
1956-ban  Szentesen is ledöntötték 
a szovjet hősi emlékművet, az utókor pedig tavaly 
új Büszkeségpontot emelt. A korabeli eseményekre 
visszaemlékező írásunk a 15. oldalon
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Az első őszi rendes testületi ülé-
sen rengeteg napirendi pontot 
kellett megtárgyalnia Szentes vá-
ros képviselő-testületének, ehhez 
képest a másodikon már kevesebb 
lesz a döntésre váró ügy. Azért iz-
galmas témákban így sem lesz hi-
ány, szóba kerül többek között a 
város turisztikai és marketing kon-
cepciója, a közterület-rendelet 
módosítása és egy együttműkö-
dési megállapodás megkötése is.

A pályázati határidő közelsége 
miatt tárgyalja a testület a Villo-
gó utcai, egykori KGST-piac ügyét, 
amire pályázatot írt ki Szentes vá-
rosa, ennek elbírálására kell sort 
keríteni. A másik utolsó pillanat-
ban bekerülő előterjesztés a nap-
elemes kiserőműveket érinti, a 
testületnek most kell eldöntenie, 
tud-e biztosítani ehhez megfelelő 
ingatlanokat. – tájékoztatta lapun-
kat Dr. Sztantics Csaba.

A jegyzőj kiemelte, az egyik leg-

jelentősebb előterjesztés a város 
turisztikai és marketing koncep-
ciója, intézkedési terve a 2018-
2019-as évekre. – Ez a pár éve 
megerősített marketing-csoport 
munkájának értékelése, és azon 
tervek és irányok rögzítése, ame-
lyek mentén a következő években 
a munkákat végezzük. Az a cél, 
hogy minél ismertebbé tegyük a 
városunkat, minél több látogatót 
tudjunk a városunkba csábítani az 
attrakcióinkkal – mondta el Sztan-
tics Csaba.

A testület szintén tárgyalja a 
reklámhordozókról és a reklámok-
ról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását, ennek oka az, hogy 
a településképi rendelet elkészül-
tére ennek is rendben kell lennie, 
a módosított reklám-rendeletnek 
pedig szinkronban kell lennie, il-
letve ki kell egészítenie egymást a 
településképi rendelettel, tudtuk 
meg a jegyzőtől.

Csendesebb ülés következik

Palicska Irén

A szentesi Király István 
Kertbarátkör ebben az évben 
is meghirdette a Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei 
versenyt, amelyre tavaly még 
csak kilencen, idén már tizen-
ketten jelentkeztek. Az ered-
ményhirdetést október 16-
án, hétfőn tartották a Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház-
ban. Az eseményen jelen volt 
dr. Demeter Attila alpolgár-
mester, Antal Balázs Tibor (Fi-
desz) és Szabó Zoltán Ferenc 
(Jobbik) önkormányzati kép-
viselő.

Szirbik Imre megköszönte vala-
mennyi kertésznek, hogy aktívan 
részt vesznek ebben a mozgalom-
ban. A szentesi kertbarát kör mél-
tán híres és emblematikus – hang-
súlyozta a polgármester. 

A zsűrizés során olyan fűszernö-
vényekkel is találkoztak, amelye-
ket még hallomásból se ismertek 
vagy régen elfelejtettek – emel-
te ki Baloghné Berezvai Csilla. A fő-
kertész azóta is főz otthon töklek-
várt, ami a család kedvence lett. 
Az idei verseny tapasztalatait Tóth 
Sándorné a kertbarát kör elnöke 
is értékelte. Öröm volt látni, hogy 
mennyire szeretik a kertjeiket és 
hogyan gondoskodnak a növé-
nyeikről. 

Elismerő oklevelet kapott: Bu-
gyáné Számel Éva, a szentesi me-
zőgazdasági program dolgozói, a 
Bartha János Kertészeti Szakkép-
ző Iskola, Dr. Horváth György, Fe-
kete Jánosné, Kuczora Ferenc, Pusz-
tai József, Szeleczkei Józsefné, Vass 
Imre, Vincze Lászlóné, Talmácsi Tóth 
Katalin és Sándor László.

Dr. Demeter Attila alpolgármes-
ter még személyesen ismerte az 
alapító Király Istvánt. Nagyszerű, 
a tájkertészetben otthon lévő em-
bernek írta le, akitől sokat lehette 
tanulni. Az alpolgármester 45 éve 
került Szentesre, fiatal üzemmér-
nökként kapcsolódott be azokba 
a munkálatokba, amelyek éltették 

a környéket. Király Pista bácsi volt 
az, aki a fiatal mezőgazdasággal 
foglalkozó nemzedéket figyelem-
mel kísérte. 

Antal Balázs Tibor, a Városfej-
lesztési Bizottság elnöke is részt 
vett az eseményen. Ő is 22 évig 
kertészkedett, hajtatott zöldség-
termesztéssel foglalkozott, és 
emellett kiskert és háztáji is volt. 
Nagyon büszkék lehetünk a kert-
barátokra, mert fizikai munkával, 
izzadsággal, lélekkel, türelemmel, 
mosolyukkal termesztik a növé-
nyeket, ápolják, szeretgetik őket, 
és egészséges terméket állítanak 
elő- hangsúlyozta Antal Balázs Ti-
bor. 

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.

Szentes legszebb konyhakertjei

Dr Mátéffy Ferenc születésének 115. évfordulója alkalmából emléktáb-
lát avattak október 12-én a város egykori polgármesteréről elnevezett 
óvodában. Az eseményen a képviselő-testület számos tagja jelen volt. 

Az „építő polgármester”-ként is ismert Mátéffy 1902 és 1918 között volt 
városunk első embere. Az óvodások egy zenés-ismeretterjesztő műsor 
keretében mutatták be névadójuk munkásságának fontosabb állomása-
it, így többek között a postaszolgálat megszervezése, a Szentes-Csong-
rád vasúti híd felépítése, valamint új vasútvonalak kiépítése is elhangzott. 

Ezután Szirbik Imre polgármester leleplezte az intézmény falára erősí-
tett új emléktáblát. Ezt követően a gyermekek egy jelképes ajándékkal 
köszönték meg a képviselő testület tagjainak hozzájárulását.

Emléktáblát avattak
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Palicska Irén

Ments életet Balával! – csak 
a mellkas nyomásával. Ugye, 
ismerős a felhívás? Valószínű-
leg Csuja Imre, a Valami Ame-
rika 2. szereplői, a humor és a 
zene is segít a laikus, egysze-
rűen és gyorsan megjegyez-
hető újraélesztési ismeretek 
elsajátításában. 

Több, mint 1,2 millióan látták 
az Országos Mentőszolgálat Ala-
pítvány társadalmi ismeretterjesz-
tő programjával készült kisfilmet, 
amely azzal a céllal készült, hogy 
javuljon az újraélesztési tudás és 
hajlandóság Magyarországon, a 
magyar iskolákban pedig legyen 
tananyag az újraélesztés.

Az Európai Újraélesztési Társa-
ság és az Európai Parlament ötö-
dik alkalommal hirdette meg az 
újraélesztés világnapját, amely-
hez a szentesi mentőállomás is 
csatlakozott. Október 16-án, hét-
főn egész nap a felnőtt újraélesz-
tést tanították. A Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola 20 diákja is 
részt vett a nyílt napon. Ekkor adta 
át a Vöröskereszt képviseletében 
Agócs Lászlóné az önkormányzat 
által vásárolt csecsemő újraélesz-
tési babát a mentőknek és a védő-
női szolgálatnak.

Ha valakinek leáll a légzése, 
vagy a szíve, mindössze 4 perc 
van arra, hogy oxigént juttassunk 
az agyba. Ezután visszafordítha-

tatlan károsodást szenvednek az 
agysejtek. A baba megvásárlásá-
val az volt a cél, hogy elsősorban a 
laikusok el tudják kezdeni az újra-
élesztést – nyilatkozta lapunknak 
dr. Chomiak Waldemar háziorvos, 
önkormányzati képviselő, aki jelen 
volt az átadáson. Megtudtuk azt is, 
hogy Szentesen egyedülálló mó-
don 2011 óta a képviselő-testület 
támogatásával elsősegély-nyújtá-
si ismereteket oktató tanfolyam 
indult nyolcadikosoknak, évi 20 
órában. A program nagyon sike-
res, a diákok tankönyvet is kapnak. 

– A tervek szerint ezzel az ok-
tató bábuval (ambu babával) fel 
tudják készíteni a szülőket arra, 
hogy mit kell tenniük olyan eset-
ben, amikor leáll a gyermek légzé-
se. (Kezdő szülők leginkább ettől 
félnek.) Ha légzésfigyelő készülé-
ket vesznek vagy bérelnek, akkor 
mit csináljanak,  annak érdekében, 
hogy úgy tudják használni, hogy 
az életet menthessen, mondta Li-
bor Éva a szentesi védőnői szol-
gálat csoportvezető védőnője. A 
légúti idegen test eltávolítást is 
gyakorolhatják ezen a bábun. El-
sőként a baba-mama klub kerete-
in belül indítják az oktatást, amit 
aztán az igényekhez igazítanak. 

Agócs Lászlóné, a Csongrád 

Megyei Vöröskereszt vezetője na-
gyon büszke, hogy ide hozhatta a 
hiánypótló csecsemő újraélesztési 
bábut. A Születés Hete rendezvé-
nyen évek óta nagyon sikeresek az 
elsősegélynyújtó előadások. Ed-
dig csak képeken tudták bemu-
tatni a mentősök az újraélesztést, 
de most már ki is tudják próbál-
ni. Sőt, a kismamák már hamarabb 
is megismerhetik. Reméli, hogy a 
testület jövőre is megszavazza a 
Vöröskereszt működésére az évi 
négyszázezer forintot, amely ne-
kik szinte az életet jelenti. Ebből a 
támogatásból már a Születés He-
tére szeretnének vásárolni egy kis-
gyermek ambubabát.

A szentesi mentőállomás meg-
bízott vezetőjétől megtudtuk. He-
lyi viszonylatban elég ritka a cse-
csemő újraélesztés, szerencsére 
csak 4-5 évente egyszer-kétszer 
fordul elő. Kaptak már riasztást, 
hogy megkezdett csecsemő új-
raélesztés van folyamatban, amit 
át kell venni, vagy szülést köve-
tően halott újszülött jön a világra, 
és megkezdik az újraélesztését. Ez 
történt nemrégiben Mindszenten. 
Hála Istennek sikerrel jártunk, és a 
babát  a szegedi Klinikára szállítot-
ta a koraszülött mentőautó – me-
sélte Bába Zoltán.

Az FM ASzK Bartha János Kertészeti Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája immáron 19. alkalommal szervezte meg a Kertmagyar-
ország felé kiállítást. A rendezvényt az intézmény vezetője, Udvardi 
István koordinálta, Farkas Sándor nyitotta meg.

Az országgyűlési képviselő beszédében felelevenítette az intéz-
mény megalapításának történetét, a névadó érdemeit, valamint 
úgy fogalmazott, ez a rendezvény immáron 19 éve kiemelt jelentő-
séggel bír nem csak a Bartha János középiskola, hanem Szentes és 
térségének életében is. 

A két napos kiállításon mindösszesen 38 kiállító, valamint a tanu-
lók munkáinak megcsodálásán felül különböző palántákat és vető-
magokat is vásárolhattak a rendezvény iránt érdeklődők. Ezek mel-
lett a virágkiállításra beérkezett pályaművek eredményhirdetésére 
is sor került.

Szerencsére ritka a csecsemő-újraélesztés

Kertmagyarország felé

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert itt mindig friss, és finom pékárut kapok. ”
  Katona Zoltánné 

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD
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Sebők Tamás

A Délalföldi Kertészek Szö-
vetkezete és a FruitVeB Ma-
gyar Zöldség-Gyümölcs Szak-
mai Szervezet október 13-án, 
pénteken „A zöldséghajtatás 
időszerű szervezési és tech-
nológiai kérdései” címmel 
szakmai nyílt napot rendezett 
a zöldségtermelő kertészek és 
szaktanácsadók részére.

Az immáron hagyományosan 
megrendezett esemény alkalmat 
ad a zöldséghajtatásban felme-
rülő időszerű szervezési és tech-
nológiai gondok elemzésére és 
megvitatására. Mindezek mellett 
a rendezvény ideje alatt számos 
háttéripari cég mutatkozott be 

termékeivel kiállítás formájában.  
Ledó Ferenc, a Délalföldi Ker-

tészek Szövetkezetének elnöke 
lapunkkal megosztotta, a meg-
alakulás óta, minden évben tar-
tanak egy őszi fórumot, mely az 
aktuális év értékelését, valamint 
a következő évre való felkészü-
lést foglalja magában. – A jövő 
hetet követően megindulnak 
a palántaszerződések, ezzel a 
rendezvénnyel próbálunk tagja-
inknak segítséget nyújtani a 
jövő évre nézve – fogalmazott az 
elnök.

A rendezvényre közel 300 fő 
regisztrált, és 33 háttéripari cég 
jelentkezett kiállítóként. Ledó Fe-
renc úgy véli, a kiállítás mindkét 
fél érdekeit szolgálja, hiszen az 

érdeklődők tájékozódhatnak a 
legkorszerűbb technológiákról, 
új fajtákról, műtrágyákról, öntö-
zéssel és fóliákkal kapcsolatos új-
donságokról. Ezek mellett pedig 
a szakmai napon is tájékozódhat-
nak az aktualitásokról elméleti 
előadások formájában.

Dr. Feldman Zsolt, a Földműve-
lésügyi Minisztérium agrárgazda-
ságért felelős helyettes államtit-
kára ennek keretében az ellátási 
lánc szerződéses kapcsolatainak 
problémáiról beszélt. A munka-
erőpiaci helyzetről, a munkaerő-
válság okairól dr. Domján Erika, a 
FruitVeB ügyvezetője tartott előa-
dást. Fontosnak tartotta kiemel-
ni, hogy milyen szerepet tölt be 
Magyarország az európai és vi-
lágviszonylatban, és a jövőben 
történő sikeres előbbre jutás ér-
dekében néhány szakmai meg-
oldásra is felhívta az érdeklődők 
figyelmét. A szakmai nap előa-
dásainak sorát egy komoly téma 
zárta. A Növényorvosi Kamara al-
elnöke, Kujáni Lászlóné, valamint 
Varjas Béla, a DélKerTész vezető 
szaktanácsadója a kiskultúrás nö-
vényvédő szerek engedélyezte-
tésének kérdéseiről tájékoztatták 
a közönséget. 

Ledó Ferenc az interjúban rá-
mutatott, az előadások mellett a 

rendezvény zárásaként egy szak-
mai kerekasztal beszélgetést is 
tartottak Ledóné dr. Darázsi Haj-
nalka vezetésével. Ezen a fóru-
mon az éves értékelés mellett a 
DélKerTésznél felmerült problé-
mák lehetséges okait, tapaszta-
latokat, és néhány szakmai taná-
csot osztottak meg egymással a 
résztvevők. Az elnök hozzátet-
te, ez a beszélgetés olyan szem-
pontból is fontos a termelőknek, 
hogy az idén elkövetett hibákat a 
jövőben ki tudják majd javítani, 
illetve a palántaválasztásban is 
hasznos tapasztalatokat tudnak 
elsajátítani.

Palicska Irén

Kevés ennél szebb esemény 
van Szentes életében, mint 
az új életfák átadása. 21 éve 
minden tavasszal és ősszel ez-
zel köszöntik a város új lakóit. 
Múlt csütörtökön 68 életfát ad-
tak át az újszülötteknek és szü-
leiknek.

Szirbik Imre polgármester la-
punknak elmondta, nagyon sok 

családnak tudtak ezzel örömet 
szerezni, illetve a városhoz való 
kötődést erősíteni. 1996-ban indí-
totta el Szentes, akkor elsőként az 
országban. A polgármester a rádi-
óban hallott a kezdeményezésről, 
kicsit átalakították az ötletet és 
azóta minden évben két alkalom-
mal adják át az életfákat. Amikor 
anyakönyvezik a babákat, a szü-
lők kapnak egy felhívást a lehe-
tőségről, és ha a család úgy dönt, 
akkor a gyermek születését köve-
tő biológiai időszakban – hiszen 
fát ültetni ősszel és tavasszal lehet 
- adják át az életfákat. Általában 
öt-hat fajta közül lehet válasz-
tani. Voltak sláger-fák, amelyek 
ma már kevésbé érdeklik az em-
bereket, ilyen volt például a ma-
dárcseresznye, a hársfa újra má-
sodvirágzását éli. A nyírfa mindig 
a kedvencek közé tartozik. Szir-
bik Imre hozzátette, hogy négy 
unokájának elültették az életfá-
ját Szentesen, két unokája nem él 
a városban, nekik nincsen, de ne-
kik is megoldották családon belül. 

Tánczos Ildikó és Zoltán szo-
morú barkát választottak kisfiuk-
nak, a három és fél hónapos Zé-
nónak (képünkön). Ildikónak már 
van egy 17 éves fia, akkor valami-
ért lemaradtak az életfa osztásról, 
de most örömmel éltek a lehető-
séggel. Ilyen fájuk még nincs, és 
úgy gondolják, hogy jól fog mu-
tatni a kertben. Ez egy nagyon 
szép emlék. 

A Kovács családba az első-
szülött, két és fél éves Nóri mel-
lé májusban megérkezett Gergő. 
A kiválasztott eperfát most épü-
lő házuk udvarán szeretnék elül-
tetni. Nóránál ez a fa bevált, mert 
nagyon szereti a szomorú eperfa 
termését.

Ökrösné Török Mártával együtt 
sétáltunk az életfa átadásra. Út-
közben megtudtam, hogy a négy 
hónapos Adél a harmadik gyer-
mek a családban, két bátyja van, 
akik hat és nyolc évesek. Úgy lát-
szik, a szomorú barka az idén na-
gyon népszerű volt a szülők köré-
ben, mert ők is ezt választották. 
Az édesapa nagyon fontosnak 
nevezte az életfát, hogy így emlé-
keznek a kicsi születésére.

Szakmai fórumon tárgyalták az időszerű kérdéseket

Életfák a szentesi babáknak

Polgármesteri 
fogadónap

2017. október 25-én, szer-

dán délelőtt 9.00 – 11.00 óra 

között 

Szirbik Imre polgármester 

2017. október 25-én, szerdán 

délután 13.00 – 15.00 óra kö-

zött Dr. Demeter Attila alpol-

gármester hivatali helyiségé-

ben fogadja az érdeklődőket.
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Sebők Tamás

Mint arról korábbi lapszá-
munkban már beszámoltunk, a 
nyár folyamán sikeres pályázati 
elbírálás után épült fel az Appo-
nyi téri óvodában egy korszerű, 
többfunkciós műfüves focipálya. 
Az óvoda kapott is az alkalmon 
és kihasználva a szokatlanul 
szép időjárást, és október 16-án, 
hétfőn megrendezte az I. Mocor-
gó Kupát, az óvodák közötti lab-
darúgó tornát.

Az Apponyi Téri Óvoda veze-
tő óvónőjétől, Jánosi Andreától 
megtudtuk, szeretnének hagyo-
mányt teremteni a rendezvény-
ből. – Öröm számomra, hogy a 

legtöbb óvoda partner volt, a 
kezdeményezésünk mellé álltak 
az óvó nénik, és örömmel jöttek 
el a rendezvényre. A szentesi köz-
ponti óvodai körzet valamennyi 
csapata részt vesz ezen a tornán 
és a felsőpárti óvodai körzetből 
is köszönthetjük a Dr. Mátéffy 
Ferenc és a Rákóczi Ferenc utcai 
óvoda kis focistáit. A rendezvény 
nem jöhetett volna létre a támo-
gatók nélkül, szeretném külön 
megköszönni az önkormányzat 
részéről Vidovicsné Molnár Zsu-
zsanna közművelődési, civil és 
esélyegyenlőségi referens és Ko-
vács János képviselő hozzájáru-
lását, valamint a Szentesi Kinizsi 
SZITE részéről Tari Róbert segítsé-

gét – fogalmazott Jánosi Andrea. 
Kovács János a Művelődési-, 

Ifjúsági- és Sportbizottság elnöke 
lapunknak úgy nyilatkozott, na-
gyon jó kezdeményezésnek tart-
ja az óvodás focitornát, örömmel 
tölti el, hogy használják a gyer-
mekek az új pályát.

– Ez a pálya nagyszerű lehe-
tőséget biztosít a mindennapos 
testmozgásra és ezen felül egy 
ilyen focitorna megrendezésé-
re is. Úgy vélem minden sportág 
esetében az a fontos – főleg óvo-
dás korú gyermekek esetében 
– hogy megszerettessék a moz-
gást, a játék örömét, és egyfajta 
alapot biztosítsanak számukra, és 
nem is az a fontos, hogy ki milyen 

helyezést ér el, hanem hogy lát-
juk az örömöt a gyermekek arcán 
– fogalmazott Kovács János, aki 
apróbb tárgy ajándékokkal buz-
dította a fiatalokat. 

A sportbizottság támogatá-
sának köszönhetően a gyerme-
kek érmekkel térhettek haza, és 
a győztes csapat egy vándorser-
leget is magával vihetett, amiért 
jövőre majd újra versenybe száll-
hatnak a jövő labdarúgói.

A kórház feladatellátásához 20 monitort és 2 teljes munkaál-
lomást adományozott a Csongrád Megyei Kormányhivatal októ-
ber 18-án.

– Egy teljesen hétköznapi történetnek indult, egy szentesi kollégám 
egészségügyi panaszokkal ellátogatott a szentesi kórházba, és azt ta-
pasztalta, hogy a számítástechnikai eszközök eléggé elavultak, amelye-
ken dolgoznak – kezdte kórházi sajtótájékoztatóját dr. Juhász Tünde. A 
kormánymegbízott asszony hozzátette, hogy ilyen az állami tisztviselő, 
érez rokonszenvet más hivatásrendekkel, és azonnal a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház segítségére siettek. A Szentesi Járási Hivatalban 
vannak olyan használaton kívüli, de modern informatikai eszközök, me-
lyeket kiválóan működnek. Dr. Kalmár Mihály főigazgató megköszönte 
az adományt, majd hozzátette, hogy idén, november 1-jétől az ország 
összes egészségügyi intézményében egy új elektronikus tér, rendszer 
lép életbe, jelenleg a próbaidőszak zajlik. Van egy olyan törvény, mely 
szerint kórház, számítástechnikai berendezést nem vásárolhat, csak ado-
mányból kaphat. – Köszönjük az informatikai eszközöket, már a helyük is 
megvan, nagy segítség ez az intézményünknek – tette hozzá.

Mocorgó Kupát rendezett az Apponyi téri ovi

Adomány a kórháznak
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Darók József

A város egyik leghumánu-
sabb döntése volt 1987-ben 
létrehozni a szociális ellátó-
rendszert. Szentes Város Gon-
dozási Központja idén ünnepli 
fennállásának 30. évfordulóját, 
az ünneplésre megtelt a me-
gyeháza díszterme október 12-
én délután.

A harmincas szám, ami a  gon-
dozási központ jubileumát jelen-
ti, talán egy ember életében nem 
túl nagy dolog, mégis, ez az a ju-
bileum, amelyre ez a város, ez a 
közösség méltán lehet büszke,  

kezdte ünnepi beszédét Szirbik 
Imre polgármester. Amikor har-
minc esztendővel ezelőtt meg-
született a városi tanácsnak az a 
döntése, hogy létrehozza a gon-
dozási központot, a polgármes-
ter szerint az egyik legbölcsebb, 
leghumánusabb döntését hoz-
ta. Az élet a kéznyújtás, az embe-
ri szó is, ezek adnak neki értelmet, 
fogalmazott. A helytállást köszöni 
meg azoknak, akik ezt a hivatást 
gyakorolják, hisz a szociális szfé-
ra sohasem tartozott a jól keresők 
élvonalába, ők mégis felvették 
mások gondjait, sokszor talán ha-
sonló gondokat otthon hagyva.

A szentesi szociális intéz-
ményrendszer alapjainak leté-
tele Szebellédi Anna nevéhez 
köthető, aki 1987-től 2006-ig 
vezette az intézményt. Köszön-
tőjében kifejezte, mindig na-
gyon büszke volt a gondozási 
központra, melynek szakmaisá-
gát országos szinten is elisme-
rik. Megköszönte minden volt 
munkatársának a bizalmat, sze-
retetet, a volt és a jelenlegi kép-
viselőknek, hogy a szociális el-
látórendszert fejlesztik, a mai 
kollégáknak pedig hivatássze-
retetet kívánt.

A gondozási központ vezeté-
sét 2006-ban Puskásné Halál Ág-
nes vette át, aki arról beszélt, ez 
a nap az ünneplés fényében ar-
ról szól, ami küldetésüknek értel-
met ad. Ez pedig az időskorúak 
szolgálata, az elesettek, a rászo-
rultak segítése. Elmondta, az in-
tézmény működése négy erős 
pilléren nyugszik, így az oktatás 
megszervezése, a források meg-
teremtése, az önkéntesség bein-
dítása, valamint a foglalkoztatás, 
azaz az ellátottak életminőségé-
nek javítása.

Az ünnepi programban egy-
mást követték a felemelő pilla-
natok, ezek közé tartozott a leg-
idősebb ellátottak, az idén már 

a 104. életévébe lépett Palotás 
László, illetve a 97 esztendős Ba-
logh Sándorné Terike köszönté-
se, Laci bácsi dalra is fakadt. Egy 
másik ellátott, Boglári László sa-
ját versét olvasta fel, most meg-
jelent, Hess, te bánat! Hess, te 
bú! című verseskötetéből. Palo-
tást táncoltak a Szilver TSE pá-
rosai, valamint a gondozási köz-
pont munkatársai, a két számot 
is éneklő Kiss Viktória tehetségét 
is dicsérték, s fellépett a szegvá-
ri Fuszulyka Nyugdíjas Klub. A 
Milyen csodálatos a világ című 
dalra minden generáció együtt 
dalolt, megható finálét adva az 
ünneplésnek.

Majdnem egyidős a munkavi-
szonya a gondozási központ tör-
ténetével Szatmári Marcsinak. 
Több telephelyen is dolgozott, 
a nappali ellátástól a szociális 
étkeztetésen át a házi segítség-
nyújtásig. Az utóbbi időben le-
került a Munkás utcai klubba, a 
pszichiátriai betegek ellátásába, 
mert mint fogalmazott, „terüle-
ten” elfárad az ember. Nagyon 
örül annak, hogy itt volt a ren-
dezvényen Péter bácsi, akit 2010 
óta soha nem hagyott magára, 
mint ahogyan senkit sem. Szív-
vel-lélekkel lehet csak csinálni, 
mondta.

Harminc éve az ellátottakért
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Palicska Irén

A tartós stressz fáradtság- 
hoz, a menstruáció kimaradá- 
sához, a szexuális teljesítő-
képesség és a termékenység 
csökkenéséhez vezethet. Ho-
gyan tudjuk kezelni és mini-
málisra csökkenteni az éle-
tünkben, erről beszélgettünk 
állandó szakértőnkkel, dr. 
Gyovai Gabriella szülész-nő-
gyógyásszal.

- Ha egy kicsit messzebbről kö-
zelítünk a témához, nézzük meg, 
hogyan működik ez a természet-
ben. Amikor veszélyek leselkednek 
a legelésző állatokra vagy kevés az 
élelem, szervezetükben megemel-
kedik a prolaktin nevű hormon 
szintje. Ez pedig megakadályoz-
za, hogy peteérés legyen. Tehát az 
esetleges szexuális élet nem vezet 
teherbeeséshez.  A prolaktin magát 
a szexuális életet is megzavarja, mi-
vel a férfi és a nő hormonrendsze-
re egyaránt úgy épül föl, hogy ez a 
hormon akadályozza a nemi hor-
monoknak, különösen a tesztosz-
teronnak az elválasztását. Valahol 
ez egy természetes és jó megol-
dás, hogy amikor stressz van, ak-
kor nem engedi a szervezet, hogy 
jól működjön a nemi hormonrend-
szer. 

– Hogyan vezet fáradtsághoz a 
stressz? 

– A tartós stressznél azt tapasz-
taljuk, hogy folyamatosan stressz- 
hormon szabadul fel, ez lényegé-
ben a kortizol. Az erekre is olyan 
hatással van a folyamatos adrena-
lin kibocsátás, hogy azok állandó-

an összeszűkült állapotban van-
nak. Nem véletlen, hogy ilyenkor 
felmegy az ember vérnyomása. A 
vázizmaink és a nyakunk is fáj, ami 
egy reakció,mert folyamatos terhe-
lésnek van kitéve. Ettől a szervezet 
egy idő után kimerül. 

– Az ülő életmód is hatással van 
nem csak a vázizomzatunkra, ha-
nem a hormonrendszerünkre is. Mi 
az összefüggés? 

– Az egyik nagyon érdekes ösz-
szefüggés az, hogy ha nem tudunk 
mozogni, a stressz-érzékenysé-
günk is erősebb. Ha az állatvi-
lágban megnézzük a kis rókákat, 
egyfolytában nyúzzák egymást, 
ezáltal egyrészt ügyesednek, más-
részt egészségesebbek lesznek. 
Manapság a sokat emlegetett szá-
mítógépes generáció ül a gép mel-
lett, és nem alakul ki a megfelelő 
védettség a stressz ellen, az alkal-
mazkodás, Másrészt az ülő élet-
mód következtében a kilókat is 
könnyebben magunkra szedjük. 
A kis zsírsejtek nagyon jó anyago-
kat termelnek. Amint ez telítődik, 
és egyre nagyobb zsírsejtek alakul-
nak ki, ezek már olyan anyagokat 
termelnek, amelyek gyulladást in-

dítanak el a szervezetben, valamint 
inzulin-rezisztenciát (IR) is okoz-
hatnak. Ez annyit jelent, hogy hiá-
ba termelődik a testünkben meg-
felelő mennyiségű inzulin, a sejtek 
nem veszik fel. Sem a májunk, sem 
pedig az izmok. Az IR az ereket, a 
nemi hormonrendszert és a han-
gulatunkat is megtámadja. A szá-
mítógép mellől fel kellene állni 40 
percenként, és egy speciális tor-
nát elvégezni, amire nagyon nagy 
szükség lenne, nem csak a gerinc 
stabilizálása, hanem a hormon-
rendszer és a stressz-tűrés szem-
pontjából is. 

– Milyen mozgást végezzünk és 
hogyan táplálkozzunk, ha el akarjuk 
kerülni az inzulin-rezisztenciát?

– A legmegfelelőbb mozgás-
formáról mindenképpen kérjük ki 
szakember tanácsát. A rendszere-
sen végzett ütemes séta nem meg-
terhelő és az anyagcsere valamint a 
stressztűrés is meghálálja. A táplál-
kozásnál pedig a II-es típusú cukor-
betegségre ajánlott diétát vegyük 
figyelembe, hiszen az a legegész-
ségesebb, hogyha nem hagyjuk 
ugrálni a vércukor szintünket. Az 
agyunkkal is akkor tesszük a leg-
jobbat, ha stabil cukor ellátásra tö-
rekszünk. Képezzük magunkat, ol-
vassunk megfelelő könyveket, de 
az internet is rengeteg hasznos ta-
nácsot és egészséges receptet kí-
nál. A háziasszonyok nagyon ügye-
sek és találékonyak szoktak lenni, 
sokat tudnak tenni a családjuk  és 
önmaguk egészségéért. 

– A stressz nem csak termékenysé-
get csökkenti, de a szexuális teljesít-
ményre is hatással van.

– Kevesen tudják, hogy a mere-
vedési zavaroknál használt gyógy-
szerek is csak akkor hatásosak, ha 
a férfiak rendben vannak hormo-
nálisan. Amikor stressz éri őket – 

ahogy beszéltük - a prolaktin nevű 
hormon szintje az egekbe ugrik. Jó 
néhány páciensemnél ezt látom. 
Ha szexuális zavarral jönnek hoz-
zám férfiak, akkor az első, hogy la-
bort nézünk. Ekkor magas a pro-
laktin szint, a tesztoszteron pedig 
alacsony, de ami van, az se tud dol-
gozni, amíg a prolaktint vissza nem 
szorítjuk. Amíg nem tud rende-
sen dolgozni a tesztoszteron, ad-
dig nem fog dolgozni a mereve-
désre vásárolt gyógyszer sem, így 
az energiát adó szexuális élet is el-
romlik, ha nem figyelünk a stressz 
csökkentésére eléggé.

A relaxációt megtanulni soha 
nem késő, magunk is meglepőd-
hetünk egy kis gyakorlás után, 
hogy akár pulzusunkat,vérnyomá-
sunkat is tudjuk iránytani. A gon-
dolkodásmód megváltozásáról sok 
könyv szól, de talán legjobbak a kö-
zösségben végzett programok, tré-
ningek, jóga.

Nőkről, nemcsak nőknek 

A stressz következményei

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

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

Szentesi Fotókör
Október 23-án, hétfőn14 óra-

kor Gálos László salgótarjáni fo-
tós kiállítása nyílik Apnoé cím-
mel. Megnyitja: Varga Tamás 
fotóművész. Helyszín a Galéria 
Kávéház és Étterem.

Városi Könyvtár
Október 24-én, kedden a film-

klubban a Vívó című finn-észt-
német filmet vetítik.

Október 25-én, szerdán 18 
órakor a Különös esetek a ma-
gyar történelemben című soro-
zat következő része: Gertrudis 
királyné meggyilkolása. Előadó: 
Poszler György tanár.

Petőfi Café
November 2-án, csütörtö-

kön  18 órától a Kávéházi Esték 
sorozat új vendége Bánki Éva 
író, költő, irodalomtörténész. A 
szerzővel beszélget: Paulovics 
Tamás. 

Megyeháza KKK
A Szentesi Sakk SE október 

21-én, szombaton rendezi meg 
a megyeháza nagytermében 
a Gallasz Béla Sakk Emlékver-
senyt. Nevezés 8 órától.

Koszta József Múzeum
A Múzeumok Őszi Fesztivál-

ja rendezvénysorozat program-
jának keretében október 26-án, 
csütörtökön 18 órától Irodalmi 
találkozások a múzeumban-100 
éve született Szabó Magda, 
előadás a polgárházban.

TÉRSÉGI ÜNNEPEK

Szentes – Rózsa Gábor tér
Október 22-én, vasárnap 17. 

30 órai kezdettel gyertyás meg-
emlékezést tartanak a magyar 
szabadságharc alkalmából, be-

szédet mond Gulyás Gergely.
Szegvári Művelődési Ház
Október 23-án, hétfőn az 

1956-os forradalom és szabad-
ságharc 61. évi megünneplé-
sére várják az érdeklődőket. 17 
órakor kiállítás nyílik a Rövidpál-
ca kör munkáiból. 17. 30 órakor 
ünnepi műsor a Forray Máté Ál-
talános Iskola 8. osztályos tanu-
lóinak közreműködésével. 18 
órakor ünnepi beszéd, 18 óra-
kor koszorúzás a Rozmaring ut-
cai emléktáblánál.

Petőfi Művelődési Központ 
– Nagymágocs

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc, valamint a köztár-
saság kikiáltása évfordulójának 
ünnepsége alkalmából október 
20-án, pénteken 17 órakor ün-

nepi beszédet mond Szebellé-
di Endre polgármester, az ünne-
pi műsorban közreműködnek a 
Hunyadi János Általános Isko-
la tanulói, a Nefelejcs Népdal-
kör valamint a Napraforgó Cite-
razenekar.

Derekegyház Brusznyai Em-
lékpont

Október 19-én, csütörtökön 
15 órakor az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc évfordu-
lója alkalmából rendezett ünne-
pi megemlékezésen beszédet 
mond Szabó István polgármes-
ter és Farkas Sándor ország-
gyűlési képviselő. A műsorban 
közreműködnek a Koszta Jó-
zsef Általános Iskola Derekegy-
házi Tagintézményének diákjai, 
a szentesi Horváth Mihály Gim-
náziumdrámai tagozatos vég-
zős diákjai, a Derekegyházi Nóta 
Klub, citerán kisér Kecse-Nagy 
András.

P r o g r a m a j á n l ó
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Halupa B. Eszter, Rozgonyi Ádám

Az egyik legalapvetőbb sze-
mészeti vizsgálat a látásé-
lesség-vizsgálat. Ezt követi 
a biomikroszkópos vizsgálat, 
amely magába foglalja a szem- 
fenék, a szem elülső szegmen-
tumának áttekintését, annak 
vizsgálatát, hogy tiszták-e a 
törőközegek. A szemünk vi-
szonylag kis méretű, sok 
szervünk van kis helyen – a 
szemhéjak, szaru-, szivárvány-
hártya, a szemlencse, üveg-
test, a látóhártya erei és a lá-
tóidegek.

 – Ezeket mind végigvizsgáljuk. 
Ezen kívül a szem fénytörő ere-
jét nézzük, amely számítógéppel 
történik. Megmérjük a páciens 
szemnyomását, mintegy szűrjük, 
van-e zöldhályogos betegsége, 
amelyet már első körben a szem-
fenék vizsgálattal is ellenőrzünk. 
A számítógépes szemvizsgálat 
alapján kikorrigáljuk a látását a 
páciensnek – sorolta az alapvető 
vizsgálati fázisokat a szakember. 
Amikor azonban kiderül, hogy 
valami probléma van, akkor to-
vább kell lépni a különböző vizs-
gálatokkal. – A rendelőmben le-
hetőség van arra, hogy digitális 
felvételt készítsünk a szemfenék-
ről.  Ez nagyon fontos a cukorbe-
tegek követésénél. Pontos ké-
peket tudunk évente, félévente 
összehasonlítani, és megállapí-
tani, hogy van-e valamilyen elté-
rés. Ha kiszűrtük, hogy valakinek 
zöldhályogos betegsége van, 
és nem kell operálni, akkor kon-
zervatív kezelés következik. Ez 
egy gondozást is jelent egyben. 
Megnézzük a páciensek látóéles-
ségét, időről-időre ellenőrizzük a 
szemnyomás értéket, és ezen kí-
vül még számos vizsgálat törté-
nik – mondta dr. Gyenes Ágota. 
Kiemelte, a gyerekeknél fontos a 
kancsalsági szög mérése. Meg-
vizsgálják a fénytörési hibát, és 
azokat a gyerekeket, akiket nem 
kell operálni, utógondozzák. – 
Meg tudjuk nézni, hogy van-e 
kétszemes együttlátás. Az alap-
felszereltség sok mindenre ki-
terjed. Szerencsére a rendelőben 
rendelkezésre áll most már min-
den – tette hozzá. 

– A szemészetben sok mindent 
már egy egyszerű látásvizsgálat-
tal is el tudunk dönteni. Azon-
ban van olyan betegség, amit ez 
a vizsgálat nem tud kiszűrni. A 
zöldhályog-szűrés szakmai ber-
kekben is vita tárgya. A szemnyo-
más értékének megmérése még 
nem zárja ki egyértelműen ezt a 
betegséget. Azzal már előrébb 
jutunk, hogy kiemeljük azokat az 

embereket, akikre egy kicsit job-
ban oda kell figyelni. Aki ezen a 
rostán fent akad, magasabb a 
szemnyomása, még egyéb vizs-
gálatoknak alá kell vetnünk. Alá-
támasztjuk vagy kizárjuk, hogy 
van-e zöldhályogos betegsége – 

fogalmazott a szemorvos. Elme-
sélte, hogy két alakalommal részt 
vett egészségnapi szűrővizsgála-
ton. – Kiszűrtem zöldhályog gya-
nús pácienseket. Valakinél kide-

rült, hogy tényleg beteg, másnál 
pedig csak a gyanú merült fel, és 
később elvetettük ezt a diagnó-
zist – mondta. 

Meglátása szerint a zöldhályog 
azért annyira veszélyes, mert 
nincs, ami elindítsa a beteget az 

orvos irányába. A fájdalom az, 
ami ellöki a pácienst. Sok eset-
ben a látásvesztés sem elég in-
dok ahhoz, hogy szakemberhez 
forduljon valaki. – A generációk 

között óriási különbségek van-
nak. Az idősebbek nem annyi-
ra meggyőzhetőek a prevenció 
fontosságáról. A középkorosz-
tályt megérinti, a fiatalok szá-
mára pedig egyértelműen fon-
tos a megelőzés. Hiszek abban, 
hogy el tudunk érni rövidesen 
nagyon jó eredményeket, és el-
mennek az emberek a különbö-
ző – szemészeti, fogászati, mam-
mográfia, prosztata – szűrésekre. 
A legnagyobb érték az egészség 
– hangsúlyozta dr. Gyenes Ágo-
ta, hozzátéve, hogy sok zöld-, 
szürkehályogos, szemfenéki be-
teget szűrnek ki úgy, hogy a há-
ziorvosok találkoznak először a 
látásromlással. Jellemző, hogy 
a páciens magától nem jelenne 
meg szakrendelésen, ha például 
nem féltené a jogosítványát. Rit-
kán, de előfordul az is, hogy va-
laki elkíséri az egyik rokonát, és 
kéri, hogy őt is vizsgálja meg a 
szemész.

– Egy magánorvosi vizsgá-
lat kb. annyiba kerül, mint amit 
feleslegesen otthagyunk a 
bevásárlóközpontokban. Mind-
annyian teszünk be a kosarunk-
ba egy-két olyan dolgot, ami-
re nincs feltétlenül székségünk. 
De sajnáljunk magunktól azt a 
pénzt, hogy megvizsgáljanak 
egy korszerű rendelőben – fe-
jezte ki értetlenségét a szemész 
főorvos, majd hozzátette, szűr-
ni kell és időben felismerni a be-
tegséget. – Óvjuk a látásunkat, és 
kellő időben fedezzük fel, ha va-
lami probléma van! – tanácsolta.

Beszélt az országban második 
leggyakoribb szembetegség ke-
zeléséről is. – A szürkehályogot 
úgy kezeljük, hogy a szemlen-
csét kitakarítjuk, és abba beülte-
tünk egy műanyag szemlencsét. 
Eddig egyfókuszú szemlencsét 
ültettünk be, és látott valaki tá-
volra, de közelre nem. Eljutot-
tunk odáig, hogy az igények úgy 
alakultak, hogy szeretnék a mo-
biltelefont, számítógépet látni és 
vezetni is szemüveg nélkül. A tri-
fokális műlencse mind a három 
távolságra éles képet biztosít – 
ehhez teljesen egészséges szem 
szükséges, egyéb szempontok-
ból. – Vannak olyan pácienseim, 
akik nem tudnak, vagy nem akar-
nak szemüveget viselni, és ilyen 
trifokális műlencsét kaptak. Ez 
egy nagyon nagy változás. Öt-
venéves kor felett a lézerkeze-
lés helyét egyre inkább átveszi 
a műlencsék beültetése. Hason-
lóan kockázatos beavatkozásról 
van szó, ezért fontos a széleskö-
rű tájékoztatás.

Október a látás hónapja

Óvjuk a látásunkat!
– A legnagyobb érték az egészség – hangsúlyozza dr. Gyenes 

Ágota. A szemész főorvos szerint fontos a prevenció, de az is, 
hogyha kell, időben orvoshoz forduljunk. Október a látás hónap-
ja. Ebből az alkalomból látogattunk el a szemészorvos megújult 
rendelőjébe, és tájékozódtunk a legújabb, legmodernebb szem-
vizsgálati eszközökről, műtétekről. 
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Palicska Irén

Az Állatok Világnapját 1931 
óta ünnepelik minden eszten-
dőben Szent Ferenc emléknap-
ján, október 4-én. Assisi Szent 
Ferenc a legenda szerint nem-
csak értette az állatok nyelvét, 
hanem beszélgetett is velük. A 
világnapon ma már nem csak a 
vadon élő, hanem minden állat 
védelmére felhívják a figyel-
met.

Ez a nap egész évre azt üze-
ni, hogy éljünk harmóniában a 
minket körülvevő élőlényekkel 
és a természettel. Érdemes ellá-
togatni a közeli állatkertekbe, va-
dasparkokba, hogy feltöltődjünk 

azokkal az élményekkel, amelye-
ket csak az állatok adhatnak ne-
künk.

Szentesen a Damjanich utcai 
Óvodában már sokéves hagyo-
mányt ápolnak az Állatok Világ-
napja alkalmából. Múlt pénteken 
is megrendezték játékos prog-
ramjukat tagóvodáik számára. 
Répa Ferencné óvónő már ötö-
dik alkalommal szervezi az ese-
ményt. Most is játékos tevékeny-
ségeket terveztek a gyerekeknek, 
ahol nyolc helyszínen, különbö-

ző módokon ismerkedhettek az 
állatokkal és tulajdonságaikkal – 
mondta el kérdésünkre az óvónő. 
Az év emlős állata a mogyorós 
pele, ennek jegyében szervezték 
az egyik állomást. Videót nézhet-
tek, zenét hallgathattak, barká-
csolhattak, mozoghattak, de élő 
állatokkal – lovakkal és kutyákkal 
- is találkozhattak az ovisok, majd 
lovas kocsira is felülhettek a gye-
rekek. A Felsőpárti Óvodai Körzet 
munkatársaival együtt rendez-
ték az eseményt. A körzet öt óvo-
dájából a nagycsoportosok vet-
tek részt a világnapon. Akik nem 
a különböző állomásokon tevé-
kenykedtek egészséges harap-
nivalót, gyümölcsöt majszoltak. 
Hiszen a Damjanich utcai óvodá-
ban minden évben megvendé-
gelik a gyerekeket. 

A Százszorszép Óvoda Pillan-
gó csoportjának 22 ovisa is részt 
vett az Állatok Világnapi rendez-
vényen, Gere Ernőné tagóvoda 
vezetővel együtt. A gyerekek lel-
kesen meséltek a feladatokról. 

Békásat, kirakót játszottak, kí-
gyót készítettek papírból, kidíszí-
tették, nyelvet, szemet és ragasz-
tottak neki. Épp a terápiás kutyás 
állomásra szerettek volna eljut-
ni, ahol egy másik csoport nézte 
nagy szemekkel a kutyusok be-
mutatóját. 

Havasi Zsolt az Élet-Morzsa 
Egyesület képviseletében nyilat-
kozott lapunknak. Minden ku-
tyából lehet terápiás kutya kellő 
előképzettséggel. Vannak olyan 
típusú kutyák, amelyek könnyeb-
ben kezelhetők. Többéves kikép-
zés szükséges ehhez. A terápiá-
nak egy játékos részét hozták el 
pénteken az ovisoknak. Egy moz-
gásos játékot, amelyet a kutyák-
kal mutattak be, majd a gyerekek 
ezt leképezték, azaz különböző 
akadályokon kellett átküzdeniük 
magukat. Alagútba bújtak, kari-
kákon ugráltak. Amikor a kutya 
után kell csinálni a feladatot, az 
nem feladat, hanem játék – hang-
súlyozta Havasi Zsolt.

Állatok Világnapja az oviban

Palicska Irén

Nemrégiben kaptam ezt a 
levelet: „Kedves Irén! Ma a fel-
nőtt orvosi rendelőben a Szen-
tesi Élet magazinokban csak a 
Baba a fedélzeten c. rovatodat 
olvastam el, egytől-egyig min-
det. Volt is időm, meg szere-
tem is az írásod, és aktuális is. 
Tudod, én is írnék majd, ha le-
hetne. Az én Félixem két éves, 
bölcsibe jár 15 hónapos kora 
óta, mert visszamentem dol-
gozni, ami olykor lelkiisme-
ret-furdalást okoz.” Edit mint-
ha megérezte volna, hogy 
pályázatot szeretnénk kiírni. 
Örömmel vettem a kérését. 
Fogadják szeretettel Fábrikné 
Győri Editet és kisfiát, Félixet. 

Már korábban megfogadtam, 
hogy semmiképp nem fogok ar-
ról álmodozni, hogy vajon az én 
gyermekem mit fog dolgozni, ha 
felnő. Hiszen ez manapság már 
megjósolhatatlan. Nincs a csa-
ládban olyan mesterség, amit 
tovább vihetne, még nem isme-
rem a fizikai és a szellemi képes-
ségét sem. Félix még csak most 
lesz két és fél éves. Egy valamit 
biztosan állíthatok: igen mozgé-
kony kisfiú. Szerencsére nem köti 
le a tévé, és az otthoni játékok 
helyett inkább a szabadban sze-
ret biciklizni, kismotorozni vagy 
a játszótéren homokozni. Három 

hónapos volt, amikor elkezdtük 
a babaúszást. Köztudott, hogy 
az „úszás”, vagyis a vízhez szokta-
tás ilyen kicsi korban hasznos a 
mozgásfejlődésre, erősíti az im-
munrendszert és kiváló társasá-
gi programot nyújt a babának és 
a mamának is. Szerencsém, hogy 
Szentesen pont elindult a baba-
úszás, így elmondhatom, hogy 
mi az első babák közt vagyunk, 
akik ezen részt vettek. Félix azó-
ta is szeret a vízben lenni, meg-
maradt a búvárreflex, így a víz 
alá merülés sem jelent gondot 
azóta.

Miután megtanult járni, meg-
kapta élete első kismotorját az 
apukájától. Ez egy olyan felsza-
badító érzést adhatott neki, aho-
gyan próbálgatta a kis határait, 
hiszen megismerte a távolságot, 
felmérte meddig mehet el tő-
lünk és a sebességet is, amit már 
maga irányított. A kis arcán lát-
szódott a mozgás öröme, hogy 
mennyire élvezi és szereti. Ké-
sőbb a motort felváltotta a fu-
tóbicikli, amit már egy gyors lö-
késsel, felhúzott lábakkal képes 
vezetni több méteren keresztül. 
Sőt, a rollerezés sem jelent szá-

mára gondot, amit egy lábbal 
képes folyamatosan hajtani. Ez 
ilyen kicsi korban még igen ritka. 
És mi szülőként büszkén figyel-
jük, hogyan képes az egyes esz-
közöket használni. Mert igenis, 
rászánjuk az időt, hogy mozog-
hasson. A bölcsi után még biz-
tos, hogy másfél órát a szabad-
ban töltünk, hiszen ha erre van 
igénye, miért ne tennénk?

Persze közben más mozgás-
formákkal is ismerkedünk. Vol-
tunk már lovagolni és focizni is. 
A focilabdát bal lábbal rúgja, vi-
szont kisebb távon képes irányí-
tani is. Mondjuk, ez hosszabb 
ideig nem köti le, így nem is eről-
tetjük.

Tudom, hogy a sport a felelős-
ségtudatot és a kitartást is erősí-
ti a gyermekben, így szeretném, 
ha már óvodás korban rendsze-
resen végezne valami mozgás-
formát. Szerencsére Szentes egy 
sportváros. Szinte minden sport-
ággal találkozhatunk. Van ha-
talmas uszodánk, focipálya, te-
niszpálya, vízilabda klub és több 
egyesületünk is. Anyaként el 
sem tudom képzelni, hogy Félix 
hová is jár majd sportolni. Sze-
retném, ha teniszezne, meg bir-
kózna is. Persze a kettő már üti 
egymást. Akkor szeretném, ha 
úszna is, vagy vízilabdázna. Per-
sze büszke lennék rá akkor is, 
ha táncolna, focizna vagy atléti-
kára járna. Mindezt nem élspor-
tolóként, hogy ne lehessen ide-
je továbbra is játszani. Csupán a 
mozgás okozta öröm miatt. Ter-
mészetesen ő választ majd. Fon-
tos, hogy szeresse és élvezze, 
amit csinál. És később azt mond-
hassam: „Megérte”. Megérte a 
sok edzés, a szervezés. Mert egy 
olyan gyermek, akinek vannak 
céljai, lépéselőnyben van társai-
val szemben. 

Fábrikné Győri Edit

Baba a fedélzeten

Gyermekem jövője a sportban
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Szabolicsné Sándor Ildikó, 
Palicska Irén

Különleges élményt ígért 
a szentesi Agykontroll Klub 
múlt kedden estére. Makra 
Ida vezette be a résztvevőket 
a családállítás különös világá-
ba.

Életünk során sokszor érezzük 
úgy, hogy nem tudunk megol-
dani egy-egy érzelmi problé-
mát, vagy újra és újra hasonló 
élethelyzetbe kerülünk. Meg-
oldatlan lelki gondjaink végül 
akár testi betegséghez is vezet-
hetnek. Szerencsére sok prob-
lémamegoldó módszer létezik, 
melyek közül talán az egyik leg-
hatékonyabb a Bert Hellinger 
nevéhez fűződő „Családállítás”. 

A német, pszichoterápiával 
foglalkozó katolikus misszioná-

rius módszerének lényegét az 
előadó egy valódi családállítá-
son keresztül mutatta be. Ida 8 
évvel ezelőtt ismerkedett meg 
ezzel a módszerrel. Tanult ki-
neziológiát, kronobiológiát és 
folyamatosan mélyíti Hellin-
ger- terápiával kapcsolatos is-
mereteit. 

Miben segíthet ez a mód-
szer? A párunkkal, gyermekünk-
kel, szüleinkkel való kapcsolati 
problémáink  munkahelyi gond-
jaink, anyagi problémáink, vagy 
önértékelésünkkel, egészsé-
günkkel kapcsolatos nehézsé-
geink is jó eséllyel megértésre 
lelnek és gyógyulásnak indul-
nak egy rájuk irányuló családál-
lítás során.

A ma 91 éves Hellinger felis-
merte, hogy mindannyian látha-
tatlan szálakkal kapcsolódunk 

egymáshoz, s hogy a családta-
gok kapcsolódása generáció-
kon keresztül is átível. Egy-egy 
megoldatlan, elkendőzött prob-
léma, eltitkolt, kitagadott csa-
ládtag, fel nem dolgozott fájdal-
mas emlék, meg nem bocsátott 
tett, ember öltőkön keresztül be-
árnyékolhatja egy család életét. 
Hellinger másik, nagy jelentő-
ségű felismerése a „rend” jelen-
tőségével kapcsolatos: Csak ak-
kor működhet jól egy család, 
tagjai akkor élnek békében egy-
mással, ha a család természe-
tes hierarchiáját, annak min-
den tagja elfogadja, s abba a 
megfelelő helyen illeszkedik. 
Nem szerencsés például, ha egy 
gyermek átveszi az irányítást a 
családtagok felett, vagy felcse-
rélődik a férfi és nő szerepe.  Az 
először érkezett gyermek min-
dig az elsőszülött marad, mint 
ahogy az első szerelem, első fe-
leség fontossága sem kérdője-
lezhető meg a családi energia-
háló sérülése nélkül. 

Egy egészséges lelkületű 
gyermek tiszteli a szüleit, még 
akkor is, ha valamely szülő cse-
lekedetei egyébként megkérdő-
jelezhetőek. Lehet a szülő akár 
züllött életű, erőszakos, a gyer-
mek a legnagyobb ajándékot, 
az Életet akkor is tőle kapta. A 
gyermeknek a Szüleit, nem pe-
dig a szülei cselekedeteit kell el-
fogadnia, szeretnie.

Hogyan is zajlik egy Család-
állítás? Egy-egy hétvégén akár 
nyolc-tíz családállítást is végez-
hetnek egy adott csoportban, 
ám egyszerre mindig csak egy 
valakinek a problémáját állítják. 

A jelenlévők személyesítik meg 
a főszereplő családtagjait, sőt 
Őt, magát is. A szereplők általá-
ban nem ismerik sem egymást, 
sem azok családtagjait. A prob-
lémáról pedig végképp semmit 
sem tudnak.

Egy rövid ráhangolódás, befe-
lé fordulás után azonban felerő-
södnek az érzések, érzelmek, fi-
zikai érzetek. A morfogenetikus 
mezőből feltartóztathatatlanul 
árad az információ. A szereplők 
kimondják, amit éreznek, ösz-
tönösen közelítenek, vagy tá-
volodnak egymástól. Düh, féle-
lem, szeretet, ellenszenv, bánat, 
öröm, neheztelés fogalmazód-
nak meg. De ami a legfonto-
sabb, az állítás végére legtöbb-
ször megszületik a megértés, 
feloldódnak a negatív érzések, 
helyüket az elfogadás és szere-
tet tölti be.

Senki sem véletlenül van je-
len egy állításon. A résztvevők a 
többiek állításában szinte min-
dig felismerik saját életük egy 
részletét is, mely szintén megér-
tést, feloldást nyer. 

Hogy mennyi időre van szük-
ség, amíg az „állítók” élethely-
zete, kapcsolatai, egészsége 
teljesen rendbe jönnek, nehéz 
pontosan megmondani. Az vi-
szont valószínű, hogy attól a 
naptól kezdve a „főszereplő” 
egészen más szemüvegen ke-
resztül látja a világot, gondo-
latai átformálódnak. Megérti a 
megérthetetlent, elfogadja az 
elfogadhatatlant, képessé válik 
megbocsátani a megbocsátha-
tatlant. A változás pedig feltar-
tóztathatatlanul elindul.

„Mindannyiunkat összekapcsol egy láthatatlan háló”
Ok
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Hétfő43.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Karfiolleves,
lencsefőzelék, 
sertésvagdalt

  Tárkonyos burgonyaleves,  
rántott csirkecomb póré-

hagymás panírban, mexikói 
zöldköret, kurkumás rizs

Zellerkrémleves,
sertésszelet Budapest 

módra, bulgur

Tejfölös gombaleves,
brassói aprópecsenye, 

vegyes vágott,
barackízes palacsinta

Sajtkrémleves,
konfitált bőrös malacoldalas, 

hagymás tört burgonya, párolt 
káposzta, citromos tortaszelet

Szárnyasaprólék leves,
milánói makaróni

Zöldborsóleves,
rántott borjúláb, 
burgonyapüré, 
tartármártás

Fejtett bableves  
sertéshúskockákkal,

barackízes nudli

Tarhonyaleves,
tejszínes, kapros pulykamell 

kockák, párolt rizs,
kókuszos kocka

Bazsalikomos  
paradicsomleves, csülök 

pékné módra, almapaprika, 
piskótatekercs

Karalábéleves
csirkepaprikás, galuska, 

uborkasaláta

Sárgaborsóleves 
szalonna chipssel, rostos sült 

sertéskaraj, veluté mártás, 
gratinírozott brokkoli

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

A menü 

790 Ft

B menü 

900 Ft

 

C menü 

830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

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

Az érdeklődő és támogató 
hangversenykedvelőket vár-
ták a reformáció 500. évfordu-
lója alkalmából megrendezett 
kórushangversenyre október 
14-én délután a református 
nagytemplomban.

Fellépett a Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola Gyermekkara 
és Csengettyűs szakköre és Taná-
ri Kórusa Farkas Márta karveze-
tésével, a szarvasi Benka Gyula 
Evangélikus Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Óvo-
da, karvezetőjük Paraszt Attilá-
né volt, és a hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor Református Gim-
názium és Szathmáry Kollégium 
Leánykara Baracs Róbert vezeté-
sével. 

Elsőként Fehér Csaba reformá-
tus lelkész az egyházközség ne-
vében köszöntötte a megjelente-
ket, és kiemelte, hogy különösen 
nagy jelentőséggel bír az évfor-

duló. Majd a négy kórus alkotta 
összkar adott elő két művet. 

A Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola Gyermekkara, azóta 
működik, amióta egyházi fenn-
tartású az iskola. Második osz-
tálytól hetedik osztályig énekel-
nek a diákok. Egyházi és világi 
műveket, népdalokat, feldolgo-
zásokat adnak elő. Az iskola csen-
gettyűs csoportja harmadik évét 
kezdi el. Repertoárjuk – egy Mo-
zart feldolgozás és zsoltárok – fo-
lyamatosan bővül. A tanári kó-
rus kilencedik éve működik igen 
változó létszámmal. Jellemzően 
acapella szólalnak meg. Kiforrott, 
egységes hangzás jellemezte 
előadásukat. A zene és ének ösz-
szhangja egy kislányt is megihle-
tett, aki három sorral előttem a 
karvezetővel együtt lelkesen ve-
zényelte a tanári kórust. 

A szarvasi Benka Gyula Evan-
gélikus Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola énekkara az 
intézmény egyházi fenntartás-

ba kerülésekor, 2000-ben ala-
kult. Iskolai és városi ünnepsé-
gek rendszeres fellépője. Minden 
évben önálló koncertet is adnak, 
valamint rendhagyó énekórát, 
énekkari és zenekari táborokat 
is szerveznek. A kórus létszá-
ma jelenleg 25 fő, a legfiatalabb 
diákok harmadikosok. A zene 
népszerűsítéséért, Isten dicsőíté-
séért, és a maguk örömére éne-
kelnek. Rendhagyó módon az 
első dal közben állt fel az ének-
kar. A második dalt maga a szer-
ző, Himer Péter kísérte zongorán. 
Igazi kuriózummal zárták előadá-
sukat. A kórus néhány tagja sze-
repel a szarvasi Cervinus Teátrum 
Valahol Európában című darab-
jában. Ennek egyik meghatáro-
zó, A zene az kell című betétdalát 
adták elő, nagy sikerrel.  

A hódmezővásárhelyi Bethlen 
Gábor Református Gimnázium-
ban a kóruséneklés régi hagyo-
mányokra tekint vissza. Rend-
szeres fellépői az Éneklő Ifjúság 
és a Zene Világnapi rendezvé-
nyeknek is. Repertoárjukban az 
egyházi és világi énekek mel-
lett a fiatalokhoz közel álló, mo-
dern dalok is szerepelnek. A kó-
rust Baracs Róbert vezényelte, 
zongorán kísért Benei Erzsé-
bet művésztanár. A reformáció 
500 éves évfordulója alkalmából 
rendezett kórushangversenyt 
az összkar előadása zárta. Végül 
Karikó-Tóth Tibor a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskola igaz-
gatója és dr. Csikai Miklós okleve-
leket és ajándékokat adtak át a 
fellépőknek.

Viva la musica

10. Caramel

  Használd A Szívedet

9. Avicii feat. Sandro Cavazza

Without You

8. Margaret Island

Engedd, Hogy Szabad 
Legyek

7. Robin Schulz feat. James Blunt 

OK 

6. Justin Bieber feat. BloodPop 

Friends

5. Charlie Puth

Attention

4. Imagine Dragons

Thunder

3. Axwell & Ingrosso 

More Than You Know

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!

• Feljelentést tett az egyik orszá-
gos politikai párt helyi képviselő-
je a Szentesi Rendőrkapitányságon, 
hogy szeptember 27-én este nyolc 
óra és 28-án, hajnali 4 óra között is-
meretlenek megrongáltak a párt tu-
lajdonában lévő óriásplakátok közül 
hármat. A kár mintegy 120 ezer fo-
rint.

• Ittas vezetőket fogtak a ren-
dőrök Szentesen. Szeptember 29-én 
éjszaka egy gépkocsi hajtott árok-
ba, a sofőr pedig kiszállt az autóból 
és elsétált, később viszont elfogták a 
rendőrök.  Másnap egy elektromos 
kerékpárral közlekedő, korábban al-
koholt fogyasztó járművezetőt „kap-
csoltak le”, október harmadikán pe-
dig egy anyagi káros baleset egyik 
résztvevőjéről derült ki, hogy ittas 
volt a baleset bekövetkezésekor.

• Egy nagymágocsi illető lett csa-
lók áldozata szeptember végén. A 
sértettet ismeretlen számról hívták, 

és az egyik telefontársaság mesés 
nyereményével kápráztatták el any-
nyira, hogy mindent elhitt a telefo-
nálóknak. A nagy nyeremény felvé-
telének egy feltétele volt, bizonyos 
összegeket kell feltölteni egy mega-
dott telefonszámra. A gyanútlan ille-
tő összesen 90 ezer forintot bukott 
azon, hogy elhitte a csalók meséjét.

• Garázdaság miatt indult bünte-
tőeljárás egy szentesi férfi ellen, aki 
az elmúlt vasárnap az egyik szóra-
kozóhelyen ütött meg egy másik il-
letőt.

• Több kerékpárt is eltulajdonítot-
tak az elmúlt hetekben a város kü-
lönböző pontjairól. Az egyik bringát 
október negyedikén szerette volna 
ellopni egy ismeretlen személy, ám 
a rendőrök nem sokkal később el-
fogták a tettest. Október negyedi-
kének délutánja, és másnap reggel 
közötti időben egy 25 ezer forint ér-
tékű lezárt kerékpár tűnt el a Jöven-

dő utcából, hetedikén este és nyol-
cadikának délelőttje közötti időben 
a Szabadság térről, egy közös hasz-
nálatú zárt tárolóból loptak el egy 
bringát 20 ezer forint értékben, és 
szintén nyolcadikán hajnalban az 
Apponyi térről egy lezárt, 80 ezer fo-
rint értékű kétkerekűt tulajdonítot-
tak el. Ezeken kívül még két kerék-
párt loptak el ismeretlenek, egyet a 
Kossuth utcán, egyet pedig a Petőfi 
utcából. Az elmúlt hét alatt újabb ki-
lenc kerékpár tűnt el a város külön-
böző pontjairól, ám most talán vége 
szakad ennek a negatív sorozatnak, 
hiszen a rendőrök elfogtak két kisko-
rú elkövetőt, akik alaposan gyanú-
síthatóak a bűncselekmények elkö-
vetésével. A nyomozás eddigi adatai 
szerint hat kerékpár ellopása róha-
tó fel nekik. A jó hír az, hogy ennek a 
hat kerékpárnak a gazdája már visz-
szakaphatta tulajdonát.

Elfogták a biciklitolvajokat
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Darók József

Ha valamiről előre biztos-
ra lehet venni a telt házat, 
az a Dumaszínház az ifjúsági 
házban. Nem volt ez másként 
Dombóvári István önálló est-
jén sem, aki a Kis ember nagy 
gonddal jár címmel Bellus Ist-
ván közreműködésével tálalt 
ki. A fellépés előtt készült in-
terjúnkban a most éppen „fél-
kövér” Dombi a nemrég nap-
világot látott, de sokak által 
félreértett könyvéről, s a min-
denkinek való beszólás sza-
badságáról is beszélt.

Félkövér címmel megjelent 
könyve nem a súlyproblémái-
ról szól, s nem is voltak ebből ki-
folyólag kudarcélményei, állítja 
a humorista. – A súlyproblémá-
im csak egy eszköz a könyvben. 
Pont az lenne a mögöttes tarta-
lom, ha valaki egyszer kibányás-
sza belőle, hogy a súlyoddal való 
küzdelem, meg az életnek a súly-
hoz való kötése tulajdonkép-
pen felfújt, felesleges barom-
ság. Szándékaim szerint viccesen 
van megírva, de inkább a súly-
problémák túlspilázásáról szól – 
mondta a könyvéről a humorista. 
– Bizonyos súlyokhoz kötöttem 
egy-egy életszakaszomat, ami 
baromság, hiszen mindenkinek 
vannak jobb, rosszabb életszaka-
szai. Itt a saját harcomat gúnyol-
tam ki a kövérséggel kapcsolat-
ban, hogy ez mennyire vicces így 
40 évesen visszanézve. 

Ezért aztán nem is tekinthető 
motivációs könyvnek. – Én min-
dig el is mondom, hogy ettől le-
fogyni nem fogsz, nincsenek 
benne tanácsok, receptek. Ösz-
szefoglaltam nagyrészt, hogy mit 
nem szabad, de hát az milyen ta-
nácskönyv? Mindenki a tutit 
szokta megmondani. Ez csak egy 
szórakoztató könyv, amit min-
denki egy kicsit félreértett, de le-
het, hogy az én álcám volt túl tö-
kéletes – magyarázta. 

– Soha nem voltam önbizalom 
hiányos, sőt, mennyivel jobb lett 
volna, ha az vagyok. Öntudatos, 
agresszív kövér voltam világéle-
temben – tette hozzá. 

Emlékeztettük egy nyári eset-
re, amikor egy részeg néző za-
varta meg az előadását, ám a 
humorista szinte külön műsor-
számként, frappánsan kezelte 
a szituációt. Mennyire spontán, 
mennyire ragaszkodik a megírt 
szöveghez a színpadon? – kér-
deztük tőle. Azt mondja, a spon-
taneitásnak és a tervezettségnek 
kell egy ideális elegye. - Alap-
ból spontánnak tartom magam, 
nem is nagyon lehet kizökkente-
ni, de a spontánság nem azt je-
lenti, hogy mindent abban a pil-
lanatban találsz ki. Az egy óriási 
nagy renyheség lenne. Egy ön-
álló estre készülni kell: tudom, 
hogy hol kezdek, s hova tartok. 
Ha később van valamilyen be-
szólás, vagy eszembe jut egy 
téma, akkor elviszem teljesen 
más irányba, tehát a változtatás 
lehetőségét másodpercenként 
fönntartom. 

– Poént nem bántam meg so-
hasem, maximum azt bántam 
meg, ha félreértették, és legin-
kább azt, ha utána megpróbál-
tam magyarázkodni. Azt ugyanis 
csak a bűnös szokott – válaszolta 
érdeklődésünkre.

Beszól celebeknek, akár mun-

káltatójának, a tévécsatornának, 
s az X-Faktornak is. – Ez a mű-
faj nemcsak, hogy megengedi, 
meg is követeli, hogy beszóljak 
– hangsúlyozta Dombi. – A stand 
up az egész világon egy szócső, 
egy frontvonal: a stand uposok 
kiállnak, és helyettünk is meg-
mondják, hogy ez milyen retek, 
az milyen szar. Aki úgy gondolja, 
az röhög rajta egyet. De önkriti-
kusak vagyunk, nem „puzsérko-
dunk”, nem forgatjuk a szemün-
ket vérben forogva, mi csak a 
vicc kedvéért veszünk elő dol-
gokat. 

Minden irányból megtalálják 
a témák, olykor készen is kapja. 
– Rengeteg üzenetet küldenek, 
amiben általuk viccesnek talált 
témák, akár megírt anyagok is 
vannak, én ezeket szépen meg-
köszönöm, de nem használom 
fel, mert hála istennek, van saját 
kútfőm, tudok miből meríteni. 
Sokat olvasok, tévézek, nyitott 
vagyok a világ történéseire. Az a 
feladatom, hogy ezeket szűrjem, 
s azokat interpretáljam, ami a kö-
zönség számára vicces lehet.

Rátértünk műsorának címé-
re: Kis ember nagy gonddal jár. – 
Egyik vetülete a szóvicc: kis em-
ber nagy bottal jár. Ez másról 
szól, mint ami a köznyelvben el-
terjedt – fogalmazott. – Ez arról 
szól, hogy a kis ember egy nagy 
bottal akarja magát kompenzál-
ni. Nem kell címeket magyarázni, 
mert az megöli, de az alcíme le-
hetne Hétköznapi gondjaink. El-
mesélem, milyen bénán érzem 
magam a boltban, mennyire nem 
tudok eligazodni az okostelefo-
non, mennyire hülye érzés, ami-
kor beutalnak a kórházba. Mind-
annyian kisemberek, kis pöttyek 
vagyunk a világban, mindannyi-
an ezekkel a problémákkal küz-
dünk, nem konkrétan az én ala-
csonyságomra utal a cím. 

„Nem bántam meg egy poént sem”

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
(Szentes, Kossuth tér 6.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
INFORMATIKUS MUNKAKÖR

BETÖLTÉSÉRE.
A pályázati kiírás a www.szentes.hu és
a www.kozigallas.gov.hu honlapokon

megtekinthető.
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Vannak olyan egyszerű 
trükkök, amelyek ha be-
épülnek a mindennapok-
ba, észrevétlenül is meg-
könnyítik az életed. 

Ha nem szeretnél karikás 
szemmel kilépni az utcá-
ra, gyorsan vedd elő a hű-
tőből az uborkát, és hasíts 
két szeletet belőle. Vágd 
magad hanyatt, csukd be a 
szemed, és tedd rá az ubi-
kat. Adj magadnak 10 per-
cet nyugalomban. Ha el-
lazulsz, a szemed is megköszöni 
a törődést. De hasonlóan hat a 
zöld tea is. Az a legegyszerűbb, 
ha beáztatsz 2 zöldtea-filtert, és 
miután kihűlt, a hűtőben tárolod. 
Amikor pedig szükséged van rá, 
csak előkapod őket, és a szemed-
re rakod az uborkához hasonló-
an. Utóbbiból viszont elég az 5 
perc is, a hatás nem marad el.

A szem a lélek tükre, na meg 
a csábítás egyik fontos kellé-
ke. Ám ha nincs, ami kiemelje a 
szemed szépségét, bizony a leg-

szebb arc is veszít 
vonzerejéből. Az 
E-vitamin viszont 
csodákat tehet a 
szempilláiddal. Ha 
szeretnél javítani 
a pillák állapotán, 
vigyél fel rá a vita-
minból. Állítólag a növekedésre 
is hat, így még csábosabban pis-
loghatsz majd a kiszemeltekre.

Akkor kívánatos egy nő, ha illa-
tos? Ha ezt vallod, tedd tartóssá a 
parfümfelhőt magad körül. Csak 
kenj fel egy kis vazelint a terület-

re, ahová 
a parfü-
möt fújod 
majd, és 
meglátod, 
sokkal to-
vább érzed az illatát.

A kócos szemöldökkel ki lehet 

kergetni a 
v i l á g b ó l ? 
Ne hidd, 
hogy nehéz 
ügy rend-
ben tarta-
ni a szőrszá-
lakat. Csak 
egy viszony-
lag puha, 
persze nem 

használt fogkefére van 
szükséged, amit magadnál 
tartasz, és bármikor megi-
gazíthatod a kuszaságot.

Hány embert vettél le 
a lábáról a mosolyoddal? 

Nem túl so-
kat? Talán 
rád férne egy 
kis fogfehérí-
tés. A speciá-
lis fogkrémek 
mellett be-
vetheted a jó 
öreg szóda-
b i k a r b ó n á t 
is. A legegy-

szerűbb, ha a fogkefédre szórsz be-
lőle, és úgy dörzsölöd vele a fogai-
dat. Forrás: NLC

Trendi szépségtrükkök

SZÉP szürke és cirmos cicákat el-
ajándékoznék. Telefon:30/685-8866

BORDÓ 1300-as Lada Szamara 
2 év műszakival, jó állapotban eladó. 
Telefon: 30/685-8866

KÖZPONTBAN, panel progra-
mos, felújított, 5. emeleti, 2+1 fél szo-
ba + étkezős, erkélyes, klímás lakás 
eladó. Telefon: 30/357-6317

ROBI 151-es rotakapa gyári pót-
kocsival, járókerekekkel eladó. Tele-
fon:20/596-9873

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 tar-
tozékokkal 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

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. Telefon: 63/321-
184

IRODÁNAK vagy műhelynek, 
raktárnak alkalmas üzlethelyiség a 
Felsőpárton kiadó. Légelszívóval, 
légkondicionálóval, radiátoros gáz-
fűtéssel, szociális helyiségekkel,ipari 
árammal. Érdeklődni 18 óráig. Tele-
fon: 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 terménydaráló, 
25 l-es zsírosbödön, 50 l-es üvegbal-
lon, 240 l-es fagyasztószekrény, 200l-
es fémhordó tetővel, üst fedővel. Tele-
fon: 63/364-792

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

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Te-
lefon: 30/440-0962

JÓGA és Pilates a Body and Soul-
ban. Szentesen a Kossuth L. u. 24. 
szám alatt. Body and Soul közösségi 

oldalon részletes órarend. Telefon: 
30/835-6927

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

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

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

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

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Hajtogatott
túrós puliszka

Hozzávalók: 1,5 dl víz, 2dl ku-
koricadara, 1 kk cukor, 2 mk só, 1 
ek oliva olaj, 1 nagy pohár tejföl, 
25-30 dkg túró.

Elkészítés: Ha forr, a víz a darát 
beletesszük és állandó keverés 
mellett sűrűre főzzük, ha kell bele víz, azt pótoljuk, de sűrű marad-
jon. Egy zsírpapíron még melegen elsimítjuk. A töltelékhez 1 mok-
káskanál cukrot, egy kávéskanál sót, egy evőkanál oliva olajat egy 
nagy pohár tejfölt simára keverünk, és ha a puliszka majdnem kihűlt 
a tetejére simítjuk a tölteléket. Egy percet várunk, és a papír segítsé-
gével feltekerjük, mint a piskótát. Elkészítése 15 perc. Finom lakta-
tós étel, sokféleképpen lehet fűszerezni. Sütemény helyett is adha-
tó kímélő étel.

Jó étvágyat kíván: Kati néni

Született:
Bánvölgyi Zoltánnak és Geréby 

Dórának (Dr. Berényi I .u. 81.) Zoltán, 
Sánta Krisztiánnak és Trenka Diá-
nának (Mátyás k. u. 9/A.) Lara, Bu-
dai Márknak és Dr. Szabó Dianának 
(Szentes, Soós u. 40.) Olívia, Balogh 
Péter Zoltánnak és Halmai Polett-
nek (Batthyány u. 12.) Keve (képün-
kön), Schőnfeld Zoltánnak és Papp 
Emesének (Csongrád, Hársfa u. 
146.) Dominik, Nagy Györgynek és 
Bori Annának (Csongrád, Jókai u. 
29.) Boglárka, Virág Eriknek és Rácz 
Hajnalkának (Csongrád, Gárdonyi 

G. u. 20.) Zétény, Pálfi Barnának és 
Révész Ildikónak (Csongrád, Uzsoki 
u. 12.) Panna  nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Pulya Krisztián (Szentes, Rákóczi 

F. u. 147.) és Takács Aletta (Csong-
rád, Gőzhajó u.4.), Vasque Jérome 
Guillaume és Karai Klaudia (Szen-
tes, Köztársaság u. 12. 4/12.), Sári 
Zsolt (Pécel, Ond Vezér u. 1/B.) és 
Balázs Edit (Szentendre, Szentlász-
lói út 78/B.)

Elhunyt:
Nagy Gyula Gáborné (Szentes, 

Jókai u. 56.), Lucz Istvánné (Sarkadi 
N. M. u. 3/F), Táborosi László (Szen-
tes, Somogyi B. u. 8.), Horváth Antal-
né (Szentes, Fekete M. u. 4.), Halmai 
János (Szentes, Sáfrán M. u. 20/A.), 
Szabó Sándor Józsefné (Szentes, Dr. 
Udvardi L. u. 13.), Szamosközi Antal 
(Kéreg u. 15.), Pintér János (Csong-
rád, Arany J. u. 24.), Gyapjas Mihály 
(Csongrád, Hársfa u. 37.), Koncz Mi-
hály (Csongrád, Gyulai P. u. 22.), Só-
lyom István (Csongrád, Gyöngyvi-
rág u. 7-9.), Vas György (Csongrád, 
Tanya 522.), Bakai Ferencné (Csong-
rád, Szép u. 32.)

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 23-30-ig Eszes gyógyszertár 
(Szentes, Klauzál u. 6.) hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 
8-12 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 23-27.

Hétfő
Nemzeti Ünnep

Menü nincs, de az a’la carte étterem
nyitva tart

Kedd
A menü: Palócleves,

Rántott karaj, krumplifőzelék
B menü: Cherry meggyleves,

Édes-savanyú csirkefalatok, párolt rizs
Napi desszert: Csokikrémes palacsinta

Szerda
A menü: Sárgaborsókrém leves,

Rakott kelkáposzta
B menü: Vegyes zöldségleves,

Holstein csirkemell, spenót
Napi desszert: Rizskoch gyümölcsöntettel

Csütörtök
A menü: Lebbencsleves,

Szentesi töltött karaj, rizibizi
B menü: Paradicsomleves, 

Zúzapörkölt, nokedli Paradicsomleves, 
Csirkepörkölt, nokedli

Napi desszert: Rákóczi túrós palacsinta
Péntek

A menü: Húsleves,
Temesvári sertésszelet, tészta

B menü: Joghurtos krumplileves, 
Gyros tál

Napi desszert: Szilvalekváros gombóc

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

KOS A családtagjaid, 
és különösen a kedve-
sed kívánságait nem le-
het tovább halogatni, jól 
teszed, ha közösen kerestek meg-
oldást. 

BIKA Szerencsésnek 
mondhatod magad, 
mert valaki segít neked 
egy bizonyos ügyben, 
másképp nem is boldogulnál.

IKREK Jól indul a hét, 
de gyakran lesz szük-
séged az önuralmadra. 
Magánéletedben, üzle-
ti kapcsolataidban kisebb bosszú-
ságok érhetnek.

RÁK Lehetséges, 
hogy néhány kapcsola-
tod megszakad, de csak 
olyan ismeretségeid érin-
ti ez, amelynek a végére könnye-
dén pontot tudsz tenni.

OROSZLÁN A hét 
elején rengeteg mun-
kád lesz, a túlóra sem 
kizárt, ennek köszön-
hetően azonban a hiva-
tásodban előbbre tudsz lépni.

SZŰZ Banki ügyleteid 
kedvezően alakulnak. Egy 
ötleted hosszú távon néz-
ve gyümölcsöző bevéte-
li forrásnak bizonyul majd.

MÉRLEG Valami új 
dolog veheti kezdetét 
az életedben. A hét má-
sodik felében gondot 
okozhat, hogy nyuga-
lomra, egyedüllétre vágynál, ám ez 
sajnos most nem lehetséges. 

SKORPIÓ Várat-
lan nyereséget, nyere-
ményt, nagy szerencsét 
jeleznek a csillagok! 
Légy hálás minden jó-
ért, ami veled történik!

NYILAS A Nap a Sza-
turnusszal lép kedvező 
kapcsolatba. Ez minden 
téren sikereket jelez 
számodra! Légy viszont 
türelmes egy fiatalabb, tapaszta-
latlanabb kollégával szemben!

BAK A sikerért most 
keményen meg kell dol-
goznod, mert legtöbb-
ször kisebb feladatokról 
lesz szó, de ezek sok energiát vesz-
nek el tőled.

VÍZÖNTŐ Ne neheztelj 
azokra, akik nem tartják 
be a szabályokat, próbálj 
rugalmasan viszonyulni a 
többiekhez.

HALAK Újra felmerülhet ben-
ned egy utazás gondola-
ta. Végre érdemes lenne 
kidolgoznod az útitervet!

HOROSZKÓP
Október 20-26.

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, lilahagyma 
350 Ft/kg, fokhagyma 1800 Ft/kg, tojás 
35-38 Ft/db, piros retek 200 Ft/cs, feke-
te retek 250 Ft/cs, fürtös uborka 400 
Ft/kg, kígyóuborka 400 Ft/kg, saláta 
200 Ft/db, kelkáposzta 280-350 Ft/kg, 
fehér káposzta 200-250 Ft/kg, lilaká-
poszta 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, főznivaló kukorica 80 Ft/db, sár-
gadinnye 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 1956. október 23-diki 
fővárosi események híre már 
aznap megérkezett Szentes-
re. Városunkban a forrada-
lom október 25-én (csütörtö-
kön) kezdődött. E mozgalmas 
napok eseményeit dr. Bar-
ta László (1936–2009) levél-
tár-igazgató „Az 1956-os for-
radalom Szentesen” című 
könyvéből ismerhetjük meg. 
Az alábbiakban ennek segít-
ségével idézzük fel a főtéri 
szovjet emlékmű eldöntésé-
nek történetét. 

1956. október 25-én a szen-
tesi utcákon és a munkahelye-
ken megkezdték a kommunista 
jelképek (vörös zászló, csil-
lag) eltávolítását. Katonai őr-
ség szállta meg a postát, vas-
útállomást, a városba vezető 
utakat és a Tisza-hidat. Másnap 
nagy csoportosulás támadt a 
városháza előtt, s a jelenlévők 
erőteljesen követelték az épü-
let homlokzatán lévő csillag és 
a Rákosi-címer eltávolítását. En-
nek megtörténte után a tünte-
tők figyelme a téren álló szovjet 
hősi emlékmű felé fordult. Híre 
terjedt, hogy a tömeg az em-
lékmű ellen készül, ezért fegy-
veres őrséget rendeltek az obe-
liszk védelmére. Szájra kapott az 
a híresztelés, hogy akár fegyver-
használatra is sor kerülhet, ha a 
tömeg nem oszlik szét. Ez csak 
olaj volt a tűzre. Hangos fenye-
getőzés közepette követelték az 
őrség visszavonását. A kivezé-
nyelt katonák nehéz helyzetbe 
kerültek. A tömeg szoros gyűrűt 
vont köréjük, géppisztolyukat 
rángatta, lökdöste, és agyonve-

réssel fenyegette őket, ha meg-
kísérelnék a tűzparancs végre-
hajtását. A vérontás elkerülése 
végett a helyszínen lévő katonai 
parancsnok bevezényelte az őr-
séget a tiszti klub Ady Endre ut-
cai épületébe. 

Szabaddá vált az út az em-
lékműhöz. Kora délután a tö-
meg legaktívabb tagjai hozzá-
láttak az obeliszk tetején lévő 
csillag levágásához. Vasfűré-
szeket hoztak, és felváltva igye-
keztek elvágni a fémcsillag tar-
tóoszlopát. Végre délután 3 óra 
tájban a bronzcsillag lezuhant; 
a tömeg ujjongott. Egy nemze-
ti lobogóra fekete szalagot kö-
töttek, a csillag helyén maradt 
csonkra erősítették, majd egy 
tanuló elszavalta a Nemzeti dalt. 
Meggyújtották a száraz koszo-
rúkat, s a tűz pattogása közben 
a nép a Himnuszt énekelte. Ezu-
tán a tömeg átvonult a Tolbuhin 
téri (ma Luther tér) másik szov-
jet emlékmőhöz, és leszerelték 
róla a szovjet felségjeleket.

Ekkor már erősen sötétedett, 
de többen voltak olyanok, akik 
nem elégedtek meg az aranyo-
zott csillagok és bronzplaket-
tek leszedésével, hanem ma-
gukat az emlékműveket is meg 
akarták semmisíteni. Néhányan 
hozzáfogtak a Kossuth téri em-
lékmű körülásásához is. Elég ha-
mar nyilvánvalóvá vált, hogy a 
masszív „szobor” ledöntése kézi 
erővel lehetetlen. Ekkor fölve-
tődött, hogy lánctalpas trakto-
rokat (sztalinyeceket) kell sze-
rezni. Kéttucatnyi ember egy 
teherautóval kiment a Gépállo-
másra. Nem jártak szerencsével, 
ezért átmentek a Sernevál kis-

tőkei telepére. Ott a telepveze-
tő átadott nekik egy DT–314-es 
lánctalpast, amellyel elindultak 
a városba. Útközben azonban 
belefutottak egy kivezényelt ka-
tonai járőrbe, amely az Esze Ta-
más tüzérlaktanyába kísérte 
őket. Ekkor már este 10 óra volt. 
Ezalatt a tömeg drótkötéllel 
próbálta lehúzni az obeliszket. 

Híre ment a lánctalpas jár-
mű és kísérőinek lefogásának, 
amely felzaklatta a kedélye-
ket. Mintegy 30-40 fő azonnal 
a laktanyához vonult, követel-
ve társaik szabadon bocsátá-
sát, valamint a főtéri emlékmű 
ledöntésének engedélyezését. 
„Minthogy más küldöttek már a 
„szobor” felrobbantásával is fe-
nyegetőztek, minthogy a járás 
településein sorra ledöntötték 
már az emlékműveket, s mint-
hogy Gujdár Sándor műszaki őr-
nagy is a követeléseket támo-
gatta, a pártbizottság éjféltájt 
hozzájárult a foglyok elbocsá-
tásához és a szovjet emlék-
mű ledöntéséhez” –olvashat-
juk dr. Barta könyvében. Gujdár 

Sándor éjfél után személyesen 
is megjelent a Kossuth téren. 
Megnyugtatta a lelkes, de fáradt 
tömeget, hogy a pártbizottság 
engedélyével a honvédség fog-
ja ledönteni az emlékművet. Az 
emberek megnyugodva haza-
tértek. 

Erről a megegyezésről nem 
tudott mindenki. Október 27-én 
(szombaton) reggel már három 
vállalati sztalinyec sorakozott 
fel a „szobor” mellett. Erőlködé-
süket nem koronázta siker: az 
egyik traktor differenciálja eltö-
rött, a drótkötél elszakadt. 9–10 
óra tájban megérkezett a tüzér-
ség négy lánctalpas vontatója, s 
a katonák rövid idő alatt ledön-
tötték az emlékművet. A tömeg 
ujjongott, énekelt. Az emlék-
mű talpazatának felrobbantását 
célzó indítványt Gujdár őrnagy 
visszautasította: a robbantás 
ugyanis romba döntötte volna 
a református nagytemplomot 
is. Szerencsére erre nem került 
sor, s többek bölcsességének 
köszönhetően városunkban né-
mák maradtak a fegyverek is! 

Forradalmi események városunkban

Idegen hatalom eldöntött emlékműve

Az eldöntött főtéri emlékmű

Darók József

Nem hagyományos regényt 
ajánlunk most, hanem saját 

"
re-

gényünknek" a lehetőségét. Fe-
kete Judit gyerekként kezdett 
naplót vezetni, egészen 17-
18 éves koráig rengeteg füze-
tet írt tele, amiből mára 5-6 db 
maradt meg. „Azóta is áldom az 
eszem, hogy naplóírásba fog-
tam, az egyik legnagyobb él-
mény volt újraolvasni” - vallja. 

Amikor nemrégiben újra kézbe 
vette kamaszkori bejegyzése-
it, visszatértek az izgalmas leírá-
sok a nyári táborokról, beszámo-
lók a barátokról, a nagy poénok. 
Megtalálta bennük az egykor 
beragasztott mozijegyeket, vic-
ces rajzokat, órákon továbbított 
titkos üzeneteket. „Rengeteg 
mindent réges-régen elfelejtet-
tem már. Például, hogy mikor mi 
foglalkoztatott veszettül, vagy a 
nagy drámákat, az első szerel-

met, az első randit, az első csó-
kot… Húsz éve nem olvastam 
ezeket a bejegyzéseket. Igazi 
időkapszulák, amelyek megmu-
tatják ki voltam, hogy éltem, mi-
lyen volt az akkori világom. Nagy 
élmény volt és arra gondoltam, 
milyen jó lenne, ha mindenki-
nek lenne időkapszulája” – fogal-
maz Fekete Judit. Jól tudja, ma 
már nem hagyományos naplót, 
inkább blogot vezetnek a tinik, 
de szerinte jó lenne, ha valami 

mégiscsak megmaradna belőlük 
a felnőttkori énjüknek. A blog 
egy idő után elvész, egy kézzel 
fogható Időkapszula azonban 
örök maradhat, ezért állított ösz-
sze Györgyi Adrienne illusztrátor-
ral közösen egy olyan ötletes al-
bumot, amiben afféle személyes 
időkapszulaként a fiatalok szá-
mára készen áll egy napló, mely-
be írhatnak, beragaszthatják 
kedvenc képeiket, megspórolva 
sok időt, és talán kedvet csinálva 
ahhoz, hogy kézzelfogható nyo-
mot hagyjanak maguknak a gye-
rekkorukról.

Könyvajánló: Időkapszula 
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „A leghétköznapibb 
dolog is megédesül, ha rejtegeti az ember”. 
(Oscar Wilde)

Múlt heti nyertesünk: Rácz Lajosné. Nye-
reménye a Zene-Világ-Zene sorozat ok-
tóber 20-i Szvorák Katalin koncertjének 
páros belépője. Ezen a héten a Szentesi 
Üdülőközpont két fős szaunajegyét sorsol-
juk ki.

Vízszintes: 1. Bertolt Brecht német drámaíró, 
költő, rendező, a 20. századi színház egyik meg-
újítója. Alábbiakban tőle idézünk (folytatás a 
függőleges 59. számú sorban). 16. A Duna mel-
lékfolyója Szlovákiában. 17. Robbanólövedé-
kem. 18. Bérelhető. 19. Após. 20. Magyar szí-
nésznő, primadonna keresztneve (Patkós). 22. 
A Ferencváros válogatott játékosa (Zoltán). 24. 
Ifjúsági találkozó volt egykoron, röviden. 25. 
Elhízás jele. 27. Színlelő. 29. Pé… (nitrogén-
tartalmú műtrágya). 30. Özönvíz. 31. Amerikai 

animációs film, a dinoszauruszok különleges 
világából. 33. Női név. 35. A csodák csodája. 
36. Hétköznapi, érdektelen (történet). 38. Nye-
lőcső. 41. Teheránban él. 43. Hull, csepereg. 45. 
Ipari rostnövény. 46. Vét a jegyzetelésben. 47. 
Argon vegyjele. 48. A Pál utcai fiúk vezére. 50. 
Ázsia egyik nagy sivataga. 52. Szamárhang. 
54. Puccini Turandot c. operájának hőse. 59. 
Csongrádhoz és Szenteshez is kötődő énekes 
(Dániel) 61. Éljen! 63. Csillag jelzője lehet. 66. 
Vízilabda. 67. Fehér, kecses törékenységet su-
gárzó virága miatt kedvelt növény. 68. Közön-
séges, semmitmondó. 70. Fejér megyei nagy-
község a Bicskei járásban. 72. Vidám. 73. Iljusin 
gépének jele. 74. Lop. 76. Flúgos nyomozó az 
amerikai televíziós filmsorozatban. 78. Keleti 
mesehős.

Függőleges: 1. Kapacitáló. 2. … jön, jókor 
(valamilyen dolog). 3. Bagdad a fővárosa. 4. 
Föltéve, amennyiben. 5. Amely. 6. Vánszorog-
va mendegél. 7. Előidézői. 8. Liánszélek! 9. Sze-

lé (kenyeret). 10. Épületszint. 11. Fél Ikarus. 12. 
Személyes névmás. 13. Harmincnapi. 14. Min-
den idők egyik legnagyobb feltalálója. Szám-
talan találmánya közül az egyik legismertebb 
a szénszálas izzólámpa (Thomas Alva). 15. 
Tippelős szerencsejátékot űz. 21. … Tin Tin, a 
négylábú filmsztár. 23. Omladék, maradvány. 
26. Tartozása van. 28. …fere, csevegés. 29. …
ménes, nemes ifjú, Bessenyei György regény-
hőse. 32. Már nem oviba jár, hanem… 34. 
Környezet, atmoszféra. 37. Bíróságra viszi az 
ügyet. 39. Francia filmszínész (Delon). 40. Fl…, 
lófrál. 42. Operai dalbetétet. 44. Kiütéses győ-
zelem. 46. Házőrző. 47. Vajon szalonnát párol? 
49. Kristályos vegyület, a tisztaság és a csillo-
gás jelképe. 51. Visszafelé: hitegető. 53. Alud-
ni készül. 55. Alaphatárok! 56. Paripát. 57. Iga-
zolás. 58. Ruhaakasztó. 59. Az idézet második 
sora. 60. Német zeneszerző (J. S.). 62. Testrész. 
64. Teremsport. 65. Visszafelé: tallium és euró-
pium vegyjele. 68. Szeszesital. 69. Gléda. 71. 
Félig kiesik! 75. Sarok eleje! 77. Hangtalan név! 
79. Cégforma.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőleges 
59. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Október 23-29.
Hétfő – Zöldségleves,
A menü:  Rántott csirkemell, 

rizibizi, savanyúság 
(csak elvitelre, 
kiszállítás nincs)

Kedd – Zöldborsóleves,
A menü:  Gombás sertéstokány, 

galuska
B menü:  Erdélyi rakott 

káposzta
C menü:  Füstölt tarjás 

töltött borda

Szerda –  Csontleves,
A menü:  Chilis bab

B menü:  Magyaros sertéssült, 
burgonya

C menü:  Bakonyi sertésszelet, 
burgonya

CSütörtöK –  Gyümölcsleves,

A menü:  Sajtos-sonkás 

töltött borda

B menü:  Budapest szelet, 

rizs köret

C menü:  Rántott sajt, rizsköret, 

tartármártás

PénteK –  Tárkonyos 

pulykaraguleves,

A menü:  Rizsfelfújt, 

málna öntet

B menü:  Sajtos-tejfölös tészta

C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Tojásleves,

Holstein sertésszelet, 

rizsköret, savanyúság

VaSárnaP – Húsleves,

Görögös csirkemell, 

hasábburgonya

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

Győzelemmel kezdte a baj-
nokságot a Hungerit-Szente-
si VK női vízilabda-csapata. A 
mieink az UVSE - Margitsziget 
együttesét győzték le hazai 
medencében 14-10-re, majd 
szerdán a Honvéd volt az el-
lenfél. 

„Számunkra egy csapat sem 
lesz könnyű ellenfél, minden 
mérkőzésen meg kell küzde-
nünk a pontokért”. Ezt Vidu-
manszky László, a Hungerit ve-
zetőedzője nyilatkozta, még az 
első bajnoki összecsapás előtt, 
figyelmeztetve a szurkolókat, és 
talán saját játékosait is, hogy ne-
hogy félvállról vegyék a papír-
forma alapján simának ígérkező 
meccset. Az Áts Bertalan irányí-
totta UVSE – Margitsziget nem is 
adat meg könnyen magát, és bár 
a félidőben már 8-3 volt a mie-
ink javára, nem beszélhettünk 
lehengerlő szentesi játékról. For-
dulás után döntetlenre hozták a 
harmadik harmadot a vendégek, 
az utolsó nyolc percet pedig 5-4-
re meg is nyerték, így érthető-
en nem volt felhőtlen a 14-10-re 
megnyert találkozó után Vidu-
manszky László öröme. – Tíz gól-

lal kellett volna nyernünk, ha 
jobban odafigyelünk és belőjük 
a helyzeteinket, és nem lett vol-
na szabad ennyi találatot kap-
nunk. Sok, sőt túl sok a bekapott 
tíz gól, olyan hibákat követtünk 
el a védekezésben, amely a női 
első osztályban nem fér bele – 
nyilatkozta a szakvezető. – Et-
től függetlenül gratulálok a csa-
patomnak, hogy megszereztük 
a győzelmet, és az első bajnoki 
pontjainkat. Az Újpest agresszív, 
agilis játékkal lepett meg minket. 
Arra számítottam, hogy a kispa-
don ülőknek több lehetőséget 
tudok majd adni a játékra, ám a 
játék nem úgy alakult, ahogy el-
terveztük. A mostani mérkőzés 
nem mutatta meg, hogy mennyi 
munkát fektettünk a felkészülés-
be, de igyekszünk már a követ-
kező találkozón jobban teljesíte-
ni, hiszen a bajnokság még csak 
most kezdődött, mindössze egy 
hónapja dolgozik együtt a tel-
jes játékoskeret. Kezd kialakulni 
a kép, hogy kik lehetnek a csapat 
húzóemberei, és ki lesznek a kie-
gészítő játékosok. 

A mérkőzést követően kide-
rült az is, hogy Kis Balázs a klub 
ügyvezetője a másodedzői teen-
dőket is ellátja majd Vidumansz-
ky László mellett, így ő is ott ül 
majd a kispadon a mérkőzése-
ken. Érdekesség, hogy a három 
idegenlégiós remekül játszott, a 
brazil Diaz (képünkön fehér sap-
kában) négy, a kazah Mirshina és 
a kínai Guannan Niu pedig egya-
ránt három-három találattal vet-
te ki részét a győzelemből.

A két hazai találkozót követő-
en két idegenbeli derbi követ-
kezik, előbb szombaton a BVSC, 
majd szerdán az Eger együtte-
sei ellen.

Sebők Tamás

A gyenge játékkal elveszí-
tett hazai forduló után a múlt 
hétvégén az Algyő SK csapa-
tához látogatott a Szentesi Ki-
nizsi SZITE labdarúgó csapata 
a megyei első osztályú baj-
nokság 9. fordulójában. A mi-
eink 3-0-s vereséget szenved-
tek a tabella élmezőnyében 
tanyázó algyőiektől.

Felhúzta a kesztyűt az Algyő-
vel szemben Némethy László 
csapata, harcosan játszott a Ki-
nizsi a mérkőzés elején, így egé-
szen az első félidő hajrájáig kel-

lett várni a hazaiak első góljára. 
A második félidőben is akara-
tos játékot mutatott a vendég 
Szentes, helyzetekig, kapufákig 
jutottak Vincze Zoltánék, a hely-
zetek kihasználásával azonban 
továbbra is akadnak problé-
mák. A játékrész közepén meg-
duplázta előnyét a hazai gár-
da és, amikor már majdnem 
elkönyvelték a 2-0-s végered-
ményt, egy büntetőből betalált 
az Algyő ezzel beállítva a 3-0-s 
végeredményt.

Nem volt rossz az első félidő, 
küzdöttek, hajtottak a srácok, 

nem is lehet összehasonlítani 
a teljesítményüket a múltkori 
hazai mérkőzéssel. Két kapufát 
rúgtunk és megvoltak a lehe-
tőségeink, de ettől függetlenül 
megmutatkozott, hogy az Al-
győ egy jobb csapat, annak elle-
nére, hogy sokáig partiban vol-
tunk velük. Továbbra is az a baj, 
hogy kevesen vagyunk és jelen 
pillanatban ez a csapat sokkal 
többre nem képes – értékelt a 
mérkőzést követően Némethy 
László. 

A vezetőedző hozzátette, el 
kell kezdeni pontokat gyűjteni, 

mert a tabella alsóházába csú-
szott a Kinizsi. A pontszerzésre 
az elkövetkező hétvégi fordu-
lóban minden esélye meglesz 
Kovács Norbertéknek, ugyanis a 
Sándorfalva gárdája látogat a 
Pusztai László sporttelepre. A 
mérkőzést szombaton 14:30-as 
kezdettel játszák.

Jászapátiban rendezték meg a serdülő és diák korcsoportosok te-
rületi birkózó bajnokságát, aminek a tétje az országos bajnokságra 
való feljutás volt. A Dr. Papp László Birkózó Egyesület öt versenyzővel 
nevezett a hétvégi viadalra. – Nem lehet okunk panaszra, mert három 
versenyző feljutott a döntőbe – mondta lapunknak Mazula Erik veze-
tőedző. – A verseny érdekessége, hogy a diákok közül Kuczora Attila a 
serdülők között is kivívta a feljutás jogát. 

Eredmények: Diák kcs.: Cseh Balázs, Kuczora Attila I hely, Kuczora 
Márk IV. hely, Kovács Zsolt V. hely. Serdülő kcs.: Kuczora Attila, Gyurász 
Dániel II. hely. A Diák I-es korosztály országos döntőjét október 21-
én, szombaton, délelőtt 10 órától rendezik a szentesi Dr. Papp László 
sportcsarnokban. A versenyre 150 – 160 sportolót várnak a szervezők, 
köztük egyedüli szentesiként Kuczora Attilának szoríthatunk majd. 

Győzelemmel kezdett a Hungerit

Az akarat megvolt, de a gólok elmaradtak

Birkózódöntő Szentesen

Hungerit Szentesi VK 
– UVSE Margitsziget 14 – 10

(4-2, 4-1, 2-2, 4-5)
A szentesi gólszerzők:
Diaz (4), Guannan (3),

Mirshina (3), Rybanska (2),
Hevesi, Kudella

Algyő SK – Szentesi Kinizsi 
SZITE 3-0 (1-0)

Gólszerzők:
Lajkó András (38’),
Kovács Milán (64’),

Lovas Tamás (90’- büntetőből).
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Sebők Tamás

Pengő Erzsébet augusztus-
tól vette át a Szentes Városi 
Úszó Club fiatal növendékei-
nek edzését. A korábbi szente-
si úszó és vízilabdás most újra 
visszatért a Kurca partjára, és 
a gyermekek tanítása mellett 
a rendszeres sportolás is min-
dennapjainak része. 

Petrov Iván, az úszószövet-
ség utánpótlás kapitánya egy-
szer úgy fogalmazott: Nincs 
rossz sportoló, csak rossz edző. 
A kritikus szavak után el is gon-
dolkodik az ember: De mi tesz 
egy edzőt igazán jóvá? – A sze-
mélyisége! – kaptam is a választ 
Pengő Erzsébettől a Dr. Rébe-
li Szabó József Sportuszoda 25 
méteres medencéjének part-
ján. A Békéscsabáról hazaköltö-
ző trénernek az edzés befejezé-
sével minden kis növendékhez 
volt egy kedves szava, és egy-
két ölelés és néhány buksi simo-
gatás is kijárt a megfáradt gyer-
mekeknek. 

Egyszer azt mondták rólam, 
hogy én egy anyatípus vagyok. 
Nagyon sok gyermeknél fontos, 

az ölelés, egy simítás, a dicsérő 
szavak. Minden edző más, ami 
a személyiségéből adódik. Az 
anyatípus ellenére azonban szi-
gorú is vagyok. Csak akkor mon-
dom valamire, hogy jó, ha az 
tényleg jó. Következetesen ja-
vítom a hibákat. Bátorítom is az 
úszóimat, de ha valami nem tö-
kéletes, azt addig nem mondom, 
és addig gyakoroljuk, míg való-
ban az lesz. 

Erzsébet, vagy, ahogy a gye-
rekek hívják, Bözse néni óvo-
dásként került kapcsolatba az 
úszással. Úgy fogalmaz, nagyon 
tehetségtelen volt, de a víz sze-
retete mindig is meg volt részé-
ről, ez azt eredményezte, hogy 
18 éves koráig úszott verseny-
szerűen. Egy évvel korábban az 
első szentesi női vízilabda csa-
patban is szerepet kapott, egy 
ideig párhuzamosan úszott, vízi-
labdázott és készült az érett-
ségire. Gyermekei születéséig 
pólózott, később pedig a szeni-
orúszás mellett döntött. Békés-
csabán a női vízilabda szakág 
egyik alapítója volt, majd ké-
sőbb Gyulán kezdett edzőként 

is tevékenykedni. Nemrégiben 
tért vissza Szentesre és, ahogy 
mondja egy közös találkozás 
egykori csapattársaival, köztük 
Rébeli-Szabóné Vincze Edittel azt 
eredményezte, hogy újra máso-
dik otthona lett a szentesi uszo-
da.  Edzőként, valamint verseny-
bíróként is láthatjuk a medence 
partján, és versenyzőként a víz-
ben, hiszen a mai napig a szenio-
rúszó csapat tagja.

Moldovának van egy könyve, 
az a címe, hogy Akit a mozdony 
füstje megcsapott. Nos, nálam 
azt lehetne mondani, hogy akit 
a klór szaga megcsapott. Min-
den reggel lejövök úszni, nem 
tudok elszakadni az uszodától. 
Nagyon sokan vannak úgy, hogy 
idővel visszatérnek ide, ha ab-
bahagyták az úszást és a vízilab-
dát. Nem kell, hogy újra ússzon 
az illető, csak egyszerűen vonzó 
a környezet, csalogat a vízpart. 
Volt nehéz időszak is az életem-
ben, és az úszás és az uszoda se-
gített túllépni rajta – meséli.

Erzsébet óvodásokkal és ki-
siskolásokkal foglalkozik, akik 
az úszástudásuk alapján kerül-
nek az ő csoportjába, és ahogy 
mondja, sokukban látja a tehet-
séget, és a szorgalmat, de ezek 
mellett fontosnak tartja, hogy a 
továbbiakban is egy nagyon jó 
közösséget alkossanak.

Sebők Tamás

Október 11-én szerdán ját-
szotta idei első mérkőzését a 
Szentesi Farkasok KC felnőtt 
férfi kézilabdacsapata. Orosz Ti-
bor együttese a Hódmezővásár-
hely KE csapatát fogadta a Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nokban és szenvedett 37-20-as 
vereséget.

Akaratosan, szívósan kezdték a 
mérkőzést a hazaiak. Az összecsa-
pás első perceiben fej-fej mellett 
haladt a két csapat, később kiüt-
között a vendégek rutinja 3-4 gól-
lal is vezettek. A mieink nem hagy-
ták elhúzni a vásárhelyt, a játékrész 
felénél 9-11-re is zárkóztak Dömsö-
di Péterék. Hazai időkérés után a ti-
zenéves fiatalok is szerephez ju-
tottak. Sokan közülük első komoly 
mérkőzésüket játszották, így ért-
hető volt a bátortalan, néhol pon-
tatlan játék.  Ekkor több perces 
gólcsend jellemezte a Farkasok já-
tékát, 9-16-ra elhúzott a HKE. A fé-
lidőre kozmetikázta az eredményt 
a Szentes, 13-18-cal vonultak szü-
netre a felek.

A második félidő kétségtelenül 

a vendégeké volt. Megmutat-
kozott, hogy idősebb tapasztal-
tabb játékosok alkották a kere-
tüket, 10-11 gólra növelték az 
előnyüket. Fontos szerep hárult a 
két hálóőrre is, mindkét oldalon 
büntetőt hárítottak a kapusok. A 
hajrában már kapkodtak a hazai-
ak, több hiba csúszott a játékukba, 
így 20-37-es eredménnyel zárult az 
összecsapás.

Orosz Tibor a hazaiak edzője így 
értékelt lapunknak.

– Ez volt az első bajnoki mér-
kőzésünk ezzel a fiatal társaság-
gal, ez a középiskolás korú csapat 
megerősödött néhány rutinosabb 
25-30 éves régebbi szentesi játé-
kossal, és még a kondíció, a fizi-
kai állóképesség nem megfelelő. 
Látszott a Hódmezővásárhely csa-
patán, hogy már összeszokottabb, 
tapasztaltabb játékosokból állnak. 
Kapkodás és védekezési hibák jel-
lemezték a játékunkat, de akar-
tak, küzdöttek és játszottak a fiúk 
és én azt gondolom, hogy egy 4/5-
ös osztályzatot megérdemel a mai 
teljesítményük.

Lapunk a csapat bajnokságra ki-
tűzött céljaira is kíváncsi volt.

– A megyei bajnokság 7 csapat-
ból áll és elég foghíjas, hiszen a 
környék nagy egyesületei, az Oros-
háza, az Algyő és a Pick (Szeged), 
elviszik a fiatal tehetségeket. A me-
gyei bajnokság egyik legerősebb 
csapata a csongrádi gárda, de sok 
helyen NBI/b-s játékosok is meg-
fordulnak, így nagyon nehéz baj-
nokságra számítunk. Az elsődleges 
célunk, hogy fejlődjenek a fiatalok 
– zárta a nyilatkozatát Orosz Tibor.   

Pengő Erzsébet a Szentes Városi Úszó Club új edzője

Akit a klór szaga megcsapott

Vereséggel indították a bajnokságot a Farkasok
Szentesi Farkasok KC – 

Hódmezővásárhelyi KE 
20-37 (13-18)

A szentesi gólszerzők:

Dömsödi Péter (5), Papp 

Dorián (5), Szabó Benedek (3), 

Bujdosó Krisztián (3), Molnár 

István, Gardalits Marcell, 

Orosz Péter, Potocska Tamás.
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Sebők Tamás

A hétvégén rendezték a ko-
sárlabda NB II-es bajnokság 
keleti csoportjának 2. forduló-
it. A szentesi kosarasok a ma-
gyar kosárlabda egyik zász-
lóshajójának számító Szolnoki 
Olaj együttesének NB II-es csa-
patához látogattak.  

Második mérkőzését is ide-
genben játszotta kosárlabda 
csapatunk, Aleksandar Preskar 
tanítványai a Tisza partján, a 
nagy múltú Szolnoki Olaj NB II-
es újonc csapatával csaptak ösz-
sze. A mieink az első mérkőzés 
után tovább fiatalítottak, olyan 
rutinos játékosok maradtak itt-
hon, mint Mácsai, vagy Marossy. 
Ott volt a keretben új centerünk, 
Nikola Milenkovic, aki sajnos még 
a nagyszünet előtt lesérült. 

Több hibával kezdte a mérkő-
zést a Szentes, de a második já-
tékrészre rendezte sorait a csa-
pat. Vujadinovic Vladimir hozta 
a formáját és 25 pontot hozott 
össze. A Szolnok gyorsabban, 
eredményesebben játszott, így 
megérdemelten szerzett hazai 
pályán győzelmet.

A mérkőzést összezavarodva, 
bátortalanul kezdtük, azonban 
a második negyedre sikerült ma-
gunkhoz térnünk, próbáltuk fel-
venni az iramot a szolnokiakkal. 
Játékunkat nagyban befolyásol-
ta, hogy Nikola lesérült az első 
félidőben. Összességében min-
den játékos igyekezett a leg-
jobbját hozni, mindenki kapott 
játéklehetőséget már az első fé-
lidőben is – írja közleményében 
a Klub.

A Szentesi KK legközelebb ha-

zai pályán, a Dr. Papp László Vá-

rosi Sportcsarnokban fogadja a 

DEAC II. csapatát, vasárnap dél-

után 17:30-as kezdettel.

Hering Viktor

Az elmúlt héten a városi sport-
csarnok adott otthont a Fo-
gyatékosok Országos Diák-, és 
Szabadidősport Szövetsége (FO-
DISZ) szervezésében minden 
esztendőben megrendezésre 
kerülő kispályás labdarúgó tor-
na őszi, megyei fordulójának. A 
házigazda Rigó Alajos Általános 
Iskola és Szakiskola csapatán kí-
vül Hódmezővásárhelyről, Ma-
kóról és Szegedről érkeztek fia-
talok a rendezvényre. A szentesi 
forduló legjobbjának a makói-
ak bizonyultak, akik mind a há-
rom mérkőzésüket megnyer-
ték, a második helyen a Szeged, 
a harmadikon a Hódmezővásár-
hely végzett, a szentesi labdarú-

góknak ezúttal a negyedik hely 
jutott. A torna gólkirálya Rostás 
Zsolt lett Makóról, 6 góllal, a leg-
jobb kapusnak Balatoni Dávidot 

választották Szegedről, a leg-
jobb játékosnak pedig Kiss Dá-
vid bizonyult Makóról. A tavaszi 
fordulót Makón rendezik majd, 

de az erőviszonyokat tekintve 
az országos döntőbe jutásra leg-
nagyobb eséllyel a makói Pápay 
Endre Iskola labdarúgói pályáz-
nak. A szentesiek sem marad-
tak érem nélkül, ugyanis atléti-
ka sportágban, a három héttel 
ezelőtti szegedi megyei verseny 
díjazására is most került sor, a 
labdarúgó torna kezdete előtt. A 
Rigó iskola sportolói közül Tom-
csányi Gerda és Lévai Dávid szer-
zett aranyérmet, előbbi a 800, 
utóbbi az 1500 méteres síkfu-
tásban lett első. Két ezüstérmet 
is begyűjtöttek a rigósok, Almá-
si Ádám a 800, Horváth László pe-
dig a 300 méteres síkfutásban 
lett második. Az iskola sporto-
lói legközelebb november 15-én 
versenyeznek, ekkor Szegeden 
kerül sor a megyei diákolimpi-
ai asztalitenisz és terematlétika 
döntőkre.

Sebők Tamás

Október 7-én Hajdúböször-
ményben rendezték meg a tán-
cosok Ifjúsági - Felnőtt Stan-
dard Ranglistáját valamint a 
Junior Latin Ranglistát, ahol a 
Szilver TSE több párosa is részt 
vett. A versenyzők összesen 12 
éremmel tértek haza, a hétvé-
ge legeredményesebb párosa 
az Antal Krisztián – Prozlik Me-
linda kettős volt, akik Junior I. C 
Standard, Junior I. C Latin, Juni-
or II. C Standard, Ifjúsági C Stan-

dard kategóriákban is a dobogó 
legmagasabb fokára állhattak. 
Mellettük a Junior Latin Ranglis-
ta aranyérmét szerezte meg to-
vábbá a Kohon Patrik – Kis Luca 
páros.

Másnap Temesváron rendez-
tek WDSF International Stan-
dard Open versenyt, ahol a Fo-
dor Norbert Csanád és Vaszi Réka 
páros az előkelő 7. helyen vég-
zett. A WDSF International Latin 
Open versenyen 17. helyen vég-
zett a Szőts Dániel - Egresi Melin-
da páros. Ifjúsági korosztályban 

Szabó Ádám - Fábián Anna vett 
részt Standard Open versenyen 
ahol a 9. helyet szerezték meg. 
Latin kategóriában pedig a 13. 
helyen végeztek.

Múlt szombaton Algyő adott 
otthont a XI. Forma Kupának, 
ahol a D Országos Bajnokság és 
U21 Magyar Bajnokság mellett 
számos klubközi versenyszám-
ban is indulhattak a Szilver TSE 
párosai. A versenyen több baj-
noki cím is született. Balázs Do-
minik - Kondacs Jázmin Bíborka 
az ob Junior I. D Standard, Sánt-

ha Norbert - Terbán Ágnes az ob 
Ifjúsági Standard, Polónyi Ke-
vin - Dorogi Edina Anna a Gyer-
mek I. E Latin, míg Guba Marcell 
- Kállai Kamilla a Junior II. - Ifjú-
sági B Standard kategóriában 
állhattak fel a dobogó legfelső 
fokára.

Szintén szombaton rendezték 
meg a WDSF World Open Latin 
versenyt a lengyelországi Elb-
lag városában, ahol a Hidi Ba-
lázs és Kis Violetta páros remek 
táncot mutatva a 14. helyet sze-
rezte meg.

Az atlétika jobban megy…

Szilver: számos bajnoki cím az elmúlt hetekből

Kikaptak a kosárlabda egyik fellegvárában

Szolnoki Olaj KK – Szentesi KK 
95:60 (24:6, 24:17, 24:17, 23:20)

A szentesi pontszerzők:
Visinka (4), Dawud (1), Blas-

kovics (2), Drávai (2), Milenko-
vic (23), Vujadinovic (25), Gé-
mes (1), Csábi (2).




