
„Tudtam, hogy baj van,
és hogy segítenem kell.”
– interjú Szöllősi Ferenc játékvezetővel 8. oldal
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Tájékozottnak lenni jó!
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A hírrel kapcsolatban érdeklődtünk Szirbik 
Imre polgármesternél, többek között arról is, 
hogy funkcionálisan, milyen elképzelései van-
nak a Petőfi Szállóval kapcsolatban.

– A történet úgy indult, hogy két beruházás el-
képzelése után felbontottuk részekre a Petőfit. A 
Norvég Alap 2013-ban írta ki azt a pályázatát, ame-
lyet 2014 tavaszán – nem kevés helyi vita után – a város benyújtott. 
A hivatalos értesítést április 28-án kaptam meg, a város 1 millió eu-
rós támogatásban részesült, a szecessziós ház kialakításhoz. Ez mű-
szaki tartalmában azt jelenti, hogy megújul a Petőfi utcai szárny 
földszinti része, több mint 500 m2-en, illetve ehhez kapcsolódóan 
a teljes utcai homlokzat. Nyílászárócserét csak azokon a területeken 
lehet végrehajtani, ami mögött funkció van, megpróbáljuk saját for-
rásból biztosítani azt, hogy a teljes utcai homlokzat eredeti fényé-
ben ragyoghasson. A kiviteli tervek végső számait még nem látjuk, 

de megpróbáljuk előteremteni a for-
rást. Továbbá, benyújtottuk a megyé-
hez a TOP pályázatunkat is, a színház 
megújítására, illetve az utca homlok-
zatra vonatkozóan. A tetőszerkezet 
részleges megújítása a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával tavaly meg-
történt. A határidők rendkívül szoro-
sak, hiszen a pályázat végső határideje 
nem módosult, ami azt jelenti, hogy 
jövő év nyárára a munkát el is kell vé-
geznünk. 

1 millió euró a Norvég Alaptól

A z önkormányzat
megk apta 

Felelős szerkesztő: Halupa Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: Silber-Nyomda Kft., 6640 Csongrád, Fő u. 50.

A Hódmezővásárhelyi Szak-
képzési Centrum kérte a kép-
viselő-testület véleményét az 
helyi középiskolák intézmény-
vezetői pályázataival kapcsolat-
ban, mivel pályázatot hirdetett a 
Boros Sámuel Szakközépiskolája 
és Szakiskolája, a Zsoldos Ferenc 
Középiskolája és Szakiskolája, 
valamint a Pollák Antal Szakkép-
ző Iskolája tagintézmény-veze-

tő (magasabb vezető) beosztá-
sának ellátására. A Boros-iskola 
vezetői állására Somosné Pus-
kás Krisztina, a Zsoldos- iskoláé-
ra Pintér Etelka, a Pollák-iskoláéra 
Kovács Attila pályázatott. A kép-
viselő-testület külön-külön véle-
ményezi a pályázók anyagát.

Napirenden lesz a Szentesi-
kumok Házának kérdésköre is. A 
városatyák a turisztikai és mar-

ketingkoncepció kapcsán el-
fogadták, hogy létrehozzák a 
Szentesikumok Házát, mely júni-
ustól működik majd a városban, 
ugyanis régi igény, hogy legyen 
egy olyan tájékozódási pont, 
ahol nemcsak az idelátogatók, 
hanem a szentesiek is tudnak tá-
jékozódni. Ez pedig megteremt-
heti a központi információs pont 
lehetőségét, ahol ötvöződik a 
hagyományápolás, a várostörté-
net és a helyi termékek értékesí-
tése a modern technika segítsé-
gével. A Petőfi utca 1. szám alatt 
helyet kap a „szentesi időutazás” 
avagy a régi filmek mozija, he-
lyi alkotók és kézművesek alko-
tásai, egy információs pult és a 
jelenleg a Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház Faházában 
lévő orvostörténeti kiállítás. A 
jövőben a Szentesikumok Házát 
várhatóan a Szentes Városi Szol-
gáltató Kft. fogja működtetni.  

Szó lesz az 2016/2017. ne-

velési évben indítható óvodai 
csoportokról is, hiszen a képvi-
selő-testületnek az óvodai be-
iratkozások létszámadatainak 
ismeretében szükséges meg-
hoznia döntését az új nevelési 
évben indítható óvodai csopor-
tok számáról és a hozzá kapcso-
lódó pedagógus, nevelőoktató 
munkát közvetlenül segítő al-
kalmazottak és a technikai dol-
gozók létszámról is. Szentesen 
az óvodai beiratkozásra ápri-
lis 20-21. között került sor. A vá-
ros óvodáiba mintegy 142 gyer-
meket (ebből 14 fő az egyházi 
fenntartású óvodába) írattak be 
szülei. A 2016/2017. nevelési év-
ben az önkormányzati fenntar-
tású óvodákban összesen 912 
gyermek fog óvodai nevelésben 
részt venni, a Szentesi Felsőpár-
ti Óvodában és Szentesi Közpon-
ti Óvodában és Tagóvodáikban 
várhatóan 19-19 óvodai csoport 
indul be.

Üléseznek a városatyák

Testvérvárosunkból, a finn-
országi Kaarinából érkezett 
egy ifjúsági csoport, hogy 
megismerkedjen települé-
sünk múltjával és jelenével. 
A nálunk töltött napok után 
őszintén elmondhatták: Ra-
kastan Szentes! – azaz Szere-
tem Szentest!

A finn fiatalok egy hetet töl-
töttek Szentesen. A városházán 
dr. Demeter Attila alpolgármester 
és Antal Balázs Tibor önkormány-
zati képviselő fogadta a gyereke-
ket.

A finn vendégeket a Horváth 
Mihály Gimnázium és diákjai 
látták vendégül. Megismerhet-
ték Szentes népi hagyománya-
it, összebarátkoztak a gimisek-
kel, amelyben segítség volt hogy 

mindenki jól beszél angolul.
– Fontosnak tartjuk, hogy di-

ákjaink gyakorolni tudják nyelv-
tudásukat, valamint megismer-
jék más országok kultúráját. 
Ennek a legjobb formája a diák-
csere program, aminek nagy ha-
gyománya van az iskolánkban 
– mondta el lapunknak Tóth Ta-
más, a gimnázium igazgatója.

A gyerekek programjában sze-
repelt városnézés, kézműves 
foglalkozás, kenuzás és múzeu-
mi tárlatvezetés is.

– Kaarina kisebb Szentesnél. 
Jól éreztük magunkat itt, bár egy 
picit meleg volt. Szeretnénk visz-
szajönni, gyönyörű hely. A ma-
gyar emberek barátságosak, sok 
közös van bennünk, ugyanazt a 
zenét szeretjük és hasonlóan öl-
tözködünk – foglalta össze élmé-
nyeit Susan, az egyik diáklány.

A diákcsere jövőre folytatódik, 
ezúttal a mieink mennek Finnor-
szágba.

Itt jártak

A Szentes Városi Szolgáltató Kft., a Szentes Energia Kft., 
Szentes Városi Könyvtár Nkkft., a Szentesi Élet Kft., Szentesi 
Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója, a Szen-
tesikumok Házának működtetése, a Vásárhelyi tagóvoda 
megszüntetése, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 
által működtetett, a városban működő iskolák vezetői pályá-
zatainak véleményezése, az önkormányzata alap-, és közép-
fokú intézményeinek felújítási intézkedési terve, a szociális 
intézmények alapító okiratainak módosítása – többek között 
ezekről a témákról is szó lesz a képviselő-testület május 28-i 
soros ülésén.
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Cseh-Lakos Ilona

A Széchenyi-liget és az Esz-
perantó-híd, a Hősök Erdeje, 
valamint a Somogyi Béla ut-
ca-Új utca kereszteződésé-
nél közösségi zöld tér kialakí-
tása – mindezek szerepelnek 
abban a TOP-os pályázatban, 
amelyet az önkormányzat 
nyújt be Zöld város kialakítá-
sa címmel. A 100 százalékos 
támogatási intenzitású pályá-
zatban 300 millió forintot kí-
ván lehívni a város, 2,5 mil-
lió forintos többletköltség 
merült csupán fel, amelyet a 
költségvetésből kell fedezni 
sikeres pályázat esetén a kép-
viselő-testületi döntés szerint. 

2016-ban Széchenyi-emléké-
vet hirdettek meg hazánkban 
és a Széchenyi 2020 pályáza-
ti kiírások keretében, a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program pályázati lehetőségei 

között jelent meg az a pályáza-
ti kiírás, amelynek keretében a 
város támogatási kérelmet nyúj-
tott be többek között a Széche-
nyi liget fejlesztésére – világított 
rá a párhuzamosságra dr. Deme-
ter Attila. Az al-
polgármester 
szerint köteles-
ségünk termé-
szeti értékeink 
megőrzése an-
nak tükrében, 
hogy városunk kiváló természe-
ti adottságokkal rendelkezik, hi-
szen egyedülálló, hogy Magyar-
ország legnagyobb hévízbázisa 
fölött helyezkedik el települé-
sünk, amelyet átszel a Kurca, és 
a Tisza is mellettünk halad el. Ezt 
az értéket az is nyomatékosítja, 
hogy az eddigi munka elismeré-
seként Magyar Tájdíj ezüst foko-
zatát, a Biodiverzitás Fővárosa és 
a Zöld városért címet kapta meg 

korábban Szentes.
A most benyújtott koncep-

ció része a Széchenyi liget meg-
újulása, sikeres pályázat esetén 
új burkolatot kapnak a járdák, 
a mellettük lévő közvilágítást is 
fejlesztenék. Sor kerülne az elö-
regedett fák kiszedésére és pót-
lására, a strand új főbejáratánál 
fogadótér épülne, fejlesztenék 
a parkolókat és hulladékgyűjtő-
ket és információs táblákat he-
lyeznének ki, az erdei tornapálya 
3 fitnesz eszközzel bővülne, és 
felújítanák az Eszperantó hidat – 
mondta el lapunknak dr. Deme-
ter Attila, a körzet önkormányza-
ti képviselője.

Az eredetileg csak a Széche-
nyi ligetre szorítkozó koncep-
ció aztán kiegészült Bujdosó Ta-
más és dr. Chomiak Waldemar 
önkormányzati képviselők javas-
latával. Bujdosó Tamás ugyan-
is a körzetében élők felvetését 
képviselve felvetette, hogy a So-
mogyi Béla utca-Új utca keresz-
teződésénél lévő, évek óta parla-
gon heverő zöld területen – ahol 
korábban bevásárlóközpontot 
akart egy cég létesíteni – közös-
ségi teret alakítsanak ki. – Így a 
terület a közösségépítést, a kör-
nyéken lakók kikapcsolódását 
szolgálhatja majd a pihenő-be-
szélgető egységek, ivókút, street 
sportpálya kialakítása, amely ké-
sőbb akár más forrásból street 
workout kondipályával is egé-

szülhet ki. Most 
a közvilágítás is 
kiépülhet a te-
rületen, és el-
kerített kutya-
futtató is épül, 

amelynek köszönhetően sok vita 
végére kerülhet sor – részletezte 
Bujdosó Tamás, a körzet önkor-
mányzati képviselője. 

Az 1933-ban létesült Hősök er-
deje a Kertváros legfontosabb és 
legnagyobb felületű zöldterüle-
te, amely közösségi térként szol-
gálna a jövőben. – A pályázat 
keretében végre méltó módon 
tudnánk rendezni az erdő álla-
potát, hiszen az I. világháború 
szentesi hősi halottjainak emlé-
kére ültetett közel 1300 fa nagy 
része elöregedett, és elpusztult, 

ezek cseréje és 
pótlása meg-
történne, és a 
gyepesítést is 
elvégeznék. Az 
Erdei Ferenc ut-
cát a Kiss Zsig-

mond utcával összekötné egy 
kerékpárút, ezen felül öntött gu-
miburkolatú, 800 méteres fu-
tópálya épülne, közvilágítással, 
ivókutakkal, padokkal, a Honvéd 
utcánál és a Kiss Zsigmond utcai 
csatlakozásnál burkolt kerékpár-
tárolókkal – tudtuk meg Dr. Cho-
miak Waldemar kertvárosi ön-
kormányzati képviselőtől.

Zöld városért pályáznak

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert figyelmesek az eladók 
és a választék is megfelelő.”

– Márton Jánosné

HUNOR COOP –
A JÓ SZOMSZÉD
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Kilenc évig vezette a kórház 
Sürgősségi Betegellátó Osztá-
lyát Dr. Halász Oszkár. A vajdasá-
gi származású orvos nem először 
dolgozott a szentesi kórházban, 
hiszen 1992 és 1997 között az 
Aneszteziológiai és Intenzív Te-
rápiás Osztály aneszteziológu-
saként gyógyította és altatta a 
betegeket. 1997-ben aztán Me-
zőtúrra költözött családjával, 
és évekig nőgyógyászként dol-
gozott előbb Mezőtúron, majd 
Szegeden, hiszen ezen az or-
vosi szakterületen is képesítést 
szerzett még 2000-ben. Ezután 
figyelme a sürgősségi betegel-
látás felé terelődött, előbb Me-

zőtúron segített beindítani a sür-
gősségi osztályt mindamellett, 
hogy a kórház járóbetegellátását 
vezette, majd 2007-ben Szentes-
re hívták, hogy legyen a sürgős-
ségi osztályvezető főorvosa.  A 
gyermekkora óta orvosnak ké-
szülő Dr. Halász Oszkár szívesen 
vállalta a feladatot és jött visz-
sza Szentesre, ebben a munká-
ban ugyanis mind anesztezioló-
giai-belgyógyászati, mind pedig 
nőgyógyászati ismeretei egya-
ránt hasznosak, hiszen komplex 
szakterület a sürgősségi bete-
gellátás is.

– Erre a komplex orvosi tudás-
ra van szükség a háziorvosi ellá-

tásban is, ugyanis erre támasz-
kodva tudja az ember megtalálni 
a betegségek igazi okát, vagy ta-
nácsot adni, hogy mely szakte-
rület orvosához forduljon a páci-
ens további vizsgálatok céljából. 
A háziorvos munkája azonban a 
prevencióra és a „betegutak” kö-
vetésére is kiterjed, hiszen a csa-
ládorvosnak tudnia kell, hogy a 
szakorvosok milyen végkövet-
keztetésre jutottak egy adott 
vizsgálat esetében, illetve ismer-
nie kell a korábbi betegségeket 
is, tehát ez még komplexebb te-
rület – hangsúlyozta Dr. Halász 
Oszkár, aki a prevenciós mun-
kából is kivette a részét, hiszen 
az elmúlt években a helyi szű-
rőprogramokban is előadásokat 
tartott, pácienseket vizsgált.

A háziorvosi munkán felül nő-
gyógyászati rendelését sem feje-
zi be, továbbra is elérhető lesz a 
kunszentmártoni rendelőinté-
zetben, és a szentesi Új utcai ma-
gánrendelőjében is. Háziorvos-
ként pedig a Köztársaság utca 
27. szám alatt dolgozik június-

tól, szintén ide költözött át Dr. 
Szenti Ella praxisa is, így ebben 
az épületben 3 felnőtt háziorvos 
és két gyermekorvos is rendel 
a jövőben. A rendelőben meg-
újult környezetben és műszer- 
parkkal fogadja pácienseit vár-
hatóan a június elejétől, a sür-
gősségi osztályon pedig néhány 
műszakot vállal havonta, így ott 
is találkozhatnak vele az orvosi 
segítségre szorulók.

Az új vállalati arculat alapjain 
teljes egészében megújuló meg-
jelenés a Skoda 2018-ig szóló nö-
vekedési stratégiájának is alape-
leme. A Skoda 2014-ben hozott 
döntést arról, hogy a világon 
mindenhol megújítja márkake-
reskedői hálózatát. Újragondolt 
formavilággal, új bemutatóter-
mekkel próbál a piacon újjáé-
ledni a márka, ennek részeként 
a tavalyi év végéig hazánkban is 

megújult a kereskedői hálózat, 
melynek következtében új be-
mutatótermek épültek, illetve a 
régieket felújították. 

–  A terület, a világítás, a kül-
ső dekorációs elemek teljesen 
megújultak. Építészetileg szá-
mos különbség van a kereske-
dés épületében, az új beruházá-
soknak köszönhetően a szentesi 
Vass Autószerviz Ker. Kft. telep-
helye is megújult – hangsúlyozta 

Szabó Zoltán értékesítési vezető.
A Skoda márka magyarországi 

megújulásának része a Vass-már-
kaszerviz megújulása, amely a 
cseh autómárka modern, vilá-
gos, ügyfélbarát arculatváltását 
is jelzi egyben. Az új bemutató-
terem területe a korábbi kétsze-
rese, már 8 autó bemutatásá-
ra alkalmas. Ezen felül az épület 
kiegészült egy autóátadó helyi-
séggel, 2016-ban a teljes belső 
bútorzat megújul és új 3 dimen-
ziós konfigurációs falat is létre-
hoznak, melynek segítségével az 
ügyfelek virtuálisan is összerak-
hatják megálmodott gépkocsi-
jukat. Az új autók értékesítésén 
túl a Vass Skoda márkakereske-
dés továbbra is működik márka-
szervizként és márkafüggetlen 
szervizként is, vizsgabázisként, 
karosszéria- és kárrendezési köz-
pontként.

–  A beruházás megvalósí-
tása tavaly augusztus 20-án 
kezdődött el. A rekonstrukció 
részeként a szakemberek újra-
alapozták a korábbi épületet és 
könnyűszerkezetes elemekből 
alakították ki az újat, természe-
tesen új, korszerű fűtés- és vi-
lágítástechnológiai rendszer-
rel ellátva. A beruházást az MNB 

megújuló hitelprogramjának se-
gítségével végeztük el, a kivite-
lezőt a megvalósítási határidő fi-
gyelembevételével választottuk 
ki – mondta az értékesítési ve-
zető.

A cseh gyártó egyébként 
2018-ra éves szinten legalább 
1,5 millió járműre kívánja növelni 
globális értékesítését, a terveket 
az is alátámasztja, hogy a statisz-
tikák szerint az új autók étéke-
sítése ismételten fellendülőben 
van, amely már a Vass Autószer-
viz Ker. Kft.-nél is érzékelhető. A 
megújulás pedig új vevőket is 
vásárlásra ösztönöz, olyanokat 
is, akik korábban fel sem keres-
ték a márkaszervizt. Most azon-
ban szép, modern környezetben 
tudják megtekinteni az újon-
nan megjelenő Skoda modelle-
ket. A márka pedig folyamatos 
megújulást tükröz, amely annak 
is köszönhető, hogy a Volkswa-
gen-csoport 2018-ban világelső 
akar lenni az autópiacon. Ehhez 
pedig elengedhetetlen az, hogy 
a Skoda a jelenlegi 1 millióról 1,5 
millióra növelje éves értékesíté-
sét, amelynek alapeleme az új 
kommunikációs stratégia is. 

(x)

H á z i o r v o s k é n t  i s  p r a k t i z á l

Ú j  a r c u l a t  a  V a s s  m á r k a s z e r v i z b e n

Cseh-Lakos Ilona

Háziorvosként folytatja tovább hívatását a Sürgősségi Bete-
gellátó Osztály osztályvezető főorvosa, Dr. Halász Oszkár, bár 
nem hagyja el teljesen a kórházat, havonta néhány műszakot 
azért elvállal az egészségügyi intézmény SBO belgyógyászati 
oldalán. Mindemellett pedig a kunszentmártoni rendelőinté-
zetben és az Új utcán nőgyógyászként is rendel. A serdülőknél 
is megmarad orvosi- és prevenciós feladatellátása, hiszen isko-
lákban felvilágosító nőgyógyászati előadásokat tart, és Szente-
sen a prevenció területén is tovább tevékenykedik.

A Csongrádi úton járva sokaknak feltűnhet, hogy megújult 
a Vass Skoda márkakereskedés bemutatóterme. Felfrissített, 
modern és vonzó arculat ad helyet a Skoda egyre bővülő mo-
dellpalettájának. A Skoda márka több mint 20 éve töretlenül 
fejlődik Magyarországon, ami idén a modellek és az ezekkel 
kapcsolatos kommunikáció mellett a márkakereskedések arcu-
latának megújulásával jár együtt
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Csepeli Dóra

Károlyi László, a Legrand 
Zrt. vezérigazgatója 2012 de-
cemberében kiadott könyve, 
az Üzleti évszakok elnyerte a 
Magyar Termék Nagydíjat és 
az Innovációért Nívódíjat is. 
A szerzővel készült interjúból 
megtudtuk, hogy nem is ma-
gára a könyvre, a könyv meg-
írására büszke, hanem a szá-
mos pozitív visszajelzésre.

A könyv nemcsak az üzleti élet 
szereplőinek nyújt hasznos – vál-
lalatirányítással és a stratégia-
építéssel kapcsolatos – tanácso-
kat, hanem mindazoknak, akik 
valóban megoldást szeretnének 
találni nehéz helyzetek kezelésé-
re. A mű szemléletváltásra ösztö-
nözi az olvasót. Ha tudjuk, hogy 
hova akarunk eljutni, a fejlődés-
sel együtt járó változásokat is tu-
domásul kell venni.

A cím a természet és az üzle-

ti világ közötti kapcsolatra utal: 
attól, hogy fagyos a tél vagy épp 
jégeső van, a mezőgazdászok 
nem mondanak le a termésről. 
Elfogadják és alkalmazkodnak a 
megváltozott körülményekhez 
és ehhez igazítják terveiket. A 
változás az élet, az üzleti élet ré-
sze, nem harcolni kell ellene, ha-
nem kihasználni a lehetősége-
ket.

Egy másik, szintén visszaté-
rő gondolatsor a vezetői maga-
tartás. Mindenkinek lehetnek 
kétségei, a vezetőnek is, de a jó 
vezető bízik a csapatban és ön-
magában. A félelem megöli a hi-
tet és feladjuk, pedig ahogy a 
szerző fogalmaz: „Mindenre van 
megoldás, minden helyzetből 
van kiút.”

A könyvet az amerikai és nem-
zetközi piacon is terjesztik, Üzle-
ti kaméleon. Gyakorlati tanácsok 
hogyan legyünk sikeres mene-

dzserek címmel, ami a kaméleon 
színváltó tulajdonságára, az al-
kalmazkodásra utal. Kiadói aján-
lással is büszkélkedhet a mű, 
mely mind formailag, mind tar-
talmilag megállja a helyét a ní-
vós üzleti könyvek sorában. Az 

tud sikeres lenni, aki a lehető 
legjobban tud alkalmazkodni, 
„beleolvadni” az adott környe-
zetbe és kihasználni a lehetősé-
geket. 

A könyv 2. része az idei év vé-
gére várható.

Károlyi László: Üzleti évszakokOlvasni jó!

Összességében jó évet zártak 
tavaly a paradicsommal, papri-
kával foglalkozó termesztők, ösz-
szegzett Antal Gyula, a Syngen-
ta zöldség kampánymenedzsere 
a szakmai napon. Bár a hozamo-
kat csökkentette a forró nyár, az 
árak a legtöbb zöldségfélénél 
elfogadhatóak voltak. A szak-
emberek erre az évre is hasonló 
szezont várnak. Paradicsom ese-

tében az elmúlt tíz évben folya-
matosan csökkent a hajtató felü-
let, idén nem éri el a 400 hektárt, 
viszont a termésmennyiségek 
többszörösére növekedtek.

– Napjainkra töredékére csök-
kent a hagyományos fűtetlen fó-
liás termesztés aránya, a hazai 
ágazat nagy része modern, zárt 
termesztéstechnológiára állt át 
– mondta Antal Gyula, hozzáté-

ve, hogy az üvegházi, hidropó-
niás termesztés sokkal nagyobb 
termésbiztonságot, ezáltal nö-
vekvő versenyképességet nyújt. 
A szükséges tápanyagok tuda-
tos, optimális adagolásával a nö-
vény minden igényét ki tudják 
elégíteni akár 10-11 hónapon 
keresztül, ezáltal kiváló íz és mi-
nőség jellemzi a termést. Ezért is 
tanácsolják mindenkinek, hogy 
a jó minőségű hazait válassza a 
sok esetben bizonytalan külföl-
di helyett.

Ledó Ferenc, a DélKerTÉSZ el-
nöke kifejtette: a fóliasátras, 
vagy üvegházi termesztés kevés-
bé függ az időjárástól. Az enyhe 
tél miatt azonban több kártevő 
is megjelent és a téli hónapok-
ban, a sokéves átlagtól jóval ala-
csonyabb fényerősség is gondot 
jelentett a fűtött termesztésben. 
Emiatt valamelyest csúszott a 
szüret. Idén megközelítőleg a ta-
valyi mennyiségeket ültették ki a 
gazdálkodók, az üvegházakban, 
a fóliaházakban már meg is kez-
dődtek a betakarítások. Az 1000 
hektáron termelt szabadföl-
di paprika 40-40%-a kápia, illet-
ve paradicsom paprika. – A töb-
bi a TV és egyéb fajtákból kerül 
ki. Idén a TV paprika termőterü-
lete csökkent, a kápiáé valame-
lyest növekedett – mondta Ledó 
Ferenc. 

Elődeink is felismerték már az 
itteni kincseket: folyóvizek, talaj-
minőség és napfény. A kertésze-
ti ágazatban viszont az elmúlt 
50 évben érdembeli fejlesztés 
nem történt. Sajnos nem a he-
lyi adottságokra alapozták a be-
ruházásokat. De ez az ágazat 
akkor is élt, amikor nem volt rá 
támogatás. A túlélési mód pe-
dig, amit választottunk, az az 
összefogás. Az élen járó kerté-
szektől is az összefogást tanul-
tuk. Hiszen „a szomszéd kertészt 
nem legyőzni, hanem partner-
ként tekinteni” lehet az egyet-
len mód. Európa élvonalába kell 
tartoznunk. Egységes, igazoltan 
biztonságos, egészséges élelmi-
szereket előállítani, olyan meny-
nyiségben, amellyel az áruházak 
polcán is ott lehetünk. Amikor 
a DélKerTÉSZ-t alapítottuk, ak-
kor azt mondtam a tagoknak, a 
kertészmunkatársaknak, hogy 
el kell dönteni: nem kell TÉSZ 
tagnak lenni, nem kell az ösz-
szefogást erősíteni, hanem nyu-
godtan kiülhetnek a boltok elé 
a piacra, szatyorból árulni a ter-
méket, mint korábban. Vagy itt 
van egy másik megoldás is: ha a 
polcon akarjuk látni a terméke-
inket, akkor össze kell fogni. Az 
utóbbit választottuk. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, minthogy 
ma Magyarország jelentős, vagy 
számottevő kertészei közé tarto-
zunk – tudtuk meg dr. Csikai Mik-
lóstól, az Árpád-Agrár Zrt. elnök 
vezérigazgatójától.

Szakmai nap az Árpád-Agrár Zrt.-nél
Hetek óta kapható magyar paradicsom és paprika. Mint a Sy-

ngenta és az Árpád-Agrár Zrt. szakmai napján elhangzott: az 
előrejelzések szerint tavasztól őszig elegendő mennyiség áll 
rendelkezésre a hazai fogyasztók számára, a termésmennyiség 
kisebb részét pedig exportpiacokon értékesíthetik a termelők.
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Rozgonyi Ádám

Iskoláskorúvá vált a BatyuBaba Klub, 
hiszen 6 évvel ezelőtt, 2010 májusában 
indult útjára a kezdeményezés, annak 
érdekében, hogy minél többen megis-
merhessék a válaszkész csecsemőgon-
dozást, és a hordozás előnyeit, szépsé-
gét, tapasztalati úton. Hankóné Králik 
Orsolya babahordozási tanácsadó sze-
rint a hordozott babák megtapasztal-
ják, hogy a világ jó, felszabadulttá vál-
nak.

Hat év egy kisgyermek életében is sors-
fordító, csak úgy, mint egy klub esetében. 
Az érdeklődés viszont nem csökkent, a szü-
linapi rendezvényre folyamatosan érkeztek 
a vendégek; anyukák, apukák és büszkesé-
geik. A torta már az asztalon volt, majd ké-
szült a málnaszörp, és gyülekezett a szom-
jas gyermekhad. A kicsik első útja persze a 
csúszda, játékmotorok és a hinták felé veze-
tett, a szülők pedig jókedvűen üdvözölték 
a mosolygós babahordozási tanácsadót, 
Hankóné Králik Orsolyát. – A klub él és virul, 
eddig mintegy 150 családdal alakult ki kap-
csolat. Vannak, akik babahordozót kölcsö-
nöznek, tanácsot kérnek, de olyanok is, akik 
egy-egy előadást látogatnak meg – osztot-
ta meg lapunkkal, rámutatva arra is, hogy 
a klubéletet nem a létszám határozza meg 
elsősorban. – Amikor több család látogat 
el hozzánk, akkor jó, hogy sokan vagyunk; 
ha alacsonyabb a létszám, akkor viszont 
mély beszélgetések alakulnak ki. Orsolya 
elmondta, ilyenkor szóba kerülhet a szop-
tatás, a hozzátáplálás, vagy a kicsik be-
széd- és mozgásfejlődése is. A klub kis tájé-
koztató nyomtatványán – amely tartalmas 
útravaló is – az alábbi Bagdy Emőke gondo-
lat áll: Napi 3 óra intenzív testen hordozás 
az első életévben elegendő ahhoz, hogy az 

úgynevezett biztonságos kötődés kialakul-
jon. Túlvédve, túlbiztosítva, lehet szeretni 
egy gyermeket, ez nyilván nem egészséges, 
túlszeretni azonban nem lehet. A szeretet 
olyasmi, amiből nem lehet túl sokat adni! A 
babahordozási tanácsadó úgy véli, a hordo-
zás emberi igény, amelyhez eszközt hasz-
nálunk. A kicsik az édesanyjukkal együtt 
mozgásban vannak, megnyugszanak. – A 
világ jó, ezt tapasztalják meg. Felszabadul-
nak. A hordozott babák bátrak, kíváncsi-
ak a világra – emelte ki. Balogh Melinda a 
3 éves Lőrinc, és az 5 éves Regő édesany-
ja többféle hordozót kipróbált már, a ken-
dőstől a csatosig – utóbbit érzi kényelme-
sebbnek. Lapunknak elmondta, a hordozó 
egészen más egy babakocsihoz képest. 
Egyrészt sokkal könnyebb, nem kell plusz 
kilókat mozgatni, másrészt a hordozón kö-
zelebb van a baba az anyukához, így nyu-
godtabb is. Mi, másokkal együtt, még sok 
születésnapot kívántunk a klubnak, amely 
az évek során szimplán „csak” Babaklubbá 
alakulhat, hiszen majd a szülők adják to-
vább gyermekeiknek a babahordozás csín-
ját-bínját, és így tovább. Azonban ez nem 
jelenti a végét semminek sem, mivel a kö-
zösségben eltöltött minőségi időre mindig 
mutatkozik igény. 

Hatéves a BatyuBaba Klub

Az elmúlt hónapokban másról sem hallani, mint hogy mere-
deken emelkednek az ingatlanárak, mindenki lakást vagy házat 
szeretne venni. Amennyiben ingatlant szeretnénk vásárolni, de 
nem áll rendelkezésünkre a teljes vételár, úgy számos kedvező 
hitellehetőség közül válogathatunk.

Hasznos tanácsokkal Prievara Gabriella, a Szegvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet szentesi kirendeltségének vezetője látja el olva-
sóinkat.

Új és használt lakás, valamint építési telek vásárlása esetén tö-
kéletes megoldás a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél el-
érhető Takarék Otthon Hitel. Hosszú futamidő mellett van lehe-
tőségünk hitelt igényelni, kamatkedvezményekkel együtt pedig 
igazán kedvező, alacsony kamatozású hitelhez juthatunk. Kamat-
kedvezmények a következő esetekben járnak: Netbank igénylés, 
aktív számlahasználat, rendszeres havi számlajóváírás valamint a 

hitelösszeg nagysága alapján juthatunk kedvezményhez. 

Ráadásul a Takarékszövetkezet most akciósan* átvállalja a fo-
lyósítási díjat, egy ingatlanra vonatkozóan az értékbecslés díját, 
egy ingatlanra vonatkozóan a tulajdoni lap és térképmásolat Ta-
karnet rendszerből való lehívásának díját, valamint a közjegyzői 
okirat díját. Így otthonunk megvásárlásakor máris jelentős költsé-
get takaríthatunk meg. 

Arra is lehetőségünk van, hogy már meglévő jelzáloghitelün-
ket vagy fogyasztási hiteleinket váltsuk ki másik pénzintézetnél, 
kedvezőbb kamatozásúra. Ezzel a megoldással jelentősen csök-
kenhet a törlesztőrészlet, és csak egy helyre kell fizetni. Érdemes 
körülnézni, és figyelni az akciókat, hiszen havonta sokat spórol-
hatunk így. 

Elképzelhető, hogy magasabb hitelösszeg felvételét úgy oldjuk 
meg, hogy meglévő ingatlanunkra veszünk fel jelzáloghitelt. Eb-
ben az esetben úgynevezett szabad felhasználású jelzáloghitel-
hez jutunk, a hitelösszeget fordíthatjuk felújításra, korszerűsítés-
re is.

Fontos, hogy bármilyen hitelt is válasszunk, alaposan fontol-
juk meg döntésünket. Ismerkedjünk meg a lehetőségekkel, szám-
lavezető pénzintézetünk kirendeltségén pedig tegyük fel minden 
kérdésünket, hogy felelősen dönthessünk.

*Az akció az induló díjak tekintetében: 2016. május 17-től amennyiben 2016. június 30-ig hiány-
talanul benyújtásra kerül a hiteligénylés, és 2016. október 31-ig a hitelszerződés megkötésre kerül.

(X)

Miért érdemes most jelzáloghitelt felvenni a Szegvár Takaréktól?
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Sebők Tamás

Tavaly sokszor került ké-
nyelmetlen helyzetbe az, aki 
a kurcai evezést választotta 
kikapcsolódásul, hiszen a jól 
megszokott St. Jupát mólót 
elöregedése miatt kiemelték 
és elszállították a Dózsa-ház 
mellől. Most három intézmény 
összefogásának, és városi tá-
mogatásnak köszönhetően 
egy felújított stég várja a vízi 
sport szerelmeseit, a kikap-
csolódni vágyókat a jól meg-
szokott helyen.

A St. Jupát Sportegyesület 
már évtizedek óta működtetett 
stéget a Kurca Dózsa-ház mellet-
ti szakaszán, amit maga az egye-
sület épített. Az elmúlt évek fo-
lyamán több iskola is beépítette 
a testnevelés órái közé az eve-
zést, majd a Közösségi Tér meg-
nyílásával egy teljesen közösségi 
helyszínné vált a móló. A kihasz-
náltságból adódóan el is hasz-
nálódott és 2015-ben nem is állt 
rendelkezésére az érdeklődők-
nek. Az igények természetesen 

továbbra is fennálltak a mólóra, 
így a Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola, a Szentesi Sportköz-
pont, valamint a Szentesi Család-
segítő Központ összefogásának 
és közös munkájának eredmé-
nyeként egy új stég várja az ér-
deklődőket, melyet május 13-án 
helyeztek el a régi, megszokott 
helyén. 

A három intézmény úgy gon-
dolta, hogy a saját költségveté-
séből szakít ki annyi pénzt, hogy 
egy új stéget tudjunk a Kurcára 
tenni, amihez Szentes Város Mű-
velődési-, Ifjúsági-, és Sportbi-
zottsága is hozzájárult. Az első 
gondolatunk az volt, hogy egy 
teljesen új, készre gyártott úszó 
stéget helyezünk le, de ez igen 
drága lett volna. Utána azon is 
elgondolkoztunk, hogy csinál-
tatunk egyet, de így is minimum 
az elkészült stég költségvetésé-
nek a duplája lett volna. Így vé-
gül úgy határoztunk, hogy a há-
rom intézmény megvásárolja az 
alapanyagokat, és társadalmi 
munkával a Családsegítő Köz-

pont, valamint a Sportközpont 
munkatársai készítették el a 4m 
x 6,2m-es új stéget – mondta el 
az új szerkezet építését Gál An-
tal, a Szentesi Családsegítő Köz-
pont vezetője.

A szállításban térítésmente-
sen a Legrand Zrt. segített az in-
tézményeknek. A vezető arra is 
kitért, hogy egy merevítőrend-

szert is szeretnének hozzáépí-
teni, ami a napokban elkészül, 
és továbbra is várja az érdeklő-
dőket, a sportolni vágyókat. Gál 
Antal hozzátette, hogy a Közös-
ségi Tér tervei között szerepel 
két kenu beszerzése is, mely bár-
mikor a túrázni, kikapcsolódni 
vágyók rendelkezésére állna, az 
év minden szakában.

Felújított kurc ai  stég várja az evezőket

A Damjanich János Alapítvány 
Kuratóriumának felhívása

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 
akik a 2014. évi személyi jövedelemadójuk 

1%-át a Damjanich János Alapítvány 
számára ajánlották fel.

A felajánlásokból 210.348  forint folyt be az Alapítvány 
számlájára, melynek 75 %-át (157.500,-Ft)  cél szerinti támo-
gatásra, 25%-át (52.848,- Ft) a működési költségek fedezésére 

fordítottuk.
Idén is arra kérem Önöket, Tisztelt Adózók, hogy a 2015. évi 
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával járuljanak hozzá az 

Alapítvány céljainak további megvalósításához.
A Damjanich János Alapítvány adószáma: 18452842-1-06
Közvetlen felajánlásaikat 10918001-00000037-30730003 

számú pénzforgalmi számlaszámra, várjuk.

– Idén már a negyedik ünnep-
séget tartottuk az otthon ebéd-
lőjében; nagy öröm, hogy mind-
ezt Isten jelenlétében tehetjük 
– mondta Horváth Imre. Kö-
szöntőjében a csendes szeretet-

ről emlékezett meg, amely a leg-
inkább jellemezi Ica nénit, aki 
bár már ritkábban szólal meg, 
de szívmelengető élmény a kö-
zelében lenni. Névnapja alkal-
mából Hódi Zsófiához is intézett 

pár kedves szót. Kiemelte, hogy 
nevének jelentése bölcsesség, 
amely jól jellemezi személyisé-
gét.

Fehér Csaba Zsoltár-idézet-
tel emelte az összejövetel ün-
nepélyességét, a köszöntöttek-
nek még sok évet kívánt erőben, 
egészségben és Isten közelében. 
Szirbik Imre úgy fogalmazott, 90 
éves korban a jó, a kedves több 
lehet, mint a nehézség. A polgár-
mester adta át a kormányfő üd-
vözletét tartalmazó emléklapot.

Ica néni Sümegen született, 
kilenc gyermekes nagycsalád-
ból származik. Egy fiúnak és egy 

lánynak adott életet, több dé-
dunokája és unokája van. Ak-
tív éveiben a budapesti Fékon 
fehérneműgyárban dolgozott, 
mintadarab lebonyolítóként, 
amely komoly kiállást igényelt 
annak idején. Három éve került 
Szentesre, kisgyermekeknek ta-
nított énekeket, verseket gyer-
mekkorából, az 1930-as évek-
ből. A fiatalok szeretettel jártak 
vissza hozzá. Míg a városi Ki Mit 
Tud?-on díjakat nyert két év-
vel ezelőtt, mostanában inkább 
szemlélődő, lecsendesedett, de 
ha kérdezik, szívesen válaszol, és 
emlékezik vissza a régmúlt idők-
re – tudtuk meg lányától, Fellegi-
né Kulics Ilonától.

A múlt értékeit közvetíti Ica néni
Rozgonyi Ádám

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték Ku-
lics Sándornét a Református Idősek Otthonában, itt vette át azt 
az emléklapot is, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök küldött 
neki a jeles alkalomból. Ica néninek az intézmény lakói és gon-
dozói mellett, Horváth Imre, az intézmény igazgatója, Szirbik 
Imre polgármester és Fehér Csaba, az otthont fenntartó Nagy-
templomi Református Egyházközség lelkipásztora is gratulált.
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Sebők Tamás

Számtalan alkalommal elő-
fordul, hogy embertársaink 
rosszul lesznek a környeze-
tünkben, az utcán, mégis so-
kan nem vagyunk tisztában 
azzal, hogy hogyan segítsünk 
rajtuk, vagy nem is merünk 
ténylegesen segíteni. Szöl-
lősi Ferenc, a Klauzál Gábor 
Általános Iskola testnevelő 
tanára, a Szentesi Kinizsi után-
pótlás-edzője, játékvezető 
azonban biztos nem tartozik 
közéjük. Egy hétvégi NBII-es 
utánpótlás labdarúgó mérkő-
zésen egy fiatal sportoló éle-
tét mentette meg. 

– Nem mindennapos eset volt 
a hétvégi, de a sportban ez ben-

ne van. Mi történt pontosan a pá-
lyán?

– A másodosztályú U19-es 
bajnokság hétvégi Makó – Sze-
ged mérkőzés játékvezetője vol-
tam. Az egész meccsen sport-
szerű volt a játék. A 75. percben 
a szegedi játékos hosszan ível-
te előre a labdát, a hazai kapus, 
– ahogy azt tanítják – érkezett is, 
ezzel egyidőben a védőtársa is a 
labdára figyelt, hátrált és lendü-
letből ütköztek. Én körülbelül 15 
méterre álltam az esettől és egy-
ből észleltem, hogy nagy a baj, 
így életem leggyorsabb sprint-
jét produkáltam, hogy odaér-
jek segíteni, közben a szóltam az 
edzőnek is, hogy jöjjön.

– Az emberek nagyon sokszor 
nem is tudják, hogy mit tegyenek 

ilyen esetben. Tudatosan, vagy 
ösztönösen cselekedtél?

– Először minden nagyon tu-
datos volt. Tudtam, hogy baj 
van, és hogy segítenem kell. 
Odaértem és akkor lett világos 
számomra, hogy mi is történt a 
sráccal. Láttam, hogy a szeme 
furcsán áll, nincs eszméleténél 
és az állkapcsa erősen zárt, így 
azt gondoltam, hogy valami lég-
úti probléma lehet, és mint kide-
rült, hátracsúszott a nyelve. Az 
asszisztensemnek is intettem, 
hogy jöjjön a zászlóval és annak 
segítségével nagyon nehezen, 
de végül kifeszítettük a játékos 
száját, és a harmadik segítő kéz, 
egy néző visszahúzta a nyelvét.

– Mitől reagáltál ilyen higgad-
tan és villámgyorsan?

– 14 éves koromban, ami-
kor a mezőtúri serdülőcsapat-
ban játszottam, a középhátvé-
dünk hasonló szituáció áldozata 
lett. Neki is hátracsúszott a nyel-
ve. Nagyon megijedtünk.  Ott az 
edzőnknek volt annyi lélekjelen-
léte, hogy az asszisztensi zászló 
segítségével sikerült visszahúz-
nia a csapattársam nyelvét. Ez a 
történet egyből eszembe jutott 
a hétvégi esetnél is.

– Ezeken a mérkőzéseken nem 
kötelező az orvosok jelenléte?

– A szabályok szerint az után-
pótlás mérkőzéseken nem kö-

telező, csak az orvosi doboz. A 
meccs után egyébként beszél-
tünk az edzővel erről, és vélemé-
nyünk szerint megfontolhatná a 
szövetség az orvosi jelenlétet. 

– Szükséges részt vennetek va-
lamilyen egészségügyi tanfolya-
mon, mint játékvezetők?

– Évente egyszer a játékve-
zetői bizottságban is szükséges 
részt venni egy tanfolyamon, 
ezért is gondolom azt, hogy bár-
melyik társam hasonlóan reagált 
volna ilyen helyzetben. Lehet, 
hogy nem így oldották volna 
meg az esetet, de biztos vagyok 
benne, hogy mindannyian meg-
tették volna, ami tőlük telik. A 
hétvégén például az egyik kol-
légám a sárga lapjával mentett 
meg egy fiatal labdarúgót.

– Hétköznapi munkádból adó-
dóan edzőként és tanárként is 
foglalkozol fiatalokkal. Mit nyúj-
tanak ők neked?

– Fiatalon nem fordult meg 
a fejemben, hogy tanár leszek. 
Az edzői szakma mindig is ér-
dekelt. Aztán az élet úgy hozta, 
hogy sokszor foglalkoztam velük 
és kiderült, hogy megértjük egy-
mást, így már affinitásom is volt 
a tanításhoz. A másik szenvedé-
lyem pedig a sport és szeretném 
a fiataloknak megtanítani, hogy 
milyen örömet is tud ez okozni.

Tudatos,  gyors  segítség- 
nyújtással  mentett  életet 

Hering Viktor

Az elmúlt 10 hónapban több 
mint 50 alkalommal értékesí-
tett kábítószert az a helybéli férfi 
Szentesen, akit társával együtt 
a nyomozók őrizetbe vettek. To-
vábbi 5 személyt kábítószer bir-
toklásával gyanúsít a rendőrség.

A 45 éves férfi 2015 júliusa és 
2016 májusa között amfetamint 
és marihuánát adott el 5 szentesi 
lakosnak. A nyomozás során be-
szerzett adatok alapján a keres-
kedő a csongrádi L. Krisztiántól 

vásárolta az eladásra kínált fehér 
színű port és növényi származé-
kot.

A két férfinál május 12-én tar-
tottak házkutatást a rendőrök, 
amelynek során összesen 9 tő 
növényt, több mint 100 gramm 
zöld növényi törmeléket és csak-
nem 70 gramm fehér színű anya-
got foglaltak le, a kábítószer 
termesztéséhez használt eszkö-
zökkel együtt.

A csongrádi és a szentesi férfit 
a rendőrök gyanúsítottként hall-

gatták ki kábítószer-kereskede-
lem bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt. Őket a szente-
si nyomozók őrizetbe vették 
és kezdeményezik előzetes le-
tartóztatásukat, amit a szege-
di bíróság el is rendelt. Az 5 fo-
gyasztóval szemben kábítószer 
birtoklása vétségének megala-
pozott gyanúja miatt indult el-
járás.

Május 11-én, az egyik szente-
si üzlet elől tulajdonított el is-
meretlen tettes egy 50 ezer 

forint értékű kerékpárt. Az elkö-
vetőt nem sokkal később elfog-
ták a rendőrök, és a nála történt 
házkutatás után a lopott kerék-
pár is előkerült. További kétke-
rekűeket is elloptak, egyet az 
egyik edzőterem elöl, egy mási-
kat a Somogyi B. utcából, egyet 
pedig a Rákóczi Ferenc utcából. 
Szerencsére egy kerékpártolvajt 
elfogtak a rendőrök, a férfi gya-
núsítható egy kertvárosi, egy Jö-
vendő utcai és egy vasútállomás 
mellől történt kerékpárlopással.

K ábítószerrel  kereskedtek

KISKERT kiadó bekerítve, villany, 
víz, melléképület van. Tel.: 30/454-
8135.

30 db 4 hetes japán kacsa eladó 500 
Ft/db. Telefon: 63/400-537.

SZENTESEN, a városközpontban, 
180 m2-es ingatlan, 300 négyszögöl 
telekkel eladó. Lakásnak és vállalkozás-
nak is alkalmas. Telefon: 70/454-6992.

MAGYAR és erdélyi tájfajta bio pa-

radicsompalánták a Helóta Biokertből, 
műtrágya és vegyszer nélkül termeszt-
hető paradicsomok. Tel.: 20/453-5350 
Szabó Csaba Facebook: Helóta Biokert 

SZENTESEN, az Új utcában, 1. 
emeleti, 52 m2 másfél szobás lakás, 8 

m2 önálló pincerésszel 9,8 m Ft-ért 
eladó. Érd.: 20/414-0506-os telefonszá-
mon.

NAGY telek két kis épülettel, gyü-
mölcsössel, Nagyhegyen, a Kispa-
té úton eladó. Érdeklődni délután a 

30/219-6342 telefonszámon.
SZENTESEN az Iskola dűlőben 400 

négyszögöl zárt kert nortonkúttal, vil-
lannyal, lakókocsival eladó. Érdeklőd-
ni: 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.

H I R D E S S E N I N G Y E N
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Palicska Irén

Bár maga a szó negatív töltetű, az elválás 
lehet pozitív, és jótékony hatású is. Hiszen az 
elválás után újra találkozunk, egymásra talá-
lunk. Így esett ez velünk is. 

Májusban Gergő 8 hónapos lett, és visz-
szahívtak rádiózni. Sokat hezitáltam, va-
jon megéri-e elszakadni – még ha csak heti 
négy órára is – attól az emberkétől, akire 
több mint tíz évig vártam. Mindenki bízta-
tott, hogy higgyem el, jót teszek vele mind-
kettőnknek. Ellenérveket nem hallottam, 
vagy csak nem merte senki megmondani, 
hogy rossz anya vagyok. Teljes szimbiózist 
akartam a gyerekemmel három éven keresz-
tül, ami lássuk be, természetes dolog.

Tudom, én is rossz szemmel néztem azo-
kat a közéleti személyiségeket, újdonsült 
anyukákat, akik szülés után 3-4 hónappal 
már képernyőn voltak, újra dolgoztak, a 
munkahelyen szoptattak. Akkor minek kel-
lett a gyerek? Mi 21. századi nők, anyák óriási 
nyomásnak, ezernyi elvárásnak vagyunk ki-
téve. Vagy lehet, hogy épp magunkkal szem-
ben támasztjuk ezeket? Légy százszázalékos 
anya, feleség, háziasszony, de közben építs 
fantasztikus karriert, hogy csodáljanak, és 
irigyeljenek. Ez nem megy, lehetetlen! Le 
kell adnunk a társadalom és a saját magunk 
által is támasztott elvárásokból!

Elég a lelkizésből! Szóval visszahívtak pár 
órára dolgozni, és én vállaltam. Egy hónap 
próbaidőt adtam magamnak. Ha sokat vesz 
el belőlem, és Gergő megsínyli, nem válla-
lom. 

A szakma én-időnek nevezi a magunkra 
fordított minőségi időt, amikor töltődünk. 
Szerintem a munka is lehet ilyen. Magamra 
azért eddig is szántam időt, el tudtam men-
ni fodrászhoz, kozmetikushoz, vagy akár sza-
unázni lelkiismeret-furdalás nélkül.  Ilyenkor 
is jó kezekben volt Gergő, hiszen az apuká-
ja, vagy a nagymamája vigyázott rá. Az első 
ilyen „elválásunk” akkor történt, amikor 1 hó-
napos korában hazamentünk a nagyszülők-
höz, és csak néhány óra egybefüggő alvást 
kértem, had pihenjem ki magam. A hajna-
li etetéshez felkelek, de legalább este 7-től 

hajnal 1-ig aludhassak. Természetesen nem 
tudtam rendesen pihenni, minden neszre 
felkeltem, féltettem a gyereket. Nem tudom, 
mitől?

Elvégeztem egy három napos Ayurvédi-
kus masszázs tanfolyamot, ekkor is apára és 
nagymamára bíztam a fiamat. Minden nap, 
amikor hazajöttem a tanfolyamról ragyogó 
kék szempár, cuki fogatlan mosoly és vidám 
kacaj fogadott. Nem, nem a férjem örült eny-
nyire nekem, hanem Gergő. Ugyanez történt 
az első munkanapomon is. A gyerek majd-
nem kiugrott a bőréből, amikor meglátott. 
Nekem is jól esett a munka, feltöltött, és sok-
kal energikusabbnak éreztem magam. Este 
nyolckor – amikor egyébként csak nézek ki 
a fejemből, bámulok magam elé a fáradt-
ságtól – még elmosogattam, kivasaltam és 
egy fél órás gerinctornát is beiktattam a na-
pirendbe. Tudom, Szuper Mami ezt minden 
este lazán, csípőből lenyomja 2 gyerek mel-
lett, de én 44 évesen ezt már nem tudom 
ilyen könnyen abszolválni. Tehát, jót tett a 
munka. Arról nem is beszélve, hogy így a fiúk 
is több időt tölthetnek együtt. 

Persze, amikor én vagyok 0-24 órás szol-
gálatban a fiunkkal, akkor Apa a kuriózum, 
neki örül ennyire a gyerek. Külön szaba-
didős tevékenységet is beiktattunk a napi-
rendünkbe: ”Csodáljuk Apát” címmel. Néz-
zük, ahogy fogat mos, borotválkozik, fürdik. 
És Gergő imádja!

Baba a fedélzeten - a rovat támogatója az Eszenczy Jóga Stúdió

B a b a  m e l l e t t  m u n k á b a n

Heti menü
május 23-27.

Hétfő
A menü: Korhely leves, rakott 
karfiol
B menü: Csirkegulyás, csirkemell bacon 
pólyában, kukoricás rizs

Kedd
A menü: Húsleves házi tésztával, Dó-
náti sertésszelet, tészta
B menü: Zöldborsóleves, barbeque 
csirkecomb, sült burgonya

Szerda
A menü: Legényfogó leves, sült császár 
vagy debreceni, szárazbabfőzelék

B menü: Fűszeres almale-
ves, tejszínes-kapros csir-
kefalatok, párolt rizs

Csütörtök
A menü: Lencseleves virslivel, pásztor-
tarhonya
B menü: Csirkebecsinált leves, rántott 
csirkemell, zöldborsófőzelék

Péntek
A menü: Gölödinleves, Rózsa Sándor 
aprópecsenyéje, sült burgonya
B menü: Grízgaluskaleves, 
milánói lasagne

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

Péntek (május 20.)
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00, 20:30 3D X-Men – Apokalipszis
18:30 Rossz szomszédság 2
Szombat (május 21.)
12:00, 14:00 3D Angry Birds - A film
16:00, 20:30 3D X-Men – Apokalipszis
18:30 Rossz szomszédság 2
Vasárnap (május 22.)
12:00, 14:00 3D Angry Birds - A film
16:00, 20:30 3D X-Men – Apokalipszis
18:30 Rossz szomszédság 2
Hétfő (május 23.)
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00, 20:30 3D X-Men – Apokalipszis
18:30 Rossz szomszédság 2

Kedd (május 24.) 
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00, 20:30 3D X-Men – Apokalipszis
18:30 Rossz szomszédság 2
Szerda (május 25.)
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00 Rossz szomszédság 2
18:00 3D Warcraft: A kezdetek
20:30 3D X-Men - Apokalipszis
Csütörtök (május 26.)
13:00, 17:45 3D Warcraft: A kezdetek
15:30 Rendes fickók
20:15 3D X-Men - Apokalipszis
Péntek (május 27.)
13:00, 15:30 3D Warcraft: A kezdetek
18:00 3D X-Men – Apokalipszis
20:30 Rendes fickók

Moziműsor

BABA-MAMA
JÓGA

kedden 10:30-11:30

KISMAMA
JÓGA

kedden 8:30-10:00
csütörtökön
10:00-11:30
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Csepeli Dóra

Előző heti cikkünket folytat-
va ismét bemutatunk néhány 
új mozgásformát, előtte azon-
ban érdemes szót ejteni a ha-
tékony edzésről is. Ha valaki 
rászánja magát a mozgásra, 
felmerül a kérdés: hányszor ér-
demes egy héten beiktatni az 
edzést? A legfontosabb min-
denképpen a fokozatosság. 
Hetente minimum kétszer ér-
demes mozogni, de még jobb, 
ha háromszor tréningezünk. 

A hét elejére érdemes beten-
ni egy erősítő edzést. Ez lehet 
egyszerű konditermi „gyúrás”, 
erősítés, cross training. Fontos, 
hogy külső ellenállással történ-
jen az erősítés, ha nem is feltét-
lenül súlyzóval, de minimum sa-
ját testsúllyal. A TRX például erre 
kiváló. A hét közepén jöhet egy 
kis kardió, amit azért jó az erősí-
tés után tenni, mert általa bein-
dul a vérkeringés, könnyebben 
regenerálódnak az izmok, vala-
mint jó hatással van az izomláz-
ra is. Kardió jellegű edzés pél-
dául az úszás, futás, spinning és 
vannak csoportos kardió jellegű 
órák is. Nők esetében egy tánco-
sabb jellegű óra, például a zum-
ba is kiváló lehet. A hét vége 
felé érdemes betenni egy lazí-
tó, stretchinggel, tehát nyújtás-
sal teli órát. Akár egy jógát, akár 
egy pilatest, ami megdolgoztat-

ja a vázizmokat is és tartásjavító 
hatása is van.

Jóga
A jóga, mint mozgásforma 

manapság egyre népszerűbb. 
Nem csak azért, mert remek for-
mába hozza az embert, hanem 
mert szellemileg is lecsendesíti 
az elmét, így segítve a kiegyen-
súlyozott életet. A relaxáció, a 
meditáció oldja a stresszt, na-
gyobb lelki békét, belső ki-
egyensúlyozottságot teremt. A 
különböző légzőgyakorlatok nö-
velik a tüdő kapacitását, a vér 
oxigénnel való telítettségét, ami 
azt eredményezi, hogy minden 
egyes belső szervhez, sejthez 
több oxigén jut, ami javítja mű-
ködésüket, növeli az egész szer-
vezet vitalitását. 

Tabata
A Tabata a HIIT edzések köré-

be tartozik, lényege 20 másod-
perc kőkemény munka, melyet 
tíz másodperc lazítás követ, is-
mételve a gyakorlatokat. A Taba-

ta felépítése révén tökéletes vá-
lasztás azoknak, akiknek nincs 
sok idejük edzeni, de szeretné-
nek rövid idő alatt is komoly 
mennyiségű energiát belefek-
tetni tréningjükbe. 

Kangoo jumps
A kangoo jumps egyrészt fo-

gyaszt, másrészt erősít, har-
madrészt rengeteg pozitív ha-
tása van az egészségre, nem 
utolsósorban pedig szórakoztat 
is. Mivel a kangoocipőben vég-
zett mozgás több kalóriát éget 
el, mintha ugyanazokat a moz-
dulatokat normál sportcipőben 
végeznénk, ezért a kangooval 25 
százalékkal több energiát hasz-

nálunk fel, mint a normál aero-
bik közben. A kangoo jumps 
lábbelije a túlsúlyosoknak, ízü-
leti problémákkal küszködőknek 
is visszaadja az önfeledt ugrá-
lás örömét, ugyanis a kangoo-
cipőkben végzett gyakorlatok 
nem terhelik az ízületeket: a cipő 
a terhelés több mint 80 százalé-
kát elnyeli. 

AntiGravity
Ez az igen új edzésforma a cir-

kuszi kötéltáncot ötvözi a jó-
gával. Az AntiGravity során egy 
hámban vagy felfüggesztve, ami 
arra sarkall, hogy saját testsúlyo-
dat használd izmaid erősítésé-
re, hasonlatosan a TRX-hez. Rá-
adásul az AntiGravity mókás is, 
a gyakorlatok egy részét ugyan-
is fejjel lefelé kell elvégezned, így 
újra azt érezheted, mint amikor 
gyermekkorodban a játszótéren 
a mászókán fejlesztetted akro-
batikus tudásodat.

A Trendi támogatója a Discos Tours

Frissen, fitten – egész évben II.Trendi

Menü május 23-27-ig
Hétfő

Csontleves gríznokedlivel
A menü: Hentes tokány, tészta köret

B menü: Tengeri hal zöld ágyon
Kedd

Tarhonyaleves
A menü: Sült pulykacomb, tört bur-

gonya
B menü: Csirkemell roston, zöldséges 

rizs, sajtmártás
Szerda

Lebbencsleves
A menü: Tökfőzelék, vagdalt

B menü: Gyros, pirított burgonya

Csütörtök
Almaleves

A menü: Rántott sertésszelet, rizi-bizi
B menü:  Lasagne

Péntek
Gulyásleves

A menü: Grízes tészta
B menü: Karalábé leves, zúzapörkölt, 

tarhonya, vegyes vágott savanyú
Ár: A menü: 665 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,

Telefon: 63/560-470

Központi konyha
A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület gyermek horgászver-

senyt írt ki május 29-re, vasárnapra. A KURCA csatorna versenypá-
lya szakaszára szervezett verseny térítésmentes, általános iskola al-
sós, felsős évfolyam és általános iskola lány kategóriájára írták ki. A 
nevezési határidő május 29., vasárnap 8 óra. A verseny sorsolás 8 és 
8 óra 10 perc között lesz, a verseny 8.30-tól 11 óráig tart. A mérleg-
elésre 11 és fél 12 között kerül sor, díjátadás 11.30-tól. A versenyzés-
hez szükséges 1 horgászbot, alsós kategóriában a szülő segíthet, de 
horgászni a lurkónak kell. Felsős kategóriában a szülő csak nehéz 
esetben segíthet pl.: leakadás, nagy hal, stb. Az etetőanyag és a csali 
mennyisége nincs korlátozva. A kifogott halat mérlegelés után visz-
sza kell helyezni a vízbe. Díjazás: kategóriánként az I-III. helyezett, 
különdíjak. Nevezni lehet: 06-70/708-7232.

Gyermek horgászverseny

DISCOS UTAZÁSI IRODA
6600 Szentes, Kossuth tér 4. – Tel./fax: 63/316-677 – Idegenforgalmi engedélyszám: U-001591

26 éve az önök szolgálatában! Utazzon velünk 2016-ban is!
Bulgária, Görögország, Spanyolország, Horvátország,
körutazások széles választékban.
Valutaváltás a legkedvezőbb napi árfolyamon,
kezelési költség nélkül!
Beteg-, baleset-, poggyászbiztosítás.
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Labádi Lajos

Szentes az Árpád-kortól temp-
lomos helynek számított; írá-
sos nyom azonban csak az An-
jou-korból maradt fenn. Egy 
1332-ben kelt oklevél említést 
tesz Szent András apostolról el-
nevezett kőtemplomáról. A XVI. 
század közepén Szentes lako-
sai reformátusokká lettek, et-
től kezdve ők használták a régi 
templomot, amelyet a török 
pusztítás miatt többször újra kel-
lett építeni. Utoljára 1701-ben 
tatarozták, de néhány évtizeddel 
később már ismét düledezett, s 
alkalmatlanná vált az egyre sza-
porodó népesség befogadására. 
Az 1740-es években a városban 
élő, ekkor még kis létszámú ka-
tolikusok mozgalmat indítottak 
hajdani templomuk visszaszer-
zése érdekében. A Helytartóta-
nács 1746 júliusában döntött: a 
reformátusok által használt ősi 
templomot át kell adni a kato-
likusoknak. Ezt követően meg-
kezdődött a katolikus plébánia 
újjászervezése. Az egyház ke-
gyura – báró Harruckern Ferenc 
– a romos templomot felújíttat-
ta, és 1747. júl. 27-én felszentel-
ték Szent Anna tiszteletére. 1750 
őszén beiktatták hivatalába az 
első plébánost, Pruszkay Sámu-
elt. Ezzel a szentesi plébánia le-
vált a szegvári anyaegyházról, s 
megkezdte önálló működését. 

A katolikus népesség növe-
kedése miatt 1767-ben meg-
történt a szentély kiszélesíté-
se, 1768-ban pedig megépült a 
ma is álló barokk toronytest há-

rom szintje. Az elkövetkező év-
tizedekben a katolikusok száma 
tovább gyarapodott: az 1840-
es években már megközelítet-
te 7000 főt. Jeles plébánosuk – 

Sáfrán Mihály (1792-1818) – már 
az 1800-as évek elejétől szorgal-
mazta egy új templom építését; 
eredménytelenül. Az ügye Leeb 
Mátyás plébános idején (1828–
1878) mozdult ki a holtpontról. A 

váci püspök ugyanis megelégel-
te a huzavonát, s az életveszély-
re hivatkozva 1842 elején bezár-
atta az omladozó templomot. 
1844 tavaszán a régi templomot 

a torony kivételével lebontották. 
Az új templom alapkövének le-
tételére 1844. július 6-án került 
sor. A város 600 ezer téglával és 
a toronyórákkal, gróf Károlyi csa-
lád 58 ezer forinttal, az egyház-

község 33 ezer forinttal járult 
hozzá a költségekhez. Jelenlegi 
klasszicizáló formáját 1847-ben 
nyerte el; tervezője feltehetően 
Oberhauser János uradalmi épí-
tész. Az új építményt 1847. júli-
us 26-án Leeb Mátyás plébános 
szentelte föl. 

Az építéskor a torony újabb 
emeletet és laternás, hagymata-
gos késő barokk sisakot kapott. 
A homlokzatot félkörös ablakok-
kal képezték ki. A főhomlokzat 
fülkéiben Szent József és Szent 
Péter szobra látható, amelyek 
még az 1768-as építési időszak-
ból származhatnak. Az új hajó öt 
boltszakaszos. A templom szen-
télyében van a Szent Anna tisz-
teletére készült főoltár. A Rieger 
gyártmányú orgonát Angster Jó-
zsef pécsi mester építette 1889-
ben. A mennyezet szecesszi-
ós stílusú seccoit Endre Béla és 
Rudnay Gyula festették 1910-
ben. A diadalív seccoja Terney 
Béla munkája (1949). 

A templomot boltíves árkád-
sor, kerengő köti össze az 1937-
ben épült új plébánia épületé-
vel. A plébánia előtt áll a hófehér 
mészkőből faragott neorene-
szánsz Szentháromság szobor, 
Jablonszky Vince budapesti 
szobrász alkotása. A díszes, töb-
balakos, 7 méteres szoborkom-
pozíció két házaspár (Mezei Pál 
és neje Hajdú Mária, továbbá Re-
kettyés István és neje Göbölyös 
Anna) adományából jöhetett lét-
re. Felszentelése 1886. június 20-
án, Szentháromság vasárnapján 
történt.

Szentes arculata régen és ma (5.)

Ősi  k atolikus templomunk változásai

Városi Könyvtár
Május 24-én, kedden 18 óra Filmklub 

lesz. A csenden túl című német filmet ve-
títik.

Május 25-én, szerda 18 órakor a Különös 
esetek a magyar történelemben című soro-
zat következő része: Wesselényi Miklós hűt-
lenségi pere. Előadó: Poszler György tanár.

Május 24-én, kedden 15-18 óráig a fel-
nőtt könyvtárban gyermeknapi kézműves 
foglalkozás lesz.

Művelődési és Ifjúsági Ház
A Művelődési és Ifjúsági Ház klubjában 

május 26-án, csütörtökön 19-21 óráig a 
KOROK ÉS ALKOTÁSOK AZ IRODALOMBAN 
című sorozatunk 100. előadásán A kerek 
asztal lovagjai és Arthur király mondakör 
az irodalomban témáról beszélgethetnek  
Poszler György előadóval. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk. A részvétel díjtalan.

Koszta József Múzeum
„Szimpatikus és tipikus művészfej” Ko-

váts Károly festőművész kiállítása októ-
ber 1-ig.

Tokácsli Galéria
Deák Zoltán alkotóművész kiállítása 

megtekinthető május 28-ig, keddtől-pén-
tekig 9-13 és 15-17, szombaton 9-13 óráig.

Spartacus Sportegyesület
Május 21-én, szombaton 9 órakor ren-

dezi meg a Járási Természeti- és Helyisme-
reti túraversenyt Nagymágocson.

Május 21-én, szombaton 21 órakor Éj-
szakai Tájékozódási Túraverseny Szentesen.

Május 22-én, vasárnap 9 órakor Város-
ismereti történelmi túraverseny a Közös-

ségi Térnél.
Mindhárom programra várják az általá-

nos és középiskolás csapatokat (3-5 fő) és 
a túrázni vágyókat. Jelentkezni a szente-
sispari@gmail.com címen lehet.

Szentes Város Önkormány-
zata

Május 27-én pénteken 10 órakor Hősök 
napi koszorúzást és megemlékezést tart az 
I. és II. világháborús emlékműnél. A hő-
sökre Dr. Tóth Flórián, a CSMK Szentes Já-
rási Hivatal vezetője emlékezik. Az ünnepi 
műsorban a Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola diákjai, a koszorúzásnál a MH. 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred műkö-
dik közre.

Szentesi Egészségfejleszté-
si Iroda 

Május 25. „Retro reggeli torna” 6:30-
7:30 Szentes, Széchenyi Liget (találkozó a 
Múzeum előtt 6:25-kor)

Május 30. Dózsa ház, 17-18:30 Boldog-
ság klub „A fenntartható boldogság”

Május 31. Művelődési és Ifjúsági Ház, 
Előadótermében, 17-18 óra között, Prof. Dr. 
Barabás Katalin tart előadást „Az egészség 
szép, az egészség ősérték” címmel.

Megyeháza Konferencia és 
Kulturális Központ

Május 19-20-án, csütörtökön és pén-
teken rendezik meg a VIII. Szentesi Szüle-
tés Hete Fesztivált. A rendezvényen számos 
egészségügyi előadást tekinthetnek meg 
nemcsak a kismamák és a kisgyermekes 
anyukák, hanem a diákok is.

Programajánló 
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Múlt heti nyertesünk: Balázs Sándor 
(Attila út 1/a). Nyereményét a Szentesi 
Élet szerkesztőségében veheti át!

Ezen a héten a Kárász Büfé által aján-
dékot sorsoljuk ki, mely hekk sültkrump-
lival. 

A megfejtéseket továbbra is várjuk 
e-mail-ben a szentesielet@gmail.com in-
ternetes, postai úton a 6600 Szentes, Kos-
suth tér 5. fsz. ép. 

Vízszintes: 1. Tamási Áron gondolatának 
első része (zárt betűk: B, I, É, Ö, K, D, A). 13. …
gség – szívtelenség. 14. Helybéli polgár. 15. 
Karjaiba zár. 16. Ájultak. 18. Szabadság angol 
nyelven. 20. Szán. 21. Német epigon. 23. Vé-
redényé. 24. Néha. 26. Névelővel: sátán. 28. 
(Egyik) vallási. 36. Amerika földrész egyik ál-

lama. 37. Garázsba faroló. 39. Ellenértéke. 
40. Duplán: hanta, duma. 41. Lombos nö-
vény. 42. Akadályoztatás. 44. Nemcsak ti, … 
46. Hangulat, kedély. 47. Becézett Albin. 49. 
BIOKÓ. 50. Zümmög, duruzsol. 52. Kerület – 
röv. 53. Amerícium, bór és oxigén vegyjele. 
55. Hogy hívják? (a mellettem ülőt). 57. Nem 
kézi. 58. Ékezethiány: nyakmelegítő. 60. Áb-
rázatba. 62. Elhűl a közepén! 64. Szakedző. 
66. Eszméletét vesztő. 68. A gondolat máso-
dik része (zárt betűk: S,E). 69. Sátáni.

Függőleges: 1. Egyiptomiak. 2. Összeku-
szál. 3. Konyhai tálra. 4. Amerikai színész 
(Gibson). 5. Elvesztegetett, elforgácsolt. 6. 
Török pálinka. 7. Ablakkeret! 8. Magánjáték 
(angol). 9. Lármázók. 10. Tevően-ben van! 
11, Megijeszt. 12. Földalatti. 17. Ritka férfi-

név (dec. 20.). 19. Lerombolá, bezúzá. 22. 
Kócsag. 25. Brokedli (konyhakerti növény). 
27. Íme a tornász …. 29. Fordítva: kettőzött, 
dupla. 30. Rossz kívánság. 31. Túllicitáló. 32. 
Fegyveres egység. 33. Macskafarok! 34. Elő-
vigyázat. 35. Lazít, bont. 36. Az egyik oldal. 
38. Mosópormárka. 41. A lakás válasz… 43. 
Korabeli, stílszerű. 45. Galléros ruhaneműje. 
46. Kemence határai! 48. Német zeneszerző 
(Johann Sebastian). 51. Szerteszéjjel. 52. El-
költ, vásárol. 54. Balaton-rész! 56. Ezen a kö-
zelebbi helyen. 59. Arab férfinév. 61. Félig 
rakó! 62. Páratlanul laza! 63. A székén pihen. 
65. Középen büntet! 67. Tüzel.

Beküldendő a vízszintes 1. és 68. számú 
sorok megfejtése.

N y e r j e n  a  S z e n t e s i  É l e t b e n !

Sebők Tamás

Ifjúságfejlesztő tréninget 
rendezett a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Csongrád Me-
gyei Irodája közel 20 ifjúsá-
gi referens, ifjúsági területen 
dolgozó szakember és ifjúsá-
gi egyesületi képviselő rész-
vételével.

A program előkészülete-
it 2015 szeptemberében kezd-
ték az iroda asszisztensei, és 
egy előzetes felmérést köve-

tően 5 településen, Szentesen, 
Szegeden, Kisteleken, Makón, 
Mórahalmon tartottak igényt a 
szakemberek egy ilyen jellegű 
tréningre. A mai világ trendje-
it nehéz nyomon követni, ezért 
is elsődleges célja, hogy aki fi-
atalokkal foglalkozik, az legyen 
naprakész és jól informált min-
den aktualitást illetően. – Dé-
lelőtt inkább elméleti tanácso-
kat, praktikákat sajátíthatnak 
el a résztvevők, délután pedig 
a délelőtti ismereteket helyezik 

át helyzetszituációs, gyakorlati 
feladatokba, beszélgetésekbe.

– Több jól működő ifjúsá-
gi egyesületet is bemutatunk 
a megjelenteknek, hiszen az 
Új Nemzedék Központ munka-
társa, Vajda Árpád is jelen van. 
Rajta kívül még Forma Tibor Al-
győről a WEMSICAL Ifjúsági és 
Kulturális Egyesülettől, Vadász 
János a Szegedi Ifjúsági Egye-
sület Vezetője, A D2 ifjúsági iro-
da munkatársai szintén Szeged-
ről, valamint Börcsök Roland 

Bordányból, aki a több mint 10 
évre visszanyúló  helyi ifjúsági 
kutatást mutatja be – elemez-
te a részletes programot Magné 
Szaitz Éva a Nemzeti Művelődé-
si Intézet Csongrád Megyei Iro-
dájának módszertani referense. 
A szakember arra is kitért, hogy 
a program célja, hogy segítsék 
a helyi ifjúsági szakemberek 
munkáját, bővítsék kapcsolati 
hálójukat, valamint az aktualitá-
sokat is bemutassák nekik. 

L é p é s t a r t á s  a  f i a t a l  g e n e r á c i ó v a l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ↓

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30
→

31 32 33 34 35 ↓

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67

68 69
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: május 30. – Június 05.
Hétfő: Paradicsomleves

A menü: Csirkemell csíkok sajt- 
mártásban, rizottó

B menü: Dónáti pulykaragu, tészta köret
C menü: Rántott sertésszelet, rizibizi

Kedd: Pirított tésztaleves
A menü: Temesvári sertésszelet, 

petrezselymes burgonya
B menü: Sült kolbász, szárazbab főzelék

C menü: Párizsi csirkemell, 
petrezselymes burgonya

Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Zúzapörkölt, pirított tarhonya,

csemege uborka
B menü: Sajtos-gombás csirkecomb,

fokhagymás törtburgonya
C menü: Töltött rántott szelet,

fokhagymás törtburgonya
Csütörtök: Magyaros burgonyaleves

A menü: Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Vagdalt, zöldborsófőzelék

C menü: Rántott csirkecomb, 
párolt zöldség

Péntek: Citromos-tejfölös 
csirkeraguleves

A menü: Parajos penne
B menü: Budapest szárnyasmáj, 

párolt rizs
C menü: Rántott sajt, párolt rizs
Szombat: Húsgaluska leves, 

ludaskása
Vasárnap: Lencseleves,

csirkepörkölt, főtt burgonya
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

Francia hagymaleves
A hagymát, a póréhagymát megtisztítjuk, felkarikázzuk. A 

kenyérszeleteket megpirítjuk. A sütőt 220 °C-ra (gázsütő 4. fo-
kozat) előmelegítjük.

Margarinon – fedő alatt, kis lángon – üvegesre pároljuk a 
hagymát és a póréhagymát. Felengedjük 1,5 liter vízzel, bele-
tesszük a húsleveskockát, sóval, őrölt borssal ízesítjük. Jól ösz-
szeforraljuk, tűzállóedénybe átöntjük, és a tetejére tesszük a pi-
rított kenyérszeleteket.

Ezután megszórjuk a parmezán sajttal, és forró sütőben ad-
dig sütjük, míg a sajt a kenyérre ráolvad. Különleges ízvilága 
van ennek az ételnek, bátran ajánlom mindenkinek!

Jó étvágyat kíván: Nagy Imréné, belváros

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 23-30. Dr. Bugyi István Gyógyszertár  (Szentes, Kos-
suth tér 5.) mindennap 8 órától-20 óráig, hétvégén és ünnepnapokon is. Készenléti tele-
fon: 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

Született: Verebélyi József-
nek és Kovács Dóra Eszternek 
(Kolozsvár utca 5.) Zsolna Eszter, 
Oláh Márknak és Sinka Éva Kata-
linnak (Kiss Ernő utca 25.) Han-
na Julianna, Szűcs Dánielnek és 
Pászti-Tóth Anitának (Szabadság 
tér 3. 3/11.) Lora nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Prozlik Pé-
ter Pál (Árpád utca 45.) és Szar-
vas Alexandra (Cseuz Béla utca 1. 
2/5), Gazsi László Gábor és Bar-
tus Gabriella (Kátai utca 1.), Jám-
bor László (Köztársaság utca 11. 
2/4 ) és Lipcsei Eszter (Sáfrán Mi-
hály utca 28/a).

Elhunyt: Szabó Lajosné Hege-
dűs Franciska (Temető utca 43.), 
Dr. Halustyik Mihályné Gálfi Má-
ria Ida (Kováts K. u. 3.). 

Családi

A képviselő-testület 2016. évi mun-
katerve szerint a szeptember havi ren-
des ülésén napirendre tűzik A közigaz-
gatási elégedettségről szóló jelentés 
megtárgyalását. Ennek elkészítéséhez 
fontos, hogy megismerjék az Önök vé-
leményét a hivatalban folyó munkáról.

Májusban a hivatal ügyfeleik egy ré-
szét egy kérdőív segítségével megkér-
dezik anonim módon. A kérdőív kitöl-
tése mintegy 5 percig tarthat. Kérik, 
segítsék munkájukat.

A kérdőív elérhető az interneten:  
http://www.szentes.hu/?p=13238

Ügyfél
elégedettség

Új burgonya 200-280 Ft/kg, új 
répa 200-280 Ft/csm, új gyökér 150-
200 Ft/csm, zeller 200-250 Ft/db, új 
karalábé 100 Ft/db, fokhagyma 
1500-2000 Ft/kg, új fokhagyma 100 
Ft/db, petrezselyem 50-70 Ft/cso-
mó, alma 200-320 Ft/kg, hegyes erős 
paprika 50-100 Ft/kg, fehér paprika 
550-800 Ft/kg, karfiol 300-350 Ft/kg, 
paradicsom 550 Ft/kg, vöröshagy-
ma 200 Ft/kg, tojás 30-38 Ft/kg, zöld-
hagyma 100-150 Ft, saláta 100-150 
Ft/kg, eper 900 Ft/kg, spenót 800 Ft/
kg, sóska 800 Ft/kg, lilahagyma 250-
280 Ft/kg, méz 1900-2500 Ft/kg, cit-
rom 570 Ft/kg, kínai kel 200 Ft/db, 
kapor 100 Ft/csm, kígyóuborka 250-
300 Ft/kg.

PIAC

Kos
Most 180 fokot fordul Önnel a világ és beköszönt a jó. Legyen rá nyitott és 
ne zárkózzon el a lehetőségektől. 
Bika
Sajnos nem éppen úgy jönnek össze a pénzek, ahogy azt szeretné, ezért 
olykor plusz munkákat is el kell vállalnia. 
Ikrek
Szerelem, szerelem és csak szerelem! Ez lesz most a héten a meghatáro-
zó tényező az életében.
Rák
A pénzügyekben most sikerre ne nagyon számítson, sőt ha teheti ne is 
foglalkozzon a pénzügyekkel.
Oroszlán
Sajnos az anyagi gondok nem éppen fogynak, lehetséges, hogy ezen a 
héten még egy-kettő fel is üti a fejét. 

Szűz
Várjon a döntés meghozatalával, mert később megbánhatja. Továbbá 
nagy szerencse is érheti, ha észreveszi a lehetőségeket.
Mérleg
Bizonytalan párjában, és nem látja a közös jövőképet. Nyugodjon meg, 
minden jól alakul majd.
Skorpió
Egy közeli rokon, vagy nagyon jó ismerős, barát érkezésére jobb, ha fel-
készül.
Nyilas
Magánéletében most tényleg össze fognak jönni a dolgokat, jól alakul-
hatnak a mindennapok.
Bak
Van pár olyan személy a környezetében, akik sajnos nem az igazi arcu-
kat mutatják.
Vízöntő
Párjával távolabb kerültek egymástól, amivel egyenes arányban a biza-
lom is csökkent. Ne hagyja veszni, ami még menthető.
Halak
Több dologban is reménykedik, szeretne végre megejteni egy fontos ta-
lálkozót, ami Önnek nagyon sokat jelentene.

Május 20-27.

HETI HOROSZKÓP
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Kecskeméten második alka-
lommal rendezték meg Duna 
Kupa néven a Közép- és Ke-
let-Európai úszó egyesületek ku-

páját, mely egyben nyílt fedet-
tályás magyar bajnokság is (II. 
Duna Kupa Nemzetközi Szeni-
or Úszó Egyesületek Kupája és 

V. Fedett Pályás Nyílt Szenior Or-
szágos Úszóbajnokság). A Szen-
tesi Delfin ESC úszói ezen a ver-
senyen is kiválóan teljesítettek 
csakúgy, mint két hónappal előt-
te a rövidpályás országos baj-
nokságon. A versenyzők közül 
kiemelkedett Berezvainé Virágos 
Éva, aki 10 országos bajnoki cím-
mel tért haza. Váltóban is jól sze-
repeltek szenior úszóink, 4 baj-
noki címet is elnyertek. 

Berezvainé Virágos Éva mellett 
Melkuhn Dezső 3 első és 4 máso-
dik helyezéssel, Debreczeni Beáta 
3 arany és 1 bronzéremmel tért 
haza. Bertényi Mária bajnok lett 2 
versenyszámban, 2. helyen zárt 

3, harmadik 1 versenyszámban. 
Dr. Venczel Kincső 4 aranyérmet, 
Pászti Edit 1 arany-, 3 ezüst- és 1 
bronz-, Kovács Attila 1 arany, 2 
ezüst, 3 bronz, Pólyáné Téli Éva 
1 arany-, 2 ezüst-, Dr. Borzi Mik-
lós 1 arany-, és 1 ezüst-, Dr. De-
meterné Zsuzsa 1 arany- és 1 
ezüst-, Bocskay Zsófia 4 ezüst-, 
Kiss Csaba 2 ezüst-,  Szarka Ri-
chárd 2 ezüst-, Bodnár Istvánné 
2 bronz-, Takács Sándor 2 bronz-, 
Ferke Gáborné 1 bronz éremmel 
lett gazdagabb. 

A váltókban is sikeresek vol-
tak, több korcsoportban 1., 2., 3. 
helyen végeztek.

A jubileumi 20-as jegyében 
zajlik jövő hétvégén Szen-
tes hagyományos utánpótlás 
úszóversenye, az Óvodától az 
olimpiáig. A nemzetközi ese-
mény kapcsolódik a 20 eszten-
deje elnyert Nemzet Sportvá-
rosa cím apropóján rendezett 
programsorozathoz, s maga a 
szervező Szentes Városi Úszó 
Club is húsz éves.

Az Óvodától az olimpiáig 
nemzetközi úszóverseny két év-
tizedes történetében számos fi-
atal sportolónak, későbbi kiváló 
úszónak biztosított már verseny-
zési lehetőséget, nevéhez hí-
ven a legkisebbektől az olimpi-
konokig. A szentesi uszodában 
vendégül láttak az évek során 
díjátadóként vagy akár verseny-
zőként többek között olyan baj-

nokokat, mint Darnyi Tamás, Ró-
zsa Norbert, Kovács Ágnes, Hosszú 
Katinka, Güttler Károly. A május 
28-án és 29-én, azaz jövő szom-
baton és vasárnap sorra kerülő 
20. alkalomra felkérték a verseny 
háziasszonyának az Európa-baj-
nok Jakabos Zsuzsannát, aki ta-
lán egy-két számban még víz-
be is száll, mint tette azt két éve. 
Visszatér a medence partjára a 
Magyar Úszószövetség szakmai 
tanácsadója, dr. Soós Csaba, de 
a szervezők meghívták az után-
pótlás válogatott szövetségi ka-
pitányát, Petrov Ivánt is.

Mint Paulovics Tamás, a helyi 
egyesület vezetője elmondta, 
reményeik szerint rekordneve-
zés várható a jubileumi verseny-
re: a hazai klubokon kívül számí-
tanak sportolókra határainkon 

túlról, Erdély és Délvidék több 
településéről is, összesen több 
százan érkezhetnek. Immár má-
sodszor rendezhetik a versenyt 
a fedett uszodában, lényeges, 
hogy az 50-es medencében le-
hetőség van elfogadott szintidő-
ket úszni, amely növeli a verseny 
értékét, rangját. A házigazda 
egyesület minden versenyzőjét 
indítja a megmérettetésen. Ta-

valyhoz képest növekedett az 
aranyjelvényes úszóik száma, 
említette büszkén Paulovics Ta-
más, hozzátéve: a szentesi ver-
senyig még várnak rájuk erő-
próbák, hiszen rajthoz állnak a 
békéscsabai Viharsarok Kupán, 
s az ifi-, serdülő és gyerek kor-
osztályos magyar bajnokságo-
kon, delfin és béka seregszem-
léken is.

Szenior úszóink sikere

Jubiláló úszóverseny

Szentesen május 12-én ren-
dezték meg a programzáró fesz-
tiválját a Pusztai László Sportte-
lep műfüves pályáján, ahol közel 
380 fiatal vett részt egy egész 
napos rendezvényen. Az óvodás 
korcsoportok délelőtt vehették 
birtokba a helyszínt, ahol össze-
sen 134 szentesi és mindszen-

ti gyermek sportolt. A két rész-
re osztott pályán összesen 4-4 
állomást állítottak fel a szerve-
zők, ahol különböző készségfej-
lesztő, a labdarúgás alapkoordi-
nációnak elsajátítására alkalmas 
feladatokat kellett végrehajtani 
a gyerekeknek. Szerepet kapott 
többek között a szlalom-futás, 

a fejelés, vagy a 3-3 elleni játék 
is.  A fiatalokat a Szentesi Kini-
zsi labdarúgói is segítették az 
egyes állomásokon. A délután 
folyamán a szakadó eső ellenére 
is körülbelül 240 iskolás fiatal is 
részt vett a rendezvényen. A fel-
adatok az ő esetükben is ugyan-
azok voltak, inkább csak a végre-
hajtás tempójában jelentkeztek 
változások, valamint az egyes is-
kolák felsőbb évfolyamosai már 
nagyobb pályán mérkőztek meg 
egymással. – A célunk természe-
tesen a labdarúgás, mint sport-
ág megszerettetése a fiatalok-
kal. Persze figyeljük a tehetséges 

gyermekeket is, de sokukkal már 
kapcsolatban állunk, járnak hoz-
zánk edzésre. Mégis ezek mellett 
úgy gondolom, hogy ez a prog-
ram a labdarúgáson felül magát 
a sportolást, az egészséges élet-
módot is hivatott népszerűsíteni 
a fiatalok életében – nyilatkoz-
ta lapunknak a program vezető-
je, Janiga László, aki külön isko-
lai programokon is népszerűsíti 
a sportágat.

A kiváló teljesítmény után ter-
mészetesen nem maradhatott el 
a jutalom sem, minden résztve-
vő fiatal csokoládé jutalmat ka-
pott.

Közel 400 fiatal a Bozsik-program záró fesztiválján
Sebők Tamás

2012-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége újra indí-
totta egyik legkomplexebb utánpótlás-programját, az aranycsa-
pat legendájáról elnevezett Bozsik-programot. A kezdeményezés 
alapvető célkitűzése az UEFA és a FIFA szakmai követelményei-
nek megfelelő képzési rendszer kialakítása, a tehetségkutatás, 
és a tehetségfejlesztés több korosztály bevonásával.
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Hering Viktor

A Valdor-Szentesi VK együt-
tese a 12., a Hungerit-Szentesi 
VK női vízilabda-csapata a ne-
gyedik helyen végzett ebben 
a szezonban a bajnokságban. 
Mindkét együttes átalakulhat 
a nyáron, a férfi gárda játékos-
kerete gyakorlatilag kicserélő-
dik.

A férfi együttesünk Kaposvá-
ron is kikapott a 11-12. hely sor-
sáról döntő párharc második fel-
vonásán, a Szécsi Zoltán edzette 
hazaiak 12-5-re győzték le az 
idény után búcsúzó Lukács Dé-
nes együttesét. A szentesi együt-
tes jelentős része távozik az 
idény végén, új érkezőről egye-
lőre nem szólnak a hírek, mint 
ahogy a vezetőedző személyéről 
sem született még döntés.

Női csapatunk itthon vesztet-
te el a második mérkőzését is a 
BVSC-vel szemben, mégpedig 
nagyon simán, 9-4-re kapott ki 
Tóth László csapat, így idén nem 
jutott bajnoki érem a felnőtt női 

együttesnek. – Sajnos nem ját-
szottunk jól, és a lövéseink sem 
úgy sikerültek, ahogy azt elter-
veztük. Kapufákat lőttünk, bün-
tetőt hagytunk ki, és Bujkát is 
korán kizárták a játékból, de 

nem emiatt vesztettünk. Szeret-
tünk volna érmet szerezni a baj-
nokságban, de az őszi szezonun-
kat elrontottuk. A nemzetközi 
kupában elért eredményünk az, 
amire igazán büszke lehetek – 
összegezte a szezont tömören 
Tóth László. A vezetőedző egye-
lőre sem a saját további sorsáról, 
sem pedig arról nem tudott nyi-
latkozni, hogy kik lesznek azok 
a játékosok, akik maradnak és 
kik távoznak a szezon után az 
együttestől. Információink sze-
rint két-három hét múlva már 
konkrétumok is elhangozhatnak 
a személyi kérdéseket illetően, a 
klub vezetősége addig is tárgya-
lásokat folytat a jelenlegi és az 
esetleges új játékosokkal.

Sebők Tamás

2015 novembere óta foglal-
kozik 7-8 éves gyermekek ne-
velésével a Szentesi Párducok 
Kézilabda Utánpótlás Sportis-
kola. A kezdeti 5 fős létszám 
mára 40 főre növekedett, és 
mind a fiúk mind a lányok ki-
tesznek egy csapatot. A gyer-
mekek már több versenyen is 
megmutatták tehetségüket 
Czesznák György és Tatai Ta-
más edzők vezetésével. Leg-
utóbb a pünkösdi hétvégén a 
IV. Astron Kézilabda Utánpót-
lás Tornán vettek részt Kalo-
csán, ahol a lányok és a fiúk is 
ezüstéremmel tértek haza.

A Szentesi Párducok Kézi-
labda Utánpótlás Sportiskola 
2010-ben kezdte meg működé-
sét Szentesen. Czesznák György 
és Tatai Tamás ezt megelőzően 
még az NB1-es Hódmezővásár-
helyen voltak edzők. A megszű-

nésük után kerültek Szentesre 
és indították el a sportiskolát. – 
Már akkor is megfogalmazódott 
bennünk a gondolat, hogy a jö-
vőbeni sikerek eléréséhez gyer-
mekekkel kell foglalkoznunk, 
nekik kell megtanítani a sportág 
alapjait. Novemberben kezdtük 
a felkészítésüket és azt gondo-
lom, hogy a létszám növekedése 
is mutatja, hogy egy nagyon jó 
csapatot alakítottunk Tamással 
– mutatta be az iskola aktuális 
helyzetét Czesznák György edző. 

A csapat első versenye a VIII. 
Kiss Bálint Kupa volt itt Szente-
sen. Ez volt a gyermekek első 
mérkőzése 3 hónap edzés után, 
de a régiós bajnokságban is elin-
dult a csapat és már itt is győzel-
meket arattak a fiúk és a lányok 
is. A IV. Astron Kézilabda Után-
pótlás Tornát Kalocsán és Kece-
len rendezték meg a három na-
pos pünkösdi hétvégén, 120 

csapat részvételével, ahonnan 
a szentesiek 8-8 mérkőzés után 
ezüstéremmel tértek haza. Az is-
kola a jövőt is szem előtt tartja, 
hiszen a Pick Szegeddel kötött 
megállapodás igen komoly lehe-
tőségeket tartogat a szorgalmas 

és kimagasló képességű gyer-
mekek továbbképzését illetően. 
A heti három edzés mellett a tré-
nerek iskolai órák keretein belül 
is népszerűsítik a sportágat, cél-
juk az országos szinten elismert 
kézilabda helyi fellendítése.

A  n ő k  s e m  l e t t e k  d o b o g ó s o k

Egyre sikeresebbek a Szentesi  Párducok

Hering Viktor

Hosszú idő után szenvedett 
újra vereséget a Szentesi Kini-
zsi megyei első osztályú lab-
darúgó-csapata. A sikersoro-
zat hazai pályán szakadt meg, 
Ásotthalom együttese nyert a 
Pusztai László Sporttelepen.

Már az első félidőben kétgó-
los előnyre tett szert a vendég 
Ásotthalom együttese a Kini-
zsi ellen, ráadásul a lefújás előtt 
tíz emberre fogyatkoztak a mi-

eink, Lekrinszki Ariel kapott pi-
ros lapot, így a második félidőt 
emberhátrányban futballozta 
végig a Szentes. Az eredmény 
már nem változott, így a vendé-
gek pontszámban beérték a táb-
lázaton a Kinizsit, de jobb gól-
különbségének köszönhetően 
még mindig Koncz Zsolt együt-
tese áll a dobogó harmadik fo-
kán. A csapat vezetőedzője sze-

rint ezen közelében sem voltak 
az elmúlt fordulóban mutatott 
teljesítményüknek. – Nagyon in-
diszponáltan futballoztunk, ren-
geteg hibával és eladott labdá-
val, és bár a mérkőzés elején volt 
lehetőségünk, összességében a 
vendégek akarata érvényesült – 
mondta a szakvezető.

A csapat szerdán, Kisteleken 
játszott, szombaton pedig egy 

újabb hazai ösz-
szecsapás követ-
kezik, ezúttal a 
sereghajtó Új-
szentiván érkezik 
hozzánk. A mér-
kőzés 17 órakor kezdődik. A Kini-
zsi jelenleg a harmadik helyen áll 
a tabellán. 

A fiatalok sem bírtak az Ásott-
halommal, az ifjúsági csapatunk 
gól nélküli döntetlennel zárt, de 
a pontvesztés ellenére vezeti a 
bajnokságot az együttes.

H á r o m  m e c c s
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