
„Mindig szerettem a munkámat, de a teher, 
amit évi 25 ezer tonna gabona felügyelete jelent, 
hamarosan lejön majd a vállamról” 
– interjú Gránicz Mihály telepvezetővel 8. oldal
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Palicska Irén

Knezić Károly, Nagysán-
dor József, Damjanich János, 
Aulich Lajos, Lahner György, 
Poeltenberg Ernő, Leinin-
gen-Westerburg Károly, Tö-
rök Ignác, Vécsey Károly, Kiss 
Ernő, Schweidel József, Des-
sewffy Arisztid, Lázár Vilmos 
– Ők az aradi vértanúk, az a 12 
magyar tábornok és egy ezre-
des, akiket az 1848–49-es sza-
badságharc leverése után, az 
abban játszott szerepük miatt 
1849. október 6-án kivégeztek 
Aradon.  

A szentesi önkormányzat 
is emlékezett. Az aradi vérta-
núk tiszteletére rendezett váro-
si eseményt október 6-án déle-
lőtt tartották a volt Damjanich 
János Tagiskola épülete előtt. 
A rendezvényen megjelentek a 
Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal Szentesi Járási Hivatalának 
vezetője és munkatársai, a kép-
viselő-testület tagjai, a fegyve-

res erők és testületek vendégei, 
Szentes díszpolgárai, pedagó-
gusok és diákok. A Himnusz elé-
neklése után Szirbik Imre polgár-
mester mondott beszédet. 

– Ma a nemzet gyásznapja van 
– kezdte a megemlékezést a pol-
gármester. – Emlékezzünk arra a 
13 tábornokra, akiket katonához 
méltatlan módon kötél általi ha-
lálra ítéltek, és ezt végrehajtot-
ták. Emlékezzünk az első felelős 
magyar minisztérium vezetőjé-
re, gróf Batthyány Lajosra, akit 
sortűzzel végeztek ki. Lezárt egy 
korszakot ez a gyásznap. Azt a 
dicsőséges korszakot, ami 1848. 
március 15-én a forradalom el-
indulásával robbant, bár nem 
előzmény nélküli volt. Hisz a Re-
formkorban a reformországgyű-
léseken, a különböző rendezvé-
nyeken és megmozdulásokon a 
magyarság már fölemelte a fe-
jét. És aztán a forradalmak tüze 
elérte Magyarországot is. Sokan 
voltak, akik a forradalom és sza-
badságharc ügye mellé álltak 

– hangsúlyozta Szirbik Imre. És 
magyarokká lettek, bárhonnan 
is jöjjenek a világból, hisz tud-
juk nagyon jól, hogy az egyko-
ri császári hadsereg tisztjei kö-
zül voltak olyanok, akik nem is 
beszéltek magyarul. Attól lettek 
magyarok, és azért őrzi a magyar 
nép emléküket másfél évszázad 
távlatából is, szinte személyes 
sorsként, mert összeforrott ez a 
nép. És akkor jött Arad, jött előt-
te Világos, a fegyverletétel és a 
megtorlás. 13 bitófa állt az ara-
di vár várárka mellett. Rajta olya-
nok függtek, akik életüket adták 
ezért a hazáért, és azért a nem-
zetért, amely most is itt élhet. 
Itt, építve egy országot, bízva 

egy szabad, európai, tiszta jövő-
ben. Egy népnek lettek a soha el 
nem múló hősei, mert van, ami-
kor az erkölcsi parancs felülír-
ja az írott parancsot is. És ezért 
hajt főt minden magyar előttük, 
és kisiskolástól az aggastyánig 
tudja sorolni neveiket, és emlé-
kezik rájuk, főt lehajtva – fejez-
te be emlékező beszédét a pol-
gármester. 

Ezután műsort adtak a Deák 
Ferenc Általános Iskola diákjai. 
Végül gyertyákat és koszorúkat 
helyeztek el az önkormányzat, a 
Szentesi Járási Hivatal, a fegyve-
res erők helyi képviselői, a pár-
tok és civil szervezetek.

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.

Az aradi vértanúkra emlékezett a város

Darók József

Szentes határában, a Várháton állott egykor Koszta József fes-
tőművész tanyája, ahol évtizedek alatt számos alkotását, jelentős 
művét festette. A nevét viselő múzeum október 7-én kerékpártú-
rát szervezett a helyszínre, ennek keretében avatták fel az újonnan 
készült emléktáblát a művész tiszteletére, emlékének megőrzésére.

A tanya, rajta Koszta József műtermével, már évtizedekkel ezelőtt 
elpusztult, helyét fák, bokrok vették át, s jóformán csak a környeze-
te – a táj, melyet oly nagy szeretettel és lelkesedéssel vitt vászonra a 
festőművész – emlékezteti rá a mai látogatót. A művész nevét 1951 
óta viselő múzeum igyekszik gondozni Koszta szellemi örökségét is, 
ezért kialakítottak egy kis emlékhelyet, ahol táblát helyeztek el, a 
következő szöveggel: „Itt élt és alkotott 1922 – 1945 között Koszta 
József Kossuth-díjas festőművész. Koszta József (1861 – 1949) Szen-
tes legjelentősebb festőművésze. Nemzetközi sikereinek csúcsa 
az 1929-es barcelonai világkiállításon elnyert arany-és bronzérem. 
Szinte haláláig ezen a tanyán élt feleségével, s alkotott a szabadban, 
valamint a tágas, világos műtermében.”

A kerékpártúrán dr. Béres Mária múzeumigazgató ismertette 
Koszta életútját, jelentőségét, majd Lantos Imre, a múzeum munka-
társa olvasott fel korabeli újságcikkeket, melyek a művésznek ezt a 
szűkebb életterét mutatták be. Az emléktábla Jovan Zoltán kiállítás-
rendező munkája. Fotó: Lantos Imre

Itt élt és alkotott Koszta
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Halupa B. Eszter

Még 2016 év elején tárgyal-
ta a szentesi képviselő-testü-
let a könyvtár és a művelődési 
központ összevonásának le-
hetőségét. Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma az ösz-
szevonást nem támogatta, 
viszont azt, hogy a könyvtár 
költségvetési szervként mű-
ködjön tovább, azt igen. Buj-
dosó Tamást, önkormányza-
ti képviselőt, a Tulajdonosi 
és pénzügyi bizottság tagját 
kérdeztük arról, hogy hogyan 
értékeli a változást, amely a 
könyvtárat érintette, illetve 
Szentes kulturális életét is gór-
cső alá vettük.  

– Milyen gazdasági hatásai 
vannak annak, hogy a könyvtár 
már nem gazdasági társaság-
ként, hanem költségvetési szerv-
ként működik tovább?

– Úgy gondolom, hogy gazda-
sági társaság formájában azok-
nak a cégeknek kell működnie, 
amelyek valamire vállalkoznak, 
profitot termelnek. A könyvtár 
estében az önkormányzat adta 
támogatás tette ki a bevételének 
a 95 százalékát, a bevétele na-
gyon minimális. Úgy gondolom, 
hogy semmi nem indokolta azt, 
hogy gazdasági társaságként 
működjön, hiszen nem folyta-
tott gazdasági tevékenységet, 
az önkormányzatnak kötelezően 
vállalt feladatát látta el. A kép-
viselő-testület döntését igazol-
ta a minisztérium állásfoglalása. 
Az országban egy vagy két he-
lyen üzemel a könyvtár gazdasá-
gi társaságként. Ráadásul, a Ma-
gyar Államkincstár első fokon a 
2015-re járó normatívát vissza-
vonta. Azt a megállapítást hozta, 
hogy ha valamely önkormány-
zat kft.-ként üzemelteti a könyv-
tárát, akkor arra nem jár norma-
tíva. 

– Milyen következményekkel jár 
pontosan ez a visszavonás?

– Amennyiben az első fokon 

visszavont normatívát – amely 
10 millió fölötti összeget takar – 
másodfokon azonos megállapí-
tásra jutnak, akkor vissza kell fi-
zetni ezt az összeget. Sőt, akár öt 
évre visszamenőleg is terjedhet 
a döntés. Úgy gondolom, hogy 
a könyvtár költségvetési szerv-
ként való működését sokkal ha-
marabb meg kellett volna lép-
nie a városnak, és több 10 milliós 
kár keletkezett azzal, hogy nem 
hagyták a józan észt érvényesí-
teni. 

– Az átszervezés hogyan befo-
lyásolta a könyvtári dolgozókat?

– Azok a könyvárosok, és 
munkatársak, akik eddig a Vá-
rosi Könyvtár Nonprofit Kft.-nél 
dolgoztak, munkaviszony kere-
tében, most a városi könyvtár-
nál, mint az önkormányzat költ-
ségvetési szervénél dolgoznak 
tovább. Közalkalmazottként örö-
münkre szolgált, hogy a hangu-
latkeltésekkel ellentétben, sen-
kit, semmilyen hátrány nem ért.  

– Hogyan látja a kultúráért fele-
lős intézmények csapatmunkáját?

– Bízom abban, hogy a jövő-
ben szorosabban együttmű-
ködik a könyvtár, illetve a mű-
velődési központ, egyeztetik a 
programjaikat. Együtt, és nem 
egymás ellen dolgoznak. Bízom 
abban, hogy sikerül a kultúrát 
összehangolni. 

– A Művelődési Ifjúsági és Sport-
bizottságnak, illetve a képviselő 
testületnek milyen felelőssége van 
a kulturális élet fellendítésében?

– Valójában hozzánk az éves 
tervek érkeznek meg, sajnos 
sokszor előfordul, hogy utólag 
kapunk információt olyan fellé-
pőkről, előadásokról, amelyeket 
nem biztos, hogy a legjobb vá-
lasztásnak tartunk, de a szerző-
désük már meg van kötve. Ilyen-
kor sajnos nincs mit tenni. Az 

intézményvezető feladata, hogy 
olyan éves programsorozatot ál-
lítson össze, mind a művelődé-
si központban és a könyvtárban, 
amely megfelelő a mai igények-
nek. Ez nem egy képviselő-testü-
letnek vagy polgármesternek a 
feladata, hanem az intézmény-
vezetőknek és munkatársaiknak 
kellene kreatívabbnak lenniük. A 
vezető legyen olyan személy, aki 
megfelelő szervezőkészséggel 
rendelkezik, és nem egy bábu, 
akit damilon lehet mozgatni, bár 
biztos ez az egyszerűbb út. 

– A polgármester a legutóbbi 
testületi ülésen éles kritikával il-

lette a művelődési központ igaz-
gatónőjét. Önnek erről mi a véle-
ménye?

– Az ülést megelőző bizott-
sági ülésen hallottam a másik 
fél álláspontját is. Úgy gondo-
lom, hogy a kettő között lehet az 
igazság, leginkább a kommuni-
káció hiányában érzem a problé-
mát. Abban biztos vagyok, hogy 
egy felelős vezető nem szervez 
két előadást, két egymást köve-
tő napra. Bár lenne érdeklődés 
városunkban két egymás utáni 
teltházas előadásra a megyehá-
za udvarán!

„Én azért szeretek aHunorCoopüzletében vásárolni, 
mert kedvesek az eladók, és elégedett vagyok 
a tejtermék választékkal.” – Sajtós László 

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Jó döntés volt a könyvtárátszervezés

A Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(6600 Szentes, Kossuth tér 5.)

értesít mindenkit, hogy
változás történik a nyitva tartásában!

2017. november 1-től
az alábbiak szerint alakul:

hétfő 8-19 óráig, kedd 8-19 óráig,
szerda 8-19 óráig, csütörtök 8-19 óráig,
péntek 8-19 óráig, szombat 8-12 óráig,
vasárnap és ünnepnapokon ZÁRVA.
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Majzik Attila

Európát számos kulturális út-
vonal szeli át, ezekhez szeret-
ne Szentes is csatlakozni, dön-
töttek legutóbbi ülésen a város 
képviselői. A határokon átíve-
lő kulturális kapcsolatok alapját 
a nemrég felújított szecessziós 
épületek jelentik.

A kulturális útvonalak koncepci-
óját már 1987-ben bevezette az Eu-
rópa Tanács. Időn és téren keresztül 
utazva ezek az utak megmutathat-
ják, mennyire különböző kultúrák 
járulnak hozzá Európa közös kul-

turális örökségéhez. Az útvonala-
kat történelmi nyomvonalakra és a 
nemzeteken átívelő kulturális kon-
cepcióra lehet építeni, Szentes ese-
tében ez a szecesszió.

Városunkban a közelmúltban 
több, ebben az építészeti stílus-
ban készült középület – a Bíróság, 
a Petőfi Szálló – újult meg, emellett 
a Szent Erzsébet Általános Iskola, a 
felsőpárti templom és a reformá-
tus imaház is szecessziós stílusban 
épült. Szentes pedig ezek alapján 
csatlakozhatna több európai kultu-
rális útvonalhoz is – javasolja Móra 
József képviselő.

A tervek szerint a barcelonai 
székhelyű Art Nouveau European 
Route és a brüsszeli székhelyű Ré-
seau Art Nouveau Network jöhet 
szóba, ám míg az egyik ingyenes 
tagdíjat biztosít, addig a másik tag-
díja körülbelül 2 ezer euro évente. 
Ezt a képviselő egy kistérségi ösz-
szefogással oldaná meg, Móra Jó-
zsef szeretné, ha Szentessel együtt 
Csongrád és Kiskunfélegyháza is 
csatlakozna, hogy megosszák a 
költségeket.

– A barcelonai szervezethez 
tagdíj nélkül lehet csatlakozni, 
ők biztosítják, hogy különböző, a 
szecesszióval kapcsolatos konfe-
renciákon, workshopokon részt 
vehessünk. A brüsszeli szervezet-
nek tagdíjat kell fizetni, ez éven-
te ezer euró. Ezért is javasoltam, 
hogy Szentes ne egyedül csatla-
kozzon, hanem Csongráddal és Kis-
kunfélegyházával együtt, ahol szin-
tén megtalálhatóak olyan értékek, 
amelyeket erre rá lehet kapcsolni. 
Ha ez nem sikerülne, akkor azt ja-
vaslom, hogy egyedül is minden-
féleképpen csatlakozzunk ehhez az 
útvonalhoz, ugyanis ez nem csak 
idegenforgalmi, hanem pályázati 

forrásokat is jelenthet. Szabadka és 
Szeged rengeteg, úgynevezett soft 
programot – kiadványokat, rendez-
vényeket, konferenciákat – tudott 
ilyen forrásból finanszírozni – ma-
gyarázta a képviselő, aki kiemelte, 
a csatlakozással Szentes belekerül-
ne a kulturális turizmus vérkerin-
gésébe, emellett a városnak erősí-
tenie kell azt a képet, hogy komoly 
célja az értékmegőrzés.

Szintén Szentes „térképre tevé-
sét” célozzák azok az együttmű-
ködési megállapodások, amiket a 
Körös-Maros Nemzeti Parkkal és 
a Kiskunsági Nemzeti Parkkal köt-
ne a város. Ezekről Móra József el-
mondta, minél sürgősebb len-
ne ezek megkötése. – A város 43 
százaléka Natura 2000-es, azaz ki-
emelt madárvédelmi terület, 30 
százaléka pedig kiemelt termé-
szet-megőrzési terület. Ezek meg-
óvását külső forrásokból lehet 
fedezni, erre a nemzeti parkok pá-
lyáznak. A két park székhelyéből 
azonban egyik sincs a megyénk-
ben. Ezért szeretnénk, ha a szente-
si természeti értékek megőrzését 
anyagilag támogatnák – szögezte 
le Móra József.

Ott a helyünk az európai kulturális útvonalon

6600 Szentes, Tóth József u. 10-14.

Művelődési és Ifjúsági Ház
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A héten szállították ki az Apponyi Téri Tagóvoda részére azt a szárítógé-
pet, melyre nagy szüksége volt az intézménynek. Dr. Rébeli-Szabó Tamás 
önkormányzati képviselő is fontosnak tartja, hogy keretéből mindig jus-
son olyan helyre, ahol a legnagyobb szükség van rá. – Az Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy a fejlesztő pe-
dagógusuk – aki rendszeresen tart fejlesztő foglalkozásokat –, konduktív 
pedagógus lévén egy mozgásos részt is szeretne belevinni az óráiba. Az 
eddigi fejlesztő szobát kinőtték, és igény merült fel egy nagyobb helyiség-
re. Az eddigi szárítószobát cseréltük fel a fejlesztő szobával, és nem igazán 
maradt hely a gyerekek ágyneműinek, paplanjainak szárítására – tudtuk 
meg Jánosi Andreától. A tagóvoda vezető hozzátette, hogy nagyon örül-
nek a szárítógépnek, hiszen naponta mosnak, és nagy könnyebbséget je-
lent ez a gép. – A képviselő úr segítsége mellett köszönöm a Váczi Vill Kft. 
munkatársainak, hogy kiválasztották és kihozták a számunkra legmegfe-
lelőbb szárítógépet – tette hozzá nagy örömmel Jánosi Andrea.

Halupa B. Eszter, Majzik Attila

Hiába vette meg a város, 
egy amatőr pályázati hiba mi-
att mégsem tudja felújíta-
ni a roma közösségi központ-
nak szánt Nádas Házat. Jó hír 
azonban a környéken élőknek, 
hogy elkészült a Gógány utcai 
közkifolyó.

Bár korábban bíztató hango-
kat lehetett hallani a Nádas Ház 
kapcsán, most mégis úgy tű-
nik, hogy egy amatőr hiba miatt 
kútba esik az üresen álló épület 
felújítása. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a magántulaj-
donban lévő Nádas Ház kihasz-
nálatlanul állt, eredeti funkcióját 
nem töltötte be; a város az ingat-
lan megvásárlásával a roma kö-
zösségnek szerette volna vissza-
adni az épületet, ám ez nem fog 
megtörténni egyhamar.

– Fájó pont ez számunkra, 
mert örömmel fogadtuk, hogy 
egy közösségi ház fog ott lét-
rejönni a művelődési központ 
üzemeltetésében – mondta el 
lapunknak Tulipán Edit. – A Ná-
das Ház felújítását egy pályá-
zat fedezte volna, a Művelődé-
si központ be is adta az ehhez 
szükséges anyagot. A rendelke-
zésünkre álló információink sze-
rint a pályázat azonban nem 
nyert, ennek pedig az az oka, 

hogy egy hiánypótlást kellett 
csatolni, amit elfelejtettek alá-
írni, ez pedig kizáró ok a hiány-
pótlásra – fejtette ki a városrész 
képviselője, aki hozzátette, a pá-
lyázat kudarca ellenére az élet 
megy tovább.

– A romák körében továbbra 
is igény lenne arra, hogy a Ná-
das Ház működjön, hiszen hozzá 
voltak szokva, hogy szombat dé-
lelőttönként istentisztelet volt, 
más napokon is tudtak találkoz-
ni, beszélgetni – magyarázta a 
képviselő.

Tulipán Edit kérte, dolgozzon 
ki az önkormányzat egy részle-
tes programot arra vonatkozó-
an, hogy milyen rendezvényeket 
lehet rendezni a házban. – Nem 
engedhetjük meg magunknak, 
hogy egy bagatell hiba miatt el-
veszített pályázat miatt bezárják 
a házat. A művelődési központ 
feladatkörébe tartozna ennek a 
helynek a működtetése – szö-
gezte le a képviselő.

Egyelőre nincs információ arra 
nézve, hogyan alakul a Nádas 
Ház sorsa, Tulipán Edit azonban 
bízik abban, hogy hamarosan ki-
derül, hogy milyen programot 
tesznek le az asztalra, valamint 
az is, hogy ki a felelőse annak, 
hogy ilyen amatőr hibán csú-
szott el a pályázat.

Némi gyógyír a képviselő kör-
zetével kapcsolatban, hogy el-
készült egy régóta vágyott köz-
kifolyó.

A korábbi években már fel-
merült a bereklaposi zártker-
teknél lakók körében, hogy nem 
volt közkifolyójuk, azaz nem volt 
megoldott a vízellátás. Sok he-
lyen van ásott kút, ami mosás-
hoz használható, de ivóvizet 
nem tud adni. A legközelebbi 
közkifolyó a Lőrinc utcánál volt, 
eddig onnan kellett kannákkal 
hordani az ivóvizet a bereklapo-
siaknak.

– Azért fontos számomra, 
hogy elkészült ez a közkifolyó, 
mert mintegy ötven család él 
ezen a környéken, az ő minden-
napi gondjaikat is meg kell olda-
nunk. A kút a Gógány utca végén 
található, erre a célra 400 ezer fo-
rintott különített el, a napokban 
pedig át is adtuk az ott élő em-
bereknek – mondta el Tulipán 
Edit. A képviselő kiemelte, a kör-
nyék lakói megköszönték, na-
gyon örülnek a beruházásnak. – 
Érzik az ott élők, hogy figyelünk 
rájuk, hogy törődünk a problé-
máikkal – fogalmazott a képvi-
selő.

A körzetben vannak még 
szépítésre váró dolgok, ilyenek 
például az utak állapota, a kép-

viselő a Városellátóval egyeztet-
ve ezt a problémát is igyekszik 
megoldani.

Kút a Gógány utcán, pályázati baki a Nádas Háznál

Szárítógép az Apponyi ovinak
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Sebők Tamás

Immáron tizenegyedik al-
kalommal hirdette ki a város 
önkormányzata a „Virágszín-
vonalasabb Szentesért” kerté-
szeti versenyt. Idén is számos 
szép kerttel neveztek a város 
lakosai, az ünnepélyes ered-
ményhirdetést október 5-én az 
önkormányzat dísztermében 
tartották. 

Szirbik Imre polgármester meg-
nyitóbeszédében hangoztatta, 
már hosszú évek óta hagyomány, 
hogy ősszel díjazzák a Virágszín-
vonalasabb Szentesért „mozga-
lom” képviselőit. – Hiába épí-
tünk házakat és más épületeket, 
ha azokat nem töltjük meg élet-
tel! A kertek az élettel teli környe-
zetet szimbolizálják, emellett a 
kertben végzett munka közössé-
get formál, hiszen a város lakosai 
mellett óvodák, iskolák, szociális 
intézmények is részt vettek eb-
ben a versenyben – fogalmazott 
a város első embere, aki beszéde 

zárásaként megköszönte a kert-
művelők állhatatos munkáját.

Október 5-én összesen 3 kate-
góriában adtak át díjakat, a do-
bogósok 20, 30 ill. 50 ezer fo-
rintos vásárlási utalványban 
részesültek, emellett szponzori 
felajánlásokból számos különdí-
jat is kiosztottak. A Családi házas 
kategóriában Balogh Szabó Imré-
né kertjét választotta legszebb-
nek a szakmai zsűri, Bozó Katalin 
és Bakos Noémi előtt. A Tömbhá-
zas kategóriában Balogh Sándor-
né, Vancsay Györgyné és Vincze 
Lászlóné lettek dobogósok. A 
munkahelyi kategória is nagyon 
népszerű volt, itt a Szentesi Re-
formátus Idősek Otthona nyerte 
az első díjat a Damjanich János 
utcai Óvoda és a Makai Autóbon-
tó Kft. előtt. 

A díjakat Baloghné Berezvai 
Csilla főkertész, Szirbik Imre pol-
gármester, valamint Antal Balázs 
Tibor, a városfejlesztési és rende-
zési bizottság elnöke adta át. Az 
önkormányzati képviselő lapunk-
nak úgy nyilatkozott, nagyon jó 
kezdeményezésnek tartja a ver-
senyt, melyet a továbbiakban is 

fent kell tartani. – Meghatározza 
a város értékét az, amikor a kö-
zösségek építő jelleggel saját és 
tágabb környezetükért tesznek. 
Ez a verseny megmutatta, hogy 
Szentes nem csak a közterülete-
ken bővelkedik szép virágokkal, 
növényekkel, hanem a lakosság 
is foglalkozik saját környezetével 
– nyilatkozott lapunknak Antal 
Balázs Tibor. 

A munkahelyi kategóriában a 
Rákóczi Ferenc utcai óvoda csa-
pata is részt vett a versenyben. – 
Fontosnak tartjuk a szép kerteket 
és az oviban az erre való nevelés, 
a szép értékelése, felismerése és 
az azért való tett nagyon fontos 
számunkra. Ennek érdekében, 
a szülők és ezáltal a gyermekek 
bevonásával együtt igyekszünk 
szépíteni az óvodát, és kertet ne-
velünk. Mondhatni kapóra jött 
nekünk ez a verseny, mert ha már 
műveljük a kertünket és szépít-
jük az óvodát, akkor adta magát, 
hogy be is nevezzünk – fogalma-
zott Győri Gyuláné tagóvodave-
zető. 

Tovább emelkedik a virágszínvonal

Palicska Irén

1970-ben hozták létre, és az-
óta folyamatosan működik a 
szentesi II. Rákóczi Ferenc Baj-
társi Klub, ahol szombaton tar-
tották az Idősek Világnapját. A 
több mint 160 meghívottat Fi-
csor Ferenc nyugállományú fő-
törzszászlós, a klub elnöke kö-
szöntötte. Ilyenkor visszahívják 
azokat a szervezeteket, ahol ők 

is vendégeskednek az év fo-
lyamán. Emléklapokat ad-
tak át a kerek évfordulóju-
kat ünneplőknek. Feri bácsi 
húsz évesen vonult be so-
rállományú katonának. 32 

évet töltött el az ország külön-

böző pontjain. Egészségi állapo-
ta kicsit megromlott, egy dolog-
ra azonban nagyon büszke, hogy 
soha életében nem dohányzott. 
Deli József nyugállományú ez-
redes, a dél-alföldi régió tiszte-
letbeli elnöke lapunknak úgy 
nyilatkozott, hogy a klubok te-
vékenységét nagyon fontos-
nak tekinti, mert összetartja az 
idős katonákat és családtagjai-
kat. A 87 éves ezredes tovább-
ra is ápolja a kapcsolatokat a kü-
lönböző egyesületekkel. Szabó 
Bálintné katonafeleségként élte 
fiatal korát. Nagyon nehéz volt 
– mint mondta – a férje ugyan-
is sokat töltött távol a családtól. 

Pataki Istvánnéval együtt jött el a 
rendezvényre. Szeretik ezeket a 
programokat, mert itt társaság-
ban lehetnek, találkozhatnak, 
beszélgethetnek az ismerősök-
kel, barátokkal. 

Idősek Világnapja a bajtársi klubban

10. Caramel

  Hasznald A Szívedet

9. Justin Bieber feat. BloodPop:

Friends

8. Magashegyi Underground:

Itt Leszel

7. Jonas Blue & William Singe 

Mama 

6. Robin Schulz feat. James Blunt 

OK

5. Imagine Dragons

Thunder

4. Axwell & Ingrosso

More Than You Know

3. Charlie Puth 

Attention

2.Calvin Harris feat. Pharrell  
Williams & Katy Perry & Big Sean

Feels

1. P!nk

What About Us

HETI

A Rádió 451 Charter legnépszerűbb dalait 

szombaton 18 órától hallhatják a 106.1 MHz 

frekvencián. Töltse le applikációnkat, vagy 

hallgasson minket online!
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Palicska Irén

Mi a gyámügyi osztály felada-
ta? Melyek a leggyakoribb ese-
tek? Mit jelent a veszélyeztetés? 
Mikor és miért kell kiemelni egy 
gyermeket a családból? Ilyenkor 
hová kerül és visszahelyezhe-
tő-e?  Dr. Libor Melinda jogi szak- 
ügyintézővel, a gyámügyi cso-
port vezetőjével beszélgettünk. 

– Mi a gyámügyi osztály feladata, 
mi tartozik önökhöz?

– A Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Szentesi Járási Hivatal Ha-
tósági és Gyámügyi Osztályának 
gyámhatósági feladatai jogszabá-
lyokban rögzített hatáskörökön 
alapulnak, többek között a kisko-
rúakat érintő ügyektől kezdve egé-
szen a gondnoksági ügyekig. Van-
nak olyan ügycsoportok, amelyek 
nagyobb számban fordulnak elő, 
és vannak olyanok, amelyek ritkáb-
ban. 

– Melyek a leggyakoribb esetek?
– A kiskorúaknál a leggyakrab-

ban veszélyeztetettséggel találko-
zunk, a másik nagy ügyszámot a 
gondnoksági ügyek jelentik.

– Gyakran hallunk erről, de mi a 
veszélyeztetés?

– A problémák egy családban 
rendkívül széles skálán mozoghat-
nak. A lelki és fizikai elhanyagolás 
mellett előfordul a gyermekek fizi-
kai bántalmazása is. 

– Érzelmi, értelmi, erkölcsi elha-
nyagolásról is tudunk. Vannak-e 
ilyen esetei a gyámügyi hivatalnak?

– Sajnos vannak ilyen esetek. Ez 
egy jogi kategória, általánosság-
ban nem lehet megfogalmazni, 
mindig a konkrét ügyben vizsgáló-
dunk, hogy az az adott helyzet mi-
lyen hatással van a gyermekre, ve-
szélyt jelent-e számára. Az értelmi, 
érzelmi, erkölcsi elhanyagolás is le-
het veszélyeztető tényező, ami mi-
att a legvégső esetben a gyermek 
családból történő kiemelésére is 
sor kerülhet. 

– Mi tartozik az elhanyagolás kö-
rébe?

– Széles skálán mozog a gyer-
mek gondozásának elhanyagolá-
sa, az egyik szélsőség az alultáplált-
ság, de az is ide sorolható, ha nem 
viszik el a szülők kötelező vagy ja-
vasolt szűrővizsgálatokra a gyer-
meket. Fontos megjegyezni, hogy 
az esetek többségében nem azon-
nal kerül sor a családból való ki-
emelésre, mivel a veszélyeztetés-
nek is vannak különböző fokozatai. 
A gyermekjóléti területen dolgozó 
kollégák és mi ügyintézők is meg-
próbáljuk elérni minden lehetsé-
ges eszközzel, hogy a gyermek a 
családban maradhasson. Amikor 
már olyan fokú a veszélyeztetett-
ség, hogy az a családon belül szak-
emberek segítségével sem szün-
tethető meg, a gyámhatóság akkor 
emeli ki a gyermeket a családból. 
Ilyen eset, amikor a gyermek élete, 
testi épsége veszélyben van, vagy a 
szülő valamilyen oknál fogva nem 
tudja vállalni a gyermek nevelését. 

– Ilyen esetekben hová kerül a 
gyermek?

– Mivel soron kívüli intézkedést 
igénylő esetekről van szó, ha a tá-
gabb családban nem tudjuk elhe-
lyezni a kiskorút, megkeressük a 
Csongrád Megyei Területi Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat által 
működtetett diszpécserközpontot, 
ami naprakész információkkal ren-
delkezik a megyén belül szakellátás 
keretében működő intézmények-
ről és nevelőszülőkről. Ők javasol-
nak nekünk gondozási helyet. Több 
szempont alapján kerül sor a gon-
dozási hely meghatározására, pél-
dául milyen életkorú a gyermek, 
milyen probléma van vele, milyen 
az egészségi állapota? Ha a kisko-
rú a gyermekvédelmi szakellátásba 
kerül, őt nevelőszülőhöz vagy gyer-
mekotthonba visszük.

– Előfordult olyan eset, amikor 
maga a gyermek kérte a családból 
való kiemelését, és gyermekotthon-
ba szeretett volna menni?

– Volt már olyan ügyünk, ami-
kor a gyermek kereste fel a gyám-
hatóságot, de ez nagyon ritka. Az 

ideiglenes hatályú elhelyezés egyik 
oka lehet az, ha a gyermek felügye-
let és ellátás nélkül marad. Ez ak-
kor is fennállhat, ha a gyermek azt 
mondja, nem szeretne hazamen-
ni, és megalapozottnak tűnik, hogy 
otthon veszélyeztetve van.

– Hány éves volt és miért nem 
akart hazamenni?

– Kamaszodott, kapcsolat-és 
életviteli problémákkal küzdött ő 
is és a szülők is, de a gyermekjólé-
ti szolgálat közreműködésével vé-
gül sikerült megoldani a helyzetet. 

– Mikor kerülhet vissza a gyermek 
a családjába?

– Abban az esetben, ha az a ve-
szélyeztető körülmény vagy körül-
mények, amelyek miatt az elhe-
lyezésre sor került megszűnnek. 
Továbbá nem merül fel újabb ve-
szélyeztető tényező és a gyermek 
egészséges, testi, lelki fejlődése a 
továbbiakban a családjában bizto-
sítható.

– Honnan szereznek tudomást a 
problémás családokról? 

– Nagyon sokféle helyről sze-
rezhetünk információt, mivel min-
den településen úgynevezett jel-
zőrendszer működik a gyermekek 
védelmében. Ennek a jelzőrend-
szernek valamennyi állampolgár 
a része. Azt szoktuk tanácsolni, ha 
bármilyen problémát látnak a kör-
nyezetükben élő kiskorúak eseté-
ben, ami arra utalhat, hogy a gyer-
mek veszélyben van, szóljanak a 

gyámhatóságnak, vagy az illetékes 
gyermekjóléti szolgálat munkatár-
sainak. A jelzőrendszer tagja a vé-
dőnő, a gyermekorvos, a háziorvos, 
a pedagógus, az óvónő is. Minden-
kinek kötelessége szólni, ha prob-
lémát észlel, hogy eljárásra kerül-
hessen sor a gyermek érdekében. 

– Tavaly hány gyermeket kellett ki-
emelni a családjából azonnali intéz-
kedéssel?

– Ebben a statisztikában egy 
eset is sok, de 2016-ban 14 ilyen 
esetünk volt. 

– Mi volt probléma?
– Adatvédelmi okok miatt erről 

nem adható tájékoztatás.
– Személyesen találkozik-e a gye-

rekekkel? És ez mennyire megterhe-
lő lelkileg?

– Minden kolléga találkozik a 
gyerekekkel. Jogszabály írja elő, 
hogy bizonyos kérdésekben és bi-
zonyos kor után meg kell őket hall-
gatnunk, de ezen kívül az is fontos, 
hogy jobban megismerjük a gyer-
mekeket, hisz sorsukról döntünk, és 
azt sokszor évekig nyomon követ-
jük az eljárás során. Minden nehe-
zebb esetet közösen átbeszélünk a 
kollégákkal, újra és újra végiggon-
doljuk, hogy jogszerű, a gyermek 
szempontjából megnyugtató dön-
tést hozzunk. Kollégáimmal a gyer-
mekek érdekében sokszor nagyon 
nehéz döntéseket kell meghoz-
nunk, ami érzelmileg megterhelő, 
de ugyanakkor nagyon fontos fel-
adat.

„Egy gyermek is sok, ha ki kell emelni a családból” 

• Jogerősen tíz év fegyházbün-
tetéssel sújtott a Szegedi Törvény-
szék kedden egy férfit, aki eltulaj-
donította a szentesi kórház idős 
betegeinek értékeit. Volt, akinek 
altatót is beadott, csak azért, hogy 
a kábult betegtől pénzt vegyen el. 
A férfi 2014 és 2016 között dolgo-
zott a szentesi kórház belgyógyá-
szati osztályán, ez idő alatt nem-
csak a betegeket lopta meg, de 
egészségügyi eszközöket is ha-
zavitt. A vád 22 lopást talált bizo-
nyítottnak. A bíróság rablás és ki-

fosztás bűntettében, valamint 
más bűncselekményekben mond-
ta ki bűnösnek az 55 éves szabad-
kai férfit, és a szabadságvesztés 
kiszabása mellett végleges hatály-
lyal eltiltotta az egészségügyi vég-
zettséghez kötött foglalkozás gya-
korlásától.

• Még szeptember 27-én történt, 
hogy az egyik szentesi szórakozó-
helyen végrehajtott igazoltatás so-
rán az egyik ott tartózkodó helybéli 
férfinél öt darab, alufóliába csoma-
golt, gyógyszer méretű tablettát és 

két szál, zöld növényi törmelékkel 
töltött cigarettát találtak a szentesi 
rendőrök. A férfinél később házku-
tatást is tartottak a nyomozók, akik 
további növényi eredetű, kábító-
szer gyanús anyagot foglaltak le a 
helyszínen. A nyomozás szakértők 
bevonásával folyik, a férfi ellen ká-
bítószer birtoklásának vétsége mi-
att indult eljárás. 

• Telefont loptak egy személy-
gépkocsiból szeptember 28-án, 
Szegváron. A jármű, amely nem 
volt lezárva, egy családi ház gép-

kocsi-feljáróján állt, innen lopta 
el a tolvaj a 100 ezer forint értékű 
mobiltelefont az utastérből. Két 
autót Szentesen törtek fel, az egyi-
ket az egyik helyi temető bejáratá-
nál, ebből a járműből egy táskát lo-
pott el a tolvaj, benne okiratokkal, 
mobiltelefonnal és harmincezer 
forint értékű készpénzzel. A másik 
autót eddig ismeretlen módszerrel 
nyitotta ki a tettes, aki elektrotech-
nikai eszközöket vitt el az utastér-
ből, a kár eléri a 140 ezer forintot.

Tíz évet kapott a betegeket kifosztó ápoló
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Darók József, Vidovics Ferenc

A mezőgazdaság behatá-
rolja, mikor van az embernek 
szabadideje. Gránicz Mihály, 
az Árpád Agrár Zrt. Fábiáni 
úti telepének vezetője igazán 
tudhatja ezt, de saját példával 
járhat elöl, hogy aki erre a fog-
lalkozásra adja a fejét, azért 
teszi, mert szereti a munkáját.

A szövetkezetnél a 48. évét 
tölti, ez alatt a csaknem fél év-
század alatt végigjárta a rang-
létrát. Nyugdíj előtt áll, a teher, 
amit évi 25 ezer tonna gabo-
na felügyelete jelent, hamaro-
san lejön majd a válláról. Beosz-
tottait kollégaként kezelte, soha 
nem parancsolt, hanem kért, így 
rugalmasan ment minden. Cik-
künk címét gyorsan megmagya-
rázzuk.

E heti Szentesi Hősünk, ha úgy 
tetszik, a gyerekkorát is mostani 
munkahelyén töltötte.

– Ennek a téglaépületnek a 
helyén – mutatja Gránicz Mihály.  
– Édesapámék itt laktak, ide szü-
lettem. Ahol most a telephely 
van, itt volt a tanyánk, itt voltak 
a földjeink. A Petőfi Termelő Szö-
vetkezet megvette a tanyánkat, 
8 éves koromig itt laktam, ezen a 
telepen. A sors fintora, hogy ide 
kerültem vissza. Apám állatte-
nyésztési brigádvezető volt itt, a 
„kis” Petőfi TSZ-ben. Én 2004-ben 
kerültem ide telepvezetőnek. Ha 
nem is megható, de kellemes ér-
zés volt 52-53 éves koromban 
ide kerülni telepvezetőnek, előt-
te más telepeken dolgoztam. 
45.-46. évemet húzom itt le a – 
most már – Árpád Agrár Zrt.-
nél, előtte másfél évet már ipari 
tanulóként is itt töltöttem, ösz-

szességében a 48. évet – mesé-
li a férfi, akinek fél éve van hátra 
a nyugdíjig.

Gránicz Mihály gépész vég-
zettséggel került a mezőgazda-
ságba. – Autószerelő műhely-
ben kezdtem, a honvédség után 
szerelő, illetve sofőr voltam. 10 
busza volt a termelőszövetke-
zetnek, mi szállítottuk az embe-
reket dolgozni, Szentes összes 
körzetéből. Plusz kombájnos is 
voltam, úgyhogy majdnem min-
dent, ami az egész gépparkhoz, 
a növénytermesztéshez kapcso-
lódik, a teljes ranglétrát végig-
jártam. Később vállalkozások 
alakultak a TSZ-ben, az összes 
raktárt összehozták egy helyre, 
központi anyagraktárba, ott he-
lyen lettem vezető, vagyis a szö-
vetkezetben a vegyszeren és az 
építőanyagon kívül majdnem 
minden hozzám tartozott. Ezt 
követően, 2004-ben kerültem 
ide telepvezetőnek, tehát oda 
jöttem vissza, ahol születtem.

– Mindig szerettem a mun-
kámat, soha nem úgy jöttem 
dolgozni, hogy uramisten, már 
megint jönni kell. A növényter-
mesztés olyan, hogy szezon-
munka idején se szombat, se va-
sárnap, kis túlzással se éjjel, se 

nappal. Ha a növény a megfele-
lő érettségi fokában van, aratni 
kell. A pihenőidő a téli időszak, 
az egy kicsit csendesebb. Illet-
ve most már téltárolt gabonák 
is vannak itt, tehát a hétközbe-
ni folyamatos kiadást biztosíta-
ni kell a kuncsaftoknak, amelyik 
cégnek téltárolt áruja van. Ami 
anyag előfordul a növényter-
mesztésben, a trágyától, a szé-
nától, a szalmáig, a vetőmagig, 
azt mind nekünk kell kiadnunk. 
Amikor kora tavasszal indul a ve-
tés, indul ugyanúgy itt is a mun-
ka – részletezi Mihály.

– Nem megerőltető, de a csa-
lád hozzáállása is kell, a meg-
értésük, hogy olykor nincs hét-
vége, vagy este 9-kor, 10-kor, 
11-kor tudok hazamenni, mikor 
hogy sikerül. Úgy érzem, szeren-
csés vagyok a munkában és a 
családban is. A feleségem a ke-
reskedelemben dolgozott, neki 
meglett a 40 éves munkaviszo-
nya, sikerült eljönnie előttem 
nyugdíjba, a fiam a családsegí-
tőknél, a menyem a polgármes-
teri hivatalban dolgozik, a 9 és 
a 4 éves unokáim adják a nap 
fénypontját, a pihenést.

A nyugdíjas évek nem feltétle-
nül a nyugalmat fogják elhozni, 

de mindenesetre nyugodtabb 
életet. – Ekkora mennyiségű ga-
bonával bánni, az évi 25 ezer 
tonnányi gabona, amiért felel-
ni kell, vagy még olykor sokkal 
több is, az emberben kialakít 
egy egészséges izgalmat, hogy 
minden rendben legyen, ne ro-
moljon, ne bogarasodjon, ahogy 
betettük a magtárba, az ugyano-
lyan minőségben és mennyiség-
ben kerüljön is ki. Boldog nyug-
díjas évek? Ez a teher talán lejön 
a vállamról, van tanya, vannak 
jószágok, marhák lovak, birkák, 
baromfi, van egy pici kis föld, 
unokák, s így bízom abban, nyu-
godtabban fognak telni.

A 48 esztendő alatt sokat 
megélt, de ami talán nehézsé-
get, vagy ahogy ő mondja, újat 
jelentett számára, az volt, ami-
kor átkerült erre a telepre, gé-
pészként a növénytermesztésbe 
kellett beletanulnia. Az ágazat 
is nagy változáson ment keresz-
tül az idők során. – Kezdtük egy-
szerű gépekkel, egyszerű kézi 
munkával, majd a nagyteljesít-
ményű gépek, az új technológi-
ák, a tároló rendszerek mind fej-
lődtek. Ennek egyetlen hátránya, 
ha mondhatom annak, az, hogy 
a sok gép, bár gyorsítja a terme-
lést, nagyon sok ember munká-
ját kiváltotta – fogalmaz Mihály. 

– Hosszúnak tűnik a 48 év, de 
ha a másik oldalát nézzük, na-
gyon gyorsan eltelt. Nem ér rá 
az ember unatkozni munka köz-
ben, pörögnek a napok egymás 
után. Jó közösségbe kerültem itt 
is, előző beosztásomban is. A be-
osztottakat soha nem beosztot-
taknak tekintettem, hanem kol-
légáknak. Nem parancsoltam, 
hanem kértem, amit meg kell 
csinálni, s ment is rugalmasan 
minden, s úgy érzem, menni is 
fog még erre a kis időre – véli a 
telepvezető.

A termelőszövetkezetben vagyok otthon

HIRDETMÉNY
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a 151/2017. (IX.28.) számú határozata alapján
meghirdeti értékesítésre a

Szentes, belterület 7183 helyrajzi számú,
kivett, épület és udvar megnevezésű ingatlanát.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető és a pályázati 
kiírás átvehető a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 226/7. 

számú irodájában (Szentes, Kossuth tér 6. szám) Bálint Ágnesnél, 
munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08:00-15:00, pénteken 

08:00–12:00 óráig. Telefonszám: 63-510-378
A pályázatok beadási határideje:

2017. november 03. (péntek) 10:00 óra.

HIRDETMÉNY
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 140/2017.

(IX.28.) számú határozata alapján
meghirdeti a

Szentes, belterület 4705, 4707 és 4703/2 helyrajzi számú
ingatlanokat együttesen történő értékesítésre. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető és a pályázati 
kiírás átvehető a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 226/6. 

számú irodájában (Szentes, Kossuth tér 6. szám) Czirok Jánosné-
nál, munkanapokon hétfőtől - csütörtökig 08:00–15:00, pénteken 

08:00 – 12:00 óráig. Telefonszám: 63-510-354
A pályázatok beadási határideje:

2017. október 20. (péntek) 10:00 óra.
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Koszta József Múzeum
A Múzeumok Őszi Fesztivál-

ja rendezvénysorozat keretében 
október 14-én szombaton 10-12 
óra között Utazó múzeum-mú-
zeumpedagógiai találkozások a 
Kossuth téren. 17-én, kedden 17 
órai kezdettel Mesterek és alko-
tók – bútorrestaurálás mester-
fokon címmel az asztalos szak-
ma bemutatása. Október 26-án, 
csütörtökön 18 órakor Irodalmi 
találkozások a múzeumban, 100 
éve született Szabó Magda előa-
dás a polgárházban.

Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság

Október 19-én,18 órától a Mű-
velődési és Ifjúsági Házban A re-
formációról katolikus szemmel 
dr. Török Csaba katolikus teo-
lógus, egyetemi tanár előadá-
sa lesz.

Városi Könyvtár
Október 16-án, hétfőn 17 óra-

kor a Gondolkodók klubja Ma-
gyarország és a magyar nyelv 
jövője címmel tart összejöve-

telt. A klubot vezeti: Berényiné 
dr. Papp Erzsébet ny. gimn. ta-
nárnő.

Október 18-án, szerdán 18 
órakor Kortárs egyfelvonásosok 
című felolvasó est lesz, a Király 
István Kertbarát Kör és a váro-
si könyvtár közös rendezvénye. 
Összeállította és rendezte dr. 
Horváth György.

Október 20-án, pénteken 18 
órakor nyílik Pataki Éva Földi 
harmóniák című festménykiál-
lítása.

Megnyitja: Lantos József fes-
tőművész. Közreműködik: Bal-
la Tibor Arany Páva-díjas népze-
nész. Megtekinthető: november 
9-ig.

Október 24-én, kedden a fil-
mklubban a Vívó című finn-észt-
német filmet vetítik.

Szentesi Sport-és Üdülő-
központ

Az alábbi szauna programok-
kal várják a látogatókat:

Október 15-én vasárnap 17 
órakor Mézes bőrápolás, 8 óra-
kor Jeges borzongás, 19 óra-
kor Erdei Felfrissülés. Október 
20-án, pénteken 17 órakor Pop 
Péntek, 18 órakor Flower Power. 
Október 21-én, szombaton 17 
órakor Autogén Tréning, 18 óra-
kor Carmina Burana,19 órakor- 
Kívánság Kosár.

Szentes és Vidéke Ipartes-
tület

Október 14-én, szombaton 
Add el! Vedd meg! börze lesz. 
Hozza el családja kinőtt, meg-
unt holmijait. Helyszín: Arany J. 
u. 25.

Hangversenyközpont
A Zene-Világ-Zene program-

sorozat következő előadása ok-
tóber 20-án, pénteken 19 órakor 
lesz. Nemzeti ünnepünk alkal-

mából városunkban fogadhat-
juk Szvorák Katalint, Kossuth-dí-
jas és Liszt Ferenc-díjas magyar 
népdalénekest, előadóművészt 
és együttesét.

Szentesi Református Nagy-
templom

A reformáció 500. évforduló-
ja alkalmából október 14-én 16 
órakor a Szentesi Református 
Nagytemplomi Egyházközös-
ség szervezésében hangverse-
nyeket tartanak. Fellép: Kiss Bá-
lint Református Általános Iskola 
Gyermekkara és Csengettyűs 
szakköre, Kiss Bálint Református 
Általános Iskola tanári kara, Ben-
ka Gyula Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Óvoda gyermekkórusa, Beth-
len Gábor Gimnázium és Szat-
hmáry Kollégium Leánykara. 

Petőfi Café
November 2-án, csütörtökön 

a Kávéházi Esték sorozat új ven-
dége Bánki Éva író, költő, iroda-
lomtörténész. A szerzővel be-
szélget: Paulovics Tamás.

P r o g r a m a j á n l ó

Palicska Irén

Egyik kicsi, másik pici – tart-
ja a mondás. Sok ismerős csa-
ládba születnek a babák kis 
korkülönbséggel. Hogy ez jó-e 
vagy sem, azt mindig a szü-
lők: apa, de legfőképpen anya 
dönti el. Úgy látom, Anita ba-
rátnőmnél ez bejött. Hatalmas 
energiával, türelemmel vetet-
te bele magát a kétgyermekes 
anya-létbe. Csodálom a csajt! 
Minden tiszteletem az övé! Fo-
gadják szeretettel Resz Anitát! 

Közhelyes, de valóban igaz, 
minden gyerek más és más. 
Nincs két egyforma testvér. Sok 
új dolgot tanultam a gyereke-
imről és főleg magamról, mió-
ta rövid időn belül másodszor is 
anyuka lettem.

Képes vagyok 3,5 kilósnál na-
gyobb babát világra hozni. Már 
a 3470 grammos Eszternél úgy 
gondoltam, alig fért ki, izgul-
tam is, Adrienn nehogy császár-
metszéssel szülessen meg. Na, 
jó! Ha őszinte akarok lenni, meg-
könnyebbültem volna, ha az or-
vosok programozott császárra 
küldenek, mert nagy a baba. És 
frissek voltak még az előző szü-
lésem élményei. Szóval kiderült, 
a majdnem 4 kilós Adriennt is ki 
tudtam préselni, ráadásul gyor-
sabban, könnyebben, mint az el-
sőt.

Nem bírok ki egy napot sem 
a másfél éves kislányom nélkül. 

Hogy minél cikisebb legyen a 
helyzet, már az első kórházi na-
pon Apuka nyakába kapaszkod-
va bömböltem, hogy mennyire 
hiányzik Eszter. Természetesen 
szép nagy tömeg volt a folyó-
son. Gondolom, ez az érzés a kö-
vetkező szüléskor eltűnik, mert 
örülsz, hogy pihenhetsz pár na-
pot, mielőtt napi 24 órában há-
romgyerekes anyukává válsz.

A kórházban azzal vigasztal-
tak, hogy nemsokára szaladha-
tok egyik kézben egyik gyerek-
kel, másikban másikkal. Igazuk 

lett. Sőt, Adrienn az egyik com-
bomon feküdt, és hónaljtartás-
ban szopizott, Eszter a másikon 
ült, és itta a tejcsijét. Tökélyre fej-
lesztettem ezt a technikát. Al-
tatáskor én voltam a nagy kifli, 
a gyerkőcök a kis kiflik, így búj-
tunk össze.  

Tényleg léteznek jól alvó ba-
bák. A kisebbik csemetém min-
tababa (volt). Szépen aludt 
napközben, éjjel is maximum 
kétszer kelt, szopizott és visz-
szaaludt. Eszternél erről csak ál-
modni mertem. A múlt idő azért, 
mert ez az idilli állapot addig tar-
tott, ameddig nem kezdett el 
fogzani a drágám, ami érzése-
im szerint már hónapok óta tart, 
és a fog még sehol. Apró betűs 
rész: Eszter éjszakára is szoba-
tiszta lett, szóval ő is felkel pár-
szor pisi-bili címszóval.

Most derült ki számomra, 
hogy bírom alvás nélkül. A ba-
rátnőimmel folytatott beszélge-
tések alapján kijelenthetem, a 
férfiak többsége nem ébred fel 
éjszaka a sírásra. A mi apukánk 
is szerencsés, sosem hallja meg 
még azt sem, amikor egyszerre 
kelnek a lányok. Vannak éjsza-
kák, amikor 3-4 óránál biztosan 
nem alszom többet. A párom 

erre azt mondja: aki sokat alszik 
keveset él. Az lehet a baj, hogy a 
csajszik osztják a véleményét.

Az anyai szeretet nem felező-
dik, hanem duplázódik a máso-
dik baba érkezésével. A nehéz-
ségek ellenére a napjaink idillien 
telnek. Felhőcskéken ugrálok, ó 
milyen szépek, okosak, aranyo-
sak az én édeseim. Ó de szere-
tem őket! Néha azért előfordul, 
hogy az amúgy jól viselkedő Esz-
ter ellenkezős kedvében van. 
Vagy a mintababa Adrienn az 
egész napját a karomban kép-
zeli el, különben sír. Vagy en-
nek a kettőnek az együttese. 
Van, hogy kifakadok: kellett ne-
kem a második? Egyáltalán az 
első? Ilyenkor Apuka ismét meg-
mondja a tutit: ugyan már, kis 
sem bírnád nélkülük! Azt sem tu-
dod, hogyan imádd őket! (Néha 
még azt is felhozza, hogyan bőg-
tem a szülészet folyosóján, mert 
hiányzott Eszter.) Ilyenkor belá-
tom, hogy igaza van. Boldogabb 
nem is lehetnék!

Eszter nem sokára ünnepli a 
második szülinapját. A tortára 
feltehetnénk egy gyertyát Adri-
ennek is, ha létezne ½ gyertya. 
Tulajdonképpen nem is olyan 
vészes a kis korkülönbség. Le-
het, hogy nemsokára nekifutunk 
a harmadiknak? Ígérem, arról 
is írok majd egy cikket (ha lesz 
időm)!

Resz Anita

Baba a fedélzeten

Másodszori anyuka
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Kocsis Györgyi

A legősibb és legőszintébb 
hangszer az emberi hang, amely-
lyel az érzelmek széles skálá-
ján vándorolhatunk. A magyar 
és a szomszéd népek egymásra 
hangolódó áthallásai variálód-
nak, újrateremtődnek a hang-

szerek izgalmas improvizációs 
játékaival. Mindezekről megy-
győződhetünk Szvorák Kata-
lin (képünkön) Kossuth-díjas 
népdalénekes, előadóművész 
és együttese önálló koncertjén, 
melynek a szentesi Hangver-
senyközpont ad otthont október 
20-án, pénteken 19 órakor. A há-
rom és fél évtized alatt 3 konti-
nens 43 országában több mint 
3500 koncertet adó kiváló nép-
dalénekes egyik partnere Bolya 
Mátyás, a Zeneakadémia taná-
ra lesz, aki koncertjei mellett ze-
neszerzéssel, hangszereléssel is 
foglalkozik. Alapvető műfaja a 
népzenei ihletésű improvizatív 
kamarazene. Rendszeresen mu-
zsikál a magyar népzene élvo-
nalbeli zenészeivel. Az együttes 
másik tagja a tárogatón, szaxo-
fonon, klarinéton, dudán játszó 
Cserta Balázs előadóművész, ta-
nár, aki különböző formációk 
tagjaként sokféle zenét játszik a 
népzenétől a klasszikus és világ-
zenén át a jazzig. A koncerten 
külön tételként csendülnek fel 
nemzeti ünnepünket idéző sza-
badságvágyó dalaink.

Dalvándorlás Kodály és Bartók nyomában

Egy hangra, két hangszerre

Darók József 

Az ibolya című vígjáték-
kal magasabb szintre lépett a 
Szentes Városi Amatőr Színkör 
(SzeVASZ). Molnár Ferenc egy-
felvonásosának bemutatóját 
október 7-én tartották, s a kö-
vetkező hónapokban ez lesz 
műsoron a Padlásszínházban.

A múlt szombati premierre 
négy nap leforgása alatt elkelt 
minden jegy, ami annak ellené-

re is örvendetes a társulat szá-
mára, hogy mindössze 35 fős a 
Dózsa-házban lévő Padlásszín-
ház befogadóképessége. Sőt, a 
következő, novemberi előadás-
ra is elkelt minden jegy elővétel-
ben. A siker töretlen, sőt fokozó-
dik, de nézői szemmel az amatőr 
színészek is határozott fejlődést 
mutatnak. Az ibolya című vidám 
egyfelvonásos kiváló alkalmat 
kínál a kimunkáltabb színészi já-
tékra. 

A darabválasztást egyrészt 
az indokolta, hogy nagyon sze-
retik, az egyik legjobb Mol-
nár-műnek tartják, másrészt 
nekik a túlnyomórészt nőkből 
álló szereplőgárdájukhoz kell 
előadást keresniük. - Nagyon 
jó karakterek vannak benne, itt 
mindenki megmutathatja a te-
hetségét – magyarázta Dunainé 
Imre Tünde, az előadás drama-
turg-rendezője, s női főszerep-
lője. A SzeVASZ 70 perces előa-
dása ugyanaz, ahogy szerzője 
megírta, semmit sem változtat-
tak rajta, csupán annyit, hogy 
egy hölgy játszott két szerepet, 
mert nincsenek annyian, mint a 
darab szereplői.

– A színházban azt szokták 
mondani, hogy egy darab körül-
belül a 15. előadás után érik be, 
hát mi nem szoktunk ilyen sokat, 
bár ki tudja – mosolygott Tünde, 
de úgy érezték, jól sikerült a pre-
mier.  

Két hónapos intenzív próba 
előzte meg az előadást, hetente 
kétszer, az utolsó héten napon-
ta készültek. – Biciklizés, moso-

gatás közben az ember mondja, 
mondja a szövegét, ezzel kelünk, 
ezzel fekszünk. 

Egyelőre, valószínűleg tava-
szig ezt a darabot játsszák, a de-
cemberi előadásra még szór-
ványosan lehet jegyet kapni, 
mondta Dunai József, a színkör 
vezetője. Lesz új meseelőadá-
suk is. Elmondták, évek óta visz-
szatérő fellépők az adventi vá-
sáron új mesével, idén viszont 
annyi felkérésük van, hogy 
nincs szabad kapacitásuk, elné-
zést kérnek tehát azoktól, akik 
várják az újabb mesedarabot. 
Úgy tervezik, jövő májusban a 
gyereknapra fogják átvinni az 
adventkor elmaradó műsort. 
Sok fellépésük egyikét, egy jó-
tékonysági szereplést külön is 
megemlítette Dunai József: no-
vember 15-én a megyeházán 
Csukás István Ágacska című me-
sejátékát mutatják be, a Nyolc-
színvirág Óvoda alapítványának 
javára.

Ahogyan szokás náluk, az 
előadás végén ezúttal is kisor-
soltak egy szerencsés nyertest a 
nézők közül, aki egy éven belül 
felhasználható páros belépővel 
gazdagodott.

Fotó: Dunai Réka

Új bemutató után a SzeVASZ
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Két város szerelmeseinek 
közös kiállítása nyílt a Tokács-
li Galériában. Tofán Sándor 
szentesi fotósnak ez az első 
ilyen jellegű bemutatkozása, 
míg Csák László képzőművész 
már 45 éve vesz részt tárlato-
kon különböző technikával 
készült műveivel. Mindketten 
lakóhelyük szenvedélyes áb-
rázolói.

Kirakatrendező és dekoratőr 
végzettségű a csongrádi Csák 
László, aki 1972 óta vesz részt 
csoportos vagy önálló kiállítá-
sokon, lassan egy évtizede rend-
szeres kiállító a Vásárhelyi Őszi 
Tárlaton. A Tokácsli Galéria nagy-
termében berendezett kiállítá-
sát megnyitó Kecskés László azt 
mondta róla, művein gyerekko-
rát, csongrádiságát látja viszont. 
Csák László több technikával al-
kot, ez megmutatkozik szente-
si bemutatkozásán is, a monotí-
piától a japán kalligráfia papírra 
készült festményig, s a csongrádi 
tájék a kedvelt témája, erre utal 
a kiállítás címe: Holt-Tiszai teker-
csek. Szentesen dolgozott, mu-
zsikált is, a megnyitón is beállt 

gitározni Varga Zsuzsanna és Vö-
rös János zenészek mellé.

A gitárral Tofán Sándor is kö-
zelebbi ismeretségbe került az 
elmúlt évtizedekben, hiszen 
szentesi amatőr zenekarok-
ban (Albatros, Angels) játszott. 
Most azonban fotósként szere-
pel, méghozzá első ízben, Szen-
tes… Szeretem! című kiállításán, 
melyet régi barátja, Major Anna 
grafikus meleg szavakkal aján-
lott a közönség figyelmébe. Éve-
kig „dugdosta” képeit, majd rá-
talált az internetre, amely igazi 
megnyilvánulási formája, fóru-
ma lett Szentesről és a Tiszáról 
készült, nagy műgonddal meg-
komponált fotóinak. Tofi, ahogy 
lakóhelyén nevezik, rendszere-
sen előrukkol újabb csodálatos 
képsorozatokkal szeretett váro-
sáról, melyet szeret szépnek lát-
tatni. A Szentesi Életnek is fo-
tózó, a városról „akkor és most” 
összehasonlító képeket készí-
tő férfi lapunknak azt mondta, 
igény lenne rá, hogy ne csak a 
szépet mutassa, de ahhoz ripor-

teri véna kellene, meg sok olyan 
bonyodalommal járna, amiből 
nem kér.

Minden évszakban szívesen 
fotóz, kivéve talán a nyarat, mert 
akkor a fák lombja nagy árnyé-
kot vet az épületekre. Címeket 
nem adott képeinek, azt vallja, 
beszéljen a kép önmagáért. Ki-
állítást most sem akart, a Face-
book az ő fóruma, ott rögtön kap 

visszajelzést, főleg jókat, de mint 
mondta, a rossz vélemény is ins-
piráló számára. Az Együtt Szen-
tesért Egyesület pályázatából si-
került megvalósítani a tárlatot, 
ezért Szentest állította fókusz-
ba, bár igazi kedvencei a tiszai 
képei. Ötven fotót nehéz volt ki-
választania repertoárjából, azért 
is, mert nagyon kritikus magával 
szemben.

Palicska Irén

A Nemzetközi Babahordo-
zós Hetet minden évben ok-
tóber elején szervezik meg. A 
szentesi Batyubaba Klub he-
tedik alkalommal csatlako-
zott az eseményhez egy hor-
dozós sétával október 6-án, 
pénteken délelőtt. A cél az 
volt, hogy megmutassák ma-
gukat együtt, hogy hordozzák 
a babáikat, és ez egy nagyon 
jó móka. Így szerettek volna 
szimbolikusan is kapcsolód-
ni a többi hordozós család-
dal a világban – hangsúlyozta 
Hankóné Králik Orsolya a klub 
vezetője. A séta után tanács-
adással és kölcsönzéssel vár-
ták az érdeklődő szülőket. Il-
letve egy igencsak aktuális 
témát beszéltek meg: a baba-
hordozást hidegben. 

A szakember elmondta, hogy 
nem csak a hordozós családok-
nál központi kérdés, hogy ho-
gyan öltöztessék a babájukat? 
Minden anyuka meg tudna töl-
teni egy egész újságot azzal, 
hogy hogyan járt az öltöztetés-
sel? Hogyan cipelte a ruhákat? 
Aranyszabály, hogy mindig le-

gyen nálunk váltóruha, ha gyer-
mekkel vagyunk. A hordozás-
nál télen kevesebb ruha kell a 
babákra, mert a test és a kabát 
melegét is kihasználják. Illetve a 
kendő két-három rétege is me-
legíti a gyermeket. Orsi még egy 
galléros sapkát, és egy magas 
szárú kötött zoknit javasol a ba-
bákra. Nagyon fontos még a kö-
zös kabát. Gyakorlatilag ennyi a 
téli öltöztetés. 

A csongrádi Vincze család elő-
ször vett részt a hordozós sétán, 
de a Batyubaba klubban már 

nem először jártak. Amikor kis-
lányuk, Délia három hónapos 
volt, akkor jöttek először. Új hor-
dozóeszközre váltottak, és kér-
ték Orsi tanácsát és segítségét. 
Most, hogy pocaklakó is van, ki-
próbálnak egy harmadikat is. 
Két gyerekkel már a hordozást 
is másképp kell megoldani. Az 
édesanya, Niki kendőben kezdte 
a hordozást, és akármilyen baja 
is volt a kislánynak, azonnal el-
aludt. Varázslatosnak nevezte, 
hogy a vörös fejjel üvöltő gyer-
meke egy pillanat alatt megnyu-

godott. Nagyon hasznos, amikor 
a még nem totyogó, de szepa-
rációs szorongással küzdő, mat-
rica-üzemmódban lévő gyer-
mekedet beteszed a hurciba 
(hordozóeszköz – a szerk.), fel-
veszed a hátadra, és ott elalszik 
egy-két órára. Közben el tudod 
látni a háztartást, sütni, főzni, el-
mosogatni, esetleg vendégeket 
fogadni - ecsetelte a hordozás 
előnyeit az édesanya. 

Milyen gyakran fordul elő, 
hogy apukák is hordoznak? – 
kérdeztem a tanácsadót. Ha az 
édesanya elég elszánt, és van 
otthon jó eszköz, akkor gyako-
ri. Az időszakos hordozás álta-
lában az övék, amikor hazaér-
nek a munkából, vagy hétvégén. 
Akkor kap nagyobb hangsúlyt, 
amikor érkezik a második baba, 
és az első még totyogó korban 
van – emelte ki Hankóné Králik 
Orsolya.

Az édesapa, Vincze Péter is szí-
vesen hordoz. Nyáron és ősszel, 
kislányával a hátán járnak a pi-
acra. A hordozós séta egyharma-
dán is én vittem Déliát – mondta 
büszkén az apuka. 

Fotón és vásznon imádják városukat

A babák üzenik: A szívedhez közel lenni jó!
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Hagyományosan október 
23-án délután 3 órakor nyílik 
az egyik legrangosabb hazai 
fotós seregszemle, a XIII. Alföl-
di Fotószalon. A Szentesi Mű-
velődési központ és a Szentesi 
Fotókör pályázatára évről-évre 
magas művészi igényű képe-
ket küldenek be, a zsűri mindig 
nehéz helyzetben van. 

– Az Alföldi Fotószalon az 
1980-ban indult Csongrád me-

gyei fotós seregszemle folytatá-
sa, két év múlva három megye, 
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
regionális fotókiállításaként csi-
náltuk meg, majd a 90-es évek 
közepén, amikor nagyon sok ki-
állítási lehetőség megszűnt, úgy 
döntöttünk, hogy Alföldi Fotó-
szalon néven visszük tovább, hi-
szen nálunk adott volt a hely, 
ahol meg tudjuk rendezni. Kez-
detben erről a területről, később 
már az egész országból lehetett 
pályázni. Mostanában már kül-

földről is küldenek képeket – tud-
tuk meg Nagy Istvántól, a rende-
ző fotókör vezetőjétől. 

Az idei kiírásra 64 szerző 285 
fotója érkezett be, a zsűri általá-
ban 60 kép körüli anyagot fogad 
el a kiállításra. Természetesen a 
Szentesi Fotókör sem hiányoz-
hat az Alföldi Fotószalonról, töb-
ben is neveztek közülük a pályá-
zatra. Nagy István meglátása az, 
hogy az országban már nagyon 
sok digitális fotópályázatot hir-
detnek, amikre a fotós otthon-
ról, számítógéppel fel tudja tölte-
ni a képeit, ide viszont az eredeti 
művészeti alkotást, azaz a képet 
kell elküldeni, ez némelyeket el-
rettenthet a pályázástól. Ugyan-
akkor vannak nagyon jó képek, 
sokan küldenek keretezett képe-
ket, amelyek már kész műalkotá-
sok, nekik fontos, hogy ilyen mó-
don jelenjenek meg, magyarázta 
Nagy István.

A szervezők minden évben el-
ismert szakembereket, ezúttal Il-
lés Barna budapesti, Szamódy 
Zsolt Olaf tatabányai és Varga Ta-
más debreceni fotóművészeket 
kérték fel a pályamunkák elbírálá-

sára. A zsűrizés október 6-án egy 
egész délelőttöt igénybe vett az 
ifjúsági házban, mely majd a tár-
lat helyszíne lesz. – Azért nehéz a 
dolgunk, mert alapvetően kétfé-
lék a képek: van egy archaizáló vi-
lág, amire valószínűleg a korábbi 
zsűri döntések ösztönzik a pályá-
zókat, de mondhatom azt, mert 
tavaly is zsűriztem, azért dön-
tünk ezek mellett, mert vizuálisan 
még mindig érdekesebbek, mint 
a másik világ, a digitális képek –
mondta Illés Barna fotóművész 
lapunk érdeklődésére. – Nem a 
digitális technikával van baj, ha-
nem azzal, hogy elképesztő utó-
munka van rajtuk. Grafikákká te-
szik a fotókat. Így valóban nehéz 
a szelektálás. 

Illés Barna azoknak a képeit ke-
resi, akik hagyományos értelem-
ben gondolkodnak. - A klasszikus 
fotográfia mintha eltűnt volna. 
Most tudok ilyet mutatni: ott van 
öt darab, fekete-fehér, filmre ké-
szült, kézi nagyítású fotó, amiben 
nincs manipuláció, vagy ott egy 
másik, ami megidézi számom-
ra a 70-es, 80-as évek magyar 
fotóművészetét. Miért nem le-
het 2017-ben több ilyen, amikor 
unikumnak számít, amikor sen-
ki nem csinálja? – kérdezte. – En-
gem nem zavar, ha valaki digitális 
eszközöket használ, csak fotó ma-
radjon az, amit csinál.

A különlegeset kereste 
az Alföldi Fotószalon zsűrije

ANGOL tanítás 2000ft/óra kezdő 
szinttől a haladóig. Telefon: 30/663-
6293

KÉTSZOBÁS, összkomfortos 
családi ház, melléképülettel, garázs-
zsal, nagy udvarral eladó. Ugyanitt 
kétfunkciós modern szoba WC eladó. 
Telefon: 30/876-6113. 

TÖRPE-SNAUZER kiskutyák el-
adók. Telefon: 30/547-2341.

KIADÓ garázst keresek hosszú 
távra az Új utca környékén. Telefon: 
30/312-8472. 

ÚJSZERŰ vaskandalló (SER-
VANT), patentozó és gombbehúzó 
tartozékokkal eladó. Telefon: 30/64-
0701

1 HL szilva cefre eladó. Telefon: 
63/322-369

ELADÓ kis ház nagy kerttel. Tele-
fon: 30/713-6909

MARSHALL gitárerősítő (valvest-
ate 8020), 20 watt, 25000 Ft.- ért eladó.  
Telefon: 20/312 4978

SZENTESEN, a Kisérben össz-
komfortos új építésű ház eladó. Tele-
fon:30/553-6075

KEREKES járókeret eladó. Tele-
fon:63/312-911

MALACOK eladók. Telefon: 
30/515-6033

IDŐS gondozást vállalok. Telefon: 
30/440-0962

75 éves férfi özvegyasszonyt ke-
res élettársnak. Vidám természetű 
vagyok, nem dohányzom, családom 
nincs. Szeretetben együtt élni. Szabó 
Sándor, Horváth M. u. 12.

ELEKTROLUX márkájú 225 lite-
res hűtőláda eladó. Tel.: 63/321-184

IRODÁNAK vagy műhelynek rak-
tárnak alkalmas üzlethelyiség a felső 
párton kiadó. Légelszívóval, légkon-
dicionálóval, radiátoros gázfűtéssel, 
szociális helyiségekkel,ipari árammal. 
Érdeklődni délután18 óráig. Telefon: 
30/308-1626

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

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

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

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

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

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

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

ÜSTHÁZ üsttel, Robi-52 rotációs 
kapa tartozékokkal-vízszivattyú, fű-
nyíró,önjáró kerék üvegballonok (10-
50 literig) eladó. Tel.: 30/326-4727

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

SZENTES központjában, csendes 
utcában igényesen felújított, 70m2-es 

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

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

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Hétfő42.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Karalábéleves,
Paprikás sertésszelet, 

galuska köret

Hamisgulyás
Zöldbabfőzelék, 
grill csirkecomb

Citromos zöldségleves,
Rakott karfiol

Eperkrémleves
Rántott hal, 

petrezselymes rizs

Lencsekrémleves
Pulykacomb póréhagyma- 
mártásban, zöldséges rizs, 

fejes saláta rouefort öntettel, 
gyümölcskrémes

Húsleves,
Tejfölös párolt marhaszelet, 

burgonyapüré, csemegeuborka,
kókuszkocka

Almaleves
Hortobágyi palacsinta, 

paprikás mártás, 
csemege uborka

Karfiolleves,
Csirke szárnyak szezámmagos

bundában, steak burgonya, 
csípős paradicsommártás

Frankfurti leves
Csokis gombóc

Zöldbableves,
Töltött libanyak, petrezselymes 
burgonya, házi vegyes saláta,

gránátalmás kocka

Gombaleves,
Csirkemell vajban párolva, 

tavaszi köret,
csokis fánk 

Májgaluskaleves,
Békési húsos tál, 

házi vegyes saláta,
Ízes palacsinta

Szárnyasaprólék leves,
Töltött paprika, 

főtt krumpli

Csirágkrémleves,
Sertésszelet Budapest módra, 

vegyes köret, 
káposztasaláta

Fokhagymakrémleves
Székelykáposzta

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

F izessen elő!
Az éves előfizetés csak 7800 Ft!
szentesiélet

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

A Szex és New York Carrie Brad-
shaw-jától tudjuk, hogy egy hölgy 
gardróbjának legfontosabb része 
a cipőgyűjtemény. De vajon mit 
árul el rólunk a kedvenc lábbelink? 

Mennyire színes az egyénisé-
günk?

A lábon hordott színek arról 
árulkodnak, mennyire fantáziadús 
az egyéniségünk. Vigyázat, ezút-
tal nem az a kérdés, milyen színű 
a kedvenc darabunk, hanem az, 
hogy hogyan harmonizál az ép-
pen viselt lábbelink színe az öltö-
zékünkkel.

– Azonos színű, a ruhával szin-
te összeolvadó lábbeli: Ez az össze-
állítás arról árulkodik, hogy viselő-
je szeretne elrejtőzni, beleolvadni 
a tömegbe. (Persze ha mindez ne-
onzöld, akkor valószínűleg pont az 
ellenkezője, a feltűnéskeltés a cél!)

– Élesen eltérő színű cipő: Az üze-
net egyértelmű: „Itt vagyok, figyel-
jetek rám!” Aki rendszeresen vá-
lasztja ruházatának komplementer 
színeit a lábára, az színes, fantázi-
adús, kreatív és sokoldalú ember 
benyomását szeretné kelteni.

– A ruházatnál néhány árnya-
latnyival sötétebb vagy világosabb 
cipő: „Ügyelek a részletekre, sze-
retem a finoman adagolt arányo-
kat!” – sugallják a külvilágnak ezzel 
a választással a precíz, összeszedett 
egyéniségek.

– A klasszikus barna vagy fekete 
cipők viselői a konzervatív értékek 
és az egyszerűség mellett teszik le 
voksukat.

Lelki páncélunk a lábbeli anyaga
A jól megválasztott cipő anyaga 

második bőrként simul a lábfejre, 
megvéd bennünket az utca szeny-
nyétől, átvitt értelemben ugyanígy 
védi lelkünket a napi gondoktól.

Mit árul el rólad a cipőd?

– Vastag bőr: Minél vastagabb 
egy cipő anyaga, annál vastagabb 
falat képez lelkünk és a külvilág 
között. A kérdés csak az, miért van 
szükségünk erre a védelemre: véd-
telennek érezzük magunkat, vagy 
épp mi magunk készülünk táma-
dásba lendülni?

– Finom, leheletnyi bőr: Akinek a 
kedvenc darabja finom, puha bőr-
ből készült, már-már „áttetsző”, 
bátran vállalja önmagát. Az ilyen 
nő általában nőies és nyílt, míg a 
vékony anyagú férficipő viselője 
természetes, ösztönös férfiasságá-
ra enged következtetni.

– Műbőr: A technikai fejlődés 
vívmánya hermetikusan zárja el a 
bőrt, s ugyanígy a lelket is. Akinek 
műbőrből készült a kedvenc ci-

pője, az szereti kontrollálni, hogy 
mennyit enged magához közel a 
külvilágból.

– Szövet: A szövetcipő rugal-
masan követi a láb mozgását, s 
ugyanilyen rugalmasan engedi át, 
vagy épp zárja ki a személyiségből 
a külvilágot. Akinek szövetből ké-
szült a legkedvesebb lábbelije, az 
jó emberismerő, pontosan tudja, 
ki az, akit közel engedhet a lelké-
hez, s ki az, akivel vigyáznia kell, 
mert váratlanul hátba támadhatja.

Forrás: NLC

RENDI
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Tepsis karfiol
Hozzávalók: 80 dkg karfiol, 5 

dkg vaj, 2 ek liszt, 2 dl tej, 1 tk pi-
rospaprika, 1 tk só, 1 mokkáska-
nál törött fehérbors, késhegy-
nyi őrölt borókabogyó, 1 csokor 
petrezselyemzöld, 1 csokor zöldhagyma (szárával együtt), 10 dkg re-
szelt füstölt sajt, 2 db tojás, 2 dl tejföl.

Elkészítés: A karfiolt megtisztítjuk, rózsáira szedjük. A vajat habzá-
sig hevítjük a liszttel, majd a melegített tejjel felöntve, folytonos ke-
verés közben sűrűre főzzük. Ezután belekeverjük a pirospaprikát és 
az összes fűszert, a megtisztított, nagyon vékony karikákra vágott 
zöldhagymát a zöldjével együtt, valamint a reszelt sajtot. Hagyjuk 
langyosra hűlni, végül simára keverjük a tejföllel és a nyers tojások-
kal. A nyers karfiolrózsákat lapos tűzálló tálba vagy tepsibe terítjük, 
és a sajtos-tojásos keveréketráöntjük úgy, hogy az lehetőleg elfed-
je az összes karfiolt. Az edényt beborítjuk alufóliával. A karfiolt elő-
melegített forró sütőben 30 percig pároljuk, végül az alufóliát levé-
ve, pirosra sütjük.

Született:
Gergely Gábornak és Rácz Eri-

kának (Szentes, Horváth Mihály 
u. 4. B. lph. 2/8.) Bogdán (képün-
kön), Szőke Ádámnak és Kurucz 
Katalinnak (Szentes, Deák Ferenc 
u. 74.) Bence, Stabarecz Zoltán-
nak és Szabó Brigittának (Szen-
tes Törs Kálmán u. 21/B.) Gréta, 
Sándor Jánosnak és Kis Tündé-
nek (Csongrád, Pajtás u. 2.) Fan-

ni, Lakatos Krisztofernek és Jó-
nás Kittinek (Csongrád, József 
Attila u. 1/A) Fernanda Dzsenifer, 
Kovács Attilának és Gál Laurának 
(Csongrád, Vörösmarty u.4/A) 
Attila, Fekete Józsefnek és Varga 
Anitának (Csongrád, Bethlen Gá-
bor u. 8.) Bella nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Lucze János (Szentes, Men-

tettrét tanya 37.) és Lakatos Ilo-
na Beatrix (Szentes, Bocskai utca 
29.). Bárdos Péter Dénes (Péter-
vására, Béke u. 20.) és Deák Ber-
nadett (Szentes, Vásárhelyi út 
93.)

Elhunyt:
Halmai Béla György (Szen-

tes, Új u. 5 2/13), Matus Istvánné 
(Szentes, Apponyi tér H ép. 2 lph. 
2/5), Sajtós Jánosné (Szentes, 
Deák F. u. 65.), Lantosné Palásti 
Edit Katalin (Csongrád, Hóvirág 
u. 26.), Tóth Imréné (Csongrád, 
Gyöngyvirág u. 7-9.), Kiss Árpád 
Attila (Csongrád, Tanya 609.), 
Valkai Ferenc, (Nagytőke, Belter 
Tanya 3.) 

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: október 16-23-ig Dr. Weiss Patika (Szen-
tes, Rákóczi F. u. 71.) hétfőtől-péntekig 7.30-19 óráig, szomba-
ton 7.30-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 
70/536-5139

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

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:
Október 16-20.

Hétfő
A menü: Legényfogó leves,

Pásztortarhonya
B menü: Szilvásgombóc leves,

Rántott csirkemáj, zöldborsófőzelék
Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta

Kedd
A menü: Grízgaluskaleves,

Tüzes sertésfalatok, sült burgonya
B menü: Hamis gulyásleves,

Bolognai lasagne
Napi desszert: Vargabéles

Szerda
A menü: Lencseleves virslivel,

Fasírt, kelkáposzta főzelék
B menü: Fűszeres almaleves,

Dónáti csirkemell, tészta
Napi desszert: Gundel palacsinta

Csütörtök
A menü: Tojásos leves,

Karaj sokmagvas bundában, zöldsé-
ges rizs

B menü: Zöldbableves, 
Zúzapörkölt, nokedli

Napi desszert: Francia mákos piskóta
Péntek

A menü: Húsleves cérnametélttel,
Lecsós sertésszelet, tészta

B menü: Csirkebecsinált leves, 
Sült csirkecomb, hagymás tört burgonya

Napi desszert: Gyümölcsrizs

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

KOS Ez a hét nem lesz 
egyszerű, ott állsz a sla-
masztika kellős közepén. 
Veszekedés, bosszúság és 
akadályok adódhatnak szinte egész 
héten. 

BIKA Most sok szeren-
csés találkozásban lehet ré-
szed, és ezek tovább segítik 
majd életed sorát. Ezen kí-
vül újra meg tudod határozni céljaid.

IKREK Rengeteg a te-
endőd, és a sok mun-
ka miatt könnyen kap-
kodóvá, dekoncentrálttá 
válhatsz. Pedig a számonkérést nem 
úszod meg, ha valamiben lemaradsz.

RÁK A hét kritikusan kez-
dődik. Nagy terveid vannak, 
de ezek előmozdításához 
szokatlanul keménynek és 
törtetőnek kell bizonyulnod.

OROSZLÁN A társkap-
csolatodban, vagy úgy 
általában a kapcsolata-
idban a szokásosnál erő-
sebb érzelmi konfliktu-
soknak lehetsz kitéve. Nem ártana, ha 
megfigyelnéd önmagad is ilyen hely-
zetekben.

SZŰZ A hét első fele zű-
rösnek tűnik, sok új kihívás-
sal kell megküzdened. Több 
pénzt szeretnél, és maga-
sabb pozícióba törnél, de egyelőre 
nem tudod, merre indulj el.

MÉRLEG Szerdáig vi-
szontagságosan alakul-
nak a napjaid, ám aztán 
kiderül az ég feletted! Las-
san enyhülni látszanak 
azok a munkahelyi feszültségek. 

SKORPIÓ Egy izgalmas 
időszak kezdődik most el 
számodra: a Jupiter a sze-
rencse bolygója kedden 
belép a jegyedbe, és egy 
évig ott is marad.

NYILAS Tele vagy ener-
giával és magabiztosság-
gal. Jó időszak ez arra, 
hogy előtérbe told ma-
gad a munkahelyeden. 
A feladataiddal gyorsan és jól végzel, 
tégy róla, hogy ezt a főnökeid is észre-
vegyék!

BAK Hétfőtől szerdáig 
sajnos minden megtörtén-
het, egy ártalmatlan vitá-
ból nagy veszekedés kere-
kedhet, vagy hivatásodban kerül sor 
hatalmi és konkurencia harcokra.

VÍZÖNTŐ Nehéz most bi-
zonyos kényes kérdéseket 
megbeszélni a kedvesed-
del. Makacs, de nem jobban, 
mint te.

HALAK Most meg kell 
tanulnod bánni az érzel-
mekkel, akár a sajátoddal, 
akár másokéval.

HOROSZKÓP
Október 13-19.

Burgonya 90-130 Ft/kg, új répa 100-
200 Ft/cs, gyökér 450-650 Ft/kg, zeller 
150-200 Ft/db, petrezselyem 80 Ft/cso-
mó, kapor 100 Ft/cs, hegyes erős pap-
rika 80 Ft/db, fehér paprika 250-350 
Ft/kg, paradicsom 550-650 Ft/kg, vö-
röshagyma 150-180 Ft/kg, lilahagy-
ma 350 Ft/kg, fokhagyma 1800 Ft/kg, 
tojás 35-38 Ft/db, piros retek 200 Ft/cs, 
fekete retek 250 Ft/cs, fürtös uborka 
400 Ft/kg, kígyóuborka 400 Ft/kg, salá-
ta 200 Ft/db, kelkáposzta 280-350 Ft/
kg, fehér káposzta 200-250 Ft/kg, lila-
káposzta 300-350 Ft/kg, tök 100-150 
Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-600 
Ft/kg, padlizsán 400 Ft/kg, cukkini 450 
Ft/kg, patisszon 450 Ft/kg, citrom 670 
Ft/kg, karfiol 450 Ft/kg, karalábé 200 
Ft/db, alma 200-250 Ft/kg, banán 250-
480 Ft/kg, főzni való kukorica 80 Ft/db, 
sárgadinnye 250-350 Ft/kg, szőlő 350-
400 Ft/kg, eltenni való dinnye 150-250 
Ft/kg, sült tök 550 Ft/kg, mák 1500 Ft/
kg, dióbél 2500 Ft/kg, csíramálé 220 Ft, 
birsalma 200-300 Ft/kg, karfiol 250 Ft/
kg. sütőtök 100 Ft/kg.

PIAC

Családi 
események
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Labádi Lajos

Az elmúlt héten a Szen-
tes Városi Könyvtár és a Szen-
tes-Csongrád Rotary Club közös 
rendezvényén vetítéssel egybe-
kötött előadás hangzott el „Első 
világháborús emlékhelyek váro-
sunkban” címen. A téma iránti ér-
deklődést jelezte, hogy a közös-
ség köréből többen elbeszélték 
nagyszüleik emlékeit a „nagy há-
borúról”. Az alábbiakban a Szen-
tesen található katonai emlék-
helyeket vesszük számba. 

A helyi hatóságok kimutatá-
sa szerint a háború kitörésétől, 
1914 júniusától 1917 júniusáig 
összesen 9200 szentesi teljesí-
tett katonai szolgálatot. Ezek kö-
zött szép számmal akadtak olya-
nok, akiket többször leszereltek, 
majd újra behívtak. A szentesi 
emberveszteség – köztük az el-
esettek, eltűntek, a fogságban 
szerzett betegség következté-
ben meghaltak – összlétszáma 
elérte az 1200–1300 főt. Emlékü-
ket számos katonasír, több em-
léktábla, emlékmű és a Hősök 
Erdeje őrzi városunkban, meg-
örökítve az elesettek neveit is.

Elsőként az egyéni hősi sírok 
jelentek meg a különböző egy-
házfelekezetek temetőiben. Szá-
muk 1915-től egyre szaporodott, 
egyenes arányban a mindinkább 
kiterjedő hadieseményekkel. Az 
érintett személy elestéről szó-
ló hivatalos értesítés megérke-
zése után egy szerény küllemű 
ideiglenes kőkeresztet állítottak 
a temetőbe, amelyen csupán a 
hősi halott neve és halálának év-

száma szerepelt. Amelyik család 
megtehette, hazahozatta a távo-
li országokból szerette földi ma-
radványait, és utólag a családi 
sírboltban helyezték örök nyu-
galomra. A díszes síremlék mel-
lett általában meghagyták a pu-
ritán kőkeresztet is. Példa erre a 
Református Középtemetőben 
található Ónodi Szabó család 
feketemárvány síremléke, rajta 
ifj. Ónodi Szabó Géza tartalékos 
honvéd főhadnagy nevével, aki 
32 éves korában hősi halált halt 
az orosz harctéren 1915. má-
jus 17-én. Kicsit távolabb talál-
ható Kúti Ferenc református ta-
nító családjának síremléke, aki 
a világháború kitörésekor az el-
sők között vonult be kadétjelölt-
ként. A galíciai harctéren kapott 
sebesülés következtében 1915. 
augusztus 7-én hunyt el Sátoral-
jaújhelyen, a katonai kórházban. 
Mindössze 31 éves volt. Család-

ja hazahozatta holttestét. A 100 
éve állított ideiglenes keresztek 
egyelőre még mindkét helyen 
láthatók.

A háborút követő években va-
lamennyi egyházi felekezet em-
léket állított hősi halottainak. A 
görögkeleti egyház szépen ren-
dezett katonai parcellát létesí-
tett, minden elesettnek külön 
keresztet állítva (1920/21). A Kál-
vária-temetőben 1923-ban em-
lékmű készült a katolikus hősök 
neveinek feltüntetésével. A Re-
formátus Alsó-temetőben és a 
Hékédi-temetőben ugyancsak 
elkülönített sírkertbe helyezték 
el a nagy háború áldozatait. 

Az I. világháborús emlékhe-
lyek sorában fontos hely illeti 
meg a zömmel egyházi kötődé-
sű emléktáblákat, amelyek tar-
talmazzák az elesett hősök neve-
it. Időrendben haladva, elsőként 
kell szólnunk a zsidó hősök em-

léktáblájáról, amelyet 1921-ben 
eredetileg a zsinagógában he-
lyeztek el (ma az izraelita teme-
tő melletti cinteremben látha-
tó). Az evangélikus hősök neveit 
megörökítő emléktábla a temp-
lom előterében látható, amely-
hez 1926-ban Koncz Antal helyi 
szobrászművész készített sze-
cessziós stílusú díszkeretet. A gö-
rögkeleti háborús hősök neveit 
tartalmazó fekete márványtáb-
lát 1927-ben helyezték el főtéri 
műemlék templomukban. Már 
nem látható ugyan, de 1930-ban 
emléktáblát kaptak a városháza 
folyosóján a város elesett főtiszt-
viselői. A Szentesi Ipartestület 
1939-ben márvány emléktáb-
lával emlékezett meg az elesett 
iparos hősökről, amely ma az 
Arany János utcai székházuk bel-
ső udvari homlokzatán látható, 
szépen felújítva. Említést érde-
mel még az I. világháborúban 
elesett gimnazisták emléktáblá-
ja, amelyet egykori osztálytársa-
ik állítottak 1940-ben. 

A város két legjelentősebb 
emlékhelyéről: az Erzsébet-té-
ren 1926-ban felállított, Pásztor 
János által készített I. világhá-
borús emlékműről, valamint az 
Ormos Imre műkertész által ter-
vezett „Hősök Erdejéről” koráb-
ban már többször írtunk, ezért 
nem szerepelnek jelen közlemé-
nyünkben. (A fenti emlékhelyek 
felkeresésére kerékpárral lehe-
tőség lesz október 14-én. Indu-
lás 14 órakor az Erzsébet tértől. 
Útikalauz Lantos Imre, a múzeum 
munkatársa.)

Első világháborús emlékhelyek városunkban

Darók József

Világvégék jönnek és mennek 
korunkban, így érdekes felfede-
zés, hogy már Sir Arthur Conan 
Doyle (1859-1930) is foglalko-

zott a témával. A jól ismert de-
tektív, Sherlock Holmes alak-
jának megalkotója a logikát, s 
a rejtélyeket itt sem nélkülözi, 
egy korai sci-fi kalandtörténetet 
írt, mellyel garantáltan a könyv-
höz szögezi az olvasót. Méregö-
vezet című kisregénye egy bé-
kebeli korban, a századfordulós 
Angliában követi egy maroknyi 
túlélő napjait egy vidéki kúrián. 
Az elveszett világ című regény 
hősei – Challenger és Summer-
lee professzorok, Lord Roxton 
és Malone, a riporter térnek visz-
sza, ezúttal nem dinoszauruszok 
fennmaradt példányai elől me-
nekülnek Dél-Amerika erdeiben, 
hanem a Földet elárasztó mér-

gező gázokkal szemben igye-
keznek életben maradni. Chal-
lenger hívására a professzor 
házában gyűlnek össze, s mind-
egyiküknek egy-egy oxigénpa-
lackkal kell érkeznie. Challenger-
nek ugyanis van egy előérzete, 
melyet tudományosan meg is 
alapozott, azaz megfigyelé-
sei szerint a levegőt órákon be-
lül valahonnan a világűrből ter-
jengő éter fertőzi meg, mely az 
emberiség teljes kipusztulását 
eredményezi. A baljós esemé-
nyek csakhamar be is következ-
nek, s csak az oxigénnel dúsított 
szobában megbúvó kis csapat 
vészeli át ideiglenesen a méreg-
övezetet. A kisregény legdráma-

ibb pontján elcsüggedt hőseink 
már arra jutnak, nem várják ki 
végzetüket, inkább önszántuk-
ból meggyorsítják az elkerülhe-
tetlent. Azonban egy végképp 
nem várt, hatalmas fordulat kö-
vetkezik be…

A világméretű pusztulásnak 
ugyan csupán igen kis részével 
szembesülnek londoni „kataszt-
rófatúrájuk” során a főhősök, de 
– teljesen jogosan – felmerül 
bennük: Élhetnek-e így tovább? 
Lehetséges létezni egy halott 
világban? A néhol valóban foj-
togató légkörű kamaradráma 
morális kérdéseket feszeget, pél-
dául: mi vagyunk a világért, vagy 
a világ van értünk?

Könyvajánló: Méregövezet 
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Ha szereted az éle-
tet, ne vesztegesd az időt, mert az idő 
maga az élet”. (Bruce Lee)

Múlt heti nyertesünk: Antal András és 
Antal Bianka. Nyereményük a Szentesi 
Üdülőközpont családi belépője. Ezen a 
héten a Zene-Világ-Zene sorozat október 
20-i Szvorák Katalin koncertjének páros 
belépőjét sorsoljuk ki.

Vízszintes: 1. Oscar Wilde ír költő, író, drá-
maíró gondolatát idézzük (folytatás a függő-
leges 39. számú sorban.) 13. Japán író (Abe 
Kimifusza). 14. Japán nagyváros Honsú szi-
getén. 15. Az egyik oldal. 16. Budapest egyik 
kerülete. 18. Patkó közepe! 19. Skoda-mo-
dell. 20. Az Ezerjó városa. 21. Konkurens 
(versenytárs) vállalatok írásbeli vagy szóbeli 
megállapodása az egymás közti verseny kor-
látozására. 24. Ánizzsal és egyéb fűszerekkel 
ízesített égetett szesz, Görögország és Cip-
rus eredetvédett nemzeti itala. 25. Végte-

len égalj! 27. A fenyőléc is ez a Tüzép telepe-
ken. 28. Izraeli légitársaság. 29. Veszekedő. 
34. Szappanmárka. 36. Központi égitest. 38. 
Diós béles! 39. Férfiak, angolul. 40. Orvos. 41. 
Ókori görög piactér. 43. Oregon állam fővá-
rosa. 45. Kanadai metal-Band. 47. Egy eltérő 
alkalommal. 49. Rezget, lötyköl. 51. Sajtfé-
leség. 53. Germánium vegyjele. 54. Elmélet, 
fogalom. 56. Gléda. 57. USA-állam. 60. Ken 
Loach rendezte angol filmdráma. 61. Enni-
valóim. 64. Vízben élő kopoltyús. 66. Kémiai 
vegyülete, altatószere. 67. Lakoma. 68. Ma-
gas, daliás. 69. Göngyölegsúly. 71. Európai fi-
zetőeszköz. 73. Növény elszáradt szára. 75. 
Sír, népiesen.

Függőleges: 1. John Osborne drámája. 2. 
Zászló. 3. … fakó – Bercsényi Miklós híres-
sé vált mondata az 1707-es ónodi országy-
gyűlésen. 4. Isten, angolul. 5. Feszítőeszköz. 
6. Pápai fejdísz. 7. Valamely dallamot hang-
jegyekben leír. 8. A főváros szíve, röviden 
(szleng). 9. Zóna eleje! 10. … Szófia – isz-

tambuli székesegyház. 11. Félig-meddig po-
puláris! 12. Egy spanyol szigeten él. 17. Ab-
lakkeret! 19. Írel egynemű hangzói. 22. MOL 
elődje. 23. Szovjet hordozórakéta volt. 26. Tó, 
olaszul. 28. Áhítozik, sóvárog. 29. Ilyen csa-
var is van. 30. Becézett Anikó. 31. Oscar-, Gol-
den Globe-, valamint tizenötszörös Gram-
my-díjas angol énekesnő, zenész-dalszerző. 
32. Kiütéses győzelem. 33. Országos kompe-
tenciamérés rövidített neve. 35. Író, újságíró, 
muzeológus, az Aranykoporsó szerzője. 37. 
… iacta est – A kocka el van vetve. 39. Az idé-
zet folytatása. 41. Félsziget az Antarktiszon. 
42. Nyári betakarító munkást. 43. A varjúfé-
lék családjába tartozó madár. 44. Csongrád 
megyei város. 46. Máltai, spanyol, luxembur-
gi és izraeli gépkocsik jelzése. 48. Óhaj, só-
várgás. 50. Határok nélküli Bábel! 52. Hová? 
Mely irányba? 55. Szóváltás, perpatvar. 58. 
Hosszú … engedett szöveg. 59. Vizsgál, elle-
nőriz. 62. Felül a közepén! 63. Ilyen hamar? 
65. Farmermárka. 67. Jerry társa a rajzfilmso-
rozatban. 70. Rénium vegyjele. 72. Tiszaug 
vége. 74. Szolmizációshang. 76. Papírra vet.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 39. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Október 16-22.
Hétfő – Zöldbableves,
A menü:  Kukoricás, hagymás 

csirkemell csík, 
rizsköret

B menü:  Lecsós virsli, tarhonya
C menü:  Csáky töltött borda, 

rizsköret, savanyúság
Kedd – Daragaluska leves,
A menü:  Zöldborsó főzelék
B menü:  Mézes-chilis 

csirkeszárny és comb, 
burgonya, savanyúság

C menü:  Holstein szelet, 

burgonya, savanyúság

Szerda –  Magyaros 
burgonyaleves,

A menü:  Sertéspaprikás, 
galuska

B menü:  Csirkemáj rizottó, 
savanyúság

C menü:  Kolbászos töltött 
borda, vegyesköret, 
savanyúság

CSütörtöK –  Fokhagyma- 
krémleves,

A menü:  Gombás töltött borda, 
vegyesköret, 
savanyúság

B menü:  Dubarry 
sertésszelet, 
vegyesköret, 
savanyúság

C menü:  Rántott sajt, 
rizsköret, 
tartármártás

PénteK – Legényfogó leves,
A menü:  Sonkás tészta
B menü:  Morzsás nudli
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, 
savanyúság

Szombat – Almaleves
Cigánypecsenye, rizsköret, 
savanyúság

VaSárnaP – Húsleves,
Sajtos-sonkás töltött 
csirkemell, héjas burgonya, 
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

Villámgyorsan három baj-
noki mérkőzést is lejátszott 
a Metalcom Szentesi VK férfi 
vízilabda csapata. A mieink 
hazai medencében meglepő-
en szoros mérkőzést zártak az 
Eger ellen, az OSC-től és a Mis-
kolctól viszont simán kikaptak 
Somogyi Balázsék. Mindhárom 
találkozó a papírformát hozta, 
október 21-én a Szeged ellen 
viszont már be kellene gyűjte-
ni a bajnoki pontokat.

6-4-re kikapott a bajnoki nyi-
tányon az Eger együttesétől a 
Szentes, ennek ellenére nem 
akadt olyan hazai néző, aki elé-
gedetlenül távozott volna a lige-
ti uszodából. A mieink végig fe-
gyelmezetten vízilabdázva, jól 
védekezve tartották hat gólon 
a klasszisokkal érkező egrieket. 
Pellei Csaba a két kapus, Meixner 
és György teljesítményét illetve 
a hatékony védőmunkát emel-
te ki a találkozó után, Dabrowski 
Norbert, a vendégek edzője pe-
dig gratulált a Metalcom jó játé-
kához. 

Az OSC elleni idegenbeli ösz-
szecsapáson már nagyobb kü-
lönbség rajzolódott ki a két 
együttes között, a hazaiak 13-4-
re nyertek úgy, hogy az első ne-
gyedet követően már 5-0 állt az 
eredményjelző táblán. – Nincs 
mit szépíteni, elrontottuk az 
első nyolc percet – mondta la-
punknak Pellei Csaba, a Metal-
com vezetőedzője. –  Az első 
fordulóban elszenvedett vere-
séget követően nekünk rontott 
az OSC, érezhető volt, hogy bi-
zonyítani szerettek volna, hogy 
csak kisiklás volt a kudarcuk. A 
hátralévő három negyedet vi-
szont vállalhatóan hoztuk le, 
8-4-re kaptunk ki a mérkőzés 
ezen szakaszában. A tizenhá-
rom kapott gól idegenben nem 
rossz az OSC ellen, a négy lőtt 
gólunk viszont kevés.

A mérkőzésen a könyökprob-
lémákkal küzdő Vörös Viktor 
nem szállt medencébe, hiánya 
érezhető volt, hiszen így a talál-
kozón nagyon kevés ítéletet ka-
pott a Szentes a center pozíció-
ból. 

A Miskolc elleni összecsapást 
a hazaiak kérésére egy nappal 
előrébb hozták, így már ked-
den medencébe szálltak a csa-
patok. A derbin nem született 
meglepetés, a nemzetközi ku-
paszereplés előtt álló miskolci-
ak magabiztosan, 12-5-re nyer-
tek a Metalcom ellen. A szentesi 
találatokon Palotás és Nagy Már-
ton (2-2), valamint Pellei Frank 
osztoztak. - Rendkívül nehéz so-
rozaton vagyunk túl, hiszen az 
Egerrel, az OSC-vel és a Miskolc-
cal is játszottunk - nyilatkozta 
Pellei Csaba a sportnapilapnak. - 
Nem tagadom, ennél azért töb-

bet és jobbat vártam csapatom-
tól. A miskolciak más célokért 
küzdenek, van különbség a fe-
lek között, a látottak alapján reá-
lis eredmény született. Sok sikert 
kívánok a Miskolcnak a nemzet-
közi kupában való szerepléshez.

A Szentes legközelebb októ-
ber 21-én száll medencébe, a 
megyei rangadót, a Szeged el-
leni derbit ekkor játsszák a lige-
ti uszodában.

Sebők Tamás

Október 6. és 8. között, im-
máron 22. alkalommal ren-
dezték meg Olaszországban a 
junior teniszezők Masters ver-
senyét, amelyre korosztályon-
ként az idei év legjobb 8 euró-
pai versenyzőjét hívták meg.

Ezen a versenyen korábban 
olyan nevek is feltűntek, mint 
Rafael Nadal, Andy Murray, a höl-
gyeknél pedig Simona Halep, va-
lamint Agnieszka Radwanska is. 
Ebben az évben Drahota-Sza-
bó Dorka, a Horváth Mihály Gim-
názium tanulója is kvalifikálta 
magát, mégpedig a 4. legered-
ményesebb U16-os európai te-
niszezőként. Dorka idén ugyan-
is három egyéni és két páros 
európai tornagyőzelmet is be-
gyűjtött, 42 egyéni nemzetközi 
mérkőzéséből 35-öt megnyert, 
mindössze 7 mérkőzést vesztett.

A Reggio di Calabriában meg-
rendezett korosztályos mester-

versenyen Drahota-Szabó Dorka 
és Kovács Zita alsóházi döntő-
je volt a magyar delegáció utol-
só mérkőzése. A viadal előtt sen-
ki sem számított arra, hogy a 
két lány egymás ellen mérkő-
zik, arra pedig végképp nem, 
hogy erre a találkozóra az utol-
só napon kerül sor. A papírforma 

szerint ugyanis a helyezése és 
egész éves teljesítménye alap-
ján Zitát az U16-os elődöntőbe 
lehetett várni, ahová az elvesz-
tett első pénteki mérkőzése vág-
ta el útját, Drahota-Szabó Dor-
ka pedig a későbbi győztes, a 
tornát uraló francia Carole Mon-
net-től elszenvedett elsőkörös 
veresége miatt került az alsóház-
ba. A meglepetések sora ezzel 
nem ért véget, hiszen a házidön-
tőt végül a Szegeden edző Dra-
hota-Szabó Dorka nyerte meg 
7-5, 6-2-re. Ezzel szépített kettő-
jük mérkőzésarányán, korábban 
négyszer veszített, és csak egy-
szer nyert Zita ellenében.

Győzelmével Dorka az 5. he-
lyen végzett, vagyis a magyar 
csapat legjobb helyezését sze-
rezte meg. – Nagyon fura volt 
nekem ez a meccs. Sokat ját-
szottunk már egymás ellen, s 
bizonyára még fogunk is, de itt 
tényleg nem számítottunk rá. A 

legjobb játékomat hoztam, az 
első perctől kezdve fel tudtam 
pörögni, s mivel Zitát jól isme-
rem, tudtam, mit kell ellene csi-
nálnom. Mivel nagyon agresszí-
ven támad, a lehető legtovább 
próbáltam tartani a labdákat, és 
a fonákjára pörgettem. Okosan 
játszottam, és türelmes voltam. 
Utóbbi most hasznosnak bizo-
nyult. Bevallom nem nagyon iz-
gultam. Annyira örültem, hogy 
a legjobb nyolc európai játékos 
közé kerültem, hogy itt már nem 
gondolkodtam azon, mi követ-
kezik. Elégedett vagyok a három 
napos teljesítményemmel, hi-
szen a francia lány ellen én nyer-
tem a több játékot, mást nem 
tehettem. A másik két meccse-
met viszont nagyon jó játékkal 
hoztam – értékelte a hétvégét a 
sportoló.

Dorka sikeres felkészülését és 
versenyzését a Hunor Coop ki-
emelten támogatja.

Túl van a nehezén a Metalcom

Ötödik helyen a szentesi teniszkiválóság

METALCOM SZENTESI VK
– ZF EGER 4-6 (1-5)

A szentesi gólszerzők:
Somogyi Balázs, Werner Richárd, 

Nagy Márton (2)

A-HID OSC ÚJBUDA – METAL-
COM SZENTESI VK 13-4 (7-1)

A szentesi gólszerzők:
Werner Richárd, Tóth Gyula, 

Somogyi Balázs, Takács János

PANNERGY-MISKOLCI VC – ME-
TALCOM SZENTESI VK 12-5 (8-3)

A szentesi gólszerzők:
Nagy Márton (2), Palotás 
Gergely (2), Pellei Frank
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Hering Viktor

A férfiak után a hölgyek is 
elkezdik a bajnoki pontvadá-
szatot a vízilabdázók első osz-
tályában. A Hungerit-Szentesi 
VK együttese a nyitányon ha-
zai medencében fogadja az 
UVSE-Margitsziget együtte-
sét, a mérkőzést szombaton, 

18 órakor rendezik a Dr. Ré-
beli-Szabó József Városi Spor-
tuszodában. 

Felkészülési tornán vett részt 
az elmúlt hétvégén a Hunge-
rit-Szentesi VK női együttese, 
ahol három találkozón játszhat-
tak erős ellenfelekkel a mieink. A 
Dunaújváros, a BVSC és az UVSE 
elleni összecsapások az utolsó 

mérkőzések voltak a bajnoki rajt 
előtt, szombaton már élesben 
megy a küzdelem. – A felkészü-
lési tornának nem mi voltunk az 
esélyesei, három vereséget szen-
vedtünk, de így is hasznos volt, 
hogy játszhattunk komoly ké-
pességű, válogatott játékosok-
kal teletűzdelt gárdák ellen – 
mondta Vidumanszky László, a 
Hungerit vezetőedzője. – Ezek az 
együttesek más kategóriát kép-
viselnek, mint a jelenlegi Szen-
tes, a mi helyünk a középmezőny 
elején lesz, az Egerrel, a Szeged-
del és a Tatabányával játszunk 
majd fontos mérkőzéseket. Egy 
hónapja dolgozik együtt a társa-
ság, jelen pillanatban azzal fog-
lalkozunk, hogy saját magunkat 
felépítsük, mindenkinek megta-
láljuk a helyét a csapaton belül. 

Borzasztóan sűrű a progra-
munk, hiszen a szombati találko-
zót követően 18-án a Honvédot 
fogadja a Hungerit, majd 21-én a 
BVSC vendégei lesznek a lányok, 

25-én pedig Egerbe látogatnak. 
Három nappal később már a Ma-
gyar Kupa szentesi selejtezőcso-
portjának mérkőzéseit rendezik 
a ligeti uszodában, két nap alatt 
négy meccset játszik a Szentes, 
az Eger, a Tatabánya, a Szeged 
és a BVSC ellen. A sorsolás kifeje-
zetten jónak mondható, hiszen a 
másik ágon a Dunaújváros a Fe-
rencvárossal és a bajnok UVSE 
együttesével került egy csoport-
ba, így a mieink előtt adott a le-
hetőség az elődöntőbe jutás-
ra, hiszen a csoportokból az első 
kettő jut tovább.

Vidumanszky Lászlótól meg-
tudtuk azt is, hogy a felnőtt gár-
dában is szereplő ifjúsági játéko-
soknak még megterhelőbb lesz 
ez az időszak, hiszen a fentebb 
említett mérkőzések mellett az 
ifjúsági bajnokságban is helyt 
kell állniuk. Így lesz olyan vízi-
labdázó, aki két hét alatt tíz-ti-
zenkét összecsapáson száll majd 
medencébe, ami nem csak fizi-
kálisan, de mentálisan is meg-
terhelő lehet egy 17 éves játékos 
számára. 

Hering Viktor

Októberben rendezték vol-
na Mexikóvárosban a para-erő-
emelő világbajnokságot, ám a 
megnyitó előtt néhány nappal 
súlyos földrengés rázta meg az 
országot. Abban a helyzetben a 
nemzetközi szövetség nem te-
hetett mást, a vb elhalasztása 
mellett döntött. A szentesi Szta-
nó György is utazott volna Mexi-
kóba, ám a természet mindent 
keresztülhúzott. Azokban a na-
pokban még az sem volt biztos, 
hogy lesz-e egyáltalán világbaj-
nokság, és ha igen, melyik or-
szág rendezi meg azt? Nos, az-
óta eldőlt: a vb-t megrendezik, 
mégpedig változatlan helyszín-

nel, november 27-e és decem-
ber 7-e között Mexikóváros várja 
a parasportolókat. A viadal előtt 
csaknem egy héttel már útra kel 

a válogatott, hiszen kell az idő az 
akklimatizációra, és még néhány 
edzésnek is bele kell férnie a ver-
seny előtti pár napba. – Ponto-

san kidolgozott edzéstervünk 
volt, amit a világbajnokság ok-
tóberi kezdetéig állítottunk ösz-
sze – mesélte Sztanó György. – A 
történtek után gyorsan átalakí-
tottuk a felkészülési programot, 
azóta is edzésben vagyok, célom 
továbbra is változatlan: utolsó 
éves junior versenyzőként sze-
retnék érmet szerezni. Nem volt 
könnyű verseny nélkül folytatni 
a munkát, hiszen lélekben már a 
helyszínen jártam, de nem tud-
tunk mit tenni. A világbajnoksá-
gig edzem, és három válogatott 
edzőtáborozáson is részt veszek 
majd, Tatabányán, Budapesten 
és végül Szentesen. A válogatott 
stáb leutazik majd ide, így az el-
utazást megelőzően hazai tere-
pen is készülhetek a válogatott 
szakembereivel. 

Szombaton rajtol a női élvonal

Nem marad el a világbajnokság

A Szentesi Sport és Üdü-
lőközpont az október bekö-
szöntével módosította nyitva 
tartását, valamint tájékoztat-
ja a lakosságot a medencék 
takarításának időpontjáról, a 
sátrak felállításáról, és az öl-
tözők nyitva tartásáról.  

Az utószezonban (október 
1 – április 30.) az uszoda 6 és 
20.45 óra között várja a spor-
tolni, kikapcsolódni vágyókat. 
A pénztár reggel és este 8 óra 
között üzemel. A lelátó alatti 
öltöző nyitvatartási időben, a 
vállfás öltöző csak hétközna-
pokon 8 és 16 óra között áll a 
vendégek rendelkezésére.

A medencék nyitva tartá-
sát és érinti a változás, a fedett 
50 m-es medence, valamint a 
meleg vizes medencék nyitva-
tartási időben, a 25 és 33 mé-
teres medencét reggel és este 
8 között használhatják a spor-
tolni vágyók. A fedett élmény 
részleg 10 órától zárásig, a 
szauna park 12-től zárásig ve-

hető igénybe. A kültéri szau-
na reggel 6 és 9, valamint 16 
és 20 óra között használható. 

A 25 méteres medencére 
október 18-án húzzák a sát-
rat és 19-től használható, a 
33-méteres medencét pedig 
nemzeti ünnepünk után, ok-
tóber 24-től vehetik igénybe a 
sportolók.

Változások az Üdülőközpontban
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Sebők Tamás

Az első osztályú megyei lab-
darúgó bajnokság nyolcadik 
fordulójában ismét hazai pá-
lyán játszott a Szentesi Kini-
zsi SZITE felnőtt csapata. Né-
methy László tanítványai 3-0-s 
vereséget szenvedtek a fordu-
ló előtt utolsó előtti helyen ta-
nyázó Kiskundorozsmai ESK 
gárdájától. 

Nem titkoltan a 3 pont meg-
szerzéséért hajtott a nyáron igen 
átalakult Szentesi Kinizsi SZITE 
csapata a hétvégi megyei lab-
darúgó fordulóban, azonban 
nagyarányú vereségbe szaladtak 
bele. Jobban kezdték az össze-
csapást a vendégek, több hely-
zetet is kialakítottak a mérkőzés 
elején, és főleg a szélen futották 
le a szentesi védőket. Ennek az 
ambiciózusabb játéknak köszön-
hetően már a 18. percben vezet-

tek. A hazaiakat felébresztette a 
kapott gól és a játékrész felénél 
a Kinizsi is vezetett pár támadást, 
sajnos eredménytelenül, és még 
a félidő előtt növelni tudta elő-
nyét a Dorozsma. A szünet szin-
tén a vendégeknek jött jobban, 
harcosan, akarattal játszottak, és 
6 perccel a második félidő meg-
kezdése után újabb találatot sze-
reztek, ezzel beállították a vég-
eredményt.

A mieink játékával láthatóan 
nem csak Némethy László veze-
tőedző nem volt megelégedve, 
de az a maroknyi szurkoló sem, 
aki kilátogatott a Pusztai Lász-
ló Sporttelepre. Egyikőjük la-
punknak elmondta, rendszere-
sen kijár a hazai mérkőzésekre, 
és élénken él emlékezetében a 
szentesi labdarúgás dicső kor-
szaka, most azonban úgy érzi, a 
színvonal egyáltalán nem éri el 
azt a szintet, hogy ezért belépőt 

fizessen hazai mérkőzésekre.
A Kinizsi a vereséggel maradt 

7 pontos és a tabella 9. helyén 
áll, míg a Kiskundorozsma egy 
helyet javítva a 13. helyre ugrott 
fel a 9. fordulót megelőzően. 

A hétvégén a mieink a 6. Al-
győ otthonába utaznak. 

Nemrégiben startolt el a 
táncszezon, így újabb verse-
nyeken képviseltették magu-
kat a Szilver TSE párosai. Két 

hete, hétvégén rendezték meg 
Csömörön az E Országos Baj-
nokságot. A szentesi táncosok 
ezen felül klubközi versenye-
ken is részt vettek, melyeket 
a következő eredményekkel 
zártak:

Ob Gyermek I. E Standard: 3. 
hely Polónyi Kevin - Dorogi Edi-
na Anna.

Ob Gyermek I. E Latin: 5. hely 
Polónyi Kevin - Dorogi Edina 
Anna.

Ob Gyermek II. E Standard: 5. 
hely Marton László - Bartók Lau-
ra.

Ob Junior I. E Standard 2. hely 
Géczi Alexander - Szűcs Nikol Han-
na, 5. hely Prágai Bence - Őze Vi-
rág.

OB Junior II. E Standard: 3. hely 
Besenyi Norbert - Besenyi Adél.

Ob Junior II. E Latin: 4. hely Be-
senyi Norbert - Besenyi Adél. 

Gyermek II. D Standard: 1. hely 
Kosztolányi Elek - Bottyán Boglár-
ka.

Gyermek II. D Latin: 2. hely 
Kosztolányi Elek - Bottyán Bog-
lárka.

Junior I. D Standard: 1. hely 
Balázs Dominik - Kondacs Jáz-
min Bíborka, 2. hely Petrás Bene - 
Máté Virág.

Junior I. D Latin: 3. hely Balázs 
Dominik - Kondacs Jázmin Bíbor-
ka. 6. hely Géczi Alexander - Szűcs 
Nikol Hanna.

Ifjúsági C Latin: 4. hely Guba 
Marcell - Kállai Kamilla.

Felnőtt B Standard: 2. hely 
Guba Marcell - Kállai Kamilla.

Felnőtt D Standard: 3. hely 
Krem Attila Máté - Gajda Loretta. 

Felnőtt C Standard 4. hely 
Oberna Károly Gábor - Váczi Bet-
tina.

Felnőtt C Latin: 7. hely Oberna 
Károly Gábor - Váczi Bettina.

Ugyanezen a hétvégén Bel-
grád adott otthont a BeoDan-
ce Open 2017 táncversenynek, 
ahol Papp Ádám István és Gál 
Dalma (képünkön) a WDSF Ju-
nior I Open Standard kategóri-
ában a 3. helyen végeztek. Bődi 
Dénes és Késmárki Vanessza első 
közös versenye a WDSF Rising 
Star Standard volt, ahonnan egy-
ből ezüstéremmel tértek haza. A 
döntőben 4. helyen végzett a 
Szilver TSE és a Valcer Táncstúdió 
vegyes párosa Petar Marjanovic 
és Fazekas Fanni.

Sebők Tamás

Az alapozás már javában 
zajlik a Szentes Városi Úszó 
Clubnál, új edzők is segítik 
a sportolók felkészülését, és 
versenyekből sincs hiány.

A versenysportolóknál nem 
ritka a 7-8 kilométeres edzés-
adag sem, de a korán kelés és a 
befektetett edzésmunka szép 
eredményekhez vezet. Az egye-
sület sportolói október 8-án a 
fővárosba utaztak a Budapest 
Kupára, melynek a Tüskecsar-
nok adott otthont. A szentesi-
ek egyéni számokban 50 és 800 

méteres számokban álltak start-
kőre. 

Csatlós Flóra mind-
két versenyszám-
ban indult, 50 
méteres leány 
mel lúszásban 
35.79-es ide-
je ezüstérmet 
eredményezett, 
míg 800 méter 
gyorson 10:06,39-cel 

csapott célba. Szaszkó Zorka ha-
sonlóan Flórához 50 mellen 

és 800 gyorson indult, 
előbbiben 38,99-

et úszott, utóbbi 
versenyszámban 
pedig 10:26,17 
lett az időered-
ménye. Ágos-

ton Máté korosz-
tályos válogatott 

versenyzőnek na-

gyon szép eredményt hozott 
a hétvégi verseny, 800 gyor-
son óriási egyéni csúcsot úszott. 
9:45,98-as idejével 14 másodper-
cet javított eddigi legjobbján.

A Szentes Városi Úszó Club-
nál tovább folynak az edzések 
a siker érdekében. Munkájukat 
mostantól Pengő Erzsébet oktató 
is segíti. Vele készült interjúnkat 
a Szentesi Élet következő számá-
ban olvashatják.

Két érem Belgrádból

Szép eredmények a Budapest Kupáról

Nagyarányú vereség az egyik sereghajtótól
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