégi összecsapást, Ber-
tók Gáborra ugyancsak nem, Ko-
vács Norbertre is csak csereként 
számíthatott Némethy László ve-
zetőedző. Ennek ellenére – bár 
erősen védekezésre állva – de 
tartotta a hazai csapatot a Szen-
tes. Az első félidő hajrájában sike-
rült csak megszerezni a vezetést 

a SZVSE-nek. A térfélcsere után 
is maradt a hazai fölény, bár a 
kontrákra álló Kinizsinek is akad-
tak helyzetei, amik sajnos elke-
rülték Igor Bilic kapuját. Az utol-
só tíz percben a szögletek lettek a 
szentesi csapat mumusai, a haza-
iak sarokrúgásból voltak eredmé-
nyesek még két alkalommal és az 
utolsó pillanatokban állították be 
a 4-0-s végeredményt. 

– A 40. percig maximálisan el-
végezték a srácok azt a taktikai 
utasítást, amit vártam tőlük. Ez 
azt jelentette, hogy 30-35 mé-
teren beállunk védekezni. Ezt 
nagyon szépen végrehajtották, 
ügyesen mozgott együtt a csa-
pat, és vártuk a kontrákból adó-
dó lehetőségeket. Adódott is 
0-0-s állásnál két lehetőségünk, 
amikor tisztán kapusra vihet-

tük a labdát, de sajnos kimarad-
tak. Úgy gondolom, ha ezek-
ből csak az egyik bemegy, akkor 
szorosabb végeredményt pro-
dukáltunk volna. Egy védekező 
csapatnak rettentően kell kon-
centrálni és figyelni a labdajára-
tásokra, úgy gondolom, az utol-
só 10 percben ez a koncentráció 
csökkent és őrölte fel a csapatot. 
Ha a Csongrád elleni hazai mér-
kőzésen tudjuk hozni az első fé-
lidőben nyújtott formát, akkor 
kedvező eredménnyel zárhatjuk 
azt az összecsapást is – értékelt 
Némethy László.

Ezüstérmet hoztak Spanyolországból

Nem bírta az utolsó percek terhét a Kinizsi
Szegedi Vasutas SE – Szentesi 

Kinizsi SZITE 4:0 (1-0)
Gólszerzők: Hatvani József (39’),

Nagy Zoltán (79’,83’),
Kertész Gábor (89’).

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
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Sebők Tamás
Hétvégén több országban is képviselték Európa- és világbaj-

nokságokon hazánkat a Szilver Táncsport Egyesület párosai. Szep-
tember 8-án rendezték meg Pozsonyban az ifjúsági standard Euró-
pa-bajnokságot, ahol az egyesület párosa, Mészáros Bence Levente 
és Balanescu Liliána a 49-50. helyet szerezték meg. Szeptember 9-én 
szintén Pozsony adott otthont a junior II standard világbajnokság-
nak, ahol két szilveres páros képviselte hazánkat. Urbán István és Ur-
bán Lilla a 29. helyen, Kohon Patrik és Kiss Luca a 40. helyen végez-
tek. A Magyarországot képviselő versenyzőkön kívül több szilveres 
páros is parkettre lépett Pozsonyban. Papp Ádám István és Gál Dal-
ma WDSF junior I. standard Grand Prix versenyen 14. helyen, WDSF 
junior I latin Grand Prix versenyen a 16. helyen végeztek.

Szeptember 10-én Chengdu adott otthont a felnőtt standard vi-
lágbajnokságnak, ahol az egyesület párosa, Fodor Norbert Csanád és 
Vaszi Réka (képünkön) a 38-39. helyen végeztek.

Hering Viktor
Az elmúlt hétvégén, szombaton a kiskunsági községben, Tázláron 

szerepeltek a Dr. Papp László Birkózó Egyesület fiatal titánjai, ahol egy 
kisebb, úgynevezett „felhozó” versenyen lépett szőnyegre a klub há-
rom versenyzője. A tázlári tornán Cseh Balázs (képünkön jobbról) a 
dobogó legfelső fokára állhatott, míg Kovács Zsolt második, Kuczora 
Attila pedig harmadik helyet szerzett. A megmérettetés egy remek al-
kalom volt a felkészülésre, ugyanis ezen a hétvégén, Szarvason rende-
zik meg a területi diákolimpiai versenyt. Ez a verseny azért is bizonyul 
nagyon fontosnak, mert a területi döntőről a legjobbak az országos 
döntőbe kvalifikálhatják magukat, amit októberben rendeznek meg.

Nemzetközi sikerek Érmekkel melegítettek

Hering Viktor

Július elseje óta új ügyve-
zetője van a Szentesi Vízilab-
da Klubnak. A 35 esztendős 
Kis Balázs tíz esztendő után 
tért haza Angliából Szentes-
re, és elvállalta ezt a könnyű-
nek cseppet sem nevezhető 
feladatot. Célja egy jól szer-
vezett, jól működő klub kiala-
kítása. 

– Mit kell tudni önről, milyen 
sportolói múlttal rendelkezik, van-e 
kötődése a vízilabdához?

– Szentesen nőttem fel, 18 esz-
tendős koromig itt éltem, majd 
Szegedre kerültem, ahol egye-
temi tanulmányaimat végeztem 
kommunikáció – történelem sza-
kon. Amíg Szentesen éltem, ad-
dig itt vízilabdáztam, valamennyi 
korosztályos csapatot végigjár-
tam, később a Bertók SC-ben ját-
szottam, külföldön pedig Német-
országban és Angliában űztem a 
sportágat. Az egyetem elvégzé-
sét követően kikerültem Angliába 
– fél évre mentem, tíz esztendő 
lett belőle –, de ezzel párhuza-
mosan elvégeztem a Testnevelési 
Főiskolán az vízilabda-úszó edzői 

szakokat. Odakint úszást oktat-
tam, úszóiskolát vezettem, vízi-
labda kluboknál edzősködtem, 
majd ahogy ott mond-
ják menedzsere 
lettem az egyik 
londoni csa-
patnak, ké-
sőbb a szö-
vetségnek is 
dolgoztam, 
edzettem az 
U14, U15, U17 
és U19-es kor-
osztályú csapa-
tokat. Az utóbbi öt 
esztendőben egy magá-
niskolában vízilabdát és úszást 
tanítottam, de ezzel párhuzamo-
san egy regionális vízilabda edző-
központban is besegítettem az 
ott folyó munkába.

– Mindezt feladva végül a haza-
térés mellett döntöttek a családdal.

– A kislányunk, Rebeka kint 
született, ő most három eszten-
dős, Patrik születése után – ő 
most egy éves – elgondolkod-
tunk azon, hogy merre lépjünk 
tovább. Úgy éreztük kell egy kis 
váltás az életünkben, nyugalma-
sabb életre vágytunk, és azt gon-

doltuk, hogy a gyerekeknek is 
jobb lesz itthon. Hazahúzott a szí-
vünk. Ekkor érkezett a Szentesi 

Vízilabda Klub megkere-
sése, hogy nem vál-

lalnám-e el ezt a 
feladatot, amire 

igent mondtam. 
– Milyen elvá-

rásokat támasz-
tanak ön felé a 
klubnál? Mi a 

pontos felada-
ta itt?
– Igyekszem to-

vábbvinni azokat a dol-
gokat, amiket elődöm, Bíró 

Dániel már elkezdett itt a klub-
nál. Próbálok minél több egye-
sületet idehívni edzőtáborozni 
Szentesre, hiszen kiváló adottsá-
gú létesítménnyel rendelkezünk. 
Körülbelül húsz ember munká-
ját koordinálom. Felügyelem az 
edzők munkáját, tornákat szer-
vezek, napi kapcsolatban vagyok 
az uszoda vezetőségével, a vízfe-
lület foglalásokat intézem, amit 
ha nézünk, akkor elmondhatjuk, 
hogy mi vagyunk az első számú 
vevői az Üdülőközpontnak. Szer-
vezzük a bajnokságokban való 

szerepléseket, utazásokat, tartjuk 
a kapcsolatot a játékvezetőkkel, 
és igyekszem a támogatók felku-
tatásában is segíteni az elnök úr-
nak, szóval akad teendő bőven. 
Fontos célunk a klubbal, hogy a 
különböző korosztályos csapa-
tainkat minél több helyre eljut-
tassuk, különböző nemzetkö-
zi tornákon szerepeltessük. Idén 
nyáron négy csapatunk volt kül-
földön. Sportolóink eljutottak 
Spanyolországba, Horvátország-
ba es Szerbiába, de célunk, hogy 
valamennyi sportolónk eljusson a 
határainkon túlra is. 

– Milyen feladat vár önre az elkö-
vetkezendő néhány hétben?

– Jövő hétvégén nemzetkö-
zi női felkészülési tornát ren-
dezünk, péntektől vasárnapig 
zajlanak a mérkőzések, amin 
már a három idegenlégiósunk, 
a kazah, a kínai és a brazil játé-
kosunk is bemutatkozik a hazai 
publikum előtt. Vendégül látjuk 
a Ferencváros, az Újpest, a Duna-
újváros csapatait, de itt lesz az iz-
raeli női válogatott és a Vojvodi-
na együttese is. Jövő hétvégén a 
férfiak már Miskolcon szerepel-
nek Magyar Kupa selejtezőn, ezt 
követően pedig rajtol az ob I-es 
pontvadászat a férfiaknál és a 
nőknél egyaránt.

Kis Balázs a vízilabda klub új ügyvezetője
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Hering Viktor

Közel 150 dobóatléta indu-
lása várható az utóbbi eszten-
dők legnépesebb mezőnyét 
felvonultató Szentesi Dobógá-
lán szombaton, a Pusztai Lász-
ló Sporttelepen. A versenyen 
világbajnoki ezüstérmesünk, 
olimpiai harmadik helyezet-
tünk, Márton Anita is dobó-
körbe lép.

Szombaton délelőtt 10 órától a 
legfiatalabb versenyzők szerep-
lésével kezdődik a Maximus SE 
által rendezett Szentesi Dobógá-
la. Kora délután, 13 óra 30 perc-
től a felnőttek következnek, a női 
diszkoszvetők és a férfi súlylökők 
ekkor kezdenek, a nézők többek 
között ekkor láthatják a friss Szu-

per Liga győztes szentesi ver-
senyzőt, Rakovszky Tibort is. A 
Maximus csapatából itt lesznek 
a legfiatalabbak, a 10 esztendős 
sportolók, de természetesen Vá-
radi Krisztina (képünkön), Csordás 
Cintia, Seres András és Kocsis Ale-
xandra is versenybe száll a lehe-
tő legjobb helyezésekért. A hétfő 
esti nevezési adatok szerint kö-
zel százötvenen érkeznek erre a 
versenyre a városunkba, köztük 
miskolci, pécsi, mohácsi, nyír-
egyházi, szegedi és békéscsabai 
nehézatléták. Ebben az eszten-
dőben ez az utolsó hazai dobó-
verseny, egyfajta szezonzárónak 
is felfogható a szentesi rendez-
vény. – A kiváló sportolók mel-
lett egy olimpiai bajnokot is kö-
szönthetünk majd – tudtuk meg 

Benkő Istvántól, a Maximus SE el-
nökétől. 

– Németh Miklós gerelyhajító, 
Montreal olimpiai bajnoka há-

rom gyermekét kíséri el a ver-
senyre, a lánya és a két fia is do-
bóatléta, az ő sikerükért szorít 
majd nekik itt a helyszínen.

Hering Viktor

Vasárnap délben a Pusz-
tai László Sporttelepen kez-
di meg NB II-es idényét a 
SZEKERCE rögbi csapata. A 
szentesi és kecskeméti rögbi-
sekből álló gárda ellenfele az 
NB I tavalyi búcsúzója, a szé-
kesfehérvári Vadkanok csapa-
ta lesz, a találkozó pontban 12 
órakor kezdődik.

Törőcsik Sándor, a szentesi 
együttes szakmai vezetője sze-
rint fiatal, agilis, összeszedett 
gárda a székesfehérvári, ráadá-
sul évek óta együtt játszanak, 
ami szintén nem elhanyagolható 
szempont egy csapat szereplése 
szempontjából. – Tudjuk, hogy 
rögtön az első mérkőzésünk 
fontos pontokról dönt majd – 

mondta Törőcsik, aki hozzátette: 
- Nem téveszt meg bennünket 

ellenfelünk NB I-es eredmény-
sora, vagyis az, hogy sorozatban 

vesztették el a mérkőzéseiket. 
Nagy csatát, kiélezett párharcot 
várok a derbin. 

Ahogy azt korábban a nézők 
már megszokhatták, most is egy 
másik sportág jeles sportolója 
végzi majd el a kezdőrúgást az 
összecsapáson. Ezúttal Sztanó 
György paralimpikon fekvenyo-
mó indítja útjára a tojáslabdát. 

Idén hét csapat vállalta a sze-
replést az NB II-ben, ami több 
mérkőzést, izgalmasabb bajnok-
ságot jelent az előző szezonhoz 
képest. A Szekerce a következő 
mérkőzését a Budapesti Medvék 
ellen játssza, a találkozót Gödöl-
lőn rendezik.

Sebők Tamás

Szeptember 10-én Szentesen 
rendezte meg kétfordulós regioná-
lis rangsoroló kétfordulós tájfutó 
sprintversenyét a Hódmezővásár-
helyi Tájékozódási Futó Club. A le-
bonyolításban a Szentesi Spartacus 
SE és a HRSE is oroszlánrészt vállalt.

A város központjában rendezett 
az elmúlt hétvégén tájfutó sprint-
versenyt a Hódmezővásárhelyi Tá-
jékozódási Futó Club. A Szentes 
Kupa - Délalföldi Regionális Sprint 
Tájfutóverseny bázisa a Dózsa-ház 
Közösségi tér volt. A rendezvényen 
mintegy 130-an vettek részt. A 
Dél-Alföldről, Budapestről, Romá-
niából, Szerbiából és a kistérség-

ből is érkeztek futók, akik a közelgő 
gyulai országos megmérettetés-
re melegítettek. A verseny két fu-
tamból állt, életkor függvényében 
1,3–3 kilométert kellett teljesíte-
ni a résztvevőknek. A térképeket a 
Szentesi Spartacus SE biztosította a 
versenyre, mely végén 9 férfi és 9 
női korcsoportban hirdettek ered-
ményt a szervezők.

A Spartacus SE az év végén sem 
pihen, a versenyzők a Zemplén-ku-
pán, a Mátra-kupán és az Avar-ku-
pán is indulnak, valamint októ-
ber 22-én, vasárnap szervezik meg 
a szentesi Városismereti Túraver-
senyt, és decemberben a Tésasz-
szonytúra sem maradhat el saját 
programjaik közül.

Ebédre jönnek a Vadkanok

Közel 130 versenyző a városi tájfutáson

Márton Anita is részt vesz a dobógálán
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