
Ebben az évben 188-an vágtak neki 
a Szentes-Csongrád 
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Palicska Irén

Üzleti fórummal ért véget 
a testvérvárosi delegációk lá-
togatása múlt hét pénteken. 
A romániai Sepsiszentörgyről 
nyolcan, a finnországi Kaari-
nából pedig ketten érkeztek, 
összesen tíz főt kalauzoltak a 
városban.

– Nagyon tartalmas hét után 
vagyunk, hiszen a két delegá-
cióval végigjártuk az Ipari Par-
kot. Összesen öt vállalkozást lá-
togattunk meg – összegezte a 

hét eseményeit Bocskay István, 
az önkormányzat befektetési és 
ipari parki ügyekért felelős főta-
nácsosa. A programsorozat pén-
teken délelőtt üzleti fórummal 
zárult, melynek három fő témá-
ja volt: 

•  Milyen jó módszerek van-
nak arra vonatkozóan, hogy 
a munkaerőt megtartsák és 
hatékonnyá, aktívvá tegyék 
a cégek? 

•  Melyek azok a tippek, trük-
kök, tapasztalatok itt a Kár-

pát-medencében, és észa- 
kon, Finnországban, ame-
lyekkel új vevőket szerezhet-
nek a cégek és növelhetik ár-
bevételüket?

•  Végül mindenki elmondhatta 
azt a kívánságát, hogy ha egy 
év múlva újra találkoznak itt 
Szentesen, mit szeretne, mi 
teljesüljön az életében?

A fórumot Szirbik Imre polgár-
mester nyitotta meg. Elmond-
ta, hogy mindenkinek lehetnek 
előre elgondolt tervei, de min-
dig jöhetnek újabb információk, 
és bízik az üzleti fórum hasznos-
ságában és az információcseré-
ben. Ezt követően bemutatkoz-
tak a testvérvárosi delegációk 
tagjai, főként vállalkozók, és be-
mutatták cégeiket is. Sepsiszent-
györgy több jelentősebb vállal-
kozása is képviseltette magát, 
melyek főként kereskedelem-
mel, építéssel-bontással, marke-
tinggel, mezőgazdasággal fog-
lalkoznak. Jelen volt a Kovászna 
megyei fiatal gazdák képviselője 
is, aki – mint mondta – nagyon 
sok hasznos információt szerzett 

a paprika és a batáta termeszté-
sével kapcsolatban. 

A finnországi Kaarinából 
mindkét polgármester elláto-
gatott Szentesre. Érdekesség, 
hogy mindketten üzletemberek, 
és csak másodsorban politiku-
sok. Számukra a politika egyfaj-
ta hobbi. 

A fórumon jelen volt dr. Lan-
tos Ferenc, a Szegedi Tudomány-
egyetem docense, aki agrokémi-
át és kertészeti tárgyakat oktat. 
Kutatási területe a gyógyszer ér-
tékű ennivaló, az úgynevezett 
Pharma Foods, amely Izraelből 
indult el. Magyarországon 35 
hektáron termelnek ilyen jellegű 
élelmiszereket, melyek gyógy-
szer alapanyag értékűek. Dr. Lan-
tos Ferenc szerint – aki Japánban 
végzi kutatásait – ez a jövő. 

Az üzleti fórumon felmerült 
annak az igénye is, hogy a kö-
vetkező évben egy testvérvárosi 
expót kellene tartani Szentesen, 
további testvérvárosokkal ki-
egészülve. Itt egyrészt még több 
vállalkozás bemutatkozhatna, il-
letve meg lehetne mutatni a vá-
ros és környéke érdeklődő la-
kosságának, hogy a különböző 
testvérvárosok cégei mivel fog-
lalkoznak, milyen kínálattal je-
lentkeznek? 

Palicska Irén

A Petőfi színháztermének 
megvalósításáról, a piac bőví-
téséről, az Eszperantó híd és 
az ifjúsági ház felújításáról is 
szó volt azon a beszélgetésen, 
amelyre Szirbik Imre invitálta 
a sajtó képviselőit kedden dé-
lelőtt. 

A polgármester elmondta, 
hogy az ősszel megvalósítási sza-
kaszba lépnek a különböző pá-
lyázatok. A nagy programokat 
heteken belül elbírálhatja a Me-
gyei Közgyűlés. Ezek a Terüle-
ti Operatív Programok (TOP), ki-
emelten a Petőfi Szálló. Az igazi 
nagy cél és feladat a színház-
terem megvalósítása. A közbe-
szerzési eljárást talán az év utolsó 
napjaiban kiírhatják és 2019-ben 
megnyílhat a színházterem. 

Az Eszperantó híd felújítására 
vonatkozó meghívásos kiíráso-
kat a napokban küldték el a cé-
geknek. Az építőiparra hirtelen 
rázúduló kereslet miatt jelen-

tős árnövekedéssel számolnak. 
Vagy többletforrást kell előke-
ríteni – ami ilyen nagyságrend-
ben elég reménytelen – vagy 
műszaki engedményt kell adni. 
„Gagyit nem óhajtunk építeni” – 
fogalmazott a polgármester. In-
kább műszaki, funkcionális tar-
talomban csökkentenének, de 
ami elkészül, az legyen időtál-
ló. 4-5 hét után értékelhető pá-
lyázatokra számítanak, és leg-
később 2018. október 31-ig a 
hídnak el kell készülnie.

Szintén a Területi Operatív Pá-
lyázatok között szerepel a piac 
bővítése, 250 millió forint érték-
ben. Egy fedett csarnokot ala-
kítanának ki. Az összeg csak a 
csarnok szerkezetére lenne ele-
gendő, a forrás többet nem tesz 
lehetővé. A piac téliesítése, fűté-
se, az üzletek berendezése egy 
második lépcső lenne. 

Az önkormányzat még tavaly 
benyújtott egy 400 millió forin-
tos, 50 százalékos támogatott-
ságú közművelődési pályázatot 

is. Ebből fedeznék többek között 
az ifjúsági ház felújítását, brut-
tó 135 millió forintból. A cél a lé-
tesítmény használhatóságának, 
vonzerejének növelése, hiszen 
az épület a nyolcvanas évek eleje 
óta nem esett át jelentősebb fel-
újításon. 

A pályázatokon kívül a polgár-
mester beszélt az elmúlt napok 
eseményeiről is. Igen intenzív 
nemzetközi kapcsolatok jelle-
mezték ezt az időszakot. Szente-
sen zajlott a Térfesztivál és a hoz-
zá kapcsolódó gazdasági fórum. 

Finn és sepsiszentgyörgyi ven-
dégei voltak a városnak. Szirbik 
Imre két képviselőtársával, Sza-
bó Andreával és Kiss Csabával pe-
dig lengyel testvérvárosunkba, 
Skierniewicébe látogatott el (ké-
pünkön). A település 40 éves ju-
bileumi rendezvényein vettek 
részt. Az esemény Lengyelorszá-
gon belül is figyelmet kapott, hi-
szen a program kiemelt szónoka 
a lengyel hadügyminiszter volt, 
valamint több parlamenti kép-
viselő és régiós vezető is megje-
lent.

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.

Testvérvárosi Expó körvonalazódik

2019-ben fogadhat nézőket a Petőfi színházterme
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Halupa B. Eszter

Immár 12. alkalommal szer-
vezte meg szeptember 15-én a 
Szentes Város Gondozási Köz-
pontja, a fogyatékkal élők tér-
ségi találkozóját. 

A megnyitó alkalmával a rész-
vevőket, megjelenteket Szirbik 
Imre köszöntötte elsőként, aki ki-
emelte, hogy mennyivel nehe-
zebbek a fogyatékkal élők min-
dennapjai, és megköszönte a 
segítők munkáját. Ezután Far-
kas Sándor, a térség országgyűlé-
si képviselője mondott beszédet, 
melyben kiemelte, hogy az ilyen 
események az ünnepről szólnak, 
és erőt adnak a jövőben. A szo-
ciális gondozók, ápolók, vezetők 
munkáját emelte ki, azt a szoci-
ális hálózatot, mely összefogja a 
fogyatékkal élők életét és meg-
köszönte a gondozók, ápolók, 
szakmai vezetők lelkiismeretes 
munkáját. 

Idén összesen 18 intézmény 
képviseltette magát a „Szeretet 
mindent elfogad” elnevezésű ren-
dezvényen, a többségük visszajá-
ró részvevője a találkozónak, de 
érkeztek új csapatok is. Kulturá-
lis bemutatók, sportvetélkedők, 
közismert személyek által veze-
tett csoportok egy-egy sportág-
ban mutathatták be tudásukat. 
A találkozóhoz csatlakozott a 
LÁTDE csoportja mellett, az 

EFI Boldogságklubja is. Sztanó 
György fekvenyomó paralimpi-
kon nagy örömmel tartott a részt-
vevőknek élménybeszámolót. 

A rendezvény már több évre 
nyúlik vissza, és idén is több csa-
pat érkezett a szomszéd városból, 
Csongrádról, akiknek szakmai ve-
zetőjével, Kissné Vékony Évával 
beszélgettünk. – Mi az Esély Szo-
ciális és Gyermekjóléti Alapellátá-
si Központtól, a fogyatékkal élők 
nappali intézményéből jöttünk. 
Már 7. éve nagy szeretettel és lel-
kesedéssel készülünk erre a nap-
ra. Két ellátottunk sajnos lebete-
gedett, és majdnem sírtak, hogy 
ki kell hagyniuk az idei találkozót, 
de 20 fővel most is itt vagyunk –
tudtuk meg a szakmai vezetőtől. 
Kissné Vékony Éva azt is hozzátet-
te, hogy nagyon sokszínű prog-
ramokra látogatnak el egész év-
ben, a saját szervezésűek közül a 
májusi sportnapot emelte ki, hi-
szen az ilyen alkalmakkor sok ba-
rátság szövődik. A Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban a csapa-
tok bemutatkozásánál mindenki 
lelkesen tapsolta meg a másikat, 
a muzsikára egyből kirobbanó 
örömmel reagáltak. – Igen, ezek 
a napok olyanok, mint a hab a 
tortán. Vannak szürke hétközna-

pok, hogyne lennének, de ilyen 
alkalmakkor a várakozás, az uta-
zás, a kulturális és sport játékok, 
mind-mind olyan örömet adnak 
számukra, ami minket is lelkesít. 
– Ha a mai rendezvényen túlra te-
kintünk, hogy látod a fogyaték-
kal élők elfogadottságát? Több 
helyen megfordultok az ország-
ban, mit tapasztalsz? – kérdeztük. 
Úgy gondolom, hogy nagy fejlő-
dés mutatkozik ezen a téren, az 
emberek is sokkal elfogadóbbak. 
Nem úgy van, hogy egy intéz-
ménybe eldugjuk ezeket az em-
bereket. Gyakran előfordul, hogy 
a látássérültek, vagy mozgáskor-
látozottak csoportja kér fel min-

ket egy-egy műsor bemutatásá-
ra, folyamatosan készülünk. 19 
évet töltöttem idősgondozással, 
most pedig 7 éve foglalkozom fo-
gyatékkal élőkkel, és csak tanu-
lok tőlük. A feltétel nélküli elfo-
gadást, azt, hogy mindenkit úgy 
szeretnek, ahogy van. Ha eset-
leg rosszabb kedvem van, és úgy 
megyek dolgozni, amint belépek 
az ajtón, minden gondom elszáll, 
olyan szeretettel fogadnak. Csu-
pa szív mindegyik – meséli büsz-
kén Éva. Idén a Mosoly Kupát az 
Aranysziget Otthon Derekegyhá-
zi Ápolóotthona nyerte el.

A kulturált, minőségi bor-és 
pálinkafogyasztásnak városunk-
ban is hagyománya van már, leg-
alábbis immáron a 10. Bor-és Pá-
linkaünnepet tartották a múlt 
hétvégén. A Kossuth térre ismét 
kitelepült néhány borászat és pá-
linkafőzde, a kanyargó úton a fa-
házak között kellemes hangulat-
ban, zenei aláfestéssel lehetett 
több borvidék nedűiből, illetve 
mesteri pálinkákból válogatni.

A Szent Vince Borrend felvo-
nulásával és borlovag avatásá-

val kezdődött ezúttal is a rendez-
vény, melyet dr. Demeter Attila 
alpolgármester nyitott meg. Az 
újabb borrendi lovagnak nem 
kell borásznak lennie, olyan sze-
mélyeket választanak soraikba, 
akik a kulturált, mérsékletes bor-
fogyasztást népszerűsítik, és per-
sze elsősorban a csongrádi bort, 
idén a szegedi Eiler Lajost, foglal-
ta össze Gulyás Ferenc csongrádi 
borász a Szent Vince Borrend lé-
nyegét, mely egyike a 45 magyar 
borrendnek.

„Mi azért szeretünk a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert széles az áruválaszték, 
így egy helyen mindent megtalálunk.”

– Tóth Krisztina és Kis Erzsébet 

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Csupa szív emberek találkoztak

Borbarátok ünnepe
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Darók József

A nyáron a szegedi Thealte-
ren elnyert Junior-díjat a Ska-
bá fesztiválon vették át a Hor-
váth Mihály Gimnázium volt 
drámai tagozatos diákjai. A 39 
éve alapított, országos hírű ta-
gozat mai tanulói a nagy for-
mátumú pedagógus, gimná-
ziumigazgató Bácskai Mihály 
emlékét őrzik az ötödik alka-
lommal megrendezett kétna-
pos eseménnyel.

Zajos sikerben nem volt hi-
ány a múlt pénteken és szomba-
ton rendezett, immáron 5. Skabá 
fesztiválon: a tetszésnyilvánítás, 
az örömujjongás olyan volt két 
napon át, ahogy csak a dráma-
isok és a gimis közönség tud 
örülni társai, évfolyamtársai sze-
replésének. A 2011-ben elhunyt 
Bácskai Mihály, Miskabá szelle-
miségét őrző rendezvény a máig 
rendkívüli népszerűségnek és 
tiszteletnek örvendő egykori ta-
gozatalapító, igazgató nevét vi-
selő udvaron kezdődött, mint az 
előző négy alkalommal. – Amikor 

drámaisok között vagyok, visz-
szafiatalodom néhány évtizedet 
– kaptuk el a megható mondatot 
Bácskai Mihályné Erzsike nénitől, 
aki a tagozat mai tanulóival ele-
gyedett beszélgetésbe a meg-
nyitó esemény után. Az alapító 
özvegye, valamint fiai, Bácskai 
Mihály egyetemi docens, Bács-
kai János színművész és unoká-
ja, Bácskai Márta pedagógus is 
beült a tizenévesek közé a Bács-
kai udvar nézőterére. A fesztivál 
jól bejáratott ütemterv szerint 
zajlik, például mindig egy, azóta 
komoly pályát befutott volt drá-
mais nyitja meg. Ezúttal Somo-
gyi Szilárd, aki ma már a Buda-
pesti Operettszínház rendezője. 
A teátrum művésze, Simon Bog-
lárka is fellépett a nyitányon, s 
a tagozat 9-es évfolyama is dal-
olt. Az idősebbek viszont a nyá-
ri Ördögkatlan fesztiválra készí-
tett előadásaikat mutatták be a 
szentesi közönségnek. Ekkor ad-
ták át a szegedi Thealter fesz-
tiválon odaítélt Junior-díjat a 
Szüfrazsisztek című darabért a 
drámaisok „exeinek”, egy bóloga-

tó kutyát. A Skabán sok szerep-
lő elfoglaltsága miatt azonban 
nem tudták műsorra tűzni Csapi-
né Matos Ibolya rendezését. 

A nézőtéren felfedeztünk „ba-
rátok közt” egy ismerős arcot, a 
népszerű szappanopera egyik 
volt drámais szereplőjét. Pribelsz-
ki Norbi két éve végzett a szente-
si tagozaton, de mint kérdésünk-
re elárulta, gyakran és szívesen 
visszajár, Mustragálára, szala-
gavatókra, a Skabára. Ő még 9.-
es korában ment el a Barátok 
közt-castingra, 3-4 évre rá hív-

ták be egy szerepre, közben egy 
Duna TV-s sorozatba is bejutott. 
A fiatalember elárulta, a filmes 
pálya vonzza, de mostanában 
vannak színpadi munkái, dalo-
kat ír, illetve érdekli a műsorveze-
tés is. A szombati programban vi-
szont már a régi exek és a tagozat 
tanárai tartottak felolvasóestet 
Esterházy Péter műveiből, vagy-
is újra összeállt – illetve -ült – az 
Ugorgyunk Társulat.

 A drámai tagozat jövőre lesz 
40 éves, s hogy ezt méltóképpen 
megünnepelhessék, már most 
elkezdődött a szervezés, s ehhez 
a várostól is szeretnének támo-
gatást kérni, tudtuk meg Szurmik 
Zoltán tagozatvezetőtől. 

Palicska Irén

Gyerekzsivajtól volt hangos 
a Rákóczi Ferenc utcai Óvoda 
és környéke szombaton reg-
gel, hiszen 16. alkalommal 
rendezték meg a Sportnapot 
a múlt hétvégén. 200 gyermek 
és szüleik látogattak el a ren-
dezvényre.

Nagyon sok egykori óvodás 
is eljött családjával. Rengeteg 
program, játék és feladat vár-
ta a résztvevőket. Azért szerve-
zik évről évre, hogy legyen olyan 
nap, amikor a szülő és a gyermek 
együtt játszik – tudtuk meg Győri 
Gyuláné tagintézmény vezető-
től. Az óvónők segítenek, kita-

lálják a feladatokat, megmond-
ják, hogy mit kell csinálni. Így a 
szülők is sokkal bátrabban, segí-
tőkészebben állnak a gyermeke-
ikhez. Közös barkácsolás, sokféle 
sporttevékenység, rendőr nénik 
vannak, akiket nagyon szeretnek 
a gyerekek – emelte ki az igazga-
tónő. Itt voltak a Hunyadiak Örö-
kében fiataljai, akik szintén von-
zó tevékenységekkel várták a 
gyerekeket. Véradást is szervez-
tek ezen a napon a szülőknek, 
akik minden évben nagyon aktí-
vak. Általában 70-80-an szoktak 
vért adni. Mindenki várja, és na-
gyon szereti ezt a spotos délelőt-
töt. Főleg azok, akik nem először 
vesznek részt rajta. 200 gyer-

mek jár a Rákóczi utcai óvodába, 
8 csoportban. A feladatok és já-
tékok teljesítése után minden 
résztvevő kapott egy kis megle-
petés ajándékot. 

Barta Csaba feleségével és két 
gyermekével jött el a Sportnap-
ra. A gyerekek, Lívia és Csabi már 
elballagtak az intézményből, de 
a mai napig szívesen visszajár-
nak bármilyen rendezvényre és 
aktív résztvevői a programnak. 
Az édesapa elmondta, hogy na-
gyon jó tapasztalataik és élmé-
nyeik vannak az óvodával és 
az óvónénikkel kapcsolatban. 
Mindkét gyermekük nagysze-
rű környezetben, kitűnő alapot 
kapott az iskolához, ahol már 
jól teljesítenek. Nagyon aktívak 
voltak, mindenben részt vettek, 
szerepeltek. Csabi a kirándulá-
sokra emlékszik vissza szívesen, 
például a bokrosi Vadnyuga-
ti Városba. A testnevelés órákat 
is szerette. A fiatalember, aki a 
Koszta József Általános iskolá-
ban kezdte meg a tanulmánya-
it, a szombati sportnapon 800 
méteres futásban első helyezett 
lett és egy érmet is kapott. Csa-
bi ezenkívül heti három alkalom-
mal jár úszni a Szentesi Vízilabda 
Klub edzéseire.

Csernákné Bába Eszter és 
kisfia, Sanci teljesen beleme-
rült a pecázásba. Megpróbál-
tak minél több halat horgászni 
a kis medencéből. A fiatal édes-
anya elmondta, hogy azért vá-
lasztották a Rákóczi utcai óvo-
dát, mert sok jót halottak róla, 
a közelben laknak, kiváló a kö-
zösség, az óvónénik felkészül-
tek. Féltek, hogy a kisfiú hogyan 
fog beszokni a hosszú nyári szü-
net után, de Sanci haza se akar 
jönni. Szeret ide járni. A sport-
nap szerinte szuper kezdemé-
nyezés, az is jó ötlet, hogy ösz-
szekötötték a véradással. 

Mészáros Zsanett óvónő egy 
akadálypálya mellett segítette 
a kicsiket. Bekötötte a vállalko-
zó kedvű gyerekek szemét, majd 
végigvezette őket a pályán. Ha 
kellett segíteni, megfogta a ke-
züket. Aki nagyon bátor volt, 
egyedül mehetett végig a kötél-
be kapaszkodva. Hatalmas öle-
léssel szaladt oda egyik óvodá-
sa. Az óvónő bízik benne, hogy 
minden gyermekkel hasonlóan 
jó a kapcsolata. Tíz éve dolgozik 
az intézményben, ő is ebbe az 
óvodába járt. Adta magát a hely-
zet, hogy amint volt szabad állás, 
megpályázta. Mint mondta, eh-
hez a pályához nagyon sok sze-
retet, türelem és kitartás kell, de 
megéri. A mosolyok és ölelések 
kárpótolják mindenért.

Sportnap a Rákóczi Óvodában

A Skabá fesztiválon vették át a díjat
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Majzik Attila

A nyári szünet után újra ösz-
szeül Szentes város képvise-
lő testülete, szeptember 28-án 
tárgyalják többek között a „Gó-
lyás ház”, a Városi Szolgálta-
tó Kft. és a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek ügyét is.

A testület személyi kérdések-
kel kezdi az ülést, a Bölcsőde és 
a Városi Szolgáltató Kft. élére is új 
ember kerül idén ősszel, a bölcső-
dei pozícióra egy, a másik intéz-
ményvezetői poszt betöltésére 

öt pályázat érkezett, tudtuk meg 
dr. Sztantics Csaba jegyzőtől.

Jogszabályi előírás, hogy 
szeptemberben Szentes önkor-
mányzatának tárgyalnia kell a 
2017. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtását. Ezzel kap-
csolatban a jegyző elmondta, 
az arányszámok megfelelnek 
az elvárásoknak, remélhetőleg 
a későbbiekben sem jön köz-
be semmi olyan, ami felborítja a 
költségvetést.

Dr. Sztantics Csaba kiemel-
te, a város kezelésében és hasz-

nálatában lévő üdülők kérdését 
is, ezt két-háromévente tárgyal-
ja a testület. Az üdülők működ-
nek, de a felújításukra szűkösek 
a lehetőségek. A szigligeti üdülő 
diáktábor-része nagyon elavult, 
ott több millió forintos felújítás-
ra lenne szükség, erre azonban 
nincs forrása az önkormányzat-
nak.

Szintén terítékre kerül a par-
kolás kérdése is, ugyanis nagyon 
komoly igény merült fel több in-
tézmény részéről a parkolási 
kedvezmények igénybe vételé-
re, holott az még nincs is a ren-
deletben. Az új rendeletmódosí-
tás most rendet fog tenni ebben 
a kérdésben, a képviselő-testület 
meg fogja szabni, ki, milyen ked-
vezményt kaphat a városban.

A kulturális stratégia kialakítá-
sa is „nagy falat” a testületi ülés 
tortájából, a képviselők most fog-
ják tárgyalni a következő öt év 
kulturális elképzeléseit.

A Mátéffy-Burg féle „Gólyás 
ház” üzemeltetése is terítékre ke-
rül, elő kell készíteni azt a pályá-
zati felhívást, ami biztosítja a hely 

további biztonságos üzemelte-
tését.

Turisztikai szempontból fon-
tos kérdések is szóba kerülnek 
majd, Szentes csatlakozni szeret-
ne az Európai Kulturális útvonal-
hoz, megváltoztatná az Alföldi 
Kék-túra útvonalát, hogy az a te-
lepülésünket is érintse, valamint 
együttműködési megállapodást 
kötne a Körös-Maros Nemzeti 
Parkkal és a Kiskunsági Nemze-
ti Parkkal.

A testület szintén felülvizsgálja 
a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek rendszerének felülvizsgálata. 
– Mindenki látja, hogy rendszere-
sen szemétlerakónak használják 
a szigeteket, rontva ezzel a város-
képet és fertőzésveszélyt okozva. 
Szükség lenne rájuk, de a Városel-
látó így szinte képtelen rendben 
tartani azokat. – indokolta a napi-
rendi pont fontosságát dr. Sztan-
tics Csaba.

A szeptember 28-i testüle-
ti ülésen tárgyalt napirendi pon-
tok döntéseiről az ülést követően 
megjelenő lapszámunkban szá-
molunk be részletesen.

Sebők Tamás

Hétfőn ünnepélyes keretek 
között adták át az Apponyi téri 
óvoda új, többfunkciós, műfű-
vel borított sportpályáját. A 
komplexum az Ovi-Foci, Ovi-
Sport Program TAO-s pályá-
zati forrásából, helyi vállalko-
zások anyagi támogatásából, 
valamint Szentes Város Önkor-
mányzata Képviselő-testüle-
tének hozzájárulásából épül-
hetett fel. 

Az Apponyi Téri „Mocorgó” 
Óvoda nevelési programját a moz-
gás, a mozgásos kompetenciák és 
mozgásműveltség komplex köz-
vetítése képezi, így mint megtud-
tuk, hosszú ideje szüksége volt az 

intézménynek erre a többfunkci-
ós „tornatérre”. A pályázat koordi-
nátora, Felföldiné Mácsai Violetta 
óvónő úgy kezdte: mertek nagyot 
álmodni, és belevágni a projekt-
be.

– Az Ovi-foci pálya által lehe-
tőségünk nyílik a mozgásművelt-
ség sokirányú közvetítésére, hisz 
itt nem csak a labdarúgásról van 
szó, hanem számos egyéb sport, a 
kosárlabda, kézilabda, tenisz, röp-
labda, tollaslabda alapjait sajátít-
hatják el a gyermekek. Célunk az 
egészségtudatos életvitel, sportos 
életmód korai életkorban történő 
megalapozása, mellyel hozzájár-
hatunk a sporttehetségek korai 
felismeréséhez is – fogalmazott 
az óvónő, aki hozzátette, a sport-

pálya mellett a programhoz tar-
tozik egy sportágspecifikumokra 
épülő képzés is az óvodapedagó-
gusoknak. 

A 6x12 méteres, szabványok 
szerint épült pálya teteje telje-
sen zárt, két végén kapuk találha-
tók, felettük kosárlabda palánko-
kat rögzítettek, ezek mellett pedig 
számos mozgáskoordinációs esz-
köz, valamint egy tenisz és tollas-
labda háló is a gyermekek fejlődé-
sét szolgálja. 

A Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság elnöke, Kovács Já-
nos lapunknak elmondta, az ön-
kormányzat 30 százalékos, mint-
egy 2,8 millió forintos önerővel, 
egyöntetű képviselői szavaza-
tok után támogatta a pálya fel-

épülését. – Azt gondolom, hogy 
ez a sportpálya egy olyasfajta le-
hetőséget ad a gyermekeknek, 
hogy amint kisüt a nap, a szabad 
téri tornázás minden lehetősége 
adott lesz ezen az egy a helyen, 
akár egyénileg, akár csoporto-
san, ami természetesen a testi-lel-
ki fejlődésüket szolgálja. Jóma-
gam is kicsit irigykedve tekintek 
erre a pályára, mert úgy gondo-
lom, hiányzik még a városból egy 
hasonlóan kialakított tér, hiszen 
egyre nehezebb bejutni az isko-
lák tornatermeibe.  Ösztönözném 
a város sportegyesületeit, hogy ha 
adódik a TAO nyújtotta lehetőség, 
ne habozzanak ezt kihasználni – 
fogalmazott Kovács János.

Mertek nagyot álmodni az Apponyi téri oviban

Közeleg az első őszi rendes testületi ülés
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Palicska Irén

A világon elsőként evezte át 
az Atlanti-óceánt két magyar 
fiatal egy kétszemélyes kajak-
kal.  Szabó Norbert Ádám barát-
jával, Kovácsik Leventével 2011 
nyarán gondolta ki, hogy min-
den külső segítség és támoga-
tás nélkül teszik meg a 6500 
kilométeres vízi utat. Négy és 
fél évvel később, 2016. janu-
ár 30-án ki is kötöttek Anti-
gua partjainál. Hogyan sikerült 
megvalósítaniuk az álmukat? – 
erről tartott élménybeszámo-
lót Ádám  múlt pénteken a vá-
rosi könyvtárban.

Ez könyvbemutató is volt egy-
ben, hiszen a páratlan út tapasz-
talatait papírra vetette abban a 
reményben, hogy másokkal is 
megossza, mindenkinek sikerül-
het véghezvinni egy nagy célt, 
ha erősen akarja, és nem tánto-
rítja el semmi. „A Teljes szívvel” 
azonban nemcsak hajónapló, 
hanem egy lelki utazás történe-

te is: inspiráló példa mindazok-
nak, akik előre megírt forgató-
könyvek helyett saját álmaikat 
akarják megvalósítani” – olvas-
ható a könyv ajánlójában. 

A két fiú 2013-ban indult el 
Kele nevű, 6,8 méter hosszú és 
95 centiméter széles kajakjá-
val Spanyolországból. Első pró-
bálkozásuk előtt nem jártak 
tesztúton sem a Dunán, sem az 
Adrián. Meg is feneklett az expe-
díció. Másfél nappal az indulás 
után ugyanis vissza kellett for-
dulniuk, mert víztisztító gépük 
elromlott, ami nélkül nemhogy 
egy hónapot, egy hetet se bírtak 
volna ki az Atlanti-óceánon. A 30 
éves fiatalember – mint mesélte 
–hatalmas kudarcként élte meg 
mindezt. Vagy egy jel, hogy nem 
ez az útja, és semmiképp ne pró-
bálkozzon tovább, vagy csak egy 
legyőzendő akadály, és el kell ér-
nie a kitűzött célt. A hibákat ki-
javítva és egy dunai, illetve adri-
ai tesztút után a két fiatalember 

2015. november 30-án újra ne-
kivágott az óceánnak, 300 kilog-
ramm élelmiszerrel felszerelkez-
ve, melynek nagy része bab- és 
káposztakonzerv volt. A Nutel-
la életet tudott menteni – emlé-
kezett vissza a fiatal közgazdász. 

Az első embert próbáló hely 
a Gibraltári szoros volt, ahol úgy 
kellett átkelniük apró kajakjuk-
kal, 4 km/órás sebességgel ha-
ladva a hatalmas óceánjárók és 
tankerek között, mintha az M5-
ösön csigaként közlekedtek vol-
na a száguldó autók között. 21 
nap alatt érték el a Kanári-szi-
geteket, ahol egy hetes pihenőt 
tartottak. Kijavították a kis hajó 
hibáit, és bejárták Grand Can-
ariát, rengeteg élményt gyűjtöt-
tek. Ádám szerint a legnehezebb 
pillanat a Kanári-szigetekről 
való elindulás volt, hiszen érez-
te, hogy innen már nincs visz-
szaút. Az első tíz nap volt a leg-
keményebb az óceánon. Majd 
a test és az elme is hozzászo-
kott az extrém megterheléshez. 
Négy óránként váltották egy-
mást. Amíg egyikük evezett, ad-
dig a másik pihent a kajakban 
kialakított apró kabinban. Az 
evezés első órája beszélgetés-
sel telt, a második zenehallga-
tással. Páratlan és felemelő érzés 
Tankcsapdát, ABBA-t és Guns 'N’ 
Roses-t hallgatva szelni a néhol 
négy méteres hullámokat – osz-
totta meg élményeit a hallgató-
sággal. A harmadik órában han-
gos könyvvel is próbálkoztak, 

de egy barátjuk sajnos csak ta-
lálomra töltött le néhányat az in-
ternetről. Mint kiderült, az Iliász, 
az Odüsszeia, sőt Franz Kafka 
sem volt a leginspirálóbb han-
gos „olvasmány” az óceánon. A 
végén már csak hexameterben 
és pentameterben tudott meg-
szólalni – tréfált Ádám. 

65 napig együtt éltek, lélegez-
tek a természettel. Nappal a szél-
járás volt a legjobb iránytű, éj-
szaka pedig a Hold és a csillagok 
segítették a tájékozódást. Olyan 
közel kerültek a tenger élővi-
lághoz, mint még soha. A delfi-
nek a világ legaranyosabb élőlé-
nyei, ami viszont nem mondható 
el a medúzákról – mesélte az ifjú 
„óceánjáró”. A sok, embert pró-
báló, szívszorító pillanat mellett 
azért megéltek vicceseket is. A 
repülő halakkal ugyanis elég kö-
zeli ismeretségbe kerültek a fiúk. 
Jó néhány beugrott a kajakjuk-
ba, és rajtuk is landolt egy-ket-
tő. Így elindították a házi halfeje-
lő bajnokságukat, amit Levente 
nyert meg 24-17-re. 

A megérkezés Antiguára sem 
úgy alakult, mint ahogy azt 
Ádám ezerszer elképzelte. Pál-
mafák, éljenző tömeg, táncoló 
fűszoknyás lányok helyett, haj-
nal kettőkor, sötétben kötöt-
tek ki a parton. A cél előtt né-
hány méterrel azonban még egy 
utolsó akadályt kellett leküzde-
nie a párosnak, hajójuk ugyan-
is megfeneklett egy homokzáto-
nyon. Visszaeveztek a nyílt vízre 
és megpróbálkoztak egy másik 
partszakaszon. 2016. január 30-
án ért véget a 6500 kilométeres 
út és teljesült egy álom. 

Két srác és az Atlanti-óceán

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Tájékoztató településarculati kézikönyv

és településképi rendelet készítésének megkezdéséről.
Tisztelt Szentesi Polgárok!
Örömmel értesítjük Önöket arról, hogy megkezdődött a város Településképi 

Arculati Kézikönyvének (TAK) és ezen alapuló Településképi Rendeletének 
(TKR) a kidolgozása a helyi minőségi és fenntartható építészet elősegítése 
érdekében.

A Település Arculati Kézikönyv számba veszi a város épített és természeti ér-
tékeit, az egyes városrészek arculati jellemzőit, valamint építészeti ajánlásokat fog 
tartalmazni Szentes egyéni, karakteres, vonzó, történeti arculatának megőrzése, 
a város vonzerejének növelése érdekében. Az ajánlások alapján a Településképi 
Rendelet helyi rendelet formájában rögzíti a településképi előírásokat.

Ahhoz, hogy ezek az elképzelések és ajánlások minél inkább találkozzanak az 
Önök gondolataival, véleményével, kérjük, hogy 2017. október 13-ig rövid, nevet 
és elérhetőséget tartalmazó levélben írják meg a TAK@szentes.hu e-mail címre, 
vagy postán a Polgármesteri Hivatalnak (6600 Szentes, Kossuth tér 6.), hogy 
mit tartanak fontosnak Szentesen a városkép arculatát tekintve. Írjanak nekünk 
példa-értékű épületekről, közterekről, lehetőleg egy fényképet mellékelve. Ehhez 
kapcsolódóan kérjük, a város honlapján elhelyezett rövid kérdőív kitöltését. 

A fenti témában 2017. október 3-án 16:30 órakor a Szentes Szecessziós Ház 
termében munkaindító lakossági konzultációt tartunk, ahol várjuk Önöket.

Az elkészült anyagokat a jóváhagyást megelőzően előzetes egyeztetésre boc-
sátjuk majd, ezt követően számítani fogunk szíves véleményükre, jobbtó szán-
dékú javaslataikra is.

Szirbik Imre, Szentes város polgármestere

Szeretettel várjuk városunk lakóit és minden 
érdeklődőt Szentesen, a Kossuth téren szeptember 
24-én, szentírás vasárnapján 15 és 18 óra között 
közös Biblia felolvasásra.

Jelentkezni előre a plébániákon, de a helyszínen is le-
het felolvasónak, és várunk mindenkit szeretettel csak 
hallgatónak is! Hallgassuk és olvassuk együtt az Írást, 
mert A Biblia Isten szava!

Szent Anna Egyházközség, Nagytemplomi Reformá-
tus Egyházközség, Evangélikus Egyházközség, Felsőpárti 
Református Egyházközség, Hetednapi Adventista Egy-
ház Szentesi Gyülekezete, Jézus Szíve Egyházközség

Védnök: Zsadányi József plébános
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ELEKTROLUX márkájú 225 lite-
res hűtőláda eladó. Telefon: 63/321-
184 

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.                                                                                                        

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

IDŐS gondozást vállalok. Telefon: 
30/440-0962

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

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

Folyatjuk a lakásvásárláson 
gondolkodó fiataloknak szóló 
cikkünket. Az előző részben az 
állami támogatások egyik for-
máját, a kamattámogatott la-
káskölcsön / otthonteremtési 
kamattámogatást már bemu-
tattuk, de lássuk, milyen lehe-
tőségekre hívja még fel figyel-
münket állandó szakértőnk, 
Nagygyörgy Zsolt, az MFB ve-
zető munkatársa. 

2. Vissza nem térítendő támo-
gatás / Családi otthonteremtési 
kedvezmény (korábbi ismert ne-
vén szoc-pol)

A vissza nem térítendő támo-
gatás igényelhető használt lakás 
vásárlásához és lakáscseréjéhez. 
Lakás vásárláskor a vételár nem 
haladja meg a 35 millió forintot.

A kedvezménnyel megvásá-
rolni kívánt lakásról szóló adás-
vételi szerződésében szereplő 
vételár legfeljebb 20 százalék-
kal haladhatja meg a hitelinté-
zet által megállapított forgalmi 
értéket.

A kedvezmény összege: 
–  egy gyermek esetén 

600 000 Ft, 
–  két gyermek esetén 

1 430 000 Ft, 
–  három gyermek esetén 

2 200 000 Ft, 

–  négy vagy annál több gyer-
mek esetén 2 750 000 Ft.

A vásárolandó lakás hasznos 
alapterülete legalább el kell, 
hogy érje:

–  egy gyermek esetén 
a 40 m2-t,

–  két gyermek esetén 
a 50 m2-t,

–  három gyermek esetén 
a 60 m2-t,

–  négy vagy több gyermek 
esetén a 70 m2-t.

– Kik igényelhetik a kedvez-
ményt?

• életkori megkötéstől függet-
lenül a természetes személyek 
(házastársak, élettársak, egye-
dülállók) már meglévő, az igény-
lővel közös háztartásban élő, 
vérszerinti vagy örökbefoga-
dott gyermeke és/vagy a terhes-
ség betöltött 12. hetét követően 
magzat vagy ikermagzat után, il-
letve

• az igénylővel közös háztar-
tásban élő, és vele együtt köl-
töző, legalább egy éve az igény-
lő gyámsága alatt álló gyermek 
után, ha a gyámság a gyermek 
szüleinek halála miatt áll fent, il-
letve

• olyan házaspárok, akiknél a 
kedvezményre vonatkozó kére-

lem benyújtásakor a házaspár 
legalább egyike nem töltötte be 
a 40. életévét legfeljebb kettő 
gyermek vállalásával (megelőle-
gezett családi otthonteremtési 
kedvezmény).

3. Állami kezesség
A kezességvállalás lényege, 

hogy az állam a központi költ-
ségvetés terhére készfizető ke-
zességet vállal a lakás vásár-
lásához hitelintézettől felvett 
lakáskölcsönnek arra a részére, 
amelyre a vásárolt lakás hitelbiz-
tosítéki értéke nem nyújt fede-
zetet.

• Az állami kezességvállalást 
a 35 év alatti fiatal házaspárok, 
élettársak vagy gyermeküket 
egyedül nevelő támogatott sze-
mélyek igényelhetik, ha lega-
lább 30 százalékos önerővel ren-
delkeznek.

• A lakás vételára nem halad-
hatja meg:

a) Budapesten és megyei jogú 
városokban használt lakás ese-
tén a 12 millió forintot (általános 
forgalmi adóval együtt, telekhá-
nyad nélkül),

b) más településeken hasz-
nált lakás esetén a 8 millió fo-
rintot (általános forgalmi adóval 
együtt, telekhányad nélkül).

• Igénybevétel esetén egysze-
ri 2 százalékos kezességvállalási 
díjat kell fizetni a kölcsön állami 
kezességgel biztosított részére.

• A kezességvállalással biztosí-
tott kölcsön csak forint alapú le-
het.

• Az állami kezességvállalásra 
való jogosultság megállapítását 
az adásvételi szerződés aláírást 
követő 120 napon belül kell kér-
ni a hitelintézettől.

– A lakáscélú megtakarítást mi-
kor érdemes elkezdeni?

Minél korábban de legkésőbb 
az első munkabérrel egyidejű-
leg. 

– Megéri pénzintézetet válta-
ni egy jobb lehetőség miatt? Van-
nak kirívó különbségek az ajánla-
taik között? 

Igen jelentős különbségek le-
hetnek, ezért célszerű alaposan 
tájékozódni. 

Pénzügyi tanácsok

Forintosított fészekrakó álmok II.
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rátságot ápolnak, és évente egy-
szer igyekeznek látogatást tenni 
Szentesen. Krisztián több éve ko-
molyabban kezdett futni, innen 
jött az ötlet, hogy a kellemest a 
hasznossal összehangolja, és ne-
vezett a gátfutásra is. –Sokáig 
nem mozogtam, négy évvel ez-
előtt, súlyproblémáim miatt dön-
töttem  a futás mellett. Ma, igaz, 
nagyon meleg volt, de a gáton 
nem ütköztünk akadályba, na-
gyon kellemes volt, jó levegőn, a 
táj pedig még mindig gyönyörű. 
Én általában munka után szok-
tam futni a Margit-szigeten, 10 

km-t tűzök ki magam elé. Legy-
gyorsabb félmaratonját London-
ban futotta, tavaly pedig kétszer 
teljesítette a maratont. Bevallá-
sa szerint semmi professzioná-
lis nincs ebben. – Nagyon sze-
retem, nekem ez kell. Heti négy 
alkalommal megyek futni. Egy 
futárcégnél dolgozom, egész na-
pos pörgést jelent, sokkal ener-
gikusabbnak érzem magam, sa-
ját edzéstervem van, igyekszem 
megfelelni az elvárásaimnak. 

Vajda Gabriella (Szegvár) rö-
vid távon indult, már a második 
alkalommal. – Élvezetes volt fut-
ni a gáton, változatos volt a kör-
nyezet. Leginkább otthon, Szeg-
váron a sportpályán futom a 
köreimet. Egy olyan erőt, sza-
badságérzetet ad nekem a fu-
tás, amit nem tudok megun-
ni – meséli örömmel, miközben 
még a hangján érződik a kelle-
mes fáradság érzése. Kilenc éve 
fut rendszeresen, hobbiszinten, 
de szereti megmérettetni magát 
versenyeken. – Óriási élmény a 
célvonalon átlépni, jó tudni, hol 
tartok. Ma már 10 km-eket fu-
tok – tette hozzá büszkén. Kicsit 
odébb sétáltunk, hogy megnéz-
zük az eredményeket és kirob-
banó örömmel mondja Gabriel-
la, hogy: – Tavaly 7. lettem, most 
pedig harmadik!

Dósai-Molnár Szilvia (Szen-
tes) épp a célba érést követően, 
a gratulációk után adott inter-
jút, a fáradtság alig látszott rajta, 
pedig a nők között ő lett az ab-
szolút első a hosszú távon. Nem-
hiába, ő Szentes futónagyköve-
te. – Az az igazság, hogy a múlt 
héten voltam a Wizzair országos 
félmaratonon, aminek a hatását 
még mindig érzem. Korcsopor-
tomban országos bajnokként 
másodiknak értem célba, életem 
legjobbját futva, 473 magyar női 
versenyzőből. Próbáltam pihen-
ni, de a combjaimban még nyo-
mot hagyott ez a megmérette-
tés. Szeretek nagyon futni, úgy 
érzem, hogy jól is megy – mond-
ja szerényen Szilvi. – Tavaly, 
szeptember végén kezdtem újra 
futni, egy sérülés miatt kellett ki-
hagynom, mely még a mai na-
pig nem százalékos. Ez az évem 

Halupa B. Eszter

Idén, 21. alkalommal ren-
dezték meg a Csongrád-Szen-
tes "g"-ÁTfutást, szeptember 
16-án, szombaton, a Mobi-
litási Hét keretében. Szikrá-
zó napsütés követte a futókat 
a gáton, akik évről-évre neki-
vágnak a két várost összekötő 
versenynek. Szentesről indult 
a futás, ahol a sportpályán a 
legkisebbek is megmutathat-
ták, hogy mit tudnak, 400, il-
letve 800 m-en. Összesen 99-
en indultak a rövid távon (8 
km) 89-en vágtak neki a teljes 
távnak (14 km).  

A rajt időpontjában, mintha 
mindenki az óráját egyeztette 
volna, és a visszaszámlálás idő-
pontjában a legnagyobb ellen-
féllel küzdhetett meg, saját ma-
gával. Többen úgy nyilatkoztak a 
versenyzők közül, hogy az elmúlt 
5-6 év legkorrektebb rendezése 
volt. Igaz, a rövid táv hosszabb 
volt, mint az előző években, de 
a versenyzők vették az akadályt, 
és teljesítettek. Kovács Jánossal, 
a Művelődési-, Ifjúsági- és Sport-
bizottság elnökével ismét talál-
koztunk, igaz ő kocsival érkezett. 
–Nagy öröm, hogy ez a futógá-
la évről-évre ennyi sportembert 
vonz, és külön kiemelném, hogy 
Ausztriából is érkezett neve-
zés az idén, kezdi kinőni magát 
a rendezvény. Minden elismeré-

sem a versenyzőké, akik nagyon 
szépen teljesítenek, az érme-
ket és kupákat is nagy örömmel 
adom át a kitartó versenyzőknek. 
Volt egy apuka, Nemes János, aki 
a 8 km-es távot babakocsival, az 
unokáját tolva teljesítette a tá-
vot, de a hosszútávon is volt ilyen 
versenyző, Csendes Zoltán a kisfi-

ával indult neki a 14 km-nek. Egy 
kicsit irigykedem a versenyzőkre, 
jó rájuk nézni – mesélte büszkén 
Kovács János. Minden versenyző 
a célba éréskor érmet kapott, ez 
is újdonság volt az előző évek-
hez képest. A hosszú- és a rövid-
táv teljesítői közül is kérdeztünk 
futókat élményeikről a befutó 
után.

Hegedűs Krisztiánnak (Buda-
pest) egyik szentesi cimborája 
jött ki szurkolni. A szüleik jó ba-

Kiváló idő, jó szervezés, vidám futók a 21. 
Csongrád-Szentes "g"-ÁTfutáson

Legyél a gátON!
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A 21. Szentes-Csongrád "g"-ÁTfutás 
dobogós eredményei

nagyon sikeres volt, triatlonban 
és duatlonban is, elégedett va-
gyok a teljesítményemmel. Szil-
vi teljesítménye példaértékű, és 
futónagykövetként ő fogja össze 
a szentesi és környékbeli futó 
társadalmat. – Úgy érzem, hogy 
nagyon összetartó kis csoport 
kovácsolódott össze, szerencsé-
re rengeteg versenyen tudtunk 
részt venni. Bízom abban, hogy 
ősztől még többen csatlakoznak 
a közös futásokhoz. Büszke va-
gyok a Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskolás diákjaimra is, akik 
közül 25-en teljesítették a rövid 
távot, egy fiú a hosszú távot, il-
letve kollégáim közül is nevez-
tek a „g”-ÁTfutásra. A gyermeke-
im is részt vettek a kisebbeknek 
hirdetett futamon a sportpá-
lyán Szentesen, rájuk is büszke 
vagyok – tette hozzá mosolyog-
va. Szilvit természetesen továb-
bi terveiről is faggattuk, mivel 
lehet még a teljesítményét fo-
kozni. -2014-ben Nagyatádon 
sikerült az Ironmant, a hosszú 
távú triatlont megcsinálnom 
(3,8 km úszás, 180 km kerékpá-
rozás, és a maratoni táv, 42 km 
futásból áll). Óriási élmény volt 
szülés után másfél évvel. Akkor 

a teljesítés volt a cél, de jövőre 
már a teljesítményre helyezem 
a hangsúlyt. Ez az év alapozás-
nak megfelelt, és nagyon sokat 
kell készülni erre a célkitűzésre 
– meséli bizakodóan Szilvi, aki 
saját magát edzi, de hozzátette, 
hogy a barátai rengeteg erőt ad-
nak a folytatáshoz. 

– Mindig hihetetlen, hogy meny-
nyit bír el a test és a szellem…

– Igen, ilyenkor az embernek 
önmagát kell legyőznie, én sem 
más időeredményeit próbálom 
überelni, hanem csakis magam-
nak állítok fel célokat. 

– Egy elégedett ember vagy?
– Az az igazság, hogy ez az 

évem eddig a legsikeresebb. Én 
egy abszolút elégedett ember-
nek tartom magam, teli pozitív 
gondolatokkal és próbálom min-
dennek a jó oldalát előtérbe he-
lyezni. Mindennek és mindenki 
sikerének nagyon tudok örülni. 
A versenyorientáltság bennem 
van, magammal szemben az 
elvárásom maximális. A futás 
gyógyír testnek, léleknek. Ez a 
legjobb kikapcsolódás számom-
ra, ami teljesen átmozgat. Egy jó 
futócipő, ruházat, és lehet indul-
ni.

Rövid táv (8km)
Férfi I. kcs: Őze Csanád, Szabó 

Denisz, Dobai Dávid. Nő I. kcs: Őze 
Virág, Sebesy Gréta, Podmanicz-
ki Panna. Férfi II. kcs: Komár Csaba 
Martin, Sztojka Krisztián, Görgényi 
András. Nő II. kcs: Jancsovics Dóra, 
Rohály Linda, Hegedűs Patrícia. Férfi 
III. kcs: Mihály Attila, Gyarmati Ármin, 
Kovács Ádám. Nő III. kcs: Kovács Fru-
zsina Dóra, Dobai Jázmin, Lantos An-
géla. Férfi IV. kcs: Németh Márk, Ko-
vács István. Nő IV. kcs: Palásti Éva, 
Dobos Alexandra. Férfi V. kcs: Gaj-
da Gábor, Lakner Tamás, Pardi Jó-
zsef . Nő V. kcs: Halupa-Bogyó Eszter, 
Pleyer Adrienn, Berezvai Kata. Férfi VI. 
kcs: Vidovics Zoltán, Kis György Csa-
ba, Dobai János. Nő VI. kcs: Sipos Hel-
ga, Kecskés Anita, Vajda Gabriella. 
Férfi VII. kcs: Zipperer Viktor, Horváth 
Tibor, Nemes János. Nő VII. kcs: Cseh 
Aranka, Bánfiné Szőke Erika, Szűcs Sa-
rolta. Nő VIII. kcs: Dobóvári Ilona, Pó-
lyáné Téli Éva. Férfi IX. kcs: Petrity Ru-
dolf. Férfi egyéb: 37. II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki Ezred.

A rövid távú verseny abszolút 
eredménye: Gajda Gábor (V. kcs.), 

Őze Csanád (I. kcs.) Komár Csaba 
Martin (II. kcs).

Hosszú táv (14 km)
Férfi I. kcs: Radics Milán, Dobai 

Konrád. Férfi II. kcs: Pásztor Milán, Jó-
zsa Dávid. Férfi III. kcs: Kovács Márton 
Soma, Györgyi Attila, Guti Botond. Nő 
III. kcs: Tábori Lilla, Kasza Blanka. Férfi 
IV. kcs: Szaszkó Dominik, Papp Dáni-
el, Sülyös Dávid. Nő IV. kcs: Juhász 
Judit, Kováts-Szabó Ágnes, Holman 
Nikolett. Férfi V. kcs: Labádi Zoltán, 
Hegedűs Krisztián, Szabó Viktor. Nő V. 
kcs: Dósai-Molnár Szilvia, Bánvölgyi 
Petra, Gyergyádés Mária. Férfi VI. kcs: 
Dr. Juhász Mihály, Őze László, Pata-
ki Zoltán Gyárfás. Nő VI. kcs: Halmai 
Gabriella Mária, Podmaniczkiné Tóth 
Annamária, Szűcsné Fodor Éva. Férfi 
VII. kcs: Nagy Sándor, Pézváltó István, 
Hergovics Gábor. Nő VII. kcs: Csenki 
Erzsébet, Kádárné Busi Gyöngyi. Férfi 
VIII. kcs: Lenti Péter. Nő VIII. kcs: Lek-
rinszki Éva. Férfi IX. kcs: Kis Ferenc, Ka-
pitány László.

A hosszú távú verseny abszolút 
eredménye: Labádi Zoltán (V. kcs), 
Szaszkó Dominik (IV. kcs) Nagy Sán-
dor (VII. kcs).

Sipkáné Ódor Beáta

Hihetetlennek hangzott az a 
mondat más anyukák szájából, 
hogy nem akarok visszamenni 
dolgozni. Én magam az a típusú 
ember voltam, aki imádta a mun-
káját és azt gondoltam, hogy alig 
várom majd a pillanatot, amikor 
újra visszatérhetek szeretett fog-
lalkozásomhoz. De történt vala-
mi. Megérkezett a családunkba 
és a szívembe a világ legcsodá-
latosabb gyereke. Engem válasz-
tott. A sok álmatlan éjszaka, a 
sok szenvedés az evéssel, a hisz-
tik, a gondok mind elfelejtődnek 
mikor azt mondják, megnőtt a 
kisbabád és ideje újra felvenni 
a munka fonalát. Olyan, mintha 
minden reggel egy újabb darab 
kis morzsája a szívemnek otthon 
maradna vele. Elmondhatatlanul 
gyorsan eltelt az az idő, amíg itt-
hon lehettem vele. Bár azt gon-
dolom, semmi okom nem lehet 
a panaszra. Más országokban oly 
csekély időt engedélyeznek az 
anyukáknak, hogy nincs is idejük 
felocsúdni, hogy lett egy babá-
juk. Én kiélveztem minden pilla-

natot, minden babaillatos per-
cet. Volt, hogy együtt bőgtünk 
a zuhany alatt, mert halvány fo-
galmam sem volt, hogy mit csi-
nálok. Számtalan éjszaka vesz-
tünk össze a férjemmel hogy mit 
csinálunk rosszul, miért nem al-
szik ez a gyerek? Utólag beleg-
ondolva azért ez elég vicces. Em-
lékszem, még egy szelleműzőt is 
felkértünk. Mikre nem képes egy 

fáradt szülőpár? 
A kisbabám már nem baba, 

ebben a korban már azt mond-
ják rá, hogy kisgyerek. Mikor 
lett kisgyerek? Hogy nem vet-
tem észre? Lassan óvodás lesz, 
és onnan megállíthatatlanul tel-
nek az évek. Csak reménykedni 
tudok, hogy megmarad közöt-
tünk ez a szoros kapocs. Van, aki 
azt mondja, hogy nagyon anyás. 
Én pedig halkan megjegyzem: 
imádom, hogy anyás. Az elválá-
si időszak nem csak a gyerekek-
nek nehéz, az anyákat jobban 
megviseli. Szerencsés helyzet-
ben vagyok a munkámat te-
kintve, mert megadja azt a sza-
badságot, hogy én vigyen oviba 
vagy menjek érte. Szóval én is 
azok közé az anyák közé tarto-
zom, akik azt mondják, nem aka-
rok visszamenni, itthon akarok 
maradni a kisbabámmal! Csak-
hogy ő már nem kisbaba és már 
nem elégszik meg a társaságom-
mal. Igénye van más felnőttekre, 
más gyerekekre, más szabályok-
ra, mint ami otthon van. Ki kell 
teljesednie, ki kell egészülnie a 
személyiségének azzal, hogy az 
otthon tanult dolgokat máshol 
is kamatoztassa. Nem mondom, 
hogy nem fáj és a változás szá-
momra amúgy is nehezített pá-
lya, de majd ezt is megszokjuk.

Baba a fedélzeten

Újra munkában
Az egész szerkesztőség fi-

noman szólva nyomást gyako-
rol rám, hogy a rovatba ne csak 
vendég-anyukák, hanem apu-
kák is írjanak. Az én férjem elég 
rejtőzködő típus, és bár be-
szélőkéje van, az írásra egyelő-
re nem tudtam rávenni. Lehe-
tetlen küldetésnek tűnt tehát, 
hogy találjak egy apukát, aki 
elmeséli, milyen érzéseket él 
át nap, mint nap a gyerekne-
velés közben? Mi a legjobb te-
rep, hogy szülőkkel fusson ösz-
sze az ember? A játszótér. 
Boldog-boldogtalant leszólí-
tottam, vállalják-e gondolatai-
kat a lap hasábjain? Nem is kel-
lett sokáig keresgélnem. Ódor 
Beával Maminbabán találkoz-
tam először. Közvetlen, kedves, 
segítőkész anyukát ismertem 
meg benne. Kislánya, Zsófi pe-
dig egy tüneményes, gyönyörű 
gyerek. Gyakran találkoztunk, 
egy társaságba jártunk. Bea fér-
je, Pisti pedig hamar rá is állt, 
hogy megírja a Baba fedélze-
ten első Apukás sztoriját. Csak 
hát egy fránya vírus, ami végig-
söpört Szentesen, őket is lete-
perte. Így most Bea osztja meg 
újbóli munkába állásának tör-
ténetét. Fogadják szeretettel!

Palicska Irén
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Sebők Tamás

Több mint 20 éve van a ma-
gyar jazz színtér elitjében a 
Djabe zenekar. A közelmúlt-
ban számos tagcserén átesett 
ötös több világsztárral dolgo-
zott már együtt és eddig közel 
40 országban mutatták meg 
tehetségüket. Szeptember 29-
én új lemezüket is bemutatják 
a szentesi Hangversenyköz-
pontban, a Zene-Világ-Zene 
koncertsorozat idei első előa-
dásán, mely egyben a Zene Vi-
lágnapjának ünnepe is.

A Djabe zenekar neve ismerő-
sen csenghet a szentesi közön-
ségnek, már csak azért is, mert 
pár éve a Genesis legendájával, 
Steve Hackett-tel közösen adtak 
koncertet városunkban. A brit 
dalszerző mellett a szintén nép-

szerű dobos, az izlandi Gulli Bri-
em, vagy az amerikai fúvós, John 
Nugent is többször vendéges-
kedett a zenekarnál. A Djabe a 
2016 októberében megújult for-
mációjával áll színpadra a Hang-
versenyközpontban. Égerházi 
Attila, az együttes alapítója és 
Barabás Tamás, a zenei vezető-
je a tőlük megszokott igényes-
séggel frissítették fel a csapatot, 
akikkel azóta a New Dimensions 
Update Live LP-t is elkészítették, 
melynek dalait természetesen 
Szentesre is elhozzák. A Djabe 
egyedi zenét játszik, melyben a 
jazz keveredik a magyar és a vi-
lágzene különböző elemeivel. A 
zenekar első számú komponis-
tája Barabás Tamás, aki talán a 
legvirtuózabb magyar basszus-
gitáros is egyben. Nevük afrikai 

ashanti nyelven szabadságot je-
lent. Az alapító, zenekarvezető 
és komponista, Égerházi Attila 
gitáros ezt a szabadságot első-
sorban a zenei stílusok és hang-

szerelések szabad keverésében 
értelmezi.

A zenekar a 2000-es évek ele-
jétől számos nemzetközi és ha-
zai zenei díjat tudhat magáénak.

Új felállás, új lemez - Ismét Szentesen a Djabe

Darók József

Fennállásának 20. évfordu-
lóját az itt megrendezett or-
szágos találkozóval együtt 
ünnepelte a Honvédség és Tár-
sadalom Baráti Körök szen-
tesi szervezete. A civilek és a 
honvédség kapcsolatát erő-
sítő országos mozgalom nem 
csak alapításakor, a kilencve-
nes években volt fontos, ha-
nem mai világunkban is, nyert 
megerősítést a szövetség szen-
tesi ülésén.

A civil társadalom és a honvéd-
ség együttműködését 1994-ben 
intézményesítették, ebben az év-
ben jött létre a Honvédség és Tár-
sadalom Baráti Körök mozgalom. 
Négy fontos alapelvet határoztak 
meg akkor, mondta Szelekovsz-
ky Ernő, a HTBK országos elnöke 
a szeptember 16-i szentesi ple-
náris ülésen a városházán: a hon-
védség reputációjának növelése, 

a katonai emlékek gondozása, a 
fiatalok hazaszeretetre nevelése, 
valamint a Kárpát-medence ma-
gyarjaival való szorosabb kapcso-
latápolás. Mára megerősödött a 
szövetség, ezt bizonyítja a hazánk-
ban alakult 38 baráti kör, de Er-
délyben is található 7, Felvidéken 
2, míg Kárpátalján egy baráti kör 
működik. Ezzel lefedik a történel-
mi Magyarországot, véleményez-
te az elnök. Szentesen 20 éve bon-
tott zászlót a baráti kör,melynek 
egyik legnagyobb vívmányaként 
a határon túli hallgatókat is vonzó 
Tiszai Euroatlanti Egyetemet em-
lítette Szelekovszky Ernő, amely 
Móra Józsefnek (a szentesi baráti 
kör jelenlegi elnöke) és Túri And-
reának köszönhetően másfél év-
tizeden át működött. Fáj a szíve, 
hogy ezt a nyári egyetemet idő-
közben áthelyezték Szolnokra, s 
reméli, csak szünetet tart Szente-
sen ez a képzés. Elárulta, az orszá-
gos szövetségben sokan jelezték, 

az idei találkozót Szentesen ren-
dezzék meg, így egyúttal köszönt-
hették 20 éves jubileuma alkalmá-
ból az itteni baráti kört. Kiemelte a 
kedves fogadtatást a délelőtt fo-
lyamán a 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezrednél.

Élhető, nyugodt kisváros Szen-
tes, ahol befogadták és megbe-
csülik a katonákat, fogalmazott dr. 
Demeter Attila alpolgármester az 
ülésen. A honvédség és a civil tár-
sadalom együttéléséről szólva ag-
godalmát fejezte ki amiatt, hogy 
lassan 15 éve megszűnt a sorkato-
nai szolgálat, s lát egy nagy űrt mö-
götte. Szentesen jubileumához ér-
kezett, egészen pontosan 1997. 
december 16-án tartotta első je-
lölő ülését a Hegedűs László Hon-
védség és Társadalom Baráti Kör. 
Két tagozata alakult, a Kulturális és 
művészeti páholy mely a későbbi-
ekben a kulturális élet segítőjévé 
vált, számos kiállítás, vers-és pró-
zamondó verseny megrendezése 
fűződik a nevéhez, illetve az Euro-
atlanti Klub, mely a NATO és uniós 
kommunikációban járt élen, mu-
tatta be a helyi vonatkozásokat 
Túri Andrea, az országos elnökség 
tagja. Mérföldkő volt történetük-
ben az 1999-es év, amikor megnyi-
totta kapuit a szentesi-csongrádi 
nyári egyetem, ennek büszkesé-
gükre későbbiekben két oktató-
programját is elfogadták az euró-
pai tagállamok, 2003-ban pedig a 
nemzeti és kulturális örökségvé-
delmi minisztérium akkreditá-
cióját is elnyerte, elsőként, mint 

nyári egyetem. 2007-ben a műkö-
désüket meg kellett szakítaniuk, 
de Szolnokon tovább folytatódha-
tott az oktatás. 2012-ben az anya-
intézmény, a helyőrségi klub be-
zárt, de bőven maradt munkájuk, 
elkezdődött az értékmentés, fogal-
mazott Túri Andrea. A baráti kört 
az Árpád Szabadidős Sportklub fo-
gadta be. A műszaki ezred, a Szen-
tesi Művelődési Központ és a Civil 
Ház mindent megtesz azért, hogy 
a változást túlélhessék. Túri Andrea 
beszámolója végén felterjesztet-
te a Deák Zsigmond-emlékérem-
re a csongrádi Batsányi János Gim-
náziumot, valamint a 37. II. Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezredet értékte-
remtő munkájukért. Jó volna, ha 
új koncepció mentén elérhetővé 
válna egy olyan intézmény, amely 
a magyar honvédség és a társa-
dalom kommunikációját segítené, 
zárta gondolatait a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör országos vá-
lasztmányi tagja.

A nyári egyetem rektora, ak-
tív közreműködője a mai napig 
dr. Tálas Péter, aki biztonságpoli-
tikáról tartott előadásában kitért 
arra, hogy szerinte kedvező az idő 
egy ütőképes tartalékos hadse-
reg létrehozására. Ma, amikor dől-
nek ránk a hírek, vélemények a 
biztonsággal kapcsolatban, a tájé-
kozódásban, eligazodásban fontos 
szerepe lehet a Honvédség és Tár-
sadalom Baráti Köröknek.

Kovács István ny. vezérőrnagy a 
2006-os árvízi védelemről megosz-
tott gondolataiban említést tett ar-
ról, hogy a szerződéses állomány 
ekkor vizsgázott először éles hely-
zetben, s teherbírásuk ötszöröse 
volt a sorkatonákénak.

Honvédség és civilek: húsz éve együtt
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Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén váro-
sunkban adott koncertet Mol-
nár Ferenc Caramel. A TV2 
Megasztár című tehetségkuta-
tó műsor II. szériájának győz-
tese az időjárási viszonyok mi-
att lerövidült fellépése előtt 
lapunk kérdéseire is örömmel 
válaszolt. 

– Az életrajzi könyvedben írod, 
hogy igen nehéz gyermekkorod 
volt. Hogyan kapcsolódott a zene az 
életedbe? Egyfajta mentsvár volt?

– Mindig ott volt a zene az éle-
temben. Olyan családból szárma-
zom, ahol mindig szólt a valami, 
és természetes volt számomra, 
hogy a zenébe menekülhetek, 
vagy egyszerűen csak a saját ma-
gam szórakoztatására hallgatha-
tom, képzelődhetek, vagy alkot-
hatok. 

– A Megasztár II. szériája volt a 
nagy ugródeszka számodra, ami 
megalapozta a karrired. Mára sokat 
változtak ezek a műsorok, elindul-
nál mai fejjel egy tehetségkutatón?

– Évek óta hangoztatom már, 
hogy az a gond az egésszel, hogy 
nincs utógondozás. A tehetségku-
tatóban szereplők igazából csak 

szereplők. Nem versenyzők, ha-
nem szereplők, akik végigvisznek 
egy műsort, baromi jól, de utána 
eltűnnek a süllyesztőben. Mára 
ezek csak műsorok lettek. Ennek 
ellenére még mindig tehetség-
kutató párti vagyok, mert ha nem 
lennének, akkor a próbálkozási 
lehetőségek is erőteljesen meg-
csappannának. Így azért van egy-
fajta remény a szárnyaikat bonto-
gató zenészeknek, énekeseknek.

– A nyáron jelent meg a hetedik 
nagylemezed, milyennek érzed a 
fogadtatását a közönség részéről?

– Meglepően sikeresnek ér-
zem a 7 című album fogadtatá-
sát, már jócskán átléptük a plati-
na státuszt, pár száz példány híján 
dupla-platina lemez lehet. Abszo-
lút meglepő ez számomra, mert 
manapság nem fogynak ennyi-
re a lemezek, az előző album sem 
fogyott ennyire jól és bármennyi-
re is pozitívak voltak akkor a visz-
szajelzések, most sokkal jobbakat 
kapok, így azt érzem megvalósult 
az elkészítést megelőző célom. 
Olyan lemezt szerettem volna, 
ami nem öncélú és azt gondolom, 
ez maximálisan elmondható róla.

– Említetted, hogy meglepően 
jól fogyott, érdemes még ma, 2017-

ben CD-ben, vagy lemezekben gon-
dolkozni?

– Előzetesen úgy gondoltam a 
menedzsmenttel, hogy haladni 
kell a korral, változni kell, és csak 
internetes platformokon tervez-
tük a megjelenést, aztán mégis 
lett kézzel fogható fizikai formá-
tum, és tök ellentmondásos, hogy 
ilyen mennyiségben fogyott. Ez 
engem is nagyon meglepett. Ami-
kor elkészült, csak fogtam a ke-
zemben és örültem, hogy milyen 
szép, de aztán az jutott eszem-
be, hogy vajon min fogom én ezt 
meghallgatni? (nevet). 

– A televízió képernyőin anno 
egy igen izgulós fellépőként ismer-

hettünk meg. Ez az izgatottság ma 
is megvan még?

– Most már teljesen más dol-
gok miatt izgulok, mint akkor, de 
igen, a mai napig izgulós vagyok 
(nevet). Már nem az görcs van, 
hogy „jaj, ki kell állnom több száz 
ember elé a televízióban”. Mindig 
más miatt vagyok feszült, most 
például torokgyulladással küsz-
ködök és azért izgulok, hogy bí-
rom-e végig a koncertet. De sok-
szor izgulok a technikáért, hogy 
minden rendben működjön. 
Néha pedig amiatt izgulok, hogy 
ne izguljak! (nevet) Szóval ez már 
ilyen többszintű izgulás.

„Természetes volt számomra, hogy a zenébe menekülhetek”

Hering Viktor

• Büntetőeljárást indított a 
Szentesi Rendőrkapitányság is-
meretlen elkövetővel szemben, 
aki megrongált egy személygép-
kocsit a Rákóczi Ferenc utcában. 
A tettes festékkel öntötte le a jár-
művet, a tulajdonost 80 ezer fo-
rint értékű kár érte.

• Budapestre utazott egy hölgy 
Szentesről, ám amikor a főváros-
ba érkezve leszállt a buszról ész-
revette, hogy eltűnt a pénztárcá-
ja. A tolvaj a hölgy mellett tartott 
táskából lopta el a bukszát. Egy 
másik utas a buszon felejtette a 
táskáját. A járat Szentesről tar-
tott Kecskemét felé, és amikor 
a sértett észrevette, hogy nincs 
meg a táskája, visszasietett érte, 
de az már eltűnt. Mindkét eset-
ben ismeretlen elkövetőket ke-
res a rendőrség.

• Két ittas gépjárművezetőt 

„fogtak” a rendőrök az elmúlt 
héten, ráadásul az egyik balese-
tet is okozott járművével. Az al-
koholos befolyásoltság alatt álló 
sofőr egy járműszerelvényt ve-
zetett és egy másik gépjárművel 
ütközött. A balesetben ketten 
könnyebb sérüléseket szenved-
tek.

• Pénzt emeltek le ismeret-
lenek egy helybéli lakos bank-
számlájáról, annak tudta nélkül. 
A rendőrök információs rend-
szer útján elkövetett csalás bűn-
tette miatt indítottak eljárást az 
ügyben. Egy másik hölgy azért 
tett bejelentést a rendőrkapi-
tányságon, mert eltűnt a bank-
kártyája, és arról három esetben 
is pay-pass fizetési móddal vá-
sárolt ismeretlen személy, min-
den esetben ötezer forintnál ke-
vesebb összegért, hiszen ebben 
az esetben nem kell pin-kódot 
megadni. A nyomozóknak sike-
rült beazonosítaniuk az elköve-
tőt, akit gyanúsítottként kihall-
gattak, és aki beismerte tettét. 

Festékkel öntötték le 
az autót 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
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Czakó-Kádár Viktória

Szeptember 30-án rendez-
zük a 2. EFItt Sportnapot, 
melynek keretein belül a Szen-
tesen és térségében elérhető 
mozgásformák kipróbálásá-
ra válik lehetőség, továbbá az 
Egészségfejlesztési Iroda leg-
kedveltebb szolgáltatásait is 
élvezhetik a résztvevők. Étel-
kóstoló az Egészségkonyhá-
ban és egészségügyi szűrések 
teszik színesebbé a rendez-
vényt. 

Az elmúlt hetekben megje-
lent cikkekben ismertettük az 
esemény fellépőit, óratípusa-
it. Ebben az írásban szeretnénk 
bővebben írni a különféle moz-
gásformák fontosságáról, életta-
ni hatásairól.

Szervezetünk hamar meghá-
lálja a testmozgást. Általánosan 
javul a közérzetünk, energiával 
töltődünk fel, jobban kezeljük 
a mindennapi stresszhelyzete-
ket. Szív – érrendszerünkön ve-
hető észre leghamarabb a fizi-
kai aktivitás jótékony hatása, 
ugyanis néhány hét rendsze-
res testmozgás után erősebbé 
válik a szívizom, a pulzus pedig 
észrevehetően csökken. Mint az 
élet oly sok területén, ha sport-
ról van szó, a fokozatosság el-
vét kell szem előtt tartani. A he-
lyesen adagolt terhelés nemcsak 
a mozgást végző izmokat erősí-
ti, hanem javítja a tüdő és a szív 
működésének hatásfokát, a vér-
keringést és ez által az anyag-
cserét.

Lássuk, a Sportnapunkon 
milyen edzéstípusokkal talál- 

kozhat az odalátogató. Több 
előadónk is az aerobic műfajá-
ban, ámde más-más óratípust 
mutat be. Közös, az edzések in-
tenzitása, mivel akár zsírége-
tő óráról, akár boksz aerobik-
ról vagy FitStep óráról van szó, 
mindegyik kardió edzésnek szá-
mít. Mit jelent ez? Kardió edzés-
nek nevezhető minden olyan 
edzésmódszer, amely a szív- és 
vérkeringési rendszer, valamint 
a légző rendszer kapacitásának 
és terhelhetőségének fejleszté-
sét szolgálja.

Megemlítendő még az aerob 
munkavégzés fogalma, mely-
nek során kisebb terhelés éri 
szervezetünket (kényelmes 
mozgás).

Vannak olyan esetek, amikor 
a kardió és aerob munkavégzés 
egy edzésen belül kombinálva 
van, ezeket nevezzük intervall 
tréningnek, mely jelenleg a leg-
hatékonyabbnak tartott edzés-
módszer. A Sportnapon bemuta-
tásra kerülő funkcionális tréning 
is ezen körbe tartozik.

Nem csak a bent végzett spor-
tok körében találkozhatunk 
aerob, kardió és intervall edzés-
módszerekkel. A szabadban fu-
tás közben aerob munkavégzés 
zajlik, azonban, ha váltogatjuk 
a tempónkat gyors és kevés-
bé gyors intenzitás között, már-
is intervall tréninget végzünk. 
Ugyanez kipróbálható gyaloglás 
vagy kerékpározás közben is, de 
akár még a napjainkban oly nép-
szerű Nordic Walking közben is, 
különösen az őszi sárguló termé-
szetben.

Várunk minden kedves érdek-
lődőt szeptember 30-án a szen-
tesi Dr. Papp László Városi Sport-
csarnokba, ahol a trénereknél 
személyesen is érdeklődhetnek 
az önöknek legjobban megfele-
lő sportok iránt, illetve többfé-
le intenzitású óratípust is kipró-
bálhatnak. Aki szeretne életmód 
tippeket is kapni, vegyen részt 

vehet az Egészségfejlesztési Iro-
da egészségügyi szűrésén, és el-
látogathat Egészségkonyhánk-
hoz, ahol dietetikusunk válaszol 
a feltett kérdéseikre. Minden 
belépő vendég automatikusan 
tombolasorsoláson vesz részt, 
ahol támogatóink jóvoltából ér-
tékes nyereményekre lehet szert 
tenni.

Az egészség jegyében a 2. EFItt Sportnapon

Szentesi Sport-és Üdülőközpont
Szeptember 23-án, szombaton 

9 és 12 óra között rendezik meg 
az I. Szentesi Aqatlon versenyt. 
Helyszín a 25 méteres medence.

Szeptember 23-án, szomba-
ton 9-17 óráig III. Sprint Nemzet-
közi Úszóverseny lesz a Szentesi 
Sport és- Üdülőközpont vándor-
serlegéért. Helyszín a fedett 50 
méteres medence.

Máltai Egészségnap
Szeptember 23-án, szombaton 

a II. számú Idősek Klubjában 10.00 
órától egészségügyi szűrések-
kel, ruhaosztással, délben pedig 
ebéddel várják az érdeklődőket.

Városi Könyvtár
Szeptember 26-án, csütörtökön 

a filmklubban az Egyszer Len című 

kanadai-amerikai filmet vetítik.
Szeptember 27-én, szerdán 18 

órakor Különös esetek a magyar 
történelemben: Kossuth és Szé-
chenyi vitája címmel tart előadást 
Poszler György tanár.

Szeptember 28-án, csütörtö-
kön 18 órakor a Szentes-Csong-
rád Rotary Club tagjainak előa-
dásában Galgóczi Erzsébet  
Vidravas című művének felolva-
sóestje lesz.

Szeptember 29-én, pénteken 
18 órakor Kulbert-Takács Hajnal-
ka Mindennapi kenyerünket című 
kiállítását megnyitja Vajda Gabri-

ella, a Tűzköves Alapítvány elnö-
ke. Megtekinthető: október 20-ig.

Művelődési Központ
Szeptember 23-án, szomba-

ton 18 órától a Szentesi Bárdos 
Lajos Vegyeskar jubileumi hang-
versenyét rendezik a Megyeháza 
KKK-ban.
Szentesi Vendégszeretet Egyesület

Szeptember 23-án, szomba-
ton 15 és 17 óra között Gyógynö-
vénykereső Őszi túrát szerveznek 
a Tisza gátja mentén. A túra veze-
tője Medgyesi István ny. biológia 
tanár. Gyülekezés az Alsóréti gá-
zos út végén a Tisza gátnál. 

Koszta József Múzeum
Szeptember 28. és november 

6. között rendezik meg a Múzeu-
mok Őszi Fesztiválját. A program 
keretein belül szeptember 28-án, 
csütörtökön 16.30 órai kezdettel 
nyílik A szépség és a reklám cím-
mel a női ideál alakulása a 20 szá-
zadban című kiállítás. Megnyitja 
Domján Ilona divattervező.

Hangversenyközpont
A Zene Világ Zene programso-

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

Galéria Kávéház 
Novák Mihály, szabadkai fo-

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

P r o g r a m a j á n l ó
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Sebők Tamás

A könyvből készült filmes 
adaptáció óriási sikereket ér el, 
mozik telnek meg, ezrek kíván-
csiak a gyermekek rémálmát 
megformáló bohóc történeté-
re. Nemrégiben azt is olvashat-
tuk, hogy a magyarok még az 
amerikaiaknál is jobban rajon-
ganak Stephen Kingért. 

Heten voltak. Hét kiskamasz 
barát, akiknek szembe kellett 
szállniuk a városukat terrorizá-
ló rémmel. A csatornákban, a le-
folyókban, a kanálisban lakó Az 

időről időre felszínre bukkant, 
és akkor útját hullák szegélyez-
ték. Sok hulla. Derry városában 
ezen senki sem lepődött meg. Az 
emberek halandóak, a gyerekek 
meg főleg. Egészen addig, amíg 
ők heten össze nem fogtak, hogy 
legyőzzék Azt.

Bill, a vezér, aki az öccse ha-
lálát akarja megbosszulni. Ben, 
akinek a könyvek a barátai, na 
meg az ennivaló. Richie, aki-
nek mindig rosszkor jár a szája, 
ráadásul különféle Hangokon. 
Stan, aki gyűlöli a rendetlensé-

get és a piszkot. Eddie, akinek 
asztmája van és tankszerű any-
ja. Michael, a néger. És Beverly, a 
lány, akit ver az apja és akibe ket-
ten is szerelmesek.

De hogyan szállhat szembe hét 
gyerek az egész várost megfertő-
ző gonosszal? Stephen King ha-
talmas regénye vérfagyasztó iz-
galmak során válaszolja meg a 
kérdést. És mesél még gyerek-
korról és felnőttségről, pénzről és 
szegénységről, barátságról és ki-
rekesztettségről, lányról és fiúról. 
Szóval az életről.

Könyvajánló: Stephen King – Az

Vörösboros

A vörösboros pohár kelyhe 
mindig nagyobb és öblösebb 
mint a fehér borosé. Két fő típu-
sa van, a bordói és burgundi po-
hár, melyek természetesen a 
francia borvidékekről kapták a ne-
vüket. A kétféle pohár úgy külön-
böztethető meg, hogy a burgun-
di kicsit öblösebb mint a bordói. 
Az űrtartalmat tekintve hihetet-
len számokkal találkozhatunk, 
egy vörösboros pohár akár a 770 
milliliter is elérheti, ez az úgy ne-
vezett „Grand Cru” pohár, míg en-
nek a bordói verziója 800 ml. A 
kivitel mellett persze funkcioná-
lis különbségek is vannak. A bur-
gundis pohárban a könnyebb, vé-
konyabb vörösborokat (pl. Pinot 
Noir) és az idősebb vörösborokat 
szokás felszolgálni, míg a többi 
vörösborhoz bordóis pohár dukál.

Fehérboros
A fehérboros pohár szára hosz-

szú, hogy ne melegedjen fel az 
ital, alakja karcsú. Űrmértéket te-
kintve többféle létezik, de a 300-
400 millilitert nevezhetjük általá-
nosnak. Ez nem azt jelenti, hogy 
rögtön ki kell tölteni egy fél üveg 
bort a kedves vendégnek. A boros 
poharakat maximum 2/3-ig sza-
bad tölteni, de inkább csak a po-
hár legszélesebb részéig. A kehely 
alakja lehet enyhén tulipán ala-
kú (rizling típusú), ezekben a friss, 
gyümölcsös fehérborokat szolgál-
ják fel, míg a testesebb fehérbo-
rokhoz nyitottabb szájú pohár du-
kál (chardonnay típusú). A rozékat 
és a sillereket szintén fehérboros 
pohárban szolgálják fel. 

Y pohár
Hosszú, nem túl vékony, nem 

túl vastag szár, kúpot idéző ke-
hely, Y-alakú oldalprofil. Ez az Y- 

pohár, amellyel nem annyira terí-
tett asztaloknál mint bárpultoknál 
találkozhatunk. Ha kedveljük a 
Martini alapú koktélokat, esetleg 
a Cosmopolitant, akkor már talál-
koztunk vele.

Konyakos
Az előremelegített konyakos 

pohárral szivarozó angol úr képe 
biztos sokaknak megvan, de a 

helyzet az, hogy manapság már 
nem szokás melegíteni a poha-
rat (sőt jéggel vagy koktélokban 
is fogyasztható), ahogy a felszol-
gálása sem korábbi rövid szárú, 
öblös kelyhű konyakos pohárban 
történik. A dolgok mai állása sze-
rint hosszú, vékony szárú, tulipán 
kelyhű pohárban illik szervíroz-

ni a ko-
nyakot, 
mert 
az illata 
így jól 
érezhe-
tő az illa-
ta viszont 
nem csapja 
szét az orrun-
kat a 40% körüli 
alkohol.

Pálinkás
A különböző poharak kialakí-

tásában az a szép, hogy diszkré-
ten formába öntve utalnak arra, 
hogy adott típusú alkoholnál hol 
húzódnak a kulturált fogyasz-

tás határai. A pálinkás pohár tu-
lipán alakú kelyhe (amely célja, 
hogy jobban kijöjjenek az ital aro-
mái) épp ezért 5cl űrtartalmú. A 
szár sem azért került 
alá, hogy egy 
slukkra lehúz-
zuk, aztán az 
asztalhoz csap-
juk mint egy stampót.

Pohár kisokos
Ha valamikor, az ünnepekkor gyakrabban ülünk a szépen terített asztalhoz, mint a hétkoznapokon. A szép terí-

tékhez, pedig hozzátartoznak az ízléses poharak. Nem kell zavarba jönni, íme, a leggyakrabban előforduló típusok.

TRENDI
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Resztelt máj
A resztelt májat sokféleképpen 

el lehet készíteni, jól passzol a máj-
hoz fűszerként a majoránna. A ti-
tok, hogy csak a végén szabad sóz-
ni és akkor nem lesz kemény a máj.

Hozzávalók: 1 közepes vörös-
hagyma, 1 közepes paprika, 2 ge-
rezd fokhagyma, 1 ek. sertészsír, 50 dkg sertésmáj, 1 ek. Fűszerpaprika, 
1 ek. majoránna, só, bors, ízlés szerint, 2 dl víz.

Elkészítés: A zsírt felhevítjük, és a felaprított hagymát megpirítjuk raj-
ta. A májat megmossuk, megtisztítjuk, és papírtörlővel szárazra töröl-
jük. Vékony csíkokra vágjuk a májat, és, ha a hagyma már kezd sárgul-
ni, hozzá adjuk. Állandó forgatás mellett öt-hat percig sütjük. Felöntjük 
2 deci vízzel, és kis lángon, lefedve kb. 20 perc alatt készre főzzük. A vé-
gén megszórjuk fűszerpaprikával, majoránnával, sóval és borssal. Főtt 
burgonya és friss kenyér illik mellé.

Született:
Tóth Csabának és Határ Orso-

lyának (Szentes, Vecseri u. 8/B) 
Lilla (képünkön), Juhász Alexnek 
és Hegyes Nikolettnek (Csong-
rád, Új. u. 33.) Adél, Csontos Jó-
zsefnek és Blaskovics Szilvia 
Bernadettnek (Csongrád, Hock 

J. u. 10.) Alexa Kincső nevű gyer-
meke.

Elhunyt:
Miklós Józsefné (Nagytőke, 

Petőfi u. 23.), Domokos József-
né (Csongrád, tanya 31.), Sza-
bó Sándorné (Szentes, Rákóczi 
F. u. 108.)

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 18-25. Pingvin Patika (Szen-
tes, Rákóczi F. u. 12.) hétfő-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30 óráig, 
csütörtökön 7 órától 18.30 óráig Szombaton 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 25-29.
Hétfő

A menü: Pirított tarhonyaleves,
Frankfurti tokány, tészta

B menü: Sajtos fokhagymaleves,
Mexikói csirkemell, párolt rizs

Napi desszert: Rákóczi túrós palacsinta
Kedd

A menü: Vegyes zöldségleves,
Dubary karaj, burgonyapüré

B menü: Makói vágottas,
Stíriai metélt

Napi desszert: Mákos guba
Szerda

A menü: Karfiolleves,
Házi cordon bleu, rizibizi

B menü: Zöldborsókrémleves,
Csirkepörkölt, tészta

Napi desszert: Mogyorókrémes palacsinta
Csütörtök

A menü: Sárgaborsógulyás,
Bácskai rizses hús

B menü: Tárkonyos csirkeraguleves, 
Csirkemell szezámos bundában, 

finomfőzelék
Napi desszert: Francia krémes

Péntek
A menü: Marhahúsleves,

Bugaci aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Cherry meggyleves, 

Sajtos csirkecomb, gombás rizs
Napi desszert: Csíkos palacsinta

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

KOS A hét intenzív mun-
kával kezdődik, de szeren-
csére szerdától fellazulnak 
a napok. Erre a segítség-
re szükséged is lesz, mert zavaros idő-
szak következik. 

BIKA Az anyagi problé-
máidra most jó megoldást 
találhatsz, és néhány kivé-
telesen jó üzleti lehetősé-
ged is adódhat.

IKREK Valaki a mun-
kahelyeden provokálhat, 
vagy rivalizál veled, elkép-
zelhető, hogy sértő meg-
jegyzéseket is tesz - ne izgasd fel ma-
gad, lépj tovább!

RÁK A következő héten 
jó esélyed lesz szakmailag 
is előrébb jutni, ráadásul a 
szerelemben is jó időszak 
köszönt be. Gondjaid akadhatnak vi-
szont a pénzügyekben.

OROSZLÁN Rövidesen 
nyilvánvalóvá válik, meny-
nyire jó a kapcsolatod. A 
párod bizonyítékát is adja 
ennek.

SZŰZ A következő héten 
a pénzügyek kerülnek fó-
kuszba. A pároddal közösen 
találjátok ki, miként tudná-
tok spórolni, hogyan lehet-
ne egy kicsit takarékosabban élnetek.

MÉRLEG Nem akarod 
megbántani az embere-
ket, ám néha elkerülhe-
tetlen a konfliktus. Nem 
lehetsz mindig te az, aki 
elviszi a balhét, aki mindent megcsi-
nál.

SKORPIÓ Alapvető-
en kellemes találkozá-
sokra számíthatsz, akár 
még szerelemről is szó le-
het, kapcsolódhatsz egy különlegesen 
kedves emberhez.

NYILAS Megismerked-
hetsz valakivel, aki hosz-
szú távon is társad lehet. 
A péntek az élet minden 
területét megkönnyíti a számodra.

BAK Most kellő türel-
med lesz olyasmivel foglal-
kozni, amivel csak lassan, 
lépésről lépésre lehet ha-
ladni, és apró részletekbe 
menő, elmélyült odafigyelést igényel.

VÍZÖNTŐ A szerelmi ví-
vódás után végre egy nyu-
godtabb időszak követke-
zik az életedben. Most végre 
úgy érezheted, sikerült elen-
gedned a múltat, és tiszta lappal in-
díthatsz.

HALAK A pénzügyeidre 
kerül a hangsúly, sajnos sok 
utánajárás és papírmunka 
várható ezzel kapcsolatban. 
Ellenőrizd a banki ügyeid, a csekkjeid, 
számláid, fontos, hogy tisztán láss.

HOROSZKÓP
Szeptember 22-28.

Burgonya 100-130 Ft/kg, új répa 100-
200 Ft/cs, gyökér 450-650 Ft/kg, zeller 
150-200 Ft/db, petrezselyem 50 Ft/cso-
mó, kapor 100 Ft/cs, hegyes erős pap-
rika 80 Ft/db, fehér paprika 250-350 
Ft/kg, lecsópaprika 150 Ft/kg, lecsó-
paradicsom 100-150 Ft/kg, paradi-
csom 250 Ft/kg, vöröshagyma 100-180 
Ft/kg, lilahagyma 300 Ft/kg, fokhagy-
ma 1800 Ft/kg, tojás 35-38 Ft/db, pi-
ros retek 150-250 Ft/cs, fekete retek 
250  Ft/cs, fürtös uborka 280 Ft/kg, kí-
gyóuborka 150-350 Ft/kg, eltenni való 
uborka 280-300 Ft/kg, saláta 250 Ft/
db, kelkáposzta 280-350 Ft/kg, fehér 
káposzta 200-250 Ft/kg, lilakáposz-
ta 300-350 Ft/kg, tök 100-150 Ft/kg, 
cékla 250 Ft/kg, gomba 480-600 Ft/kg, 
padlizsán 250 Ft/kg, cukkini 250 Ft/kg, 
patisszon 250 Ft/kg, citrom 670 Ft/kg, 
karfiol 450 Ft/kg, karalábé 200 Ft/db, 
alma 200-250 Ft/kg, banán 250-480 Ft/
kg, nektarin 250-450 Ft/kg, őszibarack 
250-450 Ft/kg, főznivaló kukorica 80 
Ft/db, sárgadinnye 300-350 Ft/kg, szil-
va 250 Ft/kg, szőlő 350-400 Ft/kg, el-
tenni való dinnye 150-250 Ft/kg, mák 
1500 Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg.

PIAC

Családi események

Fogadónap
Szeptember 27-én, szerdán 9.00-11.00 óra között Szirbik Imre 
polgármester, szeptember 27-én, szerdán 13.00-15.00 óra között

Dr. Demeter Attila alpolgármester hivatali helyiségében fogad-
ja az érdeklődőket.
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Labádi Lajos

Amikor 1747-ben elvették a 
reformátusoktól a leányiskola 
épületét is, a leánytanodát át-
menetileg a városközpontban 
lévő Jurenák-házban helyezték 
el, amely nagyjából a mai Város-
háza helyén állt. 1792-ben átköl-
tözött a mai Petőfi u. 16. szám 
alá, amely területileg már az Al-
sópárthoz tartozott, ezért Alsó-
párti Iskolaháznak nevezték. Az 
iskola 1819-ben tovább költö-
zött az Ispotály utcába (ma Jó-
zsef Attila u.), egy tágas udvarú 
magánházba. A lakószobákat ta-
nítói lakássá, az istállót és kam-
rát pedig tanteremmé alakít-
tatták át. Ez az épület 1926-ig 
Alsópárti Leányiskolaként mű-
ködött. (A telken hamarosan fel-
épült a Glória Filmszínház = Új 

Mozi, amelynek épületét ma rak-
tárként használják.)  

E tanintézet egyik korai tanító-
ja volt „keszi” Hajdú András, a ko-
rábban említett Hajdú Lajos pro-
fesszor édesapja. Ő Tiszasasról 
került Szentesre 1804-ben. Kiss 
Bálint lelkész az új tanítót a kö-
vetkezőképp jellemezte: „Jóked-
vű, magát kedveltető, nagyon is 
bőbeszédű, ősz hajú, barna ba-
juszú, mosolygó fekete szemű, 
egyenes, bátor járású, jó kertész, 
a baromorvosláshoz nagyjából 
értő, széjjeljárni szerető jó kán-
tor ember.” A kezdetben rendkí-
vül népszerű és közkedvelt taní-
tó ellen később megszaporodtak 
a panaszok, ezért esperesi jóvá-
hagyással 1819 tavaszán elbocsá-
tották állásából, és Kovácsházára 
helyezték át levitának. Még ez év 
őszén váratlanul elhunyt. 

A XVIII. század közepétől a 
felsőpárti lakosok sokszor pa-
naszkodtak, hogy a központ-
ban lévő iskolákat gyermekeik 
nehezen tudják megközelíte-
ni, különösen rossz időben. Az 
egyháztanács belátta ezt, s el-
határozta, hogy elsőször a Fel-
sőpárton lakó leánykák részére 
állíttat iskolát. 1746-ban meg-
vette a mai Kiss Bálint és Arany 
János utcák találkozásánál lévő 
telket a tanintézet számára. Ek-
koriban érkezett Szentesre Bélá-
di István volt szalóki prédikátor, 
akit a hívek „megmarasztaltak” 
Gaál István lelkész mellé se-
gédlelkésznek, egyúttal meg-
bízták őt a Felsőpárti Leányis-
kolába járó leányok tanításával. 
Róla tudni kell, hogy 1700 kö-
rül született. A reformátusok 
üldözése miatt 1745-ben Tol-
na megyéből elmenekült hívei-
vel. Több község érintése után, 
1746 tavaszán Szentesen tele-
pedett le. 1748-ban ő kezdte el 
írni a „Szentesi Református Ek-
lézsia Matriculája” című mun-
kát, amely máig városunk korai 
történetének egyik legértéke-
sebb forrása. Szentesen hunyt 
el 1759-ben. 1906-ban utcát ne-
veztek el róla. 

A leányiskola a fenti helyen 
működött 1782-ig. Ekkor az épü-
letet eladták, s megvették he-
lyette a szomszédos ingatlant 
(a mai kenyérgyár előtti por-
tát). Mivel a telken lévő épületek 
igen elavultak és szűkek voltak, 
1799-ben az eklézsia új iskolahá-

zat és tanítói lakot építtetett. Az 
új helyen megnyílt leányiskola 
első tanítója Csoó István volt, aki 
1751-ben született. A debreceni 
kollégium elvégzése után több 
településen volt rektor; Szentes-
re 1781 őszén hívták meg a Fel-
sőpárti Leányiskola tanítójának. 
Halála előtt jótékonysági alapít-
ványt tett az árva tanulók javá-
ra. Szentesen hunyt el 1830-ban. 
Utódai közül kiemelésre mél-
tó Csató Sándor (1826–1903) – 
aki végigharcolta a szabadság-
harcot; „bőbeszédű” Szabó Lajos 
(1845–1920) – ki pályája során 
közel 6 ezer gyermeket tanított 
és Sima Ferenc (1853–1904) – 
akiért rajongtak a tanítványok és 
szülők egyaránt, s aki utóbb ko-
moly politikai pályát futott be. 
(Említést érdemel, hogy a Felső-
párton utóbb három újabb tan- 
intézet is létesült.)   

Talán e tömör, vázlatos átte-
kintésből is kitűnhetett, hogy a 
korai szentesi református isko-
lamesterek és tanítók olyan szi-
lárd alapokat raktak le, ame-
lyekre napjainkban is lehet 
eredményesen építkezni!

A reformáció 500 éves évfordulójára

Korai szentesi református iskolák
és tanítómesterek – III. rész

Szabó Lajos

Sima Ferenc

Csató Sándor
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Hétfő39.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Májgaluska leves,
Csikós tokány

Tarhonyaleves,
Burgonyafőzelék 

csiberopogós

Húsleves,
Vadas marha, 

spagetti

Eperkrémleves,
Fokhagymás pulykaapró, 

törtburgonya

Sertés raguleves,
Bolognai spagetti

Túrós barackos rétes

Csontleves
Kakaspörkölt, galuska, 

almapaprika
Gyümölcskrémes

Brokkolikrémleves,
Oldalas tekercs, pecsenyelé, 

gombás töltött burgonya, 
olivás sertéscsíkok

Korianderes 
sárgarépaleves 

Pulykacomb érmék sajttal, 
      sonkával, zöldséges rizzsel 

     töltött rétes, pecsenyelé

Palócleves,
Ferdinánd tekercs, 

vanília sodó

Zöldborsóleves,
Roston sült tarja, 

burgonyapüré, vegyes saláta, 
ízes palacsinta

Paradicsomleves,
Almával töltött sajtrolád rántva, 

sült burgonya, tartármártás, 
       meggyes sütemény

Erdei gyümölcskrémleves,
Pulykamell Dubarry módra, 

rizibizi, körtebefőtt
Datolyakenyér, forró karamellel

Fokhagymakrémleves,
Harcsa roston kapormártással, 

pirított burgonya, 
sonkás rizottó

Andalúziai zöldségleves
Csirkemell roston, lime chatni, 

burgonyakrokett

Erőleves húsgombóccal,
Csáky rostélyos, 
vajas galuska, 
uborkasaláta

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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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: (Fejes Endre művei) 
Vonó Ignác. Rozsdatemető. Az angyalarcú. 
Jó estét nyár, jó estét szerelem.

Múlt heti nyertesünk: Mészáros Júlia. 
Nyereménye egy páros belépő a Zene-Vi-
lág-Zene koncertsorozat szeptember 29-i 
Djabe koncertjére. Ezen a héten a Zene-Vi-
lág-Zene sorozat Djabe koncertjére sorso-
lunk 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. Sam Ewing amerikai base-
ball-játékostól idézünk (folytatás a függőleges 
23. számú sorban). 17. Szép Ernő három fel-
vonásos vígjátéka. 18. Nyári betakarításkor 
szóló nóta. 19. Csúf. 20. Átalakít, földolgoz. 
22. Égitest. 23. Nyílászáró szerkezet. 25. Cin-
lemez. 26. Otthon, hajlék. 28. Angol birto-

kos névmás. 29. Rés, népiesen. 31. P… (pely-
hecske). 33. Becézett Olivér. 34. Drágakő. 35. 
Múlását óra jelzi. 37. Bolti munkát végez. 38. 
Lett sakkozó világbajnok, nagymester (Mi-
hail). 40. Dunántúli folyó. 42. … avis (ritka 
madár). 44. Mosópormárka. 46. Rangjelző 
előtag. 47. Becézett Dániel. 49. Zsupkito kö-
zepe. 51. Lelkesít, élénkít. 55. Páratlan diáké-
let! 57. Uradalmi (birtok). 60. Visszafelé: öreg-
szüléd. 62. Görög ábécé betűje. 64. Kifigyel. 
66. Csere, tartalék. 67. Névelővel: nyenyere. 
70. Elődeit. 71. Puhít, gőzöl. 73. Ész, értelem. 
74. Híres oroszlán neve.

Függőleges: 1. Papírmérték. 2. Hajlított. 
3. Lentről. 4. Gárdonyi Géza alkotta férfi-
név A láthatatlan ember című regényében 
(ékezethiány). 5. Igazgató, röviden. 6. Női 
név (ékezetfölösleg). 7. A Föld leghosszabb 
hegysége Dél-Amerika nyugati partja men-
tén. 8. Amerikai színésznő (Meg). 9. Nagy-
papa népiesen. 10. N… - Veszprém megyei 

községben él. 11. Nóta. 12. Atommag! 13. 
Övezet. 14. Jótékonykodó. 15. Kerti mun-
kát végez. 16. Iljusin gépének jele. 21. Taka-
ró. 23. Az idézet folytatása. 24. Női név. 26. A 
földre tesz. 27. Ruhásszekrényed, főleg ágy-
neműk, alsóneműk tárolására. 30. Lándzsá-
val fegyverzett könnyűlovas katona. 32. Ház-
sártos asszony. 35. Tina egynemű hangzói. 
36. Strázsa. 39. Aljára hulló. 41. Tud, kedvel. 
43. Nyári hónap röviden. 45. … Hungaria - 
Fenyő Miklós 1996-ban megjelent stúdióal-
buma, egyben zenés film címe is. 47. Daliát. 
48. Kerti szerszámra. 50. Ötletem, elképzelé-
sem. 52. Intervallum. 53. Szégyell, restell. 54. 
Világhírű olasz származású, amerikai opera- 
és dalénekes, filmszínész. 56. Tűzre dob. 58. 
Nem is anyás. 59. Rossz kívánság. 61. Olasz, 
kambodzsai és kolumbiai autók jelzése. 63. 
Túrád. 65. Becézett Etelka. 68. Páratlanul tö-
rött! 69. Férfinév. 71. Személyi számítógép, 
angolnevének rövidítése. 72. Lebujhatárok!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 23. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Szeptember 25. 
– október 1.

Hétfő – Tojásleves,
A menü:  Dónáti pulykatokány, 

galuska
B menü:  Rakott kelkáposzta 
C menü:  Fűszersajtos töltött 

borda, rizs köret, 
savanyúság

Kedd – Csontleves gégetészta,
A menü:  Zöldbabfőzelék, 

fasírozott
B menü:  Rántott csibemáj, 

burgonya

C menü:  Párizsi szelet, 
burgonya, 
savanyúság

Szerda –  Tarhonyaleves,
A menü:  Bácskai rizseshús, 

savanyúság
B menü:  Paprikás burgonya, 

füstölt kolbász, 
csemege uborka

C menü:  Füstölt tarjás töltött 
borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Gyümölcsleves,

A menü:  Kapros túróval töltött 
borda, vegyes köret

B menü:  Natúr csirkemell 
sajtmártással, 
párolt zöldség, 
rizs köret

C menü:  Rántott sajt, 
rizs köret, 
tartármártás

PénteK – Sertésragu leves
A menü:  Hagymás-tejfölös 

sztrapacska
B menü:  Morzsás tészta

C menü:  Rántott szelet 
burgonya, savanyúság

Szombat – Zöldségleves,
Cigánypecsenye, rizsköret, 
savanyúság

VaSárnaP – Húsleves,
Rántott csirkemell, 
hasábburgonya, savanyúság

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

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

C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 520 Ft/nap.

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

A HBZ KUPA - VI. Debreceni 
Felkészülési Tornán vett részt 
az elmúlt hétvégén a Metal-
com Szentesi VK férfi vízilab-
da-csapata. A mieink a har-
madik helyet szerezték meg, 
biztató játékot nyújtva a baj-
nokság kezdete előtt.

Szombaton a házigazda Deb-
recennel meccseltek a szente-
si pólósok, és nagy csatában, 
egyetlen góllal maradtak alul 
a mieink. A 11-10-es veresé-
get követően a Honvéddal ját-
szott Pellei Csaba együttese, és 
a szentesiek 13-10-re legyőz-
ték fővárosi riválisukat. Sajnos 
a másik budapesti együttes, a 
Vasas ellen már nem ment ilyen 
jól, itt 9-5-re győztek az angyal-
földiek, ami azt jelentette, hogy 

a Metalcom a harmadik he-
lyen végzett a tornán. – Reme-
kül szolgálta a felkészülésünket 
ez a két nap – értékelte a deb-
receni hétvégét Pellei Csaba ve-
zetőedző. – Két játékosunk rá-
adásul sérülés miatt nem tudott 
játszani, ám Vörös Viktor és Pel-
lei Frank nélkül is kitettek magu-
kért a srácok. 21 óra alatt három 
mérkőzést játszottunk, a Deb-
recen ellen egy góllal kaptunk 
ki, a Honvédot hárommal ver-
tük, míg a Vasas ellen a harma-
dik negyed végén még 5-5 volt 
az eredmény, ám kipontozódá-
sok miatt elfogytunk a meccs 
végére.

Ezen a héten szerdán még a 
Szegeddel edzett együtt a Szen-
tes, majd a csapat ma, pénteken 
elutazott Miskolcra, ahol Magyar 

Kupa csoportmérkőzéseket vív-
nak Somogyi Balázsék sorrend-
ben a Tatabánya, az Eger, a Mis-
kolc és a Pécs együttesei ellen. A 
csoportból az első két helyezett 
jut tovább a kieséses szakasz-
ba, erre a legnagyobb esélye az 

Egernek és a házigazdáknak van. 
A bajnokság október negyedi-
kén, szerdán kezdődik, a Szentes 
ezen a napon 19 órakor fogadja 
az Eger együttesét a ligeti uszo-
dában.

Fotó: Patriots

Hering Viktor

Pompás dobóidőben, reme-
kül előkészített pályán és több 
mint százötven versenyző 
részvételével rendezték meg 
az elmúlt hétvégén a Szente-
si Dobógálát, az idei esztendő 
utolsó ilyen jellegű sportese-
ményét.

Azt már előzetesen lehetett 
tudni, hogy nagyon sokan el-
jönnek majd a szentesi viadal-
ra, hiszen a magyarországi do-
bóidény ebben az esztendőben 
ezzel a versennyel zárult. Két-
ség sem férhetett hozzá, hogy 
a rendezvény sztárja Márton 
Anita volt, aki valóban tiszte-
letét is tette a viadalon, sőt, a 
diszkoszvetésben és a súlylö-
késben esélyeshez méltó győ-
zelmet aratott. Jelenléte a leg-
fiatalabbaknak is hatalmas 

élmény volt, világbajnoki ezüs-
térmes súlylökőnk valamennyi 
dobását hangos taps követte. – 
Hosszú szezon után ezen a re-
mek szentesi versenyen zártam 
az idei esztendőt – értékelte a 
2017-es évet Márton Anita. – A 
versenyidőszak a fedettpályás 
Európa-bajnoksággal indult 
számomra, ezen sikerült meg-
védenem az első helyezése-
met, igaz 5 centiméterrel elma-
radtam az egyéni csúcsomtól. A 
szabadtéren a világbajnokság 
volt az esztendő csúcspontja, 
ahol a cél az éremszerzés volt, 
illetve az, hogy a húsz méteres 
szintet átlépjem. Sajnos a mos-
toha időjárási körülmények mi-
att ez utóbbi nem sikerült, de az 
ezüst igen, így nagyon boldog 
vagyok, jövőre pedig megpró-
bálom átlépni ezt a húsz méte-
res határt.

Ahogy korábban már több-
ször is, most is az utolsó lökés-
re lett meg az a távolság, jelesül 
a 19 méter 49 centiméter, ami 
elegendő volt a második hely-
hez a világbajnokságon. – Higy-
gye el mindenki, nem tudato-
san játszom a szurkolók idegein 
– mondta a kiváló atléta. – Pszi-
chés dolog ez, ilyenkor már tu-
dom, hogy több lehetőségem 
nem lesz a javításra, talán ez tesz 
még pluszt hozzá a lökéshez.

Anita elmondta, hogy hason-
lóan  készült ebben az esztendő-
ben is, mint ahogy azt tette ta-
valy, amikor Rióban szerepelt az 
olimpián, egy különbség azon-
ban mégis akadt: ebben az év-
ben gyógytornász segítségét is 
igénybe vették a felkészüléskor. 
A következő hetek a pihenésről 
szólnak majd, ezt követően no-
vember kezdődik újra a munka, 
hiszen jövő évben fedettpályás 
világbajnokságot rendeznek 
Birminghamben, nyáron pedig 
Berlin lesz a házigazdája az Eu-
rópa-bajnokságnak. És akkor 
vissza a szentesi versenyzők hét-
végi szerepléséhez. Váradi Krisz-
tina súlylökésben és diszkosz-
vetésben egyaránt ezüstérmet 
szerzett, Kocsis Alexandra har-
madik lett diszkoszvetésben, 
Rakovszky Tibor megnyerte az 
urak súlylökő versenyét, míg Se-
res András diszkoszvetésben 
a negyedik, súlylökésben az 
ötödik helyet szerezte meg. A 

Maximus SE legfiatalabb ver-
senyzői pedig három-három 
ezüst és bronzérmet gyűjtöt-
tek be. A csapat tagjai könnyí-
tett edzéseken vesznek részt az 
elkövetkező időszakban, majd 
október végétől megkezdődik 
az alapozás a következő verse-
nyidőszakra. Közben folytatódik 
a Kölyök Atlétika Program a Kla-
uzál iskolában, olyannyira, hogy 
két tanuló a legutóbbi verse-
nyen érmet szerzett diszkoszve-
tésben a legfiatalabbak között.

Bronzérem a debreceni felkészülési tornán

A Szentesi Dobógálával zárult az idény
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Sebők Tamás

Mindig pikáns összecsapás 
a Szentes–Csongrád megyei 
első osztályú labdarúgó örök-
rangadó. A 2017/2018-as sze-
zonban a sorsolás viszonylag 
hamar, már az ötödik forduló-
ban összehozta a két gárdát, 

így a hétvégén a Pusztai Lász-
ló Sporttelep adott otthont a 
mérkőzésnek. 

A szombati napon nem csak 
a Szentes-Csongrád „g”-ÁTfutás 
volt a kiemelt sportesemény, ha-
nem a két város labdarúgó csa-
patának összecsapása is fokozta 
az izgalmakat. A tavaszi fordu-

ló nagy port kavart mérkőzése 
után észrevehetően több rend-
védelmi szerv vonult ki a derbi-
re. Ez alkalommal is puskaporos 
volt a hangulat, de konfliktu-
sok nélkül zajlott le az esemény. 
Óvatosan kezdtek a csapatok, 
mondhatjuk, hogy ízlelgették 
egymást, így csak az első játék-
rész második felében rohamo-
zott a Csongrád, de Gömöri Zol-
tán kapus többször résen volt, 
számos szép védést mutatott 
be. A 37. percben egy szélső be-
adást követően Rácz Dezső fejjel 
csúsztatta a labdát a hosszú sa-
rokba. Vendég előnnyel mentek 
szünetre a felek. 

A második félidőben védeke-
zésre és kontrajátékra állt Néme-
thy László együttese, ebből in-
kább előbbi valósult meg, mert 
sok dolga nem akadt a vendé-
gek kapusának, Oroszi Tibornak. 
Húsz perc elteltével – hasonló-
an az első félidőben szerzett ta-

lálathoz – ismét fejjel volt ered-
ményes Rácz Dezső, aki ezzel a 
végeredményt is beállította. A 
mérkőzés hajrájában keményen 
védekezett a hazai gárda, néhol 
túlságosan is kemények voltak, 
Szeles sárgáját Vincze piros lap-
ja követte, így a csapatkapitány 
nem vehet részt a következő, FK 
Szeged elleni összecsapáson. 

– Nem játszottunk eddig sok 
mérkőzést az idei bajnokság-
ban, de úgy érzem ez mind kö-
zül a leggyengébb volt. Hozzá-
állásban láttam a problémát, és 
abban, hogy gyámoltalanok vol-
tunk. Nem volt színvonalas mér-
kőzés, de el kell ismerni, hogy 
megérdemelten nyert a Csong-
rád – értékelt a lefújást követően 
Némethy László vezetőedző.

Hering Viktor

Három napos női nemzetkö-
zi vízilabda-tornát rendeznek a 
Dr. Rébeli-Szabó József Városi 
Sportuszodában. A viadal pén-
teken kezdődik, az eredmény-
hirdetésre vasárnap 13 óra 15 
perckor kerül sor.

A tornán a házigazda Hunge-
rit-Szentesi VK együttesén kívül 
az izraeli válogatott, a Vojvodina, 
a Ferencváros, az UVSE és a Du-
naújváros csapatai vesznek részt, 
a hazai mezőny tehát gyakorla-
tilag – a BVSC kivételével – kép-
viselteti magát a rendezvényen. 
A torna első mérkőzését a Hun-
gerit Szentesi VK csapata játssza 
az izraeli válogatottal, majd még 
aznap, 18 órától a bajnokság va-

donatúj együttese, a Ferencvá-
ros ellen mérkőznek Hevesi Anitá-
ék. Másnap, szombaton 11 óra 30 
perctől a Vojvodina ellen, 18 óra 
30 perctől pedig a Dunaújváros 
ellen száll medencébe a csapat, a 
torna zárónapján pedig pontban 
délben az UVSE ellen zárja a nagy 

menetelést Vidumanszky László 
együttese. A Hungerit csapatá-
ban első alkalommal játszik hazai 
közönség előtt a nyáron szerződ-
tetett kazah, brazil és kínai ide-
genlégiós. A Hungerit fiataljai az 
elmúlt hétvégén Dunaújváros-
ban vettek részt a III. Nemzetkö-

zi Sipos Edit Emléktornán, ahol az 
első helyen végeztek a lányok. A 
csapat az Eger ellen 15-7-re, a Du-
naújvárossal szemben 17-11-re, a 
Zenta ellen pedig 21-7-re győ-
zött, míg a Tatabánya ellen 9-9-es 
döntetlenre végzett. A mérkőzé-
sekre a belépés ingyenes.

A Csongrád győzelmével zárult a derbi

Nemzetközi torna az uszodában

Szentesi Kinizsi SZITE 
– Csongrád TSE 0-2 (0-1)

Gólszerző:
Rácz Dezső (37’, 59’)

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.
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Hering Viktor

Szeptember 26-án hajnal-
ban indult volna útnak Mexi-
kóba, a Parafekvenyomó Világ-
bajnokságra Sztanó György. A 
rangos eseményt a napokban 
történt mexikói katasztrófa 
miatt azonban elhalasztották, 
a verseny időpontjáról később 
adunk tájékoztatást.

Az elmúlt hétvégén a XXX. 
Jubileumi Hagyományos or-
szágos Fekvenyomó Pusztasza-
bolcsi Kupán vett részt Szta-
nó György, ahol már akkor is 
betegséggel küszködött, és ez 
erre a hétre sem múlt el telje-
sen, sőt, a hét elején arcüreg- és 
mellhártyagyulladással bajló-
dott a válogatott sportoló. El-

mondása szerit ennek ellenére 
nem vett vissza az edzésekből, 
hiszen az esztendő egyik leg-
nagyobb versenye vár rá hama-
rosan. – Kedden hajnalban Pá-
rizs érintésével utaztunk volna 
a válogatottal Mexikóvárosba 
a világbajnokságra – mondta 
Gyuri, akitől megtudtuk, hogy 
összesen öt magyar verseny-
ző, két edzőjük és a szakágve-
zető utazik ki Közép-Ameriká-
ba. – A verseny előtt lesz időnk 
alkalmazkodni az ottani időzó-
nához, és edzeni is fogunk. A 
legnagyobb ellenfelemnek egy 
kazah srác ígérkezik, de célom 
a dobogó, titkos vágyam pe-
dig az aranyérem megszerzése. 
Hétvégén 127 és fél kilogram-
mot nyomtam, ez talán a do-

bogós helyhez is elég lenne, de 
a világbajnokság teljesen más 
verseny lesz – tette hozzá Szta-

nó György, aki a verseny előtt 
még elutazik Tatabányára, az 
utolsó válogatott edzésre. 

Sebők Tamás

Az NB II-es szezon első hazai 
mérkőzését játszotta a SZE-
KERCE, a kecskeméti és szen-
tesi játékosokból álló rög-
bicsapat. A jó kezdés után, 
néhány ponttal alulmaradt a 
hazai csapat.

A rögbi kemény sport, a játé-
kosokat nem tántoríthatják el 
az időjárás viszontagságai. Ez a 
vasárnapi Fehérvári Vadkanok, 
SZEKERCE NB II-es rögbimérkő-
zésen is így volt, viharos szélben 
és szakadó esőben léptek pályá-
ra a felek. – Kissé gondban vol-
tunk a futójátékosok terén, volt 
néhány hiányzónk, így szükség 
volt a veteránokra, jómagam is 
beálltam tolongás irányítóba, a 
társam pedig ¾-es irányítóra vál-
tott, így a 9-es és a 10-es posz-
ton ketten 101 évesek voltunk. 
Jól kezdtük a mérkőzést, vezet-

tünk is szinte a végéig. A tolon-
gásokra figyeltünk, itt a mi erő-
fölényünk mutatkozott meg, ők 

inkább a gyors futásokra álltak 
rá. A meccs végéhez közeled-
ve úgy határoztunk, hogy a fia-

taloknak is biztosítunk lehető-
séget a játékra. Végül egy céllal 
és egy mezőnybeli drop-rúgás-
sal eldöntötte a meccset a fehér-
vár, 25-22 lett a végeredmény – 
tudtuk meg Törőcsik Sándortól, a 
csapat egyik tagjától. 

– A vereség nem a képzett-
ségen múlt, hiszen a mi játéko-
saink is vannak azon a szinten, 
mint az ellenfél, inkább abban 
látom a vereség okát, hogy nem 
tudtak felpörögni a viszonylag 
későn beállított játékosok. Ebből 
tanulnunk kell és a következő 
mérkőzéseken figyelni az ilyen 
szituációkra – zárta. 

A SZEKERCE csapata a követ-
kező hétvégén folytatja NB II-es 
szereplését, Gödöllőre utaznak a 
rögbisek.

Hering Viktor

Vasárnap rendezték meg Szarvason az Első Mozzarella Bir-
kózó Kupát, amely egyben a Területi Szabadfogású Diákolim-
pia is volt.

A versenyen, melynek tétje az országos fináléba kerülés volt, a 
Dr. Papp László Birkózó Egyesület hat fővel képviseltette magát. Az 
eredmény egészen kiválónak mondható, hiszen közülük négyen 
ott lesznek az országos döntőben. A versenyen 127 induló mér-
te össze tudását.

– A következő két hét a technikai felkészüléssel telik majd – 
mondta lapunknak Mazula Erik, az egyesület vezetőedzője. – A leg-
fontosabb, hogy tanuljunk a hibáinkból annak érdekében, hogy ha-
sonlóan jó eredményekkel térhessünk haza a diákolimpiáról is.

Eredmények: Cseh Balázs, Kuczora Márk I hely, Kovács Zsolt II. hely, 
Kuczora Attila III. hely, Góg Levente VI. hely, Felföldi Máté VIII. hely.

Viharban győztek a Vadkanok

Négy birkózó az országos döntőben

Sztanó: cél az érem Mexikóban
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