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Halupa Eszter

 A Szentesi Üdülőközpont 
ismét megtartotta már ha-
gyományosnak számító havi 
sajtótájékoztatóját. Ez alka-
lommal a sajtó munkatársai 
számára mutatták be a sze-
zonra való felkészültségüket. 
Márton Mária, a Kft. ügyveze-
tője a medencék környéki par-
kosítási munkálatokat hang-
súlyozta.

– Kértük az ügyvezetőt, hogy 
ne a nyitás előtt legyen kapko-
dás a talajfeltöltéssel, parko-

sítással, füvesítéssel, vagyis az 
elhanyagolt környezet rendbe-
tételével – tudtuk meg dr. Rébe-
li-Szabó Tamástól, aki többször 
bejárta az üdülőközpont környé-
két, mint a társaság egyik tulaj-
donosának felügyelőbizottsági 
elnöke. – Az első bejárást kö-
vetően az üdülőközpont mun-
katársai, a javasolt feladatok je-
lentős részét teljesítették, mégis 
egyértelműen érződik, hogy az 
üdülőközpontnak nincs gaz-
dája. Többszöri bejárás során 
az látszik, hogy sajnos nem ér-
zik sajátjuknak ezt a komplexu-

mot – magyarázza a képviselő, 
aki külön hangsúlyozta, hogy 
a vendégeknek kellene az első 
helyen lenni. Problémaként je-
gyezte meg, hogy a tanmeden-
ce mellett több helyen törött 
a csempe, a járólapok egy ré-
sze sem stabil, amely balesetve-
szélyes, pedig kis erőfeszítéssel, 
munkával helyrehozható lenne. 
Az önkormányzati képviselő ki-
emelte, hogy a faházak és kőhá-
zak állapota is hagy kívánnivalót 
maga után. Évek óta, nem sike-
rült az eszközökön, berendezé-
sén, felszereltségén korszerűsí-
teni. Egy kis odafigyeléssel, tenni 
akarással – hiszen nem minden 
az anyagiakon múlik – nagyon 
sok minden megoldható lenne. 
Szerencsésebb lenne, ha a veze-
tőség az uszoda mindennapja-
iban látná a hiányosságokat, és 
közvetlenebb kapcsolatot alakí-

tana ki, az uszodát használókkal  
– hangsúlyozta dr. Rébeli-Szabó 
Tamás. A képviselő szerint meg-
oldást jelentenének a korszerű-
sítésre a pályázati lehetőségek. 
Véleménye szerint a vendége-
ket megtartani kellene, hogy ne 
rossz szájízzel hagyják el az üdü-
lőközpontot, mert sajnos erre is 
van példa. Márton Mária ügyve-
zető a bejáráson a sajtó munka-
társainak megmutatta a szabad-
téri játékokat, melyek újonnan 
kerültek a strandra. A külterület-
re nem tudtak költeni, arra már 
nem jutott pénz. A napozóágya-
katat kihelyezték, melyekből a 
tavalyihoz képest kissé több áll 
a vendégek rendelkezésére. A 
csúszda sem üzemel még, hiszen 
az is felújításra szorul. Május el-
sejével megkezdődött a szezon, 
remélhetőleg a jó idővel a hiá-
nyosságok is rendeződnek.

Szezon előtti kapkodás?

Egy törvényi szabályozás miatt átalakult a hulladékgazdálkodás 
rendszere, így Szentesen is megszűnik a 70 év felettiek díjmentes-
sége. A kieső kedvezményt szociális köntösbe öltöztetve pótolná az 
önkormányzat.

A megszűnő, életkor alapján járó kedvezményt egy most készülő 
rendelet szerint szociális rászorultság alapján lehetne igénybe ven-
ni. – Eddig úgy működött a rendszer, hogy mi elvégeztük a szolgál-
tatást, de a számlát nem a lakos, hanem az önkormányzat fizette ki. 
Ezentúl mindenkinek fizetnie kell a szemétdíjat, de aki szociálisan 
rászoruló, azaz a minimálnyugdíj háromszorosánál kevesebb az egy 
főre eső jövedelme, az a tervek szerint szociális alapon igényelhet 
támogatást – mondta el lapunknak Varga Sándor, a Szentesi Váro-
sellátó Nonprofit Kft. vezetője.

– A Fidesz frakciócsoportja mindent megtesz azért, hogy a ked-
vezményezettek köre megmaradjon, illetve megvizsgáljuk annak a 
lehetőségét, hogyan lehetne az érintettek körét kiszélesíteni – fo-
galmazott Hevesi-Tulipán Edit, a Városellátó Nonprofit Kft. felügyelő-
bizottságának elnöke.

A Városellátó Kft. az áprilisi testületi ülésre benyújtotta a 2015. évi 
beszámolóját. Az előző évihez képest nem volt sem jobb, sem rosz-
szabb gazdasági eredményük. Az ülésen elhangzott, szinte nincs 
olyan interpelláció, mely ne érintené a városellátó munkáját, igye-
keznek kiszolgálni a lakosság igényeit. A testület a beszámolót a 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadta, megköszönve az intéz-
mény dolgozóinak munkáját.

Pótolnák a kedvezményt
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Halupa Eszter, Sebők Tamás

Egyre többeknek szúr sze-
met, hogy városunk központ-
jában, a Fehér-ház és az ABC 
között található akadálymen-
tesített nyilvános WC és pe-
lenkázó rácsos ajtaja hóna- 
pok óta számtalan alkalom-
mal zárva található. Ez sokak 
számára okoz bonyodalma-
kat, plusz métereket, plusz 
időt. Egy hölgy tartja zárva, 
aki rendszerint biciklitároló-
nak használja a nyilvános il-
lemhely előtti területet, ahogy 
a képen is látható. 

Szentes központjában két 
nyilvános helyiség található és 
látogatható. A Kossuth téren ta-
lálható mosdók napi tizenkét 
órában, 7 és 19 óra között 100 
forintért vehetők igénybe. A tisz-
ta környezet, jól felszerelt mel-
lékhelyiség szinte azonnal feled-
tette az előzetes sztereotípiákat. 
A másik pedig egy akadálymen-
tesített WC és pelenkázó a Fe-
hér-ház lábánál, a bankautoma-
ta mellett. A mosdó reggel 8 és 

délután 4 óra között üzemel áp-
rilis 1-je óta. A használathoz egy 
telefonszámot kell felhívni és pár 
perc múlva meg is érkezik a sze-
mélyzet.  Persze, ha nyitva van a 
rácsos ajtó. – Tiszta, kulturált kö-
rülmények között tudtuk ingyen 
használni a pelenkázót, minden 
rendelkezésünkre állt. Talán a 
nyitva tartás időpontján lehetne 
nyújtani, mert délután 5-6 óra 
körül még rendszeresen megfor-
dulnak erre kisgyermekes szülők 
– nyilatkozta lapunknak egy kis-
gyermekes anyuka. A mosdóhoz 
és a Fehér-ház első szintjére való 
bejutás azonban akadályok-
ba ütközik, hiszen a bejárati rá-
csos ajtó az esetek 90 százaléká-
ban zárva van. Ennek pedig egy 
kerékpár az oka. A bicikli tulaj-
donosa megelégelte, hogy már 
kétszer lopták le bicikliülését az 
ABC előtti kerékpártárolóból. 
Ezért úgy döntött, hogy a nyil-
vános WC előtti kis helyen zárja 

le biciklijét, és persze maga mö-
gött a rácsos ajtót is. Biztos, ami 
biztos. Rákérdeztünk, hogy mi-
ért teszi ezt, hiszen ez egy feljá-
ró, és nyilvános illemhely bejára-
ta, melyet így lehetetlen igénybe 
venni. Erre a válasz pofon egy-

szerű volt. Felháborodva kö-
zölte, hogy ő is észrevette már, 
hogy egy „nemnormális” kinyitja 
és nem zárja vissza a rácsot. Így 
legalább a kerékpár biztonság-
ban van, de akkor mi értelme a 
nyilvános illemhelynek?

Rozgonyi Ádám

Egy cserediák program ke-
retében április 5-10. között a 
Koszta József Általános Isko-
la 6 jelenlegi, és 1 volt tanu-
lója, kísérő tanáraikkal együtt 
meghívást kaptak Szentes 
finnországi testvérvárosába, 
Kaarinaba. A Kurca-partiak él-
ményekkel megtelve, már a 
következő külföldi látogatást 
tervezgetve tértek haza.

Az utazás előzménye a Kaari-
na Piikkiö városrészében találha-
tó iskola diákjainak és tanárainak 
tavaly márciusi szentesi látoga-
tása volt. A múlt évi programok 
során sok új barátság szövődött 
mind a diákok, mind a kollégák 
között. Ennek köszönhető az a 
fantasztikus 6 nap, amelyet Finn-
országban tölthettek a Kosztá-
sok, akik a repülés fantasztikus 
élménye után érkeztek meg Ka-

arinába. A tanárok Turku váro-
sában kaptak szállást, egy – ma, 
hotelként működő, korábban 
Turku és Stockholm között köz-
lekedő – gőzhajó fedélzetén. Az 
iskolában először egy földraj-
zi quiz-játék keretében mérhet-
ték össze tudásukat a magyar 
és a finn gyerekek, később ház-
tartási ismeretekkel gyarapod-
hattak a szentesi diákok, akik 
a finn tanulókkal közösen két 
finn ételt készítettek, amit vé-
gül közösen fogyasztottak el. A 
két program között az iskolában 
tiszteletét tette Harri Virta, Kaari-
na polgármestere is. Életre szóló 
élmény volt, amikor egy tízeme-
letes luxuskomppal a Balti-ten-
gerre hajózott a küldöttség. A 
hajóút az Åland-szigetek fővá-
rosába vezetett, majd a követ-
kező nap délelőttjén Turku ne-
vezettességeit tekintették meg. 
– A cserediák programok első-

sorban arról szólnak, hogy meg-
ismerjük egymás kultúráját, de 
a nyelvismert gyakorlatban való 
felhasználása is fontos. A társal-
gás angol nyelven zajlott, a diák-
jainkat megdicsérték, hogy mi-
lyen ügyesek. A kirándulás előtt 
a fiatalok rendszeresen írtak egy-
másnak, mi is leveleztünk a kol-
légákkal, megszerveztük az utat, 
az ünnepek alkalmával pedig 
néhány kedves mondatot cserél-

tünk egymással – mondta el Ko-
vács Éva angoltanár, hozzátéve, 
hogy az utazás nem valósulha-
tott volna meg az iskola, a szü-
lők és Szirbik Imre polgármester 
támogatása nélkül.

Ezen a héten néhány napot 
városunkban töltenek kaarinai 
középiskolások a gimnáziummal 
kötött csereprogram keretében. 
A finnek élményeiről jövő heti 
lapszámunkban olvashatnak.

Illemhely vagy biciklitároló?

Finnországi élmények

Pünkösdi
pontgyűjtő akció!

Minden kedves törzsvásárlónknak
május 12-14 között

3000 Ft feletti vásárlás után

100 pontot
adunk ajándékba.
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A jó idő beköszöntével, aki 
csak teheti, egyre több időt 
tölt a szabad levegőn. A tavasz 
ébredésével sokakban feltá-
madt a kedv a kertészkedés-
re – virágba borul a természet, 
ezzel párhuzamosan pedig a 
hobbi veteményeskertek is 
felvirágoznak. Ennek apropó-
ján ellátogattunk a Délalföl-
di Kertészek Szövetkezetébe, 
hogy megkérdezzük a terme-
lőket: mit jelent azok számára 
a kertészkedés, akik nem csak 
hobbiszinten űzik azt.

– A termelés nekünk a megél-
hetést jelenti, így mindenki szá-
mára, aki dolgozik, nyilvánvaló 
lehet, hogy rengeteg nehéz pil-
lanata van a tevékenységünk-
nek – nyilatkozott a káposztá-
it éppen rendezgető László a 
DélKerTÉSZ válogató és átve-
vő csarnokában. Nagy fejtörést 
és bosszúságot okoz az idei sze-
zon kezdetén a TÉSZ termelői-
nek a beáramló importáru mi-

atti alacsony káposztaár. – Nem 
szabad azonban belesüppedni 
az önsajnálatba – folytatta Lász-
ló. – Aki a kertészkedést válasz-
totta hivatásának, vagy akár ki-
egészítő jövedelemszerzésként 
űzi, tisztában van a kockázatok-
kal. – Azért természetesen van-
nak jó pillanatok is – tette hozzá 
a munkában segédkező felesé-
ge. Látni, ahogyan egy palántá-
ból termő növény válik, nagy si-
kerélmény. De az is óriási dolog, 
amikor egy áruházláncba lépve a 
zöldségpulton találkozhatunk a 
TÉSZ-ben csomagolt zöldségek-
kel: talán épp a mi paprikánk, 
paradicsomunk mosolyog a pol-
cokon. Nagy büszkeség ez, a kö-
zös összefogás eredménye. – Hát 
még az milyen élmény, amikor 
külföldön találkozik az ember a 
DélKerTÉSZ termékeivel! – vá-
gott közbe egy éppen arra járó 
dolgozó. – Németországban az 
egyik nagy áruházlánc zöldség- 
osztályán ismertem fel a saját 
termékeinket. Ilyenkor realizáló-
dik az emberben, hogy milyen 
formában is kerül a fogyasztó 

elé az, amiért nap, mint nap dol-
gozunk mindannyian.  Én még a 
születésnapomra is paprikama-
gokat kaptam a barátaimtól. A 
végén annyi fog teremni, hogy 
be kell hoznom a TÉSZ-be! Bár 
nincsen GlobalGap tanúsítvá-
nyom! – tette hozzá nevetve. 

Közben csatlakozott a beszél-
getésünkhöz az egyik termelő fi-
atal segítője is: – A szentesi pap-
rika egyébként mindenütt jelen 
van! Tavaly nyáron egy vidéki ze-
nei fesztiválon vettem részt, ami-
kor meghallottam egy panaszos 
felkiáltást, amely valahogy így 
hangzott: „Remélem ebben a 
négy napban nem látok papri-
kát!” Ennyiből rövid úton kiderül, 
hogy ők is szentesi diákok, akik 
nyári munkán a fóliákban dol-
goznak, vagy éppen a DélKer-
TÉSZ-nél csomagolnak. A közös 
témának köszönhetően gyor-
san megtaláltuk a közös han-
got, úgyhogy még közösség-
teremtő ereje is van a szentesi 
zöldségeknek! Viccet félretéve, 
nekem rengeteg gyermekko-
ri emlékem fűződik a kertészet-

hez. Amíg a szüleim és a család 
többi tagja a fóliákban dolgoz-
tak, én és az unokatestvéreim 
játszottunk a veteményesben – 
a felnőttek nagy „örömére” játék-
ból leszüreteltük a friss zöldsé-
geket és „megfőztük”, a zsenge 
tarkababokat pedig kibontot-
tuk és nyakláncot fűztünk be-
lőle… Akkoriban még KZR-nek 
(Korai Zöldségtermesztési Rend-
szer (szerk.)) hívták a TÉSZ előd-
jét, ahová vittük a zöldségeket.

– Abban az időben annyi-
an hozták ide a zöldséget, hogy 
kész forgalmi dugó keletkezett 
reggelente a Szarvasi úton. Az-
óta szigorodott a rendszer, más 
piacok felé nyitott a szövetke-
zet, de mi azóta is tagok va-
gyunk – vette át a szót újból 
László. – Néha úgy érzem, soha 
többé nem szeretnék látni zöld-
séget, hiszen nagyon kimerí-
tő télen-nyáron gondoskodni a 
növényekről: ha meleg van, lo-
csolni, árnyékolni, ha hideg van, 
takargatni. De amikor leülök a 
telkemen lévő nagy fűzfám ár-
nyékába, amit még az apám ül-
tetett, és végignézek a birtoko-
mon, eszembe jut, hogy ez az 
egész életem… (X)

A képviselő-testület leg-
utóbbi soros ülésén napirend-
re került a Horváth Mihály 
Gimnázium, a Boros Sámuel 
Szakközépiskola és Szakisko-
la, a Pollák Antal Szakképző 
Iskola és a Zsoldos Ferenc Kö-
zépiskola és Szakiskola állapo-
tának felmérése, melyet még 
néhány hónappal ezelőtt kez-
deményezett a képviselő-tes-
tület. 

– A közel 20 oldalas szakér-
tői tanulmány több problémát is 
rögzít az iskolák épületeivel kap-
csolatosan, melyek nem új ke-
letűek, melyekről tudtunk, hi-
szen azok nagy része nem most, 
hanem jóval a fenntartóváltás 
előtt jelentkezett. Itt még arra 
a fenntartóváltásra kell gondol-
ni, amelyben az iskolák egy ré-
sze a szentesi önkormányzattól 
a Csongrád Megyei Önkormány-
zathoz került át 1996 körül. Az 
akkori fenntartó elősegítette a 
rekonstrukciót és a korszerűsí-
tést, gondoljunk itt a gimnázi-
umi könyvtár megépülésére, a 
Közgé szintráépítésére, a Zsol-
dos homlokzatának megúju-
lására, de a gimnázium fenn-
állásának 150. évfordulóján is 
megszavazott a megyei közgyű-
lés egy nagyobb forrást egy pá-
lyázat önrészeként – tudtuk meg 
Antal-Balázs Tibortól. 

A Szentesi Élet 2011. októ-
ber 21-i számában is megírta, 
hogy „...két középiskolánknál el-
odázhatatlanná váltak a fejlesz-
tések. ...a közgé épülete erősen 
javításra szorul: szükség lenne a 
fűtésrendszer korszerűsítésére, 
továbbá a nyílászárók cseréjé-
re, régen került sor teljes festés-
re, illetve a parketták csiszolása 
is nagyon fontos lenne. ...A gim-
názium esetében égető szükség 
lenne a tető rendbehozatalára...” 

A Városrendezési-, Fejleszté-
si-, és Idegenforgalmi Bizottság 
elnöke elmondta: Most azért ké-
szült részletes felmérés, hogy át-
tekintsék azokat a hiányosságo-
kat, melyekre megoldást lehetne 
találni például a most megnyíló 
KEHOP-pályázatok igénybe véte-
lével. – Hosszú ideje halogatott 
bajokról van szó, amelyek megol-
dását nem lehet mindig az éppen 
kijelölt fenntartóra, most éppen a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központra hárítani. A KLIK meg-
tesz mindent, amit fenntartóként 
megtehet. Az önkormányzat-
nak pedig tulajdonosként vég-
re fel kell ismernie saját felelőssé-
gét, főként úgy, hogy korábban 
az önkormányzat nemcsak tu-

lajdonosa, hanem fenntartója is 
volt ezeknek az intézményeknek, 
s a szerkezeti, az épületgépészeti 
és az energetikai problémák már 
akkor is jelentkeztek. Így az ön-
kormányzat nem tolhatja másra 
az évtizedek óta elodázott felújí-
tások, korszerűsítések felelőssé-
gét – szögezte le Antal-Balázs Ti-
bor. A bizottság elnöke szerint a 
tulajdonosnak és a fenntartónak 
közösen kell megoldást keresnie.

– Az önkormányzat saját, év-
tizedek óta tartó következetlen-
ségét nem háríthatja másokra. 
A város szégyene, hogy hosszú 
időn keresztül hagyta leromlani 
oktatási intézményeinek állagát, 
de igaz ez a nevelési-, a műve-
lődési-, és idegenforgalmi célú 
épületeire is. Gondoljunk itt akár 
az egykori úgynevezett Úttörő-
házra, a kollégiumra, a Móriczra 
vagy éppen a Petőfi Szálló épü-
letére – jelentette ki a bizottság 
elnöke, rámutatva arra, hogy vé-
leménye szerint nem egy pályá-
zati kiírásra kell rövid idő alatt 
összeállítani egy pályázati doku-
mentációt, hanem naprakésznek 
kell lenni az intézmények prob-
lémáit illetően. A tanulmány a 
gimnázium esetében többek kö-

zött az épületszerkezeti prob-
lémákra, a földszinti helyiségek 
rossz állapotú padozatára és fal-
szerkezeteinek szigeteletlensé-
ge mutat rá, hogy csak néhányat 
említsünk a megoldásra váró fel-
adatok közül. A Boros-iskolá-
ban a tornaterem szellőzésének 
hiányossága, a padlóburkola-
tok állapota, a Pollákban töb-
bek között a tornatermi öltözők 
megsüllyedt padozata , a sport-
pálya térvilágítása , a Zsoldos-is-
kolában a padló-, és falburkola-
tok állapota, a pincehelyiségek 
falainak vizesedése és a „C” épü-
let szerkezeti problémái is sze-
repelnek a megoldandó felada-
tok listáján mindazon túl, hogy 
a négy oktatási intézmény kö-
zül egyiknek az épülete sem elé-
gíti ki a korszerű energetikai igé-
nyeket.

KerTÉSZmesék

Felújításra várnak
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Rozgonyi Ádám; Sebők Tamás

A magyar nyelv és irodalom, 
valamint a magyar, mint ide-
gen nyelv írásbeli vizsgájával 
megkezdődött, majd matema-
tika és történelem írásbeli szá-
madással folytatódott az idei 
tanév május-júniusi érettségi 
időszaka. Arra kerestük a vá-
laszt, hogy milyenek voltak az 
első vizsgatapasztalatok, mi-
lyen nehézségű feladatokat 
kellett megoldani az érettsé-
gizők szerint.

Hétfőn magyar nyelv és iro-
dalom tudásukról kellett szá-
mot adniuk a maturálóknak. A 
magyar érettségi első részében 
Moravcsik Gyula A papíruszok 
világából című könyvének egy 
részletét kellett értelmezniük 
a diákoknak. Érvelésnél Csoóri 
Sándor Nomád naplójából kap-
tak egy szövegrészletet, ha nem 
ezt választották, akkor Tamá-
si Áron Szerencsés Gyurka című 
novellája várt rájuk, vagy Vörös-
marty Mihály Liszt Ferenchez és 
Illyés Gyula Bartók című alkotá-
sát hasonlíthatták össze. Az első 
próbatételről a Boros-iskola há-
rom tanulóját kérdeztük.

Varga Máté nem látta annyi-
ra nehéznek a magyar érettsé-
git; az első feladatot ugyan nem 
tudta teljesen befejezni, de ösz-
szességében nem számít rossz 

eredményre. A második feladat-
ra – úgy véli – sok idő állt ren-
delkezésre, a novellaelemzéshez 
sok mindent tudott írni. 

Őze Barbara is a novellaelem-
zést választotta, amely nagyon 
tetszett neki, mert mesei ele-
mekkel volt átszőve. Mint el-
mondta, Fári Mónika tanárnővel 
sokat készültek a próbatételre, 
de emellett egyénileg is gyako-
rolt.

Bíró Dóra éppen csak be tud-
ta fejezni az érvelést, sokat gon-
dolkozott, mert mint mondta, 
egy elég univerzális témát kap-
tak, ezért volt nehéz irodalmi 
művekre – lírai, epikai, drámai – 
példákat írni. – A szövegértés té-
mája nem volt olyan idegen, az 
egyiptomi papirusztekercsekről 
szóló elbeszélés tetszett – fogal-
mazott.

A matematika érettségi után is 
kíváncsiak voltunk a diákok véle-
ményére, a Horváth Mihály Gim-
názium két tanulója értékelte 
a vizsgát. – Az első rész, a rövid 
feladatok véleményem szerint 

könnyen megoldhatók voltak. 
Logaritmusos feladatot vártunk, 
mivel tavaly nem volt, és számí-
tottunk, hogy lesz egy-két ne-
hezebb tétel is a sorban, de ez 
az első résznél elmaradt. A má-
sodik rész tömény, összetett fel-
adatokból állt, itt már össze kel-
lett szedni minden tudásomat. 
Két kisérettségit írtunk az órá-
kon én azt gondolom, hogy az 
elmúlt években nehezebb dol-
ga volt a diákoknak – értékelte a 
vizsgát Makán Noel.

– Az első részt könnyűnek 
éreztem, maximálisan elég volt 
a 45 perces időtartam, személy 
szerint én fél óra alatt végez-
tem vele. A második részt már 
komolyabbnak éreztem vol-
tak pénzügyi jellegű feladatok 
és statisztika, halmazábrázo-
lás, függvények. Én azt éreztem, 
hogy mindezek ellenére nem 
volt annyira szerteágazó, vagy 
színes a feladatsor. Nem mon-
dom, hogy könnyebb volt az 
előző évek vizsgáinál, de azt sem 
lehet mondani, nehezebb lett 

volna. Ahogy összeszámoltam a 
pontjaimat, hármasra, vagy né-
gyesre számítok – nyilatkozta 
Osztrovszki Károly.

A történelem érettségin töb-
bek között az athéni demokrá-
cia és az iszlám vallás kérdése-
ivel, magyar történelemből az 
államalapítás, a Rákóczi-szabad-
ságharc, a dualizmus korának et-
nikai viszonyaival, az ország II. 
világháborúban betöltött szere-
pével, a Kádár-korszak és a ma-
gyarországi cigányság helyze-
tével is foglalkozniuk kellett a 
diákoknak. Faragó Viktória, a 
Boros-iskola tanulója a Ráko-
si-korszakról, a Rákóczi-szabad-
ságharcról és a sztálini diktatú-
ráról írta esszéit. Saját bevallása 
szerint kevesebb készüléssel is 
könnyen teljesíthető volt a tör-
ténelem érettségi.

Vikor Bence, a Zsoldos-iskola 
végzőse szintén a II. Rákóczi Fe-
renc vezette szabadságharcot 
választotta, mint egyik lehetsé-
ges esszé-téma. Véleménye sze-
rint a rendelkezésre álló források 
alapján nem volt nehéz megvá-
laszolni a különböző kérdéseket. 

Elkezdődött a számadás

Menü május 9-13-ig
Hétfő

A menü: Tárkonyos sertésragu, derelye
B menü: Tárkonyos sertésragu, csir-

kemell roston, burgonyapüré
Kedd

A menü: Húsleves, tejszínes parajfőze-
lék, főtt hússzelet

B menü: Húsleves, Budapest szelet, pá-
rolt rizs, pirított burgonya

Szerda
A menü: Paradicsomleves, tarhonyás 

hús, vegyes vágott savanyúság
B menü: Gulyásleves, 

barackos túróval töltött palacsinta, 

erdei gyümölcsmártás
Csütörtök:

A menü: Gombaleves, rántott hal, 
burgonyapüré

B menü:  Gombaleves, gyros
Péntek:

A menü: Meggyleves, grill csirkecomb, 
párolt rizs vegyes zöldséggel

B menü:  Meggyleves, rakott zöldbab
Ár: A menü: 665 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,

Telefon: 63/560-470

Központi konyha
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Sebők Tamás

1998 után ismét városunk-
ban adott koncertet a magyar 
rockzene egyik kiemelkedő 
alakja, Deák Bill Gyula. A közel 
350 fős nézőközönség előtt 
adott koncert a Zene-Világ-Ze-
ne Graffiti programsorozatban 
valósult meg a Szentesi Műve-
lődési és Ifjúsági Házban. A 
hangulatot a mindszenti Exon 

zenekar alapozta meg. A kon-
certet megelőzően Deák Bill 
Gyula nyilatkozott lapunknak 
életútjáról, zenéről és a labda-
rúgás iránti szenvedélyéről.

– Közel 40 éve zenél a magyar 
rockzene élvonalában. Mi inspi-
rálta, hogy zenei pályára lépjen?

– Soha nem szerettem volna 
énekelni, focista szerettem vol-
na lenni, de 11 éves koromban 
egy orvosi műhiba miatt elveszí-
tettem a lábam. Azután a ’60-as 
években bejött a beatzene Ma-
gyarországra, ami nagy hatás-
sal volt rám. Beatles, Animals, 
Rolling Stones, Kinks és hason-
lók, majd elkezdtem énekelni, és 
jöttek a visszajelzések, hogy jó a 
hangom.

– Mit jelent számára a blues 
zene?

– Egy zenei stílus, egy életér-
zés. Egy gazdag körülmények 
között nevelkedett ember nem 
tudhatja, hogy mit is jelent a 
blues, a megtestesült szegény-
ség. Mi egy 25 négyzetméteres 
szobában éltünk hatan. Lavór-
ban fürödtünk és örültünk, ha 
karácsonyra kaptunk egy zsíros 
kenyeret, vagy egy almát.    

– 2015 augusztusában Novák 
Péter rendezésében újra előadták 
az István a Király rockoperát. Mi-
lyen érzés volt újra a táltos szere-

pét játszani?
– Hatalmas dolog volt, hogy 

32 év után újra szerepelhettem, 
nagyon jól éreztem magam és 
örülök, hogy a hangom még a 
régi. 11 teltházas előadás volt, az 
ország számos nagyvárosában. 
Az utolsó fellépést a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénában ad-
tuk 12 ezer ember előtt.  Nagyon 
jó volt.

– Számos hatalmas zenei ikont 
tudhat barátjának, de sokak saj-
nos már nem élnek közöttünk. 
Hatással volt a zenéjére többek 
között Radics Béla, vagy Bencsik 
Samu elvesztése?

– Barátként tekintettem rájuk. 
Samuval lett volna közös zenei 
anyagunk is, de sajnos elment. 
A Bélát is nagyon szerettem, 
imádtam vele játszani, többször 
is volt alkalmunk közös játékra. 
Nagy hatással voltak rám, példa-
képként tekintek rájuk és taná-
raim voltak Orszáczky Miklóssal 
(Jackie) és Lakatos Bélával (Bög-
öly) együtt.

– Sok fiatal zenésznek nyújt le-
hetőséget a zenekarában. Gon-
dolja, hogy a fiatalok továbbra is 
életben tudják tartani a manap-
ság nem túlságosan népszerű 
blues-zenét?

– Ezek a fiatalok a Kőbányai 

Zenestúdió végzett tanulói, ahol 
a Póka Egon az igazgató, az ő 
ajánlásával kerülnek be a fiata-
lok a zenekarba. A dobosom, 
Szabó Csaba és a billentyűsöm 
Horváth Zsolt már 13 éve játszik 
velem, a basszusgitárosom, Ta-
kács József szentesi születésű. A 
gitáros, Nagy Dénes is a kőbányai 
iskolában tanult ami egy nagyon 
jó blues-iskola.

– Hallgat is kortárs blues előa-
dókat?

– Én inkább a régi előadó-
kat szeretem. Muddy Waters-t, 
Howlin Wolf-ot, Willie Dixon-t, 
de nagyon szerettem későbbről 
például Stevie Ray Vaughan-t, 
vagy Gary Moore-t. A gitáro-
sokat kedvelem nagyon, Jimi 
Hendrix a mindenem. Janis Jop-
lin-t is nagyon szeretem, akinek 
a hatását manapság Beth Hart új-
raélesztette.

– Köztudott, hogy imádja a lab-
darúgást. Mit vár a válogatottól 
az Európa-bajnokságon?

– Nagyon örülök, hogy eny-
nyi év után sikerült kiharcolnunk 
a részvételt. Nagyon örülnék 
egy tisztes helytállásnak. A foci 
is olyan, mint a blues zene. Sze-
retni kell, fontos hogy az ember 
szívvel és lélekkel csinálja és ezt 
az emberek megérzik. 

Deák Bill Gyula - Szívvel és lélekkel kell csinálni

Meghirdetik a Nagymamák tavaszát!
Május 7-én 7:30 után virágültetésre hívnak minden nagymamát!

Idén 10 helyen 6 ezer virágtövet osztanak szét.
Kérik, a virágokat ültessék el, az unokákkal együtt ápolják.

Helyszínek:
– dr. Chomiak Waldemar – Koszta-iskola (Köztársaság u. 6.)
– Kovács János – Damjanich utcai Óvoda ( Damjanich u. 37.)
– Sipos Antal – Szeszfőzde dűlő 27. szám
– dr. Rébeli-Szabó Tamás – Deák-iskola (Deák F. u. 53.)
– Antal Balázs Tibor – Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Sáfrán M. u. 31.)
– Bujdosó Tamás – Városháza udvara (Kossuth tér 6.)
– Hevesi-Tulipán Edit – Vásárhelyi úti Óvoda (Vásárhelyi út 109.)
– dr. Demeter Attila – dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda (dr. Mátéffy F. u. 12.)
– Krausz Jánosné – Apponyi téri Óvoda (Apponyi tér G. ép.)

Heti menü
május 9-13.

Hétfő
A menü: Pirított tarhonyale-
ves, stefánia vagdalt, krumplifő-
zelék
B menü:  Zöldborsó-krémleves,
resztelt csibemáj, párolt rizs
Kedd
A menü: Sárgaborsóleves,
milánói sertésszelet
B menü: Vegyes gyümölcsleves,
rakott kelkáposzta
Szerda
A menü: kapros túróval töltött karaj,
rizibizi
B menü: Paradicsomleves,

zúzapörkölt, nokedli
Csütörtök
A menü: Lestyános ragule-

ves, paprikás krumpli, 
füstölt kolbásszal

B menü: Magyaros gombaleves, 
csirkemell szezámos bundában, 
vegyes gyümölcsszósz
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával, 
párolt szelet, sós burgonya, 
paradicsommártással
B menü: Csirkebecsinált leves,
rántott zöldségek, kukoricás rizs

Szentes, Petőfi u. 7/a
info@galeriakavehaz.hu
www.galeriakavehaz.hu

NYUGDÍJAS gondozónő idősek 
ápolását segítését vállalja. 06-30/863-
0992

NAGY, kis bakelit hanglemezek el-
adók. Érdeklődni: 63/314-894

2 db 11 kg-os PB gázpalack eladó. 
Érdeklődni: 06-20/442-5058

CICA  ingyen elvihető. 63/314-894
MUNKATÁRSAT keresünk Sza-

kács állás betöltésére. Jelentkezés 
módja: Nyári János Konyhavezetőnél, 
SZVSZ Kft. Központi Konyha Szentes, 
Jövendő u. 6.

SZENTES  Nagynyomáson bel-
területi zártkert 4 db 100×8 méteres 
automatizált hideg-fóliával 6600 m2 
földterületen eladó, vagy kiadó, egy-
ben, vagy részeltekben. Érdeklődni: 
30/948-7134

NAGY telek két kis épülettel, gyü-
mölcsössel, Nagyhegyen a Kispaté 
úton eladó. Érdeklődni, délután a 
30/219-6342 telefonszámon.

KEMENCÉBEN sült csíramálé a 
háznál, Deák Ferenc u.75. Minden 
pénteken 9-17 óráig, szombaton 9-15 
óráig kapható.

PEDIKŰR, problémás lábak keze-
lése, kényeztető THAI -talp masszázs. 
30/263-1625 Lindákné Andi.

SZENTESEN az Iskola dűlőben 
400 négyszögöl zárt kert nortonkúttal, 

villannyal, lakókocsival eladó. Érdek-
lődni: 30/494-2910

KIS rezsijű, olcsó ház eladó. Érdek-
lődni: 30/608-4081, 70/548-2267

SZENTESEN csendes környezet-
ben családi ház eladó. Érdeklődni: 
30/646-0051

ELADÓ közel 70 négyzetméte-
res házrész Szentes belvárosában, a 
Gyógyfürdő közelében, a Sima Ferenc 
utcán. Csendes környezetben, frek-
ventált, belvárosi helyen, egyedi fű-
téssel ellátott lakás.Érdeklődni: 06/70-
382-9219 vagy 06/70-600-1674.

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

A Compact Disco elektro-
nikus zenei formáció tartott 
koncertet az Ifjúsági Parkban 
április 30-án este. A többnyi-
re angol nyelvű dalairól ismert 
együttes most debütált szen-
tesi színpadon, s egy új daluk 
élő premierjére is itt került sor, 
ám, mint az énekesük elárulta, 
őt bizony már kötik régi élmé-
nyek a városhoz. 

– Nekem volt egy itteni kedve-
sem még nagyon-nagyon régen, 
úgyhogy már sokszor jártam a 
városban – kezdte a beszélge-
tést Walkó Csaba. Az együttes 
frontemberének itt szerzett él-
ményei elsősorban a Tiszához 
köthetők. – Emlékszem, beleáll-
tam a vízbe, és egyből el akart 
sodorni, pedig nagy vízimádó 
vagyok. De ettem itt jó bogrács-
gulyást is – tette hozzá Csaba.

– Minden zenész leghőbb vá-
gya, hogy színpadon állhasson, 
mi már nyolcadik éve koncer-
tezünk, imádjuk, ez az életünk! 
– váltottunk témát az énekessel, 
aki az iráni származású Lofti Begi-
vel, valamint Pál Gáborral alapí-
totta a Compact Discót. A kez-
detben kizárólag angolul éneklő 
formáció egy ideje magyar nyel-
vű számokkal is jelentkezik. Idén 
már a negyedik lemezükre ké-
szülnek, maradva a magyar szö-
vegeknél. 

A Compact Disco nemzetközi 
pályafutásban is gondolkozott, 
ezért írták az angol dalszövege-
ket, s 2012-ben az együttes kép-
viselte hazánkat az Eurovíziós 
Dalfesztiválon, s a fináléba is be-
jutottak. – Hogy a mi dalunk ma-
gyar, csak abból derült ki, hogy 
Magyarország adta elő, ango-
lul. Úgy gondoljuk, a szituáció-
nak és az időnek éppen megfe-
lelő, hangszerelésű szám volt, 
pozitív üzenettel. Alapvetően ez 
a legfontosabb. A mostani fellé-
pő, Freddie is kerüljön be a dön-
tőbe, onnantól minden oké! Ám 

ne csak múlt időben beszéljünk 
a külföldi dolgokról, ez még mű-
ködik, például szeptemberben 
Portugáliába megyünk játszani – 
hallottuk az énekestől.

Röviddel a koncert előtt a dj-
ként is mind népszerűbb Lofti 
Begi a laptopján válogatta a nó-
tákat. – Pont itt lesz egy premi-
er, a Van az úgy című dalunkat 
előtte még nem játszottuk élő-
ben – árulta el a zenész. Magyar 
slágerek remixeivel is hódít a dj., 
a nyáron kijön egy-egy számmal 
a Hooliganstől és Pixától, tud-
tuk meg tőle. Véleménye szerint 
a zenekarral magyarul folytatják, 
a közönség vevő erre, így job-
ban átmegy az üzenet. Ugyan-
akkor az Eurovíziós versenyben 
már nem akarnak részt venni. 
– Szép emlék volt, nagyon örü-
lünk, hogy meg tudtuk nyerni a 
hazai válogatót, de nem akarjuk 
újra. Visszalépés lenne számunk-
ra, láttuk, hogy többen is meg-
próbálták újra, de nem jutot-
tak el a végéig. Egyébként idén 
a magyar tévé felkért engem a 
magyarországi nemzetközi zsűri 
tagjának – osztotta meg lapunk-
kal Lofti Begi.

Darók József

Angliában adott ki fitnesz DVD-t a szen-
tesi születésű Bajó Mária. Nem más, mint 
a legendás Boney M együttes egyik ala-
pító tagja is ott tornázik mögötte. A har-
minc év feletti háziasszonyokat célozták 
meg az edzésvideóval, akiknek idehaza is 
motiváló lehet, hogy kedvelt retro dalla-
mokra mozoghatnak, s egy volt szentesi 
lány diktálja a tempót.

Bár a sportolás alapjait Szentesen, a Deák 
iskolában szerezte gimnasztikában, atléti-
kában és kézilabdában, a fitnesz csak jóval 
később jött el Bajó Mária életébe, miután a 
90-es évek végén külföldre ment dolgozni, 
és kezdetben nem is a szigetországban vál-
lalt munkát. A helyét itthon nem találva, ön-
magát keresve utazott ki, s három éves hol-
landiai tartózkodás után következett Anglia, 
ahol szabadidejében szorgalmasan látoga-
tott egy konditermet, s egy ottani edző fi-
gyelt fel rá, az ő ötlete motiválta Marcsit a 
szakirányú végzettség megszerzésére. Kitar-
tásának köszönhetően az elmúlt 15 évben 
az ismert londoni személyi edzők közé dol-
gozta magát.

– Egy DVD kiadásán 2007 óta gondolko-
zom, amikorra már több ezer órát tartottam 
londoni fitnesz klubokban: valami különleg-
eset szerettem volna átadni az embereknek, 
akik szeretnének elkezdeni tornázni, csak 
nincs meg hozzá a kellő motivációjuk. 2009-
ben hosszú betegségen mentem keresztül 
(botoxmérgezést kaptam egy ránctalanító 
injekciótól) emiatt le kellett állnom a mun-
kám nagy részével és a DVD-terveimmel – 
tudtuk meg Marcsitól. – Öt év telt el, mire a 
szervezetem eléggé megerősödött ahhoz, 
hogy újrakezdjek mindent. A Fitness to Bo-
ney M tunes (Fitnesz Boney M dallamokra) 
című DVD-vel elsősorban a 30 évesnél idő-
sebb korosztályt szólítjuk meg, azokat a ház-
tartást vezető anyukákat, akik nem biztos, 
hogy eljutnak fitnesz klubba, a jól ismert slá-
gerekkel is motivációt adva nekik.

– Több olyan klubban dolgozom, ahová 
hírességek is járnak, és a Boney M egyik ala-
pító tagjával, Sheyla Bonnick-kal már évek 
óta jó barátságban vagyok, többször járt 
Szentesen, énekelt egy nagyon jó barátom 
50. szülinapi partiján is. Megkérdeztem, len-
ne-e kedve szerepelni, VIP személyiségként 
végigcsinálni a kondicionáló órát, s elvállal-
ta.

A 60 perces torna során nem használnak 
súlyzókat, csak saját testsúllyal dolgoznak. 
– Egy kollégámat, Sharont, aki 20 éve van a 
szakmában, s kétgyermekes anyuka, is fel-
kértem a projektre, majd nevünk kezdőbe-
tűiből megszületett a cégünk neve is, az 
M+S Fitness.

A felvételen Sharon a gyakorlatok köny-
nyebben kivitelezhető, Marcsi pedig a nehe-
zebb szintjét mutatja be. A két edző többek 
között olyan örökzöld slágerekre tornáztat, 
mint a Sunny vagy a One Way Ticket, a da-
lokat egy profi zenész és dalszövegíró mixel-
te újra.

A DVD-t Marcsi Magyarországon is szeret-
né megismertetni, a www.amazon.co címről 
hazánkba is kiszállítják.

A szentesi származású személyi edző hoz-
zátette: bár a DVD angol nyelvű, a gyakorla-
tok nyelvtudás nélkül is követhetők, s ugyan 
személyes bemutatón szülőföldjén még 
nem gondolkozott, igény szerint talán még 
láthatjuk itt is órát tartani. Már csak azért 
is, mert évente kétszer hazalátogat, tartja a 
kapcsolatot itteni ismerőseivel.

Magyarul folytatja a Compact Disco

Marcsi  Boney M dallamokra tornáztat
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A Hódmezővásárhelyi SZC 
Pollák Antal Szakképző Iskolá-
jában rendezték meg az álta-
lános iskolák felső tagozatosai 
számára kiírt Pollák Antal járá-
si informatika versenyt, amely-
re közel 50 tanuló nevezett.

A kérdéssorok alapgondolata 
Jánosi Marcell élete és munkás-
sága, valamint az Oscar-díj köré 
szerveződött. A versenyzők IKT 
alapismeretekről, az internet, a 
rajzolási és szövegszerkeszté-
si tudásukról adhattak számot 
tesztformában és a gyakorlat-
ban. A nagyobbak feladatai az 
operációs rendszerekről tanul-
takra és a prezentációs ismere-
tekre is épültek, és még táblá-

zatkezelő feladatokkal is meg 
kellett birkózniuk. Az 5. évfo-
lyamosok közül Szekeres András 
(Klauzál Gábor Általános Iskola), 
a 6. évfolyamosok körében Pesti 
Zoltán (Nagymágocs), a 7. osztá-
lyosok közül Nagy Dániel (Mind-
szent), a 8. évfolyamosok közül 
pedig Szarvas Szabolcs (Szent Er-
zsébet Katolikus Általános Iskola) 
végzett az első helyen. A legjob-
ban teljesítő lány különdíját Szar-
ka Boglárka (Fábiánsebestyén) 
kapta. A legjobb szövegszerkesz-
tő Vigh Bence (Szegvár), a leg-
jobb prezentáció készítő Csinos 
Richárd (Nagymágocs), a legjobb 
tesztkitöltő pedig Szabó Bence 
(Klauzál Gábor Általános Iskola) 

lett. A verseny lebonyolításában 
a felkészítő tanárok mellett segít-
séget nyújtott Bánfi Csaba, Fekete 

György, Geráné Révész Gabriella, 
Niethammer Zoltán, Pásztor Zol-
tán és Vári Ágnes. Az informatikai 
verseny fő támogatója a polgár-
mesteri hivatal Művelődési, Ifjú-
sági és Sportbizottsága volt.

– Akkor – 29 évvel ezelőtt – mit 
jelentett bankban dolgozni?

– Egy kiváltságos állapot volt. 
Az emberek szemében egy nagy 
szónak számított. Felnéztek ránk. 
Jó kis csapatban dolgozhattam, 
az elején könyvelőként. A má-
sodik gyermek után, lakáshitel 
ügyintézőként folytattam. A kez-
detek óta sok minden változott. 
Jobban kell pörögni, felgyorsult 
a világ.  Mindig is kerestem a ki-
hívásokat és a nehezebb felada-

tokat, amelyek gondolkodásra 
késztetnek. Szeretek másoknak 
tanácsot adni, segíteni, mind a 
magánéletben és a munkában. 

– 29 év nem kevés idő. Kellett ez 
idő alatt szembe nézned a kiégés-
sel, voltak nehezebb pillanatok?

– A válság idején voltak ne-
hézségek. Tartottunk a létszám-
leépítéstől, a bizonytalanság is 
erősen jelen volt abban az idő-
szakban. Ennek ellenére próbál-
tam átlendülni. Sokat jelentenek 

a barátok. 
– Mi jelentett kihívást ügyinté-

zőként? Ez már egy bizalmi kérdés. 
– Így van. Kétféle ember típus 

van. Van, aki rokonszenvesnek 
tart, van, aki nem. Én az ügyfélre 
vagyok kíváncsi, az ő gondjára, 
kérdéseire. Soha nem állt távol 
tőlem a kapcsolatteremtés. Fi-
gyelek, hallgatok, tanulok, kíván-
csian szemlélem a külvilágot és 
az embereket. Az elején döcögő-
sebb volt, utána bele lehet jönni. 

– Ahogy beszélgetünk, azt ér-
zem, hogy itt most rendben vagy 
önmagaddal, jó helyen vagy.

– Imádok itt dolgozni. Az adott 
helyzetből hozom ki a maximu-
mot. Nem vagyok munkahely 
váltogató típus. Az új lehetőség, 
új építkezést jelentett 29 évvel 
ezelőtt. Rébeliné Irmuskának, az 
első főnökömnek sokat köszön-
hettem, hiszen minden tudást 
átadott. Otthon, a családom az 
örömforrásom. 

– Ha az örömforrásoknál tar-
tunk, miből merítesz?

– A sikerélményekből nagyon 
sokat. Amikor tudtam az ügyfe-
leknek segíteni, megvalósítani 
az álmaikat. Boldogsággal tölte-
nek, ha ismerősökkel találkozom 
az utcán, a sok mosoly, integetés, 
névnapi köszöntések, amelyeket 

kapok. Nekem fontosak a vissza-
jelzések. Nagy öröm volt a mun-
kahelyemen, hogy az év végén 
sikerdíjas lettem. Éreztem, hogy 
elismerték a munkámat.  Egy fi-
atal párnak is tudtam segíteni 
a minap, akik szemében láttam 
az igazi boldogságot egy ingat-
lan vásárlás kapcsán. Éreztem, 
hogy ennek én is részese vagyok. 
A magánéletben a családom a 
büszkeségem. 

– Hogy lehet a gondokat nem 
hazavinni? Megviselnek a sorsok? 
Látod a mosoly, és a kilátástalan-
ságot, és az elkeseredést is.

– A sértő ügyfelek, igen, meg-
viselnek. Ma már jobban tudom 
kezelni. Sokszor nem is velünk, 
vagy a pénzintézettel van gond-
juk, hanem a saját életükkel. Van-
nak olyan sorsok is, amikor meg-
sajnálom az ügyfelet, de sajnos 
nem tudok segíteni. Ez a patt-
helyzet. Van, hogy napokig fog-
lalkoztat, hogy hogyan tudnék 
megoldást találni. Mind az örö-
möt és a bánatot, a férjemmel tu-
dom leginkább megosztani. 

– Mivel töltekezel?
– Imádok főzni, virágokat ren-

dezni, utazni, kirándulni. Ezek 
mind feltöltik a lelkem. A vasár-
napi piac sem maradhat ki, sze-
retek itt élni.

Számítástechnik ai  verseny

Sebesiné Horváth Kata:
a sikerélményekből sokat merítek

Halupa Eszter

A Szentesi Hősünk a héten, Sebesiné Horváth Kata. Biztosan 
sokan ismerik. Az egyik helyi pénzintézet tanácsadója, aki már 
29 éve erősíti a bank csapatát. Érettségi után egyből a szentesi 
kórházban sikerült elhelyezkednie orvos írnokként. 1987-ben 
került az egyik legnagyobb helyi pénzintézethez. Miért is került 
a Szentesi Hősök közé? Az interjúból kiderül. 

Egy jó tanács a fiataloknak. Amikor a kórházba kerültem or-
vos írnokként, az akkori főnővér egy idős hölgy volt. Mindenki 
félt tőle. Mikor meghallották, hogy ki lesz az én főnővérem, mást 
sem halottam, minthogy „Te szegény! Mi lesz veled?”. Ő pedig ezt 
mondta nekem: „Szigorú vagyok! Hat hónapon keresztül, bár-
mit kérdezhetsz, válaszolok. Mindent részletesen elmagyarázok, 
megmutatok. De utána, tudnod kell!”. Negyedik hónap után már 
nem kérdeztem. Végig figyeltem, tanultam, jegyzeteltem. Ezt hi-
ányolom ma. Van az a határ, amikor már tudni kell a feladatokat.
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Olasz Sándor

Kedves jazz-kedvelő olvasó, 
elegendő lesz névsorolvasást 
tartani a május 13-án, pénte-
ken 19 órakor a Zeneiskolá-
ban koncertező sztárparádét 
illetően, vagy némi magyará-
zat is szükséges hozzá? Kez-
dem: Elsa Valle, Winand Gábor 
(ének, utóbbi fúvós hangsze-
reken is játszik), Rozsnyói Pé-
ter (zongora), Horváth Balázs 
(basszusgitár), Kőszegi Imre 
(dob). Itt abba lehet hagyni az 
olvasást, ha eléggé meggyő-
ző voltam! Ám folytatom, min-
denesetre.

A formáció neve egyébként 
Elsa Valle y sus Hermanos. És, 
igaza van annak, aki szerint 
mégsem voltam eléggé megy-
győző, mert ő tudja, hogy Szak-
csi Lakatos Béla is oszlopos tagja 
ennek a csapatnak. Azt üzenem 
neki: ne bánkódjon, mindenféle 
okok miatt, főképp azért mert… 
Udvariatlan leszek, nem feje-
zem be a mondatot, mert aho-
gyan mondani szokás: mindent 

a maga idejében!
Réges-rég időszerű viszont, 

hogy Elsa 2010-es lemezét a 
hangversenysorozat egyik fon-
tos támogatója, a Gramy Recor-
ds jelentette meg, Universo cím-
mel. (Sőt. Később egy másikat is 
kiadott.) A szentesi játékostár-
sak közül nem szerepel rajta sen-
ki, viszont nagy valószínűséggel 
megvásárolható lesz a koncert 
előtt és/vagy után, mégpedig 
barátságos áron. Ez a produkció 
nemzetközi, az Universo közepe 
azonban Kuba, holott nem folk 
- hanem jazzközpontú anyagról 
beszélhetünk elsősorban. Nem 
kizárólag azért, mert egy ott szü-
letett énekesnő jegyzi. Elsa Valle 
zenei értelemben nagyon is va-
lóságos, tágas, viruló mikro-uni-
verzumot tár elénk. A karibi ze-
nei hagyományoktól a modern 
jazzig, minden pillanatban ér-
dekes képet mutatva. Elsa nagy-
szerű énekesnő: remekül bánik 
a hangjával mégsem áll teljesen 
a fókuszban. Társai ugyanis foly-
ton-folyvást magukra vonják a fi-

gyelmet, tudásuk legjavát adva, 
amit aligha bán bárki, aki meg-
hallhatja a lemezt! Mert, mi a ki-
érlelt, briliáns alkotás, ha nem 
ez! Kíváncsi lennék, mit szólna 
hozzá a kubai közönség? Me-
lyik tényezőt díjazná benne leg-
inkább?

Én pedig azért szólok kicsit 
bővebben róla, mert azt gondo-
lom, hogy a szentesi koncert úgy 
tartalmilag, mint koncepcionáli-
san (hangsúlyozom: más szerep-
lőkkel, az életben is társ Winand 
Gábort kivéve) le fogja fedni és 
ki fogja váltani mindazt a ha-
tást, amit ez a lemezanyag elői-
déz, természetesen élőben, az 
előadók mindenbáját, tudását 
és személyes varázsát bevetve. 
Ezek után bekövetkezhet, hogy 
más is Kuba „magyar füllel” im-
már nem csak a legendává vált 
Irakeréből, a salsa-centrikus,vér-
pezsdítő muzsikákból és a nem-
rég turnén elbúcsúzott Buena 
Vista Social Clubból áll. Másfél 
évtizede nekem csak Elsával ke-
rek a világ!

Zenei csemege, kubai énekesnővel

Palicska Irén

A mai írás nem lesz se vicces, se ironikus. 
Átestünk ugyanis az első komolyabb beteg-
ségünkön. Pontosabban benne vagyunk 
még nyakig. Az áprilisi szeszélyes, szeles idő-
járás rajtunk is kifogott. Magamat mindig 
alulöltöztetem, Gergőre viszont nagyon fi-
gyelek, és vigyázok, őt túlöltöztetem. Még 
a márciusi 15 fokokban is a téli kezeslábasát 
adtam rá. Ennek ellenére a fiam megfázott. 

A múlt vasárnap kezdődött, ahogy haza 
értünk a nagyszülőktől, épphogy belép-
tünk a lakásba, a gyerek piros volt és tűzfor-
ró. Apával azonnal lázat mértünk: 38,8. Ad-
tunk neki lázcsillapítót, és Gergő szépen el 
is aludt, két meleg pléddel betakargattuk, 
hogy izzadjon is egy kicsit, mert az jótékony 
hatású. Egy óra pihenés után a gyerek, mint-
ha mi se történt volna, szinte kipattant az 
ágyból, vigyorogva köszöntött minket, ami-
kor beléptünk a szobájába. Újabb lázmérés, 
és már csak 37,6 fokot mutatott a lázmérő. 
Na, gondoltuk, ezen hamar túl vagyunk. Per-
sze elszámítottunk magunkat. Estig játszot-
tunk, majd fürdés előtt ismét mértünk, újból 
felszökött a láza, így folytattuk a gyógyszer 
adagolását, az éjszakát nem mertük e nélkül 
bevállalni. 

Másnap reggel irány a gyerekorvos, ekkor 
már csak hőemelkedése volt Gergőnek. Fáj-
dalomcsillapítót és orrsprayt javasolt a dok-
tor úr a következő napokban. Keddre már 
elmúlt a láza, szerdára viszont elkezdett csú-
nyán köhögni, és az orra is folyt. Csütörtö-
kön kihívtuk a gyerekorvost, aki hörgőtágí-
tó szirupot írt fel a mi kis betegünknek. A 

fiam nagyon hősiesen viselte, viseli a beteg-
séget. (Az Apja már fél nap után kidőlt volna, 
én bírnám esetleg két-három napig nyava-
lygás nélkül.)  A gyerek viszont két köhögés, 
tüsszentés és orrszívás között nevetgélt, vé-
gig pörgött a nagyszobán, mert már így vál-
toztat helyet. Nem is lehet egyedül hagyni. 

Olyan, mint egy Duracell nyuszi, vagy egy 
Perpetuum Mobile. Egy-két csínytevés is be-
lefért a hétbe. Csak egy pillanatra nem fi-

gyeltem oda, és az alma-banán uzsonnája 
már az etetőszéken landolt. Vagy épp bemá-
szott az alsó polcra. Most csak a kedvence-
it főztem. Anyák Napi intelmeit figyelembe 
véve a brokkolit kihagytam a menüjéből, a 
spenótot azonban belecsempésztem édes-
burgonyával és borsóval. Meglepő módon, 
elég jól is fogyott. 

Az éjszakáink vegyesen teltek. Amíg Ger-
gő lázas volt, azért nem aludtunk, aztán pe-
dig a köhögés okozott gondot szegénykém-
nek. Néha azért eltörött a mécses. Nála is, és 
nálam is. Nagyon sajnáltam, ahogy szenved 
és küszködik, pedig ez csak egy nátha. A ka-
cagása csak akkor csapott át üvöltésbe, ami-
kor napi négyszer próbáltuk bele szuszakol-
ni a láz és fájdalomcsillapítót, háromszor az 
orrsprayt, és kétszer a hörgőtágítót. Rafkós a 
gyerek, ha meglátta a kezünkben a gyógysze-
reket és a kanalat, összeszorította a száját. Kü-
lönböző praktikákat kellett bevetni. Az apja 
bohóckodására elnevette magát, így gyorsan 
bedugtam a szájába a kanalas orvosságot, 
vagy a cumisüveget tartottuk oda, erre per-
sze újra kinyitotta a száját. Néhány nap után 
azonban Gergő is megtanulta, hogy ne dől-
jön be minden trükknek. A modern orvostu-
domány vívmányai mellett, a népi gyógymó-
dot is bevetettük. Ili Keresztanyám javaslatára 
disznózsírt kentünk a fiam mellkasára, ami ki-
tűnő gyógymód köhögés ellen. Olyan szaga 
volt a gyereknek, mint egy zsíros bödönnek, 
de kibírtuk a cél érdekében. Holnap újabb el-
lenőrzés, és remélem, hogy át is vészeltük a 
tavaszi meghűlést, és erre az évre letudtuk a 
betegeskedést.

Baba a fedélzeten

A mi kis hősünk
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ha ezt a szelvényt 
a Cirkusz Pénztárnál átadja.

1ET FIZET 2 JEGYET KAP
B SZEKTORBA

www.magyarnemzeticirkusz.hu 
CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50

MÁJUS 7-TŐL (szombat)
MÁJUS 8-IG (vasárnap)

SZENTES, 
Tesco mellett!

Előadások kezdete:
szombat 15 és 18 óra, vasárnap 15 óra

Csepeli Dóra

Fogadjátok szeretettel Nagy 
Timeával készült interjút, aki 
Phi Kozmetikumokról mesél 
nekünk.

– Hogy kerültél kapcsolatba a 
Phi kozmetikumokkal?

– Jó pár éve már annak, hogy 
igyekszem tudatosan vásárol-
ni és étkezni. Éppen ezért, mi-
kor Rácz Mariann barátnőm 
megmutatta az akkor még ott-
hon kotyvasztott kis natúr kré-
meit, azonnal tudtam, hogy ez 
az, amit a bőrápolásban keres-
tem! Ekkor még neve sem volt 
a krémeknek, csak egy kis üveg 
tégelyben lapultak arra várva, 
hogy valaki kipróbálja őket. És 
én lettem ez a valaki. 

Hiszem, hogy a testünk kí-
vül-belül igényli a természetes 

anyagokat és fontos számom-
ra, hogy minél távolabb tart-
sam magam a káros, vegyszerek-
kel kevert anyagoktól! Mintha 
a Phi megérzete volna ezt, hisz 
minden egyes termékét így al-
kotta meg Mariann. Amikor ez-
zel szembesültem, tudtam, hogy 
ezt nem szabad csak magunk-
nak megtartani! Így csak annyit 
mondtam, hogy mutassuk meg 
másoknak is, mit tudnak ezek a 
kis csodaszerek. Felöltöztettem 
hát őket, azaz minden, amit kí-
vülről láthatunk, az az én mun-
kám gyümölcse és minden, ami 
belül van, azt Mariann alkot-
ta meg. Így lett egy egész a Phi, 
környezettudatosan, természe-
tesen kívül és belül! 

– Mit lehet tudni a Phi Kozmeti-
kumokról?

– A Phi termékeinket nagy 
odafigyeléssel, kézzel készítjük 
minőségi, csak és kizárólag ter-
mészetes forrásból származó 
alapanyagokból. Minden egyes 
darabban egytől egyig benne 
van minden tudásunk, határta-
lan szeretetünk és tiszteletünk 
a szakma iránt, a természet iránt 
de leginkább az ember iránt, aki 
bizalmába fogadja a Phi koz-
metikumokat és használja őket. 

Nagy gondossággal és örömmel 
készítjük termékeinket szívvel, 
lélekkel és a természet váloga-
tott kincseivel.

Termékeink gondosan váloga-
tott alapanyagokból készülnek. 
Minden krémünk alapjai minő-
ségi növényi olajok, aromavizek, 
növényi kivonatok, természe-
tes alapanyagokból származó 
hatóanyagok. Egyik termékünk 
sem tartalmaz szintetikus illata-
nyagot, SLS-t,  kőolajszármazé-
kokat, azaz paraffinokat, illetve 
parabéneket. A tartósítás terén 
gyengéd megoldásokat válasz-
tottunk, nem használunk agresz-
szív vegyi anyagokat. Ebből kifo-
lyólag termékeink szavatossági 
ideje nem mérhető években. És 
ez így van rendjén. Nem vég-
zünk állatkísérleteket. Környe-
zettudatos csomagolással is arra 
törekszünk, hogy harmóniában 
maradjunk a természettel. 

Mindezeken túl talán az egyik 
legérdekesebb része a Phi Koz-
metikumnak, hogy az alapanya-
gok jelentős részét lehetőség 
szerint olyan termelőktől sze-
rezzük be, akiket ismerünk sze-
mélyesen is. Míg a legtöbb natúr 
alapanyagokat forgalmazó cé-
geknél kapható összetevők, bár 

tényleg természetesek, a túlhigí-
tás, túlfinomítás miatt sokszor az 
alapanyagokban fellelhető tá-
panyagokat csak nyomokban 
tartalmazzák. Míg az első terme-
lőktől származó alapanyagok-
ban a természet valódi kincsei, 
tápanyagai, értékei fellelhetőek. 
Mi pedig ezekből dolgozunk. 

– Számodra mit jelent a szépség?
Egy jó smink széppé tehet bár-

kit, mindaddig míg a smink az 
arcon van, de a szépség akkor 
válik valódivá, ha azt kívül-be-
lül tápláljuk önmagában. Fon-
tos kihangsúlyoznom, hogy nem 
a sminkelés ellen szólok! Csak el-
felejtünk azt, hogy ha a sminke-
lés előtt vagy után a bőrünket 
nem ápoljuk, regeneráljuk vegy-
szermentesen, akkor komoly ká-
rokat okozhatunk az benne! A 
szépség a természetben van, on-
nan származik és ezen soha nem 
fogunk tudni változtatni. Sze-
rencsére nem is kell, egyszerűen 
csak használni kell mindazt, amit 
a földünk ad nekünk.

Phi kozmetikumokTrendi

Városi Könyvtár
Május 7-én, szombaton 15 óra-

kor Alma és fája címmel Nógrády 
Andor és F. Nógrády Ildikó kiállí-
tása nyílik. A kiállítást megnyitja: 
Hankó Györgyné, a Zöldág Ha-
gyományőrző szakkör vezető-
je, néprajzi gyűjtő. Közreműkö-
dik: Balla Tibor, a Népművészet 
Ifjú Mester, Aranypáva Nagydíjas 
népzenész.

Május 9-én, hétfőn 18 óra-
kor Alekszandr Szkrjabin és Szer-
gej Rachmanyinov című előa-
dás lesz. Előadó: dr. Szalay László 
főorvos.

Május 10-én, kedden 18 óra-
kor Filmklub lesz. A Pletykalavi-
na című színes dél-koreai filmet 
vetítik.

2016. május 11-én, szerdán 18 
órakor a Magyarország a 20. szá-
zadban című sorozat következő 
részeként A Rákosi diktatúra ki-
építése (1945-1947) című előa-
dás lesz. Előadó: Poszler György 
tanár. 

Május 12-én, csütörtökön 18 
órakor Arany László: A Földönkí-
vüliek című dedikálással egybe-
kötött előadása lesz.

Művelődési és Ifjúsági Ház
Május 11-én, 17:30 órakor „Ter-

mészet eszközökkel az öregedés 

és a betegségek ellen, hogyan 
győzzük le még a rákot is” előa-
dássorozat következő programja: 

Egészséges-e a mindennapi 
kenyerünk? Előadó: Sóspataki Fe-
renc természetgyógyász

Május 12-én, csütörtökön 19-
21 óráig a Korok és alkotások az 
irodalomban című sorozatunk 
következő előadásán Schiller: Ár-
mány és szerelem című művéről 
beszélgethetnek az előadóval. 
Előadó: Poszler György, tanár

Koszta József  Múzeum 
Május 12. Pünkösdölő, téma-

nap óvodás és iskolás csoportok-
nak.

Tokácsli Galéria
Deák Zoltán alkotóművész ki-

állítása megtekinthető május 28-
ig, keddtől-péntekig 9-13 és 15-
17 óráig, szombaton 9-13 óráig.

Zenebarátok Egyesülete
Május 15-én pünkösd va-

sárnap rendezik meg a XXI-
II. Egyházzenei Találkozó kórus-
hangversenyét a Református 
Nagytemplomban.

Fellépnek: a makói Dr. Mihálka 
György Vegyeskar, a kisteleki Har-
mónia Egyesület kórusa, a Szen-
tesi Bárdos Lajos Vegyeskar és 
Lengyelországból Lodz város Ve-
gyeskara.

Programajánló 

ha ezt a szelvényt 
a Cirkusz Pénztárnál átadja.

1ET FIZET 2 JEGYET KAP
B SZEKTORBA

www.magyarnemzeticirkusz.hu 
CIRKUSZ INFORMÁCIÓ: 06 209 35 40 50

MÁJUS 7-TŐL (szombat)
MÁJUS 8-IG (vasárnap)

SZENTES, 
Tesco mellett!

Előadások kezdete:
szombat 15 és 18 óra, vasárnap 15 óra

Csongrádi munkahelyre
grafikai

programokban jártas
(Photoshop, Corel, InDesign stb.)
munkavállalót keresünk.
Fényképes önéletrajzokat

az alábbi e-mail címre várjuk:
takacspistvan@icloud.com

Tel.: 30/256-2357

A Boros-iskola diákja, Őze Bar-
bara 12. A osztályos tanuló „Szép 

Magyar Beszéd” verseny Csong-

rád megyei fordulójában kivá-

ló szereplésével kivívta az orszá-

gos döntőben való szereplést, 

amelyet Győrben rendetek meg. 

Szakközépiskolás és szakiskolás 

kategóriában közel 60 verseny-

ző mérte össze tudását, Barbara 

az erős mezőny 24. helyén vég-

zett. Felkészítő tanára: Fári Móni-
ka tanárnő. 
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Rozgonyi Ádám

Egy igazán érdekes rendhagyó irodalomóra részesei lehet-
tek azok, akik múlt kedden a Koszta József Múzeumba látogat-
tak. Ráfi Dénes, a Horváth Mihály Gimnázium tanára, A Könyvek 
Könyve és a könyvek – a vizsolyi biblia hatása a magyar iroda-
lomra címmel tartott előadást, melyből megtudhattuk, hogyan 
ihlette meg a szent könyv íróinkat.

A közvélekedésben a Károli-bibliát tartják az első teljes magyar 
Biblia-fordításnak, holott már azt megelőzőn is születtek teljes, 
vagy részleges fordítások – mutatott rá a gimnáziumi tanár. A leg-
régibb fennmaradt magyar nyelvű fordításunk az úgynevezett Hu-
szita Biblia, amely a 15. század közepén született, és valószínűleg 
ferences szerzetesek áldozatos munkáját dicséri. Az első biztosan 
teljes magyar nyelvű fordítás Báthory László, pálos szerzetes mun-
kája, amely Mátyás király Corvinái között is helyet kapott – mond-
ta el az előadó, hozzátéve, hogy Sylvester János Újszövetség fordítá-
sában maradt ránk az első időmértékes magyar vers. A Károli-biblia 
előtt mintegy 22, zömében nem teljes fordítás született – emelte 
ki Ráfi Dénes. Amíg a Septuaginta (az Ószövetség görög fordítá-
sa) idejében az egységesítés volt a fordítások célja – a legenda sze-
rint hetvenhét zsidó bölcs szóról szóra ugyanazt jegyezte le –, ké-

sőbb, ahogy egyre több értelmezés született, úgy szaporodtak az 
egyházak is – utalt a reformáció korában elharapózó hitvitákra, és a 
protestantizmus szerteágazó történetére. Elhangzott, hogy sokáig 
azért nem születtek Biblia-fordítások, hogy bizonyos szellemi képes-
ségek meglétéhez kössék a Könyvek Könyvének olvasását, és bár az 
átiratok mindig magukban hordozzák a hibalehetőséget, pont a Ká-
roli-biblia fordításának sajátossága, „idegenszerűsége” tette mással 
összetéveszthetetlenné a Szentírás példabeszédeit. A rendhagyó 
irodalomóra második felében a Biblia magyar irodalomra gyako-
rolt hatásáról volt szó. Megtudhattuk, hogy Ady Endre szinte egy lé-
pést sem tett Biblia nélkül, istenes verseiben pedig hitetlenül hitt a 
Teremtőben; Babits Mihály Jónás könyvében a bibliai sorok és sa-
ját gondolatainak vibrálása, valamint a régies szóalakok használa-
ta teremtették meg a biblikus önvallomás alapjait; Esterházy Péter 
és Nádas Péter pedig pontosan akkora köteteket jelenttettek meg 
tudatosan, egy időben, mint a korabeli Biblia kiadás – emelte ki az 
előadó, aki szerint az európai kultúra egyik legfontosabb gyöke-
re a kereszténység. – Az európai irodalmat, képzőművészetet, Bib-
lia-ismeret nélkül nem lehet tanítani. Az iskolában nem, mint szent 
könyv, hanem mint az irodalom egy nagyon fontos alapkönyve ke-
rül elő – osztotta meg lapunkkal Ráfi Dénes.

Labádi Lajos

A szentesi katolikus egyháznál 
1772-től kezdődött el a rendsze-
res elemi szintű oktatás. Ez első-
sorban Szigeti István plébános 
érdeme volt, aki sokat tett a fe-
lekezeti békesség megterem-
téséért, a szentesi katolikusok 
befogadásáért és egyháza meg-
erősödéséért. 1790-ben sikerült 
meggyőzni a kegyurakat, a Káro-
lyi grófokat, hogy a már teljesen 
alkalmatlan régi iskola helyett új 
iskolát építtessenek, mégpedig 
külön a fiúknak és külön a leá-
nyoknak.

A katolikus gyermekek számá-
nak folyamatos növekedése kö-
vetkeztében egyre szűkebbnek 
bizonyult a Szent Anna temp-
lommal szembeni öreg iskola. A 
századforduló éveiben a tanulók 
létszáma már elérte a 900 főt. Az 
egyháztanács 1907-ben elhatá-
rozta, hogy a régi központi fiú- 
és leányiskola helyén egy mo-
dern, emeletes iskolát építtet. 
1910-ben a határozatot megerő-
sítették, kiegészítve azzal, hogy 
az új emeletes épület földszint-
jén bérbe adható bolthelyisége-
ket alakíttatnak ki. Az iskola és 
bérház terveinek elkészítésére 
Dobovszky József István helybe-
li építészt kérték fel, aki a rendel-
kezésre álló területre egy alá-
pincézett, emeletes, kéttraktusú 
saroképületet tervezett, Erzsé-

bet téri homlokzatán díszerkély-
lyel és mutatós huszártoronnyal. 
A tervezőről a Szentesi Lap tu-
dósítója megjegyezte, hogy Do-
bovszky a fiatal építészgenerá-
ció egyik legtehetségesebb és 
legképzettebb tagja. 

A régi épületeket 1911 júliu-
sában elbontották, s kiírták a pá-
lyázatot a szakipari munkákra. 
A kőműves- és földmunkákat a 

Szabó Testvérek kőműves cég, az 
ácsmunkát Budai János, az asz-
talos munkát ifj. Szathmáry Pál, 
a vasmunkát Gunst Lipót Utó-
da cég kapta. Az építkezés meg-
kezdése átcsúszott 1912-re. Az 
év végére elkészült a magyaros 
szecessziós stílusú épület. Föld-
szintjén több üzlethelyiség nyílt, 
amelyek bérleti díja részben fe-
dezte a tanintézet fenntartási 

költségeit. Az Erzsébet téri szár-
nyon kapott helyet a híres Sze-
mán-féle cukrászda, egy cukor-
ka- és fűszerkereskedés; a sarkon 
pedig egy koporsókészítő mű-
hely. A Szent Anna templom 
felöli szárnyon nyílt meg Sza-
bó Béla papír- és könyvkereske-
dése, itt működött a Szikszai-fé-
le fodrászat, valamint a Csernus-, 
később Szent Imre Nyomda. (Az 
államosítás után az üzlethelyisé-
gek folyamatosan megszűntek.) 

Az új épületet 1914 őszén ka-
tonai kórháznak rendezték be. 
A II. világháború idején előbb 
szintén hadikórház, majd 1944 
májusától a német hadvezető-
ség foglalta le szálláshelyül. A 
háborús időszakokat az iskola 
nagyobb károsodás nélkül át-
vészelte. 1948-ban történt álla-
mosítása után Köztársaság Téri 
Általános Iskola néven műkö-
dött, mivel ugyanekkor az Er-
zsébet királynéról elnevezett 
teret „Köztársaság térre” keresz-
telték. 1991-ben a tér visszakap-
ta eredeti nevét, az iskola pedig 
1993-tól ismét egyházi kezelés-
be került. Az intézet ettől kezd-
ve Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános Iskola néven működik. 
1989/90-ben megtörtént az is-
kola általános felújítása, ügyelve 
a szecessziós stílusjegyek meg-
őrzésére. 

A  K ö n y v e k  K ö n y v e  é s  a  k ö n y v e k

A katolikus népiskola szecessziós „palotája”
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Múlt heti megfejtésünk: Hajtsunk 
együtt a győzelemért! – Kinizsi Park. Nyer-
teseink: Farsang Imréné (Zrínyi u. 27.), Ka-
sik Antal (Vecseri u. 50/a.), Ponyeczki And-
rásné (Vörösmathy u. 2.), Tajnainé Jaczkó 
Mónika (Drahos u. 12.). Nyereményük át-
vételének részleteiről a nyerteseket érte-
sítjük!

Ezen a héten a Tücsök Zenekar által fel-
ajánlott DVD-ket sorsolunk ki! A megfej-
téseket továbbra is várjuk e-mail-ben a 
szentesielet@gmail.com internetes, pos-
tai úton a 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. 
ép. levelezési címre! A megfejtők tüntes-
sék fel telefonos, internetes elérhetősé-
güket.

Vízszintes: 1. A megfejtés első sora. 12. Ősei. 
13. Ütőkártya. 14. Régi magyar labdajáték. 
15. Lakószobák (szleng). 17. Sunyi (szleng). 
18. Félig esküvő! 19. Megvet, alábecsül. 22. 
Nitrogén és polónium vegyjele. 23. Bródy 

Sándor színműve. 26. Személyes névmás. 28. 
A máj termeli. 29. Becézett Aranka. 30. Téli 
csapadék. 31. Fundamentum. 34. István be-
cézve. 36. A megfejtés második sora. 44. Mi? – 
oroszul. 45. Túloldalt. 48. Muníció, elemózsia. 
50. A font egyharmincketted része. 51. Haza-
fele! 52. Lentről. 54. Félretesz. 55. Ritka női 
név. 57. Fordítva: felesége. 59. Angol tenger. 
60. … Varsó – lengyel sportklub. 62. Kelle-
mes zamatú bogyós gyümölcs. 63. Sámson 
kedvese. 65. Nyelvjárás. 68. Páros agrotex! 
70. A megfejtés harmadik sora.

Függőleges: Nyenyere. 2. Gyűlés, tanács-
kozás. 3. Ceruza diáknyelven. 4. A Balaton vi-
zét táplálja. 5. Középen bokázó! 6. Lángész. 
7. A közelebbi. 8. Ausztráliában élő futóma-
dár. 9. Állítólag Mata Hari is ez volt. 10. Né-
velővel: takarmány. 11. Kocsikísérő munkás. 
16. Összeillik, passzol. 17. Ring. 20. Szenegá-
li részlet! 21. A görög ábécé egyik betűje. 24. 
Növényi forrázat. 25. Szerb város a Morava 

folyó mentén. 27. Orosz író (Valentyin). 30. 
Áltat, bolondít. 32. Patás háziállat. 33. New 
Haven híres magánegyeteme. 35. Orosz re-
pülőgéptípus jelzése. 36. Ékezethiány: Súly-
egység drágakövek mérésénél. 37. Amerikai 
színésznő, kora egyik legnagyobb hollywoo-
di sztárja (Gardner). 38. Házat. 39. Állati lak-
hely. 40. Síró, jajveszékelő. 41. Kivív, meg-
szerez. 42. Középkori skandináv monda. 43. 
Porszívómárka. 44. … magad! Gyümölcsker-
tekben alkalmazott mozgalom. 46. A Met-
ró együttes tagja (Sztevanovity). 47. Vajon 
emelkedik a folyó szintje? 49. Libanoni, olasz 
és kambodzsai gépkocsik jelzése. 52. Becé-
zett Anikó. 53. Visszafelé: jó a füle. 56. Billeg. 
58. Az elején eldob! 61. Meleg a közepén! 64. 
Hangtalan lét! 66. Jegyzetel. 67. Udine hatá-
rai. 69. Itt kezdődik Afrika!

Beküldendő: a vízszintes 1. 36. és 70. 
számú sorok megfejtése.

Vitorlát  bontott  a  Tücsök Zenek ar

Az Amerika Kapitány: Polgár-
háborúban Steve Rogers az új-
jáalakult Bosszúállók csapatá-
nak élén próbál gondoskodni az 

emberiség biztonságáról. Azon-
ban egy újabb incidens követ-
kezik be, amelynek nem várt 
következményei lesznek. A Bosz-
szúállókon egyre növekszik a 
politikai nyomás, hogy egy kor-
mányzati szerv irányítsa őket, 
akiknek be kell számolniuk ak-
cióikról. Az új rend megosztja a 
Bosszúállókat, a csapat két rész-
re szakad. Az egyik csoport élén 
Steve Rogers áll, aki úgy véli, a 

Bosszúállóknak szabadon kel-
lene tevékenykednie, hogy vé-
delmezhessék az emberiséget. 
A másik frakció élén Tony Stark, 
aki az irányítás és elszámoltat-
hatóság eszméjét támogatja. A 
nézőknek döntenie kell, hogy 
melyik tábornak drukkolnak, mi-
közben a háború immár két fron-
ton zajlik.

Ez a film a legjobb fajta block-
bustermonstrum, amihez csak 

szerencsénk lehet: intelligens, iz-
galmas és drámai egyszerre. Ez 
az elvek és az egók összecsapá-
sának a filmje, és ami a csodála-
tos az egészben, hogy egyikük 
sincs a kizárólagos igazság birto-
kában, még a tényleges, inkább 
katalizátorként funkcionáló go-
nosz sem, akit a marketing-had-
járatból ügyesen kihagytak. 
Mindkét oldal játékosainak meg-
vannak a maguk érvei, a szellemi 
összecsapások legalább annyira 
élvezetesek, mint a harcok.

Amerika Kapitány: Polgárháború
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

Menü május 16 - 22.
Hétfő: Ünnepnap

Kedd: Magyaros karalábéleves
A menü: Rántott halfillé,

kukoricás rizs, tartár
B menü: Budapest sertésragu,

pirított tarhonya
C menü: Görög rántott sertésszelet,

kukoricás rizs
Szerda: Brokkolikrémleves 

levesgyönggyel
A menü: Csirkecomb becsinált,

tészta köret 
B menü: paprikás sertésszelet

petrezselymes burgonya
C menü: Rántott csirkecomb,

petrezselymes krumpli
Csütörtök: Lebbencsleves

A menü: Tejfölös-gombás sertésragu,
galuska köret

B menü: Sült csirkecomb,
Almamártás

C menü: Rántott sertésszelet,
almamártás

Péntek: Májgaluskaleves
A menü: chilisbab

B menü: Szilvás gombóc
C menü: Rántott csirkeszárny,

sült burgonya
Szombat: Rizsleves

lecsós tarja szelet,
Vasárnap: Gyümölcsleves

Milánói sertésborda
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 h-ig
Szentes területén.

700 Ft/nyugdíjas menü, 
800 Ft/menü, 

csomagolás díja 100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Fokhagymaszósz
Ha sok húslevest főzünk ba-

romfi húsból, ajánlom a kö-
vetkező ételt!

Rántást készítünk, 4-5 ge-
rezd fokhagymát beleaprí-
tunk. Kávéskanál pirospari-
kával megszúrjuk, majd 1-2 
percig átsütjük, majd 1,5 li-
ter vízzel csomómentesre ka-
varjuk. Forrás után 2db csöves 
paprikát teszünk hozzá (ízlés 
szerint csípőset is lehet). Hoz-
záadunk 1 db tyúkhúsleves 
kockát, beletesszük a főtt ba-
romfi húst, utána sózzuk. Las-
sú tűzön 10 percig főzzük.

Jó étvágyat kíván: Kis Sán-
dorné, Kisér

Szentes
családi ízei

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás) 
a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 
62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órá-
tól 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyer-
mekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: május 9. május 16. Szent Damján Gyógyszertár  (Szentes, Sima  
F. u. 38.) hétfő-péntek 7.30 órától-17 óráig, szombaton , vasárnap és ünnepnapokon zárva. 
Készenléti telefon: 70/563-5139

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

Születés: Stadler Eriknek és 

Csarmaz Kittinek (Szabadság 

tér 3. 4/12.) Marcell, Zsigmond 

Györgynek és Lakatos Magdol-

nának (Bocskai u. 29.) Emese Ilo-
na, Kanfi-Horváth Tamásnak és 

Berezvai Gyöngyinek (Kátai u. 

15.) Sarolta, Mező Tibor és Török 

Emese (Kátai u. 11.) Marcell, Grá-

nicz Gergelynek és Bálint Boglár-

ka Katának (Sáfrán Mihály u. 82.) 

Adél nevű gyermeke. 

Elhunyt: Szabó Gyula (Gergely 

u. 37.), Antóni Jánosné (Honvéd 

u. 49.), Aradi Lászlóné (Petrovics 

S. u. 13.).

Családi

Új burgonya 200-400 Ft/kg, új répa 
150-200 Ft/csm, új gyökér 150-200 Ft/
csm, zeller 150Ft/db, új karalábé 100 
Ft/db, fokhagyma 1500-2000 Ft/kg, új 
fokhagyma 100 Ft/db, petrezselyem 
50-70 Ft/csomó, alma 200 Ft/kg, hegyes 
erős paprika 50-100 Ft/kg, fehér pap-

rika 550-800 Ft/kg, karfiol 450-600 Ft/
kg, paradicsom 550Ft/kg, vöröshagy-
ma 200Ft/kg, tojás 30-38 Ft/kg, zöld-
hagyma 100-150 Ft, saláta 100-150 Ft/
kg, eper 700-2500 Ft/kg, vető burgo-
nya 100 Ft/kg, spenót 800 Ft/kg, sóska 
800 Ft/kg, lila hagyma 250-280 Ft/kg, 
méz 1900-2500 Ft/kg, citrom 570 Ft/kg, 
kínai kel 200 Ft/db, kapor 100 Ft/csm, 
kígyóuborka 430 Ft/kg.

PIAC

Kos
Van egy munkatársa, aki mindig kritizálja, bármit csinál, ne ve-
gye fel ezt a lapot, hagyja rá.
Bika
Van egy barátja, aki állást keres és tudna is neki valamit, de nem 
biztos abban, hogy jó, ha közvetít. 
Ikrek
Nem igazán tud mit kezdeni egy dühöngő kollégájával, de nem is 
az ön dolga, hogy megnyugtassa. 
Rák
Olyan érzékeny mostanában, hogy egy szóval is ki tudják lendí-
teni az egyensúlyából. 
Oroszlán
Nagyon nehéz meggyőzni a főnökét arról, hogy nem minden fe-
kete vagy fehér, de legyen türelmes.

Szűz
A héten nem érzi magát túl rugalmasnak. Szereti a megszokott 
módon végezni a feladatait.
Mérleg
Nem tetszik mindenkinek a melótempója, de igazából ön sem 
érzi a munka hősének magát. 
Skorpió
Mindig úgy érzi, hogy meg kell győznie a másikat az igazáról, pe-
dig csak el kellene fogadnia, hogy ő mást hisz.
Nyilas
Semmiféle hibát nem engedhet meg magának, de miért ez a szi-
gor? Ha egész héten ilyen magas szintet szab meg magának.
Bak
Nehezen hoz a héten racionális döntéseket, inkább az érzelmei 
vezérlik, úgyhogy a munkájában inkább kérjen haladékot.
Vízöntő
Kell ez a hét megerőltetés nélkül, hogy összeszedje magát. Ezt 
nyugodtan bevallhatja a többieknek is...
Halak
Most tervezgessen, mert a hosszú távú céljai elérésére most na-
gyobb az esély.

Május 5-13.

HETI HOROSZKÓP

Péntek (május 6.)
15:00, 17:45, 20:30 
3D Amerika Kapitány: Polgárháború
Szombat (május 7.)
13:00 3D A dzsungel könyve
15:00, 17:45, 20:30 
3D Amerika Kapitány: Polgárháború
Vasárnap (május 8.)
13:00 3D A dzsungel könyve
15:00, 17:45, 20:30 
3D Amerika Kapitány: Polgárháború
Hétfő (május 9.)
15:00 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
17:45 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
20:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Kedd (május 10.) 
15:00 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború

17:45 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
20:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Szerda  (május 11.) 
15:00 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
17:45 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
20:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Csütörtök (május 12.) 
15:30 3D Angry Birds - A film
17:30, 20:15 
3D Amerika Kapitány: Polgárháború
Péntek (május 13.) 
15:30 3D Angry Birds - A film
17:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
20:15 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború

Moziműsor

 A Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórház és a Magyar 
Vöröskereszt Szentesi Vezető-
sége minden héten kedden és 
szerdán délelőtt 7.30-12 óráig, 
és csütörtök délután 14-17 órá-
ig tart véradást a Vérellátó Állo-
máson. Ezen kívül kiszállásos vé-
radásokat is szerveznek május 
13-án, pénteken 12 és 14 óra kö-
zött a Koszta József Általános Is-
kolában, május 30-án, hétfőn 10 
és 13, valamint 17 és 19 óra kö-
zött a Legrand Zrt. Faházában, il-
letve május 31-én, kedden 15-től 
18 óráig a polgármesteri hivatal 
aulájában.
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Hering Viktor

A bajnoki bronzéremért 
játszhat hétvégén a Hunge-
rit-Szentesi VK női vízilab-
da-csapata, a férfiak pedig a 
11-12. helyért kezdik meg az 
egyik fél második győzelméig 
tartó párharcot a Kaposvár el-
len, ugyancsak szombaton.

A bajnoki elődöntő második 
mérkőzését is levesztette a Hun-
gerit női vízilabda-csapata, ha-
zai medencében 9-3-ra kaptak ki 
Bujka Barbaráék a tavalyi bajnok 
UVSE együttesétől. A két csapat 
közötti különbségről mindent 
elmond, hogy a mieink kizárólag 
Bujka három büntetőből szer-
zett találatával tudták bevenni 
Gangl kapuját. A tavalyi bajnoki 
döntőhöz képest, amikor hazai 
medencében mindkét mérkő-
zését hozta, nem is akármilyen 
játékkal a Szentes, ez a párharc 
most tükörsima volt. Az elmúlt 

esztendőhöz képest egyértel-
műen gyengült a mieink játékos-
kerete, ráadásul az anyai örömök 
elé néző Miskolczi kiválásával to-
vább szűkültek Tóth László ve-
zetőedző lehetőségei, a fiatalok 
pedig még, akármilyen tehet-
ségesek is, nem tudják felvenni 
a versenyt a legjobbakkal. Arról 
nem is szólva, hogy az UVSE az 
Európa-bajnok magyar váloga-
tott gerincét alkotja. Marad te-
hát a bronzmérkőzés, az egyik 
fél második győzelméig tartó 
párharcot szombaton idegen-
ben, a BVSC otthonában kezdi a 
Szentes szombaton 19 órakor. A 
második mérkőzést szerdán 19 
órakor kezdik a ligeti sportuszo-
dában. Ugyan itt vág neki a 11. 
helyért folytatott párharcába a 
Valdor-Szentesi VK férfi együt-
tese, az ellenfél a Kaposvár gár-
dája lesz. Lukács Dénes együtte-
se szombaton, 16 órakor kezdi a 
helyosztó első felvonását, a má-

sodik mérkőzést május 14-én 
rendezik Kaposváron.

Nemzetközi mérkőzés házi-
gazdája lesz városunk, a magyar 
férfi vízilabda-válogatott ugyan-
is Szentesen játssza a görögök 
elleni Világliga összecsapását. A 
találkozónak óriási a tétje, hiszen 
ezen a mérkőzésen dől el, hogy 
a férfi vízilabdázóink kijutnak-e 
a Világliga Szuperdöntőjére. Eh-
hez öt góllal kellene legyőzni 

a világbajnoki bronzérmest… 
Legutóbb Benedek Tibor szövet-
ségi kapitány együttese a romá-
nokat verte idegenben, a mieink 
15-7-re győzték le a házigazdá-
kat. A Magyarország – Görög-
ország Világliga mérkőzés jövő 
kedden, 17 órakor kezdődik a li-
geti uszodában. A találkozóra a 
belépőjegyek a Szentesi Vízilab-
da Klub klubházában, 16 és 18 
óra között vásárolhatóak. 

Hering Viktor

Az elmúlt hétvégén került 
sor Szombathelyen a nagy múl-
tú Savaria Kupa dobóverseny-
re, amely egyben Magyar Szuper 
Liga verseny is volt. A szentesi 
Maximus SE atlétái 5 fővel képvi-
seltették magukat a nyugat-ma-
gyarországi viadalon.

A felnőtt nők mezőnyében Vá-
radi Krisztina súlylökésben és 
diszkoszvetésben első helye-
zést szerzett. A női diszkoszvetés 

döntőjében négy szentesi ver-
senyző volt, közülük Papp Anita 
negyedik, Csordás Cintia ötödik, 
Kocsis Alexandra hatodik lett. A 
fiatal diszkoszvetők között Du-
dás Vencel bronzérmet szerzett. 

A dobóatléták felkészülésé-
ben nagyon nagy jelentősé-
ge van a súlyemelésnek, ezért 

már az előző évben eldöntöt-
ték az edzők, hogy a versenyzők 
a súlyemelők bajnokságán is in-
dulnak. Az első atléta „fecske” a 
súlyemelők között Csordás Cin-
tia volt, aki a -70 Kg-os súlycso-
portban indult, és 110 kg-os ösz-
szetett eredményével bajnoki 
ezüstérmet szerzett. – Nagyon 

valószínű, hogy egy új sport-
ág születik Szentesen mond-
ta Bankő István, a Maximus SE 
elnöke. – A súlyemelők szíve-
sen fogadják versenyzőinket, és 
a felkészülés nem igényel kü-
lön munkát, így további kirán-
dulásokat tesznek sportolóink a 
súlyemelők között.

Sebők Tamás

Tavaly április végén a képvi-
selő testület elfogadta a Szen-
tesi Kinizsi SZITE pályázatát, 
mely szerint a régi sportszál-
ló épület földszintjének felújí-
tásával és kibővítésével egy 
labdarúgó székházat szeretne 
létrehozni az egyesület. 

A 107 millió forintos pályázati 
anyagot 2015. április 29-én nyúj-
totta be a Szentesi Kinizsi SZI-
TE a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség felé, melyből 30 százalékos 
önrészt vállalt a szentesi önkor-
mányzat.  Az önrészen kívül két 
vállalat segíti a Kinizsi beruházá-
sát: a HK Ceram Kft., valamint a 

Mars Magyarország Kisállatele-
del Gyártó Kft. 8, illetve 32 mil-
lió forinttal. 

Wittek Krisztina főépítész el-
mondta, hogy a több mint 100 
éves épületet már többször re-
konstruálták, most azonban ki is 
bővítik egy épületrésszel, mely-
nek homlokzata a Csongrádi út 
felé néz. Utóbbi területén iroda-
helységeket és egy sportolói kö-
zösségi teret alakítanak ki.

A fejlesztő beruházás két fázis-
ban valósul meg, és az első rész 
anyagi fedezete már biztosítva 
van. A novemberi pozitív elbí-
rálás után mára a tervek is elké-
szültek, jelenleg a kivitelező cé-
geket keresi az egyesületünk és 
reményeim szerint májusban el 
tudjuk kezdeni az építkezést – 
mondta Szabó Zoltán, elnök. 

Magyar-görög vízilabda mérkőzés Szentesen

A r a n y é r m e k  S z o m b a t h e l y r ő l

Új  labdarúgó székház épül



2016. május 6. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 15

Hering Viktor

Több, mint kétszáz verseny-
ző vett részt az elmúlt hétvé-
gén a XXI. Nemzetközi Szeni-
or Úszóversenyen a szentesi 
sportuszodában. A viadalon 
egy nem mindennapi Euró-
pa-csúcs is született.

– Harminchét egyesületből, 
négy országból érkezett hoz-
zánk a több, mint kétszáz szenior 
úszó – mondta lapunknak Pólyá-
né Téli Éva, az esemény szerve-
zője. – A tavalyi programunk sze-

rint rendeztük a viadalt, 50 és 
100 méteres távon úszhattak a 
versenyzők minden úszásnem-
ben, de emellett újdonság volt, 
hogy ezúttal a 200 méteren mel-
lúszásban, pillangón és vegye-
súszásban is rajthoz lehetett áll-
ni, de volt családi váltóverseny 
is. A 200 méteres számokat azért 
is vettük be a versenyprogram-
ba, mert az elektromos időmé-

rés miatt Szentesen hitelesíthe-
tő eredményeket tudunk mérni, 
és ez sok versenyző számára ki-
fejezetten fontos. Ennek köszön-
hetően országos csúcs is szüle-
tett, a legidősebb férfiversenyző, 
Bánki Horváth Béla 97 eszten-
dősen pedig új Európa-csúcsot 
úszott a 100 méteres mellúszás-
ban, ezt az eredményt a Nemzet-
közi Úszószövetségnek is elküld-

jük hitelesítésre. 
A szentesi versenyzők ezúttal 

is számos arany-, ezüst- és bron-
zérmet zsebeltek be, akár egyé-
ni, akár váltóversenyekről legyen 
szó. Legközelebb két csongrádi 
verseny következik, amelyen ott 
lesznek városunk szenior úszói. 
Előbb a Pedagógus Úszóver-
senyre kerül sor pedagógus na-
pon, majd június közepén egy 
meghívásos versenyre várják a 
Delfin SC versenyzőit a felújított 
csongrádi uszodába.

K é t s z á z a n  ú s z t a k

Hering Viktor

Gól nélküli első félidő után 
négy alkalommal is bevette el-
lenfele kapuját a Szentesi Ki-
nizsi labdarúgó-csapata, így 
újabb három pontot zsebel-
hettek be Koncz Zsolték. Sze-
gedi ellenfél után újabb sze-
gedi rivális vár a csapatra, 
ezúttal idegenben, vasárnap 
délelőtt.

A Szegedi Vasutas ellen a 
93. percben dőlt el ősszel a két 
együttes összecsapása a mie-
ink javára, most azonban sokkal 
hamarabb pontot tettek, még-
pedig hármat, a találkozó végé-
re Kovács Norberték. Már az első 
félidőben a Kinizsi előtt adód-

tak a komolyabb lehetőségek, 
de góllá csak az 50. percben ért a 
hazaiak ostroma. Ekkor Lekrinsz-
ki vette be a szegediek kapuját, 
tíz perccel később Koncz is be-
talált, amivel gyakorlatilag el is 
dőlt a találkozó. Lekrinszki Ariel 
a végén még megduplázta gól-
jai számát, ráadásul öt perccel 
a vége előtt Molnár Zsolt is gólt 
szerzett, így fölényes lett a Kini-
zsi-siker. – Azt gondolom, meg-
érdemelten tartottuk itthon a 
három pontot, mert sikerült rá-
erőltetnünk az akaratunkat az el-
lenfélre- nyilatkozta Koncz Zsolt 
a mérkőzést követően. – Ha ilyen 
fegyelmezetten játszunk vasár-
nap a Szeged 2011 otthonában 

is, akkor a kö-
vetkező bajno-
kinkról is pont-
tal, pontokkal 
tudunk hazatér-
ni. Talán némileg szokatlan idő-
pontban kezdődik a találkozó, 
de éppen ezért az utolsó edzé-
sünket szombaton délelőtt 11- 
kor kezdjük, ezzel is alkalmaz-
kodva a körülményekhez. 

A Szentesi Kinizsi a bajnoki 
tabella harmadik helyén áll, 54 
ponttal, míg a soron következő 
ellenfél, a Szeged 2011 együt-
tese a mieink mögött, a negye-
dik pozíciót foglalja el, 52 pont-
tal, egy mérkőzéssel kevesebbet 
játszva, mint a Kinizsi.

Szegedre utazik a  Kinizsi
A megyei kosárlabda-bajnok-

ság döntőjét rendezik pénteken 
és szombaton a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban. A mie-
ink a bajnoki alapszakaszban el-
ért eredményük alapján a hód-
mezővásárhelyi Bodrogi Bau 
együttese ellen lépnek pályára 
az elődöntőben, pénteken este 
20 órakor. Ezt megelőzően 18 
órától, a másik ágon, két szege-
di együttes csap majd össze a fi-
náléba kerülésért, a Gátlástalan 
Tüzelők és a Freestyle derbije 
komoly izgalmakat tartogat. Az 
elődöntő két győztese a szom-
bati fináléban feszül egymásnak, 
a vesztesek a harmadik helyért 
lépnek pályára. A belépő vala-
mennyi mérkőzésre díjtalan.

Sebők Tamás

A St. Jupát Sportegyesület 
immáron 27 éve kínál szaba-
didős-, és versenysportolási, 
valamint turisztikai és spor-
tos szabadidő eltöltési lehe-
tőségeket Szentesen, annak 
kistérségében élőknek és a 
városba látogatóknak.

– Korábban szerteágazó te-
vékenysége volt az egyesület-
nek, jelenleg a vízi-turisztika: a 
kajak-kenu és kerékpár-turisz-
tika tartozik a profilunkba. Ta-
vasszal már megkezdjük a vízre-
szállást a Kurcán, majd miután a 
Tisza állapota stabilizálódik, ak-
kor kiköltözünk, és ott folytat-
juk a tevékenységeinket egé-
szen októberig. Télen pedig a 
Dózsa-házban tartjuk a száraz-
felkészüléseket – mutatta be az 
egyesület tevékenységét Valkai 
Zsolt, elnök.

A létszámot tekintve is érez-
hető a nyári aktivitás, ebben az 
időszakban több érdeklődő ke-

resi fel a St. Jupát Sportegyesü-
letet, de általánosságban is kö-
rülbelül 30 fővel rendelkezik a 
társaság. A sportolás mellett 
nyílt-lakossági rendezvényeik 
is vannak, melyeken az érdek-
lődők kerékpártúrákon vehet-
nek részt és kipróbálhatják a 
túrakenuzást a Kurca belváro-
si szakaszán. A Szilveszteri futás 
is hagyományos, rendezvénye 
az egyesületnek, melyen évről 
évre számos induló képviselteti 
magát, de nyílt kerékpáros tré-
ningeket is szerveznek a tagok.

– A város sajátosságaiból 
adódóan főleg általános iskolá-
sok és középiskolások alkotják a 
csapatot, de vannak, akik fiatal 
felnőttként visszakerülnek hoz-
zánk, de már az alsós korosztály 
is érdeklődik a tevékenységeink 
iránt. Sajnos az a tapasztalatom, 
hogy manapság sokakat nem 

érdekel a mozgás, a sportolás és 
már az jó dolog, ha valakit sike-
rül kihúzni az egér és a klavia-
túra mögül a szabadba, ezért is 
van számos turisztikai progra-
munk. Véleményem szerint egy 
sportegyesület tevékenységé-
ben az a legfontosabb, hogy a 

fiatalok a tanulmányaik befeje-
zése után is nyissanak a sportok 
felé – tette hozzá a vezető. 

Az egyesület edzései jelenleg 
is zajlanak, és ha bárki érdek-
lődik a vízi- és kerékpár sport 
iránt, bátran keresse fel a St. Ju-
pát Sportegyesületet.

A bajnoki 
döntőért

27 éve szállnak vízre a Kurcán
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