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biológiai növényvédelem és poszméhes beporzás

növényvédelem természetes ú ton. . .

Árpád Biokontroll 2003 Kft.

30/206-7148 
30/415-8089 
30/269-7710 
30/973-9734

www.facebook.com/ArpadBiokontroll2003Kft

24 év tapasztalat

Alkalmazzon biológiai növényvédelmet!
-paprika, paradicsom, uborka, padlizsán

Poszméhek a kiváló terméseredményért!
-paradicsom, paprika, padlizsán, cukkíni
-sárgadinnye, szamóca
-kajszibarack, őszibarack, szílva, meggy, cseresznye, alma, körte, málna, szeder

Védje növényeit BIOBEST termékekkel! 

...talaj, közeg, vízvizsgálatok a talajlaboratóriumunkban. 
Szakszerű bevizsgálással, holland szintű felszereltséggel, rövid határidővel állunk rendelkezésre:

...legjobb minőség
...legjobb szaktanácsadás

Magyarországon

DélKer-Tész tagok részére 2016-ban is ingyenes

 30/401-8524

Rozgonyi Ádám

Jövő hét csütörtökön, 14 
órakor nyílik meg a Szentesi-
kumok Háza. A turisztikai köz-
pont a helyieken túl, az ide-
genforgalmi igényeket, és a 
városba látogatók tájékozta-
tását is szolgálja. 

A Bugyi István hagyaték az 
épületbe került. Az állandó ki-
állítás méltó emléket állít a 35 
éve elhunyt kórházigazgatónak, 
aki 40 éve vehette át a város dí-
szpolgára címét. Személyes tár-
gyait, a pipáját, vizsgáló-, és író-
asztalát is megtekinthetik majd 
az érdeklődők, és a tervek kö-
zött szerepel az is, hogy emlé-
ket állítsanak Szentes több dísz- 
polgárának is – tudtuk meg Tor-
day Henrietta marketing refe-
renstől. Elmondta, a vetítőte-
remben régi, helyi vonatkozású 
filmeket tekinthetnek meg a lá-
togatók, úgy mint szentesi film-

híradós anyagok, illetve vannak 
olyan amatőr filmek is, amelye-
ken például a strandi tanme-
dence elkészülését követhetjük 
nyomon. Az információs pultnál 
megtalálhatók lesznek a helyi 
szállások és létesítmények anya-
gai. A turistacsoportoknak igény 
szerint városnézést szerveznek. 
A Szentesikumok Háza otthont 
ad a szentesi alkotók tárlatának 
is, a művészek, kézművesek elér-
hetőségeivel. Mint megtudtuk, 
a tárlatot idővel térségivé bő-
vítik. Torday Henrietta elmond-
ta, már elkészültek a QR-kódos 
Szentes kártyák. A turistákat a 
kártya felmutatásával 5 százalé-
kos kedvezmény illeti meg az el-
fogadóhelyeken, illetve jelképes 
ajándék a Szentesikumok Há-
zában. Az épületen az utolsó si-
mításokat végzik, június 2-től, a 
Petőfi utca 1. szám alatt várják a 
látogatókat.

Nyílik a Szentesikumok Háza
A Szentesi Városi Úszó Club évi rendes közgyűlését 2016 

május 30. napjának 17. óra 00 percére összehívom, a Mó-
ricz Zsigmond Művelődési Ház (Szentes, Ady Endre u.36.) 
nagytermében, melyre ezennel meghívom.

Napirendi pontok:
1. A 2015. évi mérleg, beszámoló ismertetése és jóváhagyása
2. A 2016. évi gazdasági, pénzügyi terv megtárgyalása
3. A 2015. évi szakmai beszámoló megtárgyalása
4. A 2016 évi szakmai terv megtárgyalása
5. Alapszabály módosítás megtárgyalása, elfogadása
6. Tisztségviselők választása
7. Egyebek
A közgyűlés határozatképességéhez az egyesületi tagok 

több mint 50 százalékának jelenléte szükséges.
Határozatképtelenség esetén, a fenti napirendi pontokkal, 

az egyesület a megismételt közgyűlését 2016. május 30.nap-
jának 17 óra 30 perckor tartja meg azzal, hogy a megismételt 
közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határo-
zatképes

Kérek minden tagot, hogy a közgyűlésen megjelenni szíves-
kedjen!

Paulovics Tamás
Városi Úszó Club elnökhelyettes

Meghívó
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Tudnivalók a növényről…
A vadon élő paradicsom Kö-

zép-, és Dél-Amerikából szárma-
zik, első sorban a mai Peru terü-
letén volt elterjedt, az aztékok 
főleg gyógynövényként hasz-
nosították. A nagy földrajzi fel-

fedezések korában, és Amerika 
meghódítása után hamarosan 
a spanyolok és portugálok fi-
gyeltek fel rá, így Európában is 
gyorsan elterjedt – eleinte lu-
xuscikként, mint a „gazdagok 
ínyencsége”, mely rövid időn be-

lül a legtöbb mediterrán konyha 
alappillérévé nőtte ki magát. Így 
jutott el hozzánk is, hogy mára 
nemzeti étellé, fontos importcik-
ké és számos magyar recept hoz-
závalójává váljon. 

A népszerűségének oka…
A paradicsom nem csupán 

univerzális ételízesítő és kiegé-
szítő, de egyedülállóan gazdag 
egészséges tápanyagokban! 

Szakértők szerint az a legideá-
lisabb, ha naponta fogyasztunk 
ebből a „csodazöldségből” – ami 
egyébként valójában egy cso-
dagyümölcs.

Ennek fő oka a nagy meny-
nyiségű likopin tartalma (ez 
az a színanyag, amelynek a pa-
radicsom élénkpirosságát kö-
szönheti), erőteljes antioxidáns 
hatásából kifolyólag nagy sze-
repet játszik a rák megelőzésé-
ben. (Egyes kutatások szerint 
napi néhány szem paradicsom 
elfogyasztása 60 százalékával is 
csökkentheti a rákos megbete-
gedések kockázatát!) Sőt, a para-
dicsomban megtalálható likopin 
azért is különleges, mert alig ér-
zékeny a hőre, így főzve, vagy 
egyéb formában is hatékony 
marad. Emellett zsírban oldódik, 
így érdemes néhány csepp olaj 
hozzáadásával fogyasztani.

De a paradicsomnak számos 
más jótékony hatás is a javá-
ra írható, hisz magas a C és E vi-
tamin tartalma. Utóbbi akadá-
lyozza a vérrögképződést, ezzel 

csökkentve az infarktus veszé-
lyeit és a sejthártya karbantartá-
sának köszönhetően késlelteti az 
öregedést! Cinktartalma erősíti 
az immunrendszert, segíti a kol-
lagén rostok képződését, mely-
nek köszönhetően a bőr is kisi-
mul, erősebbé, feszesebbé válik 
(így a paradicsom akár arcpako-
lásnak is kiváló!).

Káliumtartalma vérnyomás-
csökkentő hatású, és fokozza 
a méreganyagok kiválasztását, 
csökkenti az agyvérzés kockáza-
tát is.

Egy paradicsomos ebéd elfo-
gyasztása pedig nem csak a fi-
nom ízek miatt „derít minket 
jókedvre”, hanem a paradicsom-
ban található niacin hangulat-
javító „mellékhatással” is rendel- 
kezik – így, aki több paradicso-
mot eszik, az vidámabb és ki-
egyensúlyozottabb is lesz!

A diétázók jól tudják, hogy a 
paradicsom kalóriaszegény és 
előszeretettel fogyasztják azok, 
akik szeretnek tudatosan vigyáz-
ni a vonalaikra.

A tanulság tehát: együnk pa-
radicsomot minden nap, hisz 
abból baj nem származhat! – 
Az Árpád-Agrár Zrt. pedig gon-
doskodik arról, hogy a legfino-
mabb gyümölcs kerülhessen 
minden nap az asztalunkra!

Mészáros Mariann
Gold Cinema Kft.

(X)

Paradicsom: a zöldségként fogyasztott csodagyümölcs!

GYERMEKNAP
alkalmából

2016. május 27-29. között
törzsvásárlóinknak

minden vásárlás után

DUPLA pontot
adunk ajándékba.

Óriási fürtök ezrein lógnak érett, hatalmas paradicsomok az 
Árpád-Agrár Zrt. üvegházaiban. A vadonatúj szegvári komple-
xummal kiegészülve immár több, mint 10 hektárnyi területen 
terem a dél-alföldi kertészet egyik jelképe és büszkesége, a hí-
resen finom magyar paradicsom. A 13-15 méter hosszúságúra 
is megnövő töveken négyzetméterenként akár 50 kilogram is 
megérik évente abból a két fajtából, melyeket az Árpádnál ter-
mesztenek. És hogy miért lehet gyakorlatilag egész évben az 
asztalunkon ez a csodálatos zöldség? – Mert a modern üveghá-
zak adottságainak, valamint a jól megtervezett ültetésnek és 
gondoskodó kezeknek köszönhetően már 11 hónapon keresz-
tül folyhat a szüretelés a telephelyeken!

Gyereknek lenni jó, mondják,
De ezt komolyan is gondolják?
Nekem más a véleményem,
Tele gonddal, kérdéssel az életem.
Nagyon kellene tanulni,
De néha olyan jó bulizni…
A szívem is hevesen dobog,
Tombolnak bennem a hormonok.
Apa, anya ezt nem érti,
Csak a „kislányát” félti.
Nem jut időm mindenre, 
Sokat gondolok a szerelemre.
Rendet rakni, takarítani, mosogatni!
Ezekre az időmet pazarolni?
Miért nem hagynak engem békén?
Ebbe beleőrülök még a végén!
Van nekem gondom elég,
Néha úgy érzem itt a vég!
Pályát is kell választani,

Hogy mi legyek, ki kell találni.
Mit vegyek fel, milyen legyen a frizurám?
Ha mindenbe ne szólna bele a mamám!
Rendezgetem én az életem,
Úgy, ahogy jó én nekem.
S ha a felnőttnek erről más a gondolata,
Az legyen csak az Ő saját gondja.
Teret, szabadságot magamnak,
Hogy nyugodtan éljek a pillanatnak.
Süt a nap, vagy esik a hó?
Egy fiúval sétálni lenne jó.
Vagy netezni, kirándulni, filmet nézni?
Olyan nehéz engem megérteni?
Bonyolult és nehéz a „nagyok” világa,
Pedig rám is ez vár nemsokára.
De amíg csak lehet, maradok gyerek,
És szertelen, lázadó kamasz leszek!

Írta: Sipos Éva

Kamasz-kór
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Halupa Eszter

„Miközben megpróbálunk min-
dent megtanítani a gyermekeink-
nek az életről, gyermekeink meg-
tanítják nekünk, hogy miről is szól 
az élet.”

 (Angela Schwindt)

Magyarországon a Gyermek-
napot minden évben májusban, 
az utolsó vasárnapon tartják. 
Célja, hogy felhívja az emberek, 
a világ figyelmét a gyermekek 
jogaira, helyzetére. Ekkor leg-
inkább a családoknak érdemes 
programot szervezni. Ezen a na-
pon minden nagyobb települé-

sen játékos programokat, verse-
nyeket, báb- és színielőadásokat 
rendeznek a gyerekek számá-
ra, így lesz Szentesen is. Az Ap-
ponyi Téri Óvodába is ellátogat-
tunk, ahol a gyerekek örömmel 
beszéltek a gyereknapról. Kö-
szönjük a részvételüket mind a 
címlap, mind pedig a válaszok 
kapcsán!

Korcsmáros Amina
A gyermeknapban azt sze-

retem, hogy mindenki eljön és 
sokat játszunk. Társasjátékozni 
szeretek a legjobban. Ha nagy 
leszek, akkor műkörmös szeret-
nék lenni.

Almási Ivett
Gyermeknapon barbizni sze-

retnék. Anyáékkal biztos elme-
gyünk oda, ahol lehet sütiket 
kóstolni. Mászókázni is szeret-
nék. Ha felnővök, énekesnő le-
szek. Linett majd gitározik, én 
pedig énekelek.

Dékány Linett
Gyereknapon arra gondoltam, 

hogy a kalandparki buliba le-
megyünk anyáékkal. Előtte pe-
dig Vácra utazunk az unokatesó-
mékhoz. Nemsoká lesz az évzáró 
az oviban és remélem, hogy a 
családok örülnek majd az előa-
dásunknak. Ha felnövök, akkor 

gitáros leszek. Remélem, hogy 
anyáék a hetedik szülinapomra 
vesznek egy igazi felnőtt gitárt.

Csikós Marcell
Gyermeknapon anyáékkal el 

szoktam menni a boltba, és ve-
szünk focilabdát, mert mindig 
szétdurran. Utána jövünk az ovi-
ba és itt focizunk, reggel, délben 
és délután. A mű füvön pedig a 
nagyobbak ellen focizunk a test-
véremmel. Ha felnővök, akkor 
focista leszek és rendőr.

Szentesen Kirakodóvásárra és 
a Városi Gyermeknapra várják a 
családokat a Kossuth térre, június 
5-én, vasárnap!

L e g y e n  m i n d e n  n a p  G y e r m e k n a p !

Majzik Attila

Angol, kínai és újszentesi 
gyerekek töltöttek pár napot 
városunkban, a diákok és kí-
sérőik házigazdája a Deák Fe-
renc Általános Iskola volt. A 
partneriskolákkal egyre szo-
rosabbra fűződnek a szálak, 

ennek lépéseként további 
együttműködési lehetőségek-
ről is tárgyalt a Szentes Járá-
si Tankerületnél tett látogatá-
suk során.

Szentes testvérvárosából, a 
romániai Újszentesről, az ang-
liai Brookside iskolából és a kí-

nai Zhuhai-ból érkeztek diákok 
Szentesre egy nemzetközi prog-
ramnak köszönhetően.

Míg a gyerekek a várossal is-
merkedtek, addig az angol, kínai 
és újszentesi iskolák vezetői az 
együttműködés eddigi tapaszta-
latairól, valamint a továbblépés 
lehetőségeiről tárgyaltak Mol-
nárné Tóth Györgyivel, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont Szentesi Tankerületének 
vezetőjével és Varga Sándorné-
val, a Deák Ferenc Általános Is-
kola igazgatónőjével. A meg-
beszélésen Steve Sanderson, az 
Általános Iskolák Nemzetközi Fó-
rumának elnöke is részt vett, aki 
az angliai brookside-i iskola ne-
vében is kiemelte, az együttmű-
ködés legnagyobb ereje a hasz-
nos tapasztalatok átvételében 
van. 

Molnárné Tóth Györgyi la-
punknak elmondta, nagyon 
fontos az együttműködés és a 
külföldön használt metodika 
megismerése és átvétele, mivel 

ebben látja az oktatásügy fej-
lesztésnek egyik lehetséges út-
ját. A tankerület vezetője kiemel-
te, a szakmai szempontoknál 
talán még fontosabb az embe-
rek között kialakuló kapcsolat, 
ezek együttesen szolgálják tanu-
lóink magasabb színvonalú ok-
tatását, nevelését.

– A Comenius program egy 
nagyon jó lehetőség a tanárok-
nak, hiszen ennek során meto-
dikát, módszereket tudnak cse-
rélni és a programok során a 
gyerekek is nagyon sok szem-
pontból fejlődni tudnak, ugyan-
akkor a kultúrák cseréjéről is szó 
van – fogalmazott Molnárné 
Tóth Györgyi.

A további együttműködés zá-
logaként a tankerület vezetője 
elmondta, az Általános Iskolák 
Nemzetközi Fóruma következő 
fórumát Magyarországon szeret-
nék megtartani, ennek reménye-
ink szerint Szentes adhat majd 
otthont.

Külföldi diákok vendégeskedtek Szentesen
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Immáron a IX. Kertvárosi 
Családi Napot rendezték meg 
a Százszorszép Óvodában, ez-
úttal  hercegnők és lovagok te-
matikában. 

A Szentesi Kertvárosi Óvo-
dások Képességfejlesztéséért 
Alapítvány 2000-ben alakult, 
minden évben gyermeknap kör-
nyékén rendezi meg színvonalas 
családi napját.

– Évről-évre, minél változato-
sabb programokat próbálunk 
szervezni a családoknak. Tavaly 
a cirkusz világa, idén a herceg-
nők és a középkori lovagi, kirá-
lyi udvar volt a téma. A családi 
nap megszervezésben a szülők,  
óvónők, hagyományőrzők és tá-

mogatóink segítettek – mond-
ta el Lángi Zoltán, az óvoda szü-
lői munkaközösségének elnöke, 
hozzátéve, hogy a gyerekek kö-
rében nagy népszerűségnek ör-
vendtek a kézműves foglalko-
zások– amelyen korona, lovagi 
fejdísz is készült –, az ugráló-
vár, a hintózás és a lovaglás is. A 
rendezvény bevétele az óvoda 
alapítványának vagyonát gya-
rapítja, amelyből játékokat és ké-
pességfejlesztő eszközöket vá-
sárolnak a kicsiknek. Megtudtuk, 
jövőre tizedik alkalommal ren-
dezik meg a nagysikerű családi 
napot, amelyre sok meglepetés-
sel készülnek a szervezők.

Valaha maga is cséplőgépen dolgozott Fábián Nagy Lajos, aki 
szenvedélyesen gyűjti a korabeli fotókat a témában. Dokumentum-
kiállításának a hónap végéig a gondozási központ II. számú idősek 
klubja ad otthont.

– A cséplés a régi paraszti világban a kenyér, azaz az élet megte-
remtése volt. Emberek és gépek láthatók a képeken, a mezőgazda-
sági munkák mindkét szereplőjéről felidézte emlékeit, hiszen ő is ta-
nyán nőtt fel. Mint mondta, a cséplés gépesítése mintegy 100 évet 
ölel fel, a cséplőgépek az 1960-as évekre eltűntek. Vidám hangulat-
ban dolgoztak az emberek, egészen a beszolgáltatások koráig. Ló-
gós nem kellett a cséplőgép mellé – mesélte Négyesi János ny. isko-
laigazgató. Akkor a fényképész megjelenése a gazdaságokban nagy 
esemény volt, az egész család rajta akart lenni a képen. A munka vi-
dámabb oldalát Négyesi Jánosné ny. pedagógus citerajátéka, a néha 
előforduló súlyos baleseteket pedig a Böszörményi Istvánné ny. óvó-
nő által előadott Farkas Julcsa balladája idézte, keretet adva a meg-
nyitónak.

Olyan néprajzi hagyományt folytat Fábián Nagy Lajos, amellyel 
eddig nemigen foglalkoztak. Elmesélte, messzebb is kereste a fo-
tódokumentációkat, a gyűjtemény nagy része Békés megyéből jött 
össze, de Somogyból is küldtek képeket ismerősei. Környékünkről 
viszonylag kevéshez jutott hozzá.

Lovagok és hercegnők

Mesélő cséplőgépek

Halupa Eszter

Aki a Kisérben gyakran meg-
fordul a Farkas Antal utcai Coop 
ABC előtt, tapasztalhatja, hogy 
gyakran árulnak virágot, zöldsé-
geket, fűszernövényeket és koz-
metikumokat is. Tehát választék-
ban nincs hiány, mégis eddig a 
földről voltak kénytelek árulni a 
helyi kistermelők. A kiséri lako-
sok az ügyben megkeresték a 
körzet képviselőjét. Antal Balázs 
Tibort, aki egyben a Városrende-
zési-, Fejlesztési-, és Idegenfor-
galmi bizottság elnöke is, fon-
tosnak tartotta a kérés mielőbbi 
megoldását. A legutóbbi bizott-
sági ülésen, napirenden szere-
pelt ez a probléma, és megoldás 
is született. A körzet képviselője 
elmondta, hogy az árusító asz-
talokat már elkészíttette. A bi-
zottságnak csupán az asztalok 

elhelyezéséről 
kellett dönte-
nie. Az ABC és 
a Nemzeti Do-
hánybolt előtt 
található par-
kolók egyiké- 
re helyezte el 
csütörtökön a Városellátó a 2 
darab árusítóasztalt, úgy, hogy 
a közlekedést és a parkolást ne 
akadályozzák, az ABC bejárati aj-
tajával szemben, a postaláda irá-
nyába. Antal Balázs Tibor, a kör-
zet képviselője elmondta, hogy 
nagy öröm számára, ha ilyen ap-
róságokkal is tudja támogatni a 
kiséri árusok helyzetét, ezzel is 
segítve a helyi kispiaci termékek 
árusítását.

Az asztalokat már birtokba ve-
hették az árusok, tudtuk meg 
Kiss Ferenctől, a városellátó intéz-
mény munkatársától. 

Földről az asztalra
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Hering Viktor

Őrizetbe vette a szentesi ren-
dőrség azt a csongrádi férfit, aki 
a gyanú szerint egy járókerettel 
közlekedő idős nőt rabolt ki a vá-
rosban. A 21 éves férfi május 21-
én, nem sokkal 18 óra előtt kezd-
te el követni az idős sértettet 
Szentes belterületén. A gyanú-
sított egy épület sarkához érve 
megtámadta a nőt, kirántotta a 
kezéből a nála lévő fekete színű 
vászontáskát, benne személyes 
iratokkal, mobiltelefonnal, kész-
pénzzel és gyógyszerekkel, majd 
elfutott. A mozgásában korlá-
tozott sértett az erőszak hatá-
sára elesett, amelynek követ-
keztében 8 napon túl gyógyuló, 
kulcscsont-, és medencecsont-
törést szenvedett. A rendőrök a 
bejelentést követő néhány órán 
belül azonosították a bűncse-

lekmény feltételezett elkövető-
jét, akit otthonában fogtak el a 
csongrádi és a szentesi egyenru-
hások. A gyanúsított kihallgatá-
sa során elismerte a terhére rótt 
rablás és súlyos testi sértés bűn-
tettének elkövetését. A Szente-
si Rendőrkapitányság nyomozói 
a csongrádi férfit őrizetbe vették 
és az ügyészségen kezdeménye-
zik előzetes letartóztatását. 

A rendőrség vádemelést java-
sol egy 19 éves férfival szemben, 
aki egy látássérült nőt próbált 
meg kirabolni Szentesen. A hely-
beli férfi április 27-én nem sokkal 
22 óra előtt támadt a 61 éves asz-
szonyra az utcán. A sértett nya-
kát átfogta a karjával, majd hátra 
felé húzni kezdte. Eközben a nőt 
értékei átadására szólította fel. A 
támadó a látássérült asszony tás-
káját is megpróbálta elvenni. A 

szegvári nő kiabálni kezdett, így 
a 19 éves fiatal megijedt, elen-
gedte áldozatát és érték nélkül 
távozott. A sértett azonnal beje-
lentést tett a rendőrségre, majd 
a kiérkező egyenruhások 10 per-
cen belül, a közelben elfogták 
a férfit. Az eljárás során V. Dáni-
el vallomásában elismerte a ter-
hére rótt rablás bűntett kísérle-
tének az elkövetését. A Szentesi 
Rendőrkapitányság a nyomozást 
a napokban befejezte és az ügy 
iratait az előzetes letartóztatás-
ban levő gyanúsítottal szembeni 
vádemelési javaslattal az illeté-
kes ügyészségnek továbbította.

Közel 40 kerékpárt lopott el 
az a bűnbanda, akiknek tagja-
it a napokban őrizetbe vették 
a Szentesi Rendőrkapitányság 
munkatársai. A gyanúsítottak 
2015. nyara és 2016. márciusa 

közötti időszakban tulajdonítot-
tak el kerékpárokat Szentesen, 
összesen 41 bűncselekményt si-
került rábizonyítni a négy felnőtt 
korú és egy fiatalkorú elkövető-
re, és az orgazdákat is elfogták a 
nyomozók.

A hulladékgazdálkodás rend-
jének megsértése miatt indult 
nyomozás ismeretlen elköve-
tő ellen, aki egy magánszemély 
tulajdonában lévő ingatlanon 
nagy mennyiségű hulladékot 
helyezett el.

Állatkínzás miatt indult eljárás 
egy szentesi nő ellen, aki a ku-
tyáját ütlegelte, majd felakasz-
totta. A sérüléseibe a kutya be-
lepusztult. A nő szerint a kutyája 
több baromfit is „levadászott” az 
udvarban, ezért büntette így az 
állatot.

I d ő s  n ő k e t  r a b o l t a k  k i

Március 15-én jelent meg az 
Angertea zenekar ötödik nagyle-
meze a ’Snakes In Blossom’ cím-
mel, melyet mind a külföldi és 
hazai zenei szakma nagyon po-
zitívan értékelt, sokan a csapat 
eddigi legjobb lemezének tar-
tanak. A június 4-i koncert lesz 
a csapat szentesi lemezbemu-
tatója, melyen a helyi grindco-
re legenda, a Sunstroke, a nagy-
bányai Riot Monk, és a szerb 
Downstroy is közreműködik.

Az Angertea frontembe-
re, Mihály Gergely szabadidejé-
ben festészettel is foglalkozik 
Ahogy mondta, mindig is imá-
dott rajzolni, később a festészet 
felé fordult. Gergő a szívén vise-

li a kóbor állatok sorsát, és úgy 
gondolta, hogy az egyik festmé-
nyét árverésre bocsájtja, és a be-
folyt összeget a Mogyoró Állat- 
otthonnak ajánlja fel. A 24x30 
centiméteres akril-filc vegyes 
technikával, vászon farostra ké-
szült képre magánszemélyek, 
vállalkozások, szervezetek licitál-
hatnak, május 27-én 14 óráig. A 
koncertet megelőzően, 20 óra-
kor ennek az összegnek az ün-
nepélyes átadására is sor kerül, 
majd az érdeklődők Gergő fest-
ményeinek kiállítását is meg-
tekinthetik. A koncertek sorát 
a Riot Monk nyitja meg június 
4-én 21 órai kezdettel. 

Fotó: Stibál Róbert

Dél-alföldi, köztük szente-
si közreműködőkkel készülő 
népzenei könyv és DVD kiadá-
sán munkálkodik a Zöldág Ha-
gyományőrző Szakkör vezető-
je, Hankó Györgyné. A Magyar 
népdalok, népballadák és ro-
máncok című könyv és DVD 
melléklete eredetijét Nógrády 
Andor, a helyi gimnázium egy-
kori tanulója illusztrálta, most 
Derzsi Kovács Jenő szente-
si dallamgyűjteményéből vett 
válogatással bővítik.

A pásztor faragások és a linó-
metszetek stílusában készült il-
lusztrációkkal Nógrády Andor 
könyvében találkozott Hankó 
Györgyné néptáncpedagógus, 
néprajzi gyűjtő. A képek egy ré-
szét a helyi közönség is megte-
kinthette a városi könyvtárban 
a Szentesen 1960-ban érettsé-
gizett polihisztor, tanár-helytör-
ténész Nógrády Andor és lánya, 
Fábiánné Nógrády Ildikó közös 
kiállításán. – Amikor megkap-
tam a könyvét, mely népdalok-
hoz, népballadákhoz készült il-
lusztrációkat tartalmaz, kotta 
nélkül is egyből énekelni kezd-
tem. Arra gondoltam, ehhez 
hangzó melléklet kell – mondta 
Hankó Györgyné. Ezek a gyönyö-
rű szavak, gondolatok, mondat-
füzérek a ma fiatalságához is el 

kellene, hogy jussanak, s a min-
dennapos iskolai népdalének-
lés is megvalósulását is elősegít-
hetné. 

Az ötletet szervezőmunka kö-
vette, így mostanra kialakult, 
hogy legalább húszan közremű-
ködnek a kiadvány elkészítésé-
ben, köztük szentesi és környék-
beli népdalosok, zenészek, 
vőfélyek, digitális szakemberek. 
Mintegy 100-110 dal szerepel 
majd a könyvben és a hozzá kap-
csolódó korongon, autentikus 
népzenei alapokkal. Az említett 
Nógrády-könyv anyaga azon-
ban még szentesiesebb jelleget 
ölt majd, hiszen kiegészítik Der-
zsi Kovács Jenő népdalgyűjte-
ményével. Ezért az eredeti könyv 
címe (Magyar népballadák és ro-
máncok) is kibővül a népdalok-
kal.

 Ehhez kéri támogatók segít-
ségét az ötletgazda. A Szentesi 
Vendégszeretet Egyesület segít 
a pénzügyi lebonyolításban, az ő 
számlaszámukra várják a felaján-
lásokat (10402836 – 50526780-
69861005 „Adomány Népzenei 
DVD-hez” megjelöléssel), vala-
mint a Tokácsli Galériában és a 
Koszta József Múzeumban kap-
ható támogatójegyek megvá-
sárlásával is hozzájárulhatnak a 
kiadvány megjelenéséhez.

Angertea lemezbemutató Szentesi népdalok DVD-n

A Zene-Világ-Zene Graffiti programsorozat tovább folytató-
dik és június 4-én, szombaton a nagymágocsi nagyágyúk, az 
Angertea ad lemezbemutató koncertet a Szentesi Művelődési 
és Ifjúsági Házban. A koncert igen különleges lesz, hiszen egy 
jótékonysági program zárása előzi meg a négy fellépő zenekar 
előadását.
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Rozgonyi Ádám

Püskösd vasárnapján immá-
ron a XXIII. Egyházzenei Talál-
kozót rendezték meg. A kó-
rushangversenyen lengyel 
énekkart is köszönthettünk, a 
lódzi pedagógus kórus mellett 
fellépett még a Szentesi Bár-
dos Lajos Vegyeskar, a makói 
Dr. Mihálka György Vegyeskar 

és a kisteleki Harmónia Egye-
sület énekkara is.

Nagy János, a szentesi vegyes-
kar karnagya elmondta, a len-
gyel kórus új szereplője volt a ta-
lálkozónak. A külföldi vendégek 
a pünkösdi istentiszteleten is 
énekeltek. Az egyházzenei talál-
kozót azzal a céllal hívták életre, 
hogy bemutathassák a zeneiro-
dalom méltatlanul elhanyagolt 

egyházi műveit, illetve lehetősé-
get biztosítsanak amatőr kóru-
soknak a szereplésre.

Az eseményt Konrad Sutar-
ski történész, a Magyarorszá-
gi Lengyelség Múzeuma és 
Levéltára nyugalmazott igazga-
tója nyitotta meg. Köszöntőjé-
ben felidézte a magyar és a len-
gyel nép barátságának hosszú 
évszázadokra visszanyúló törté-
netét, megemlékezett a jelen-
tős magyar-lengyel kötődésű 
történelmi alakokról. Kiemelte, 
hogy a két nemzet az évszáza-
dok során vállvetve harcolt tér-
ségünkért, és védelmezte a ke-
resztény Európát, amelyet ma is 
feladatának kell tekintenie. La-
punknak elmondta, nem elő-
ször járt Szentesen, korábban a 
magyar-lengyel kérdésekről tar-
tott előadásokat a városban. Úgy 
véli, a Kárpátok északi vonulata 
„fogantyúként” fogta össze a ko-
sárt formáló két országot. A Kur-
ca-parti várost kedvesnek jelle-

mezte, amely szép és patinás 
épületekkel rendelkezik.

A házigazdák műsora Vival-
di, Kodály, Rachmaninov és Liszt 
műveiből állt, a produkciót Hor-
váth Henrietta zongorakísérete 
is színesítette. A vendég ének-
karok többek között Charpenti-
er, Händel, Schubert és Gomołka 
zenei munkásságának legszebb 
darabjaiból válogattak. Az össz-
kar Mozart Ave verum-ával, Hal-
mosi László Jubilate és Ecce sa-
cerdos című alkotásaival zengte 
be a Református Nagytemplo-
mot.

A műsor végén Nagy János 
ajándékkal ismerte el a szente-
si kórus két tevékeny tagját, Far-
kas Józsefet és Németh Lajost. 
Szirbik Imre polgármester pedig 
emléklapot adott át a kórusve-
zetőknek. A XXIII. Egyházzenei 
Találkozó második programján, 
vasárnap,  Szentes Város Fú-
vószenekara adott koncertet, 
amely után az együttes tagjai, a 
templom mellett felállított kop-
jafánál, az elhunyt zenésztársak-
ra emlékeztek.

X X I I I .  E g y h á z z e n e i  Ta l á l k o z ó

Rozgonyi Ádám

A Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskola és Óvo-
da sikeresen pályázott, és az 
„Ész-kerék-forgás” című pro-
jektjük nyert. Tavaly novem-
ber óta mintegy 60 órányi fog-
lalkozást, kirándulásokat és 
egyéb programokat szervez-
tek.

A kézműves foglalkozásokon 
elkészült alkotásokból kiállítást 
rendeztek a madarak és fák nap-
ján, amelyet Horváth Miklósné in-
tézményvezető-helyettes nyitott 
meg. Úgy fogalmazott, az elmúlt 
néhány hét a „kerekség” jegyé-
ben zajlott, amely téma megha-
tározta az együtt töltött időt, a 

kirándulásokat és a foglalkozáso-
kat. A kiállított alkotások között 
körmönfonás, színes kereplő, fo-
nott napocska és csigavonalas 
díszítésű virágedény is helyet 
kaptak. A diákok boldogan új-
ságolták, hogy a kreációkat saját 
kezűleg – egy kis tanári segítség-
gel – készítették. A kiállításmeg-
nyitót követően, a projekt kere-
tében, a Körös-Maros Nemzeti 
Park munkatársai tartottak inter-
aktív előadást a Szentes környé-
kén élő madárvilágról, és a ter-
mészet körforgásáról. A projekt 
ötletgazdája Oroszné Rónyai Éva 

tanítónő volt, aki kollégáival kö-
zösen írta meg a pályázatot. A 
kisiskolások 10 fős környezeti és 
technikai műhelyekben alkot-
tak, tanultak, valamint élmény-
dús kirándulásokon vettek részt. 
A legjobban a kétnapos buda-
pesti kiruccanást élvezték – tud-
tuk meg Oroszné Rónyai Évá-
tól, aki elmondta, a gyerekekkel 
egy gyermekopera előadást te-
kintettek meg az Állami Opera-
házban, amellett, hogy a Magyar 
Természettudományi Múzeum-
ba, a Csodák Palotájába, a Mar-
gitszigetre és az Országházba is 

ellátogattak. – A 9-10 éves diá-
kok fogékonyak a világ dolgaira, 
széles látókörrel rendelkeznek. 
Megismertettük velük Szentes 
és környékének élővilágát, min-
den arról szólt, hogy hol a he-
lyünk a világban. Becsüld a múl-
tat, légy aktív részese, és építsd 
a jövőt azzal, hogy vigyázol rá 
– ez volt a mottónk – fogalma-
zott Oroszné Rónyai Éva, hoz-
zátéve, hogy sokat tanult a di-
ákok gondolkodásáról, ezáltal 
maga is gyarapodott. A Szent Er-
zsébet-iskola nebulói és kísérőik 
kerékpárral látogattak el a szeg-
vári szélmalomhoz, amely, mint 
megtudtuk, hasonlóan izgalmas 
program volt gyerekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt. 

K e r e k  e g é s z

Első alkalommal osztották 
ki az Év Gyára verseny nyerte-
seinek járó díjakat május 13-
án, a Legrand Zrt. A legjobb 
menedzsment folyamatok ka-
tegóriagyőztese lett és kiér-
demelte a zsűri Társadalmi 
felelősségvállalás különdíját 
is. A díjátadó gálán a vállalat 
nevében Károlyi László vezér-
igazgató vette át a két okleve-
let és az emlékplakettet.

A Profession Publishing Hun-
gary Kiadó által – két forduló-
ban – kiírt, Magyarországon 
hiánypótlónak tekinthető pá-
lyázatán 3 méretnagyságban, 7 

kategóriában összesen 51 pá-
lyázó versenymunkáját bírálta 
el a szakmai zsűri. A beküldött 
pályamunkákat 75 százalékban 
objektív adatokra, 25 százalék-
ban személyes benyomásokra 
támaszkodva a Process Solution 
csapata értékelte. Nem vol-
tak könnyű helyzetben, hiszen 
szektortól függetlenül a teljes 
hazai gyártóipar összemérését 
kellett a pályázati rendszerben 
megvalósítaniuk. A rövid listára 
került cégek személyes auditá-
lását követően a 13 fős szakmai 
grémium hozta meg a döntést.

A Legrand Zrt. pályázati anya-

ga alapján 3 kategóriában (leg-
jobb menedzsment folyamatok, 
termelés és dolgozói elégedett-
ség) is bekerült a rövid listán 

szereplők közé, ami egészen ki-
emelkedő eredmény. A díjak át-
adásánál méltatták a vállalat 
eddig elért eredményeit, újí-
tó gondolatait és folyamatait. 
A legjobb menedzsment folya-
matok kategóriagyőzelme azt 
bizonyítja a cég számára, hogy 
céljaik teljesítését támogató 
és innovatív vezetési szemlé-
let mellett jó irányból közelítik 
meg. 

A pályázati kiírásban nem 
szerepelt a társadalmi szerep-
vállalás, mint külön kategória, 
de a zsűri egyöntetű döntése 
alapján különdíjat ítéltek meg 
a Legrand Zrt.-nek ezen a terü-
leten bemutatott tevékenysé-
géért.

Legrand a legjobb gyárak között
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Csepeli Dóra

A tengerentúlon és ha-
zánkban is hatalmas népsze-
rűségnek örvend Jojo Moyes 
2012-es regényének elragadó 
története, mely hamarosan a 
filmvásznakon is megeleve-
nedik. A filmadaptáció június 
3-án (hazánkban június 16-án) 
kerül a mozikba olyan sztárok 
főszereplésével, mint Emilia 
Clarke, Sam Claflin, Matthew 
Lewis és Jenna Coleman.

Ami magát a történetet ille-
ti, a film középpontjában egy 
csendes kisvárosban élő élet-
vidám és optimista lány, Loui-
sa áll, aki már-már tökéletesnek 
érzi az életét: hatalmas család és 
jóképű vőlegény veszi körül és 
a kávéházi munkájával is elége-
dett. Egy nap azonban a feje te-

tejére áll minden, a lány elveszí-
ti munkáját, így sürgősen új állás 
után kell néznie.

Végső megoldásként a har-
mincas évei közepén járó Will 
mellett vállal állást, aki egy ko-
rábbi motorbaleset következté-
ben lebénult. Imádott barátnője, 
munkája és kedvelt időtöltése-
inek elvesztése mogorvává, re-
ményvesztetté és lehangolttá 
tette. Louisa megjelenése pe-
dig koránt sincs az ínyére. Idő-
vel azonban megbarátkoznak, a 
szoros barátságból pedig szere-
lem szövődik...

„Alig maradt valami, ami bol-
doggá tesz, de te azzá teszel.”

Ez az egyszerű mondat áll a 
könyv hátlapjáról leválasztha-
tó könyvjelzőn. A könyv sem-
miképp sem sorolható a vidám, 
könnyed esti olvasmányok közé. 

Viszont rengeteg mély, elgon-
dolkodtató kérdést vet fel. Egy-
szerre varázslatos és szívszorító.

Aki már olvasta, egy igazán 
gyönyörű, varázslatos, és szív-
szorító könyvnek tartja.

Jojo Moyes: Mielőtt megismertelekOlvasni jó!

– 12 éve jógázom, 6 éve okta-
tok gyerekjógát. Ezt egészítet-
tem ki később a kismama és a 
baba-mama jóga oktatásával. A 
mozgásforma segítségével nem-
csak fizikailag tarthatjuk magun-
kat kondícióban, hanem men-
tális egészségünkre is jótékony 
hatással van. 

– Milyen hatással van a jóga a 
babára?

A jógának hosszú távú ha-
tásai vannak. A kismama jógá-
nál főként a szülésre készülünk 
fel, a baba-mama jógán pedig 
egy örömteli kapcsolódás ala-

kul ki a kicsi és az édesanya kö-
zött. Egy olyan játékos foglalko-
zás, amelyből nagyon sokat tud 
tanulni mind a mama, mind a 
baba. Amíg nem tud beszélni a 
gyermek, az arcán vetülnek ki az 
érzései. Ebből a kommunikáció-
ból sokat tanul az anya, kellően 
rá tud hangolódni a babára, ami 
a kettejük közti kapcsolatot, kö-
tődést erősíti. A játékban is jól le-
het ezt a kötődést gyakorolni és 
erősíteni. Később is a játék lesz a 
legjobb kapcsolódási forma az 
anya és a gyermeke között, amit 
sajnos sokan elfelejtenek. A mi-

nőségi együttlétnek ez az alap-
ja, és a gyermek erre fog emlé-
kezni, még akár felnőtt korában 
is, hogy milyen jókat játszottunk 
együtt. 

– Milyen részekből áll az egy 
órás foglalkozás?

– Ráhangolódással indítjuk 
az órát, amelyet az ÓM zenge-
tésével kezdünk, ez a jógának 
a hangja. Ez egy megnyugta-
tó hang a babának. Az, aki már 
a pocakban is ÓM-ozott, tudja, 
hogy mi fog következni. Így ő is 
könnyen ráhangolódik a játékos 
órára. Ezután beiktatunk egy rö-
vid babamasszázst. Majd egy kis 
mozgatás következik, ezen ke-
resztül ingereket adunk a babák-
nak, mondókák formájában is. 
A picik ezt kifejezetten szeretik, 
mosolygás, kuncogás jelzi, hogy 
jól érzik magukat. Ezt 10-15 per-
cig végezzük, majd átmozgat-
juk az édesanyákat. Ez alatt is 
folyamatos kapcsolatban ma-
radnak a gyermekükkel, simoga-
tás, kukucs játék formájában. Ezt 
a mozgást is a babához illeszt-
jük, folyamatosan figyeljük őket, 
és közbe iktatunk még egy-egy 
mondókát, körjátékot, hogy a 
baba figyelmét lekössük. Arra 
kell vigyázni, hogy 20 percnél to-
vább ne foglalkozzunk vele in-
tenzíven, mert megterheljük az 
idegrendszerét. Otthon is ezt ja-
vaslom az édesanyáknak. Napi 
20 percben mondókázzanak, 
ringassák, forgassák a gyerme-

küket. Ezek nagyon jó ingerek a 
baba számára, segítik a mozgás-
fejlődését, az idegrendszer fejlő-
dését, ez az alapja a tanulásnak. 
Később könnyebben tudja majd 
összpontosítani a figyelmét pél-
dául az iskolában. 

Az óra végén azért a mamák-
ra is jut idő, nyújtó gyakorlatok, 
meditáció formájában. Nagyon 
fontos, hogy a kismama egész 
nap a karjában tartja a gyerme-
két, bezárja a mellkasát. Ennek 
ellensúlyozására sok olyan gya-
korlatot végzünk, ami a helyes 
testtartásra irányul. A nyak, váll, 
hát jóga gyakorlatok segítenek 
abban, hogy az anya megnyúj-
tóztassa ezt a területet, és ezzel 
párhuzamosan erősítse is azt. 
Jobban bírja majd a baba test-
súlyát, a mindennapos terhe-
lést. Ez a mellkas nyitás elősegí-
ti azt is, hogy nyitottabb legyen 
a világra. 

– Mi nagyon jól érezzük ma-
gunkat a kisfiammal, Gergővel 
ezeken az órákon, de az oktató 
hogy érzi magát?

– Nagyon szeretem ezeket a 
foglalkozásokat. A baba jóga 
óra különösen csodálatos do-
log, irigykednek is azok a kolle-
gáim, akiknek nincs ilyen vég-
zettségük. Nagyon szeretem a 
gyerekeket, és szeretek velük 
mozogni, játszani. Ilyenkor az 
emberben megmozdul a gyer-
meki énje. A játék végig kell, 
hogy kísérjen minket, mert ak-
kor biztos, hogy felszabadultak 
tudunk maradni egész életünk 
során.

B é b i  Ó M

Palicska Irén

A baba-mama jóga hatékony testedzés az anyukák számára, 
s emellett remek alkalom a készségfejlesztésre, játékra, arra, 
hogy a babák és a mamák tartalmas minőségi időt töltsenek 
együtt. Szentesen is lehetőség van erre a különleges mozgás-
formára az Eszenczy Jóga Stúdióban. Berényi Zsuzsi jóga okta-
tó kedd délelőttönként várja a kikapcsolódásra vágyó mamá-
kat és babáikat.
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Palicska Irén

Napok óta nagy az izgalom kis családunk-
ban.  Első fellépésünkre készültünk ugyan-
is Gergővel. Május 19-20-án rendezték meg 
a Születés Hete Fesztivált Szentesen a me-
gyeházán. Maminbaba oktatónk, Szabó Rita 
Zsuzsa is felkérést kapott, hogy tartson egy 
rövid előadást és bemutatót, milyen is a hor-
dozós latin fitness? Hét baba-mama páros 
jelentkezett, köztük én is, hogy megmutas-
suk latin tánctudásunkat, de leginkább azt, 
hogy milyen kitűnő a hangulat az órákon. 
Lehet, hogy Gergő nem díjazta az exhibicio-
nizmusomat, de egyelőre ő még az anyja hó-
bortjainak passzív elszenvedője. Vendége-
ket is hívtam a közönség soraiba, a férjemet 
és a barátnőmet. Egy nőtől még elvárható, 
hogy érdeklődik egy ilyen esemény iránt, de 
a párom 28 év után is tud még meglepetés-
sel szolgálni. Elsőre igent mondott, persze, a 
fiáról volt szó. Külön erre az alkalomra ren-
deltem magamnak Maminbabás pólót is, 
szép narancssárgát, felirattal az elején. 

Csütörtök délután időben elindultunk ott-
honról, le ne késsük az első fellépésünket. 
Átöltözés, kis játék a nagy izgalmak leveze-
tésére – a szervezők külön játszó szobát ren-
deztek be a gyerekeknek a rendezvény ide-
jére, a mamiknak pelenkázó és szoptató 
sarokkal – majd jött Rita, és felkötötte a há-
tamra Gergőt. Egy nagyon kényelmes Ma-
raya hordozóban táncolunk már hetek óta a 
fiammal, meg se érzem a kilenc kilóját. De-
cember óta már illendő lett volna megtanul-
nom a csatos hordozó felkötését, de még 
midig segítségre szorulok. 

A fellépésünk előtt előadás hangzott el 
a vetélésről és a koraszülésről, amely ki-
csit hosszúra nyúlt, vagy már eleve késett a 

program, nem tudom, de félórás késéssel áll-
hattunk a színpadra. Kerestem a férjem, de 
nem láttam. Gondoltam, hogy nem hallgat-

ja végig a vetélés kockázatait, vagy ha beül, 
rosszul lesz, és elájul. Nem izgultam, orvos 
végül is volt a közelben. Újabb meglepetés 
28 év után, életem párja mégis meghallgatta 

az előadást, csak nem néztem jól körbe a te-
remben. Még érdekesnek is találta, csak né-
hány perce ment ki kiszelőztetni a fejét. 

Már két hete gyakoroljuk Maminbaba 
órán azt a 12 perces összeállítást, amivel a 
bemutatóra készülünk. Mindenki nagyon 
ügyes, az egyéves Zsófi anyukája, Bea még 
versenytáncos múlttal is rendelkezik. Nekem 
sincs bot lábam (azt hiszem), sőt én is jár-
tam társastáncra, csak kicsit nehezen megy 
a koreográfiák betanulása. Többet kellene 
gyakorolni. Ritán persze nem múlott, min-
denkihez eljuttatta a videót az otthoni gya-
korláshoz. 

Szóval, kicsit izgultam, nem akartam bé-
názni, és Gergőt se leégetni, nehogy szé-
gyenkeznie kelljen ügyetlen mamija miatt. 
Rita bíztatott, az a jó, ha nem minden tökéle-
tes, mert így életszerű, és az anyukák is köny-
nyebben csatlakoznak. Gergő kezdett nyű-
gösködni, pedig evett, aludt, de lehet, hogy 
nem eleget. Vagy a várakozás viselte meg. 
Cumit nem akartam a szájába adni, mégse 
így álljunk színpadra. Egyik babatársa, Dori-
na se aludt eleget, nála is be kellett vetni a 
varázs-eszközt. Így én is felbátorodtam, jö-
hetett a cumi. Gergő meg is nyugodott, 10 
perc után már csak halk nyöszörgés, jól eső 
dünnyögés hallatszott a hordozóból. Rita 
mondott néhány szót a Maminbaba jóté-
kony hatásairól, és elkezdődött a várva várt 
produkciónk. Nagyon jól éreztem magam, a 
gyerek is elaludt tánc közben, és nem is ron-
tottam sokat. Apa pedig büszkén és elége-
detten figyelt minket a közönség soraiból.

Baba a fedélzeten - a rovat támogatója a Babasziget

C u m i v a l  a  s z í n p a d o n

Heti menü
május 30-június 3.

Hétfő
A menü: Tárkonyos krump-
lileves
Csülökpörkölt, tészta
B menü: Lebbencsleves, Rántott kacsa-
máj, finomfőzelék

Kedd
A menü: Marhahúsleves, Párolt marha-
hús, sós burgonya, paradicsommártás
B menü: Minestrone, Zöldséges-csirkés 
rakott tészta

Szerda
A menü: Száraz bableves, Kolozsvári 
rakott káposzta

B menü: Sajtos fokhagy-
makrém leves, Holstein 
csirkemell, spenót

Csütörtök
A menü: Pirított tarhonyaleves, Kapros 
túróval töltött karaj, burgonyapüré
B menü: Karfiolleves, gombapapri-
kás, tészta

Péntek
A menü: Grízgaluska leves, Sertés va-
dászraguban, párolt rizs
B menü: Brokkoli krém leves, Rántott 
csirkecomb, meggyszósz

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

BABASZIGET
Mi értünk a babák nyelvén!

Szentes, Somogyi Béla u. 2/a.
Tel.: 63/785-140

www.babycentershop.hu

Péntek (május 27.)
13:00, 15:30 3D Warcraft: A kezdetek
18:00 3D X-Men – Apokalipszis
20:30 Rendes fickók
Szombat (május 28.)
11:00 3D Angry Birds - A film
13:00, 20:30 3D Warcraft: A kezdetek
15:30 3D X-Men – Apokalipszis
18:00 Rendes fickók
Vasárnap (május 29.)
11:00 3D Angry Birds - A film
13:00, 15:30 3D Warcraft: A kezdetek
18:00 3D X-Men – Apokalipszis
20:30 Rendes fickók
Hétfő (május 30.)
13:00, 20:30 3D Warcraft: A kezdetek

15:30 3D X-Men – Apokalipszis
18:00 Rendes fickók
Kedd (május 31.)
13:00, 17:45 3D Warcraft: A kezdetek
15:30 Rendes fickók
20:15 3D X-Men - Apokalipszis
Szerda (június 1.)
13:00, 20:30 3D Warcraft: A kezdetek
15:30 3D X-Men – Apokalipszis
18:00 Rendes fickók
Csütörtök (június 2.)
15:45, 20:15 3D Alice Tükörországban
18:00 3D Warcraft: A kezdetek
Péntek (június 3.)
15:45, 20:15 3D Alice Tükörországban
18:00 3D Warcraft: A kezdetek

Moziműsor
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Csepeli Dóra

A magyar nyelvet nem sokan 
beszélik, így nem árt egy gyors 
nyelvlecke, hogy jól sikerüljön 
a horvátországi nyarlás.

Szükség lehet a nyelvtudásra 
akár egy autópályai ellenőrzés 
során vagy a fizető kapuknál, de 
ugyanilyen fontos pár alap szó 
ismerete egy bolti vásárlás vagy 
éttermi vacsora alkalmával is. El 
tudjuk képelni a szituációt, ami-
kor egy gyönyörű külföldi étte-
remben ülünk, fantasztikus ki-
látással, halk zeneszóval és… 
vaskos idegen nyelvű étlappal. 
Egy árva szót nem értesz belő-
le, hiszen magyar fordítás se-
hol sem található, így zavarodat 
leplezve próbálod kibogarászni, 
melyik étel mit takarhat, végül 
találomra választasz egyet.

Mikor kihozzák a vacsorádat, 
realizálod, milyen jó lett volna 
megtanulni a gyümölcsök és az 
állatok neveit, mert a mogyo-
róöntetes kagylóval csak annyi a 
gond, hogy a mogyoróra allergi-
ás vagy, a kagylót pedig nem bí-
rod megenni.

Ilyen és hasonló helyzetek el-
kerülése végett összegyűjtöttük 
a legfontosabb szavakat – téma-
körök szerint.

Gépkocsihoz:
Autó – auto (áuto)
Autómentő – vučna služba 

(vúcsná szluzsbá)
Autópálya – autocesta (áuto-

cesztá)
Benzin – benzin
Benzinkút – benzinska pumpa 

(benzinszká pumpá)
Fizető parkoló – naplatno par-

kiranje (náplátno párkiránye)
Forgalmi engedély – promet-

na dozvola (prometná dozvolá)
Határ – granica (gránicá)
Jogosítvány – vozačka dozvo-

la (vozácská dozvolá)
Láthatósági mellény – vidljivi 

prsluk (vidljivi prszluk)
Mentő – hitna pomoć (hitná 

pomocs)
Parkolás – parkiranje, parking 

(párkiránye, párking) 
Parkoló hely – parkiralište 

(párkiráliste)
Rendőr – policajac (policájác)
Rendőrség – policija (policijá)
Személyi igazolvány – osobna 

karta (oszobná kártá)
Út – cesta (cesztá)
Út díj (Fizetős út) – cestarina 

(cesztáriná)
Útlevél – putovnica (putovni-

cá)

Valutaváltó – mjenjačnica 
(mjenyácsnicá)

Irányok:
Balra – ljevo
Előre – napred (nápred)
Fel – gore 
Hátra – nazad (názád)
Ide – ovdje (óvgye)
Itt – tu (tú)
Jobbra – desno (deszno)
Le - dolje
Oda, ott – tamo (támo)
Köszönések:
Jó estét – dobra večer (dobrá 

vecser)
Jó napot – dobar dan (dobár 

dán) 
Jó reggelt – dobro jutro 
Jó utat – sretan put (szretán pút)
Kérek – molim
Köszönöm – hvala (hválá)
Köszönöm szépen – hvala lije-

po (hválá lijepo)
Örülök – drago mi je (drágo 

mi je)
Szia – bok
Viszontlátásra – Doviđenja 

(dovidzsenyá)
Étteremben:
Ár – cijena (cijená) 
Asztal – stol (sztol)
Báránysült – janjetina (jánye-

tiná) 

Csirke hús – piletina (piletiná)
Desszert – desert
Drága – skupo (szkúpo)
Étlap – jelovnik
Étterem – restoran, gostionica 

(resztorán, gosztionicá)
Fagyi – sladoled (szládoled)
Finom – fino
Fizetnék – platio bih (plátio 

bih)
Fizetni szeretnék – molim vas 

da platim (molim vász dá plátim)
Hal – riba (ribá)
Hamburger – hamburger 

(hámburger)
Hely – mjesto (mjeszto)
Hús – meso (meszo)
Jó - dobro 
Kérek – molim
Kérek még – molim još (mo-

lim jos)
Kevés – malo (málo)
Kuna – kuna (kuná)
Leves – juha (juhá)
Mennyibe kerül – koliko košta 

(koliko kostá)
Nem kérek - ne želim (ne zse-

lim)
Olcsó – jeftino
Pizza – pica (picá) 
Sertés hús – svinjetina (szvi-

nyetiná)
Sok – puno
Szék – stolica (sztolicá)
Tea – čaj (csáj)
Tintahal – lignje (lignye)
Visszajáró – kusur (kuszur)

A Trendi támogatója a Discos Tours

Nyelvi  elsősegélyTrendi

Majzik Attila

Tudományos munkájáért ismer-
ték el oklevéllel a szentesi kórház 
egyik szakdolgozóját. A Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István Kór-
ház Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Osztályán gyógytornász-
ként dolgozó Albert Tünde 2015-
ös Szakdolgozói Konferencián az 
intenzív osztályos fizioterápiáról 
tartott előadásáért kapta meg a 
kórház elismerő oklevelét.

– Megtisztelő volt, hogy szakmai-
lag magas szintűnek találták az előa-
dásom, ez nagyon jól esett – mondta 
el lapunknak Albert Tünde, aki az el-
ismerést egyben motivációnak is te-
kinti, hogy tovább képezze magát.

– A főiskolai képzés nem tartalma-
zott intenzív osztályos gyakorlatot, így 
szakmailag nagy kihívást jelentett szá-
momra a betanulás időszaka. Az előa-
dásomra való készülés során azonban 
kedvet kaptam a súlyos állapotú bete-
gek gyógytornájával foglalkozó poszt-
graduális képzés elvégzésére.

Albert Tünde lapunknak elárulta, 
nagyon megszerette az itteni közös-
séget, jól érzi magát a szentesi kór-
házban. – Családias a közösség, az 
emberek is közvetlenebbek, mit egy 
nagyvárosi kórházban és a szakmai 
színvonal is egészen kiemelkedő. Igazi 
csapatmunka folyik az Aneszteziológi-
ai és Intenzív Terápiás Osztályon, ami 
részének érzem már én is magam.

Szakdolgozók elismerése

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

Eddigi ismereteink szerint 
Móricz Zsigmond, korának legis-
mertebb írója négy alkalommal 
került közvetlen kapcsolatba vá-
rosunkkal. Az első „érintkezés” 
szomorú és igen szégyentel-
jes eseményhez kötődött. A je-
les írót 1931 első felében rend-
kívül komoly támadások érték, 
amelynek Csongrád vármegye 
és székhelye, Szentes is részesé-
vé vált. Móriczot nem keveseb-
bel vádolták, minthogy elárulta 
a magyar nemzetet és a nemzeti 
kultúrát, megtagadta a magyar-
ságot! Az országossá duzzadt 
kultúrbotrány elindítója Zemp-
lén Vármegye Közgyűlése volt, 
amely 1931. március végén el-
marasztaló határozatot foga-
dott el, és körlevél útján hason-
ló állásfoglalásra szólította fel a 
vármegyéket. Csongrád várme-
gye vezető testületei április fo-
lyamán tárgyalták az ügyet, igen 
heves viták közepette. A képvi-
selők többsége gyalázkodó mó-
don elítélték az írót, s csak néhá-
nyan keltek védelmére, köztük 
Böszörményi Jenő és Gilicze An-
tal szentesi református lelkészek, 
valamint Piroska János csong-
rádi festőművész, későbbi pol-
gármester. Végül 46:22 szavaza-
ti aránnyal elfogadták Zemplén 
vármegye elmarasztaló kezde-
ményezését. (Az ügy részleteiről 

a Szentesi Élet 2006. április-má-
jus folyamán ötrészes cikksoro-
zatot közölt.)

A második „érintkezés” 1935. 
október közepén történt, amikor 
Móricz háromnapos tanulmány-
útra érkezett Szentesre. Az egyik 
budapesti lap megbízásából lá-
togatott városunkba, hogy köz-
vetlen tapasztalást szerezhessen 
a települést ért elemi csapások 
következményeiről. Tudni kell, 
hogy a szélsőséges időjárás vál-
ságos helyzetet idézett elő Szen-
tesen. A május végén bekövetke-
zett fagy, az egész határt letaroló 
jégverés, majd az utána követke-

ző, s az év legnagyobb részében 
eltartó szárazság évek óta nem 
látott rossz termést eredménye-
zett. Nehéz időket átélt kemény 
férfiak sírva beszéltek a pusztu-
lásról: 2115 gazda szenvedett 
2/3-nál nagyobb kárt. Az élel-
mezési nehézségek szinte a vá-
ros valamennyi lakosát érintet-
ték. A felállított ínségkonyhákat 
1100-an vették igénybe; az ín-
ségsegélyben részesülő csalá-
dok száma meghaladta a 2500-
at, családtagokkal együtt a 7800 
főt. Móricz a Szentesen szer-
zett tapasztalatait nemcsak le-
írta, hanem a Magyar Rádióban 

élő előadásban is elmondta: „Az 
Alföld medencéjében – Szente-
si körkép” címmel. (Erről az útjá-
ról a Szentesi Élet 2005 októbe-
rében emlékezett meg.)

Második szentesi látogatá-
sa szorosan összefüggött a fenti 
eseményekkel. Az előzmények-
hez tartozik, hogy dr. Lakos Ist-
ván főjegyző kezdeményezésére 
a Szentesi Kultúr Egyesület nyo-
morenyhítő jótékonysági estet 
hirdetett, megnyerve ehhez Mó-
ricz Zsigmondot és a vitéz Bán-
ky Róbert által vezetett Magyar 
Komédia Kamara színtársulatát. 
A helyi lapok hírül adták, hogy 
1936. május 2-án és 3-án a Tóth 
József Színházban bemutatják 
Móricz Zsigmond „Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül” című darab-
ját, amelynek a női főszerepét 
az író leánya, Móricz Lili alakít-
ja. Városunkba érkezik a színda-
rab szerzője is, és részt vesz az 
előadásokon. A tudósító hozzá-
tette még, hogy: „Ez a mai és hol-
napi előadás a szentesi ínsége-
sek javára van rendezve. A kiváló 
írót és leányát ebből az alkalom-
ból a szív nemes sugallata hozza 
Szentesre. A kiváló író, aki az ősz 
folyamán itt járt nálunk, megis-
merte és megszerette a sanyarú-
ságában is oly nagyszerű Szen-
test, amiről a rádióban tartott 
gyönyörű előadásában tett ta-
núságot.” (Folytatjuk)

80 éve történt: Móricz Zsigmond Szentesen (I.)

„A szív nemes sugallata hozza Szentesre”

Koszta József Múzeum 
Május 27-28. Régészet Napja című 

rendezvény.
Szentes Városi Úszó Club
Május 28-29. XX. „Óvodától az Olim-

piáig“ Szentes város nemzetközi úszó-
versenye a Mars Magyarország Ván-
dorserlegéért. Helyszín: Szentesi 
Üdülőközpont. 

Városi Könyvtár
Május 28-án, szombaton 15 órakor a 

Rokonlelkek címmel Elisabeta Veress Pi-
etrar romániai, festőművész és a Kapocs 
Kistérségi Kulturális Közhasznú Egye-
sület alkotóinak közös kiállítása nyílik. 
Megtekinthető június 16-ig.

Május 31-én, kedden 18 órakor 
Az ókori olimpiák című előadás lesz. 
Előadó: Poszler György tanár.

Művelődési és Ifjúsági Ház
Május 30-án, hétfőn 19 órakor Gesz-

tesi Alexandra (ének) és Majtényi And-
rás (zongora) könnyűzene-jazz hangver-
senye lesz látható.

Közreműködik: Mari Dorottya (ének, 
hegedű)

A belépés ingyenes! A fellépők az ön-
kéntes adományokból az Esély A Mo-
solyra Alapítvány rászoruló gyermeke-
it támogatják

Június 2-án, csütörtökön 19-21 óráig 
a Korok és alkotások az irodalomban kö-
vetkező előadásán George Orwell: 1984 
című regényéről beszélgethetnek az 
előadóval. Előadó: Poszler György tanár 

Tokácsli Galéria
Június 2-án, csütörtökön 17 órakor A 

Szög-Art Művészeti Egyesület kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Dr. Tóth Atti-

la művészeti író. Közreműködik: Takács 
Gabriella fuvola.

A Szentesi Szívügy Klub összejövete-
le az ifjúsági házban június 1-jén 17 óra-
kor lesz. Előtte 16 órakor kirándulással 
kapcsolatos ügyek intézése. 17 órától 
Dr. Soós Beáta orvosnő előadását hall-
gatjuk.

Programajánló 

Móricz Zsigmond Szentesen (balról Zsoldos Elek földbirtokos, 
középen Stammer Béla árvaszéki elnök)

Szentes Város Önkormányzata közvélemény kutatást folytat az 
önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához. Sze-
retnénk, ha település jövőbeni fejlesztésének megalapozásában 
Önök is szerepet kapnának, és elmondanák véleményüket, gondo-
lataikat. Közreműködésüket és válaszaikat előre is köszönjük!

A kérdőívet a www.szentes.hu oldalon találhatják meg.

Zöld városért

Menü május 30-június 03.
Hétfő – Burgonyagombóc leves
A menü: Sült csirkecomb, rizibizi,

 joghurtos zöldségcsík 
B menü: Csirkemáj pirítva, 

főtt burgonya, csemege uborka
Kedd – Csontleves

A menü: Főtt hússzelet, 
röszti burgonya, paradicsommártás

B menü: Pirított burgonya, 
töltött cukkini

Szerda – Brokkolikrém leves
A menü: Harcsapaprikás, nokedli, 

uborkasaláta
B menü: Csirkemell párolt rizs, 

vegyes zöldségköret,
Csütörtök – Zöldbab leves
A menü: Burgonyafőzelék, 

Pulykamell roston,
B menü: Milánói sertésborda

Péntek – Székelygulyás
A menü: Mákosguba, Vaníliasodó, alma

B menü: Fűszeres piskótában karaj, 
petrezselymes burgonya

Ár: A menü: 665 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha
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Múlt heti nyertesünk: Varga Róbert 
(Nagyhegy 352/A). Nyereményét (hekk 
sült krumplival) a Kárász Büfében veheti 
át. Ezen a héten a Szentesi Moziba nyer-
hetnek belépőt. 

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. Vera Peiffer angol hipnote-
rapeota, pszichoanalitikus gondolatának 
második része (zárt betűk: L, S). 14. Könnyű 
viseletű szandál. 15. Pózna, pillér. 16. Ke-
ramitdarab. 17. Élelmezők. 19. Egyhangúság. 
21. Háziszárnyasok. 22. Perui és osztrák gép-

kocsik jelzése. 24. …dó, éltető. 25. Hajnali 
időpont. 27. Az olasz fővárosba való. 29. Jaj-
veszékelők. 35. Somfordál, lábatlankodik. 37. 
Kiütés jele. 38. Lejjebb tesz. 39. A játékvezető 
is használja. 41. A paleozoikumban. 42. Átjá-
ró. 43. Rénium vegyjele. 44. Somogy megyei 
település. 46. Stimulánsa. 47. Lángol. 49. Tur-
ku határai. 51. Ja… - kávémárka. 53. Visszafe-
lé: a rá következő napi. 54. Razziarészlet. 56. 
Villanyt kapcsoló. 59. Szállíthat. 61. Rühben 
szenvedőt. 63. Ide. 64. Konyhakerti növény. 
66. Forma, termet. 69. Vágószerszám.

Függőleges: 1. Gordonkás harlekin. 2. 
Prés. 3. Névelővel: ránc. 4. Tudós, felfedező. 
5. Kossuth-díjas táncos, koreográfus (Imre). 

6. Melegség. 7. Fővárosi egyetem. 8. Növény 
része. 9. Kőpult része! 10. Der… - becsüle-
tes személy. 11. Olimpiai bajnok labdarúgó 
(1964., József ). 12. Spanyol, román és thai-
földi gépkocsik jelzése. 13. Gyümölcsözte-
tők.15. Gyümölcsöztetők. 18. Környezettan. 
20. Valamiféle, bizonyos. 22. Fényes királyi 
udvar. 23. Kevert brossa! 26. Hozzászoktak. 
28. Arra a helyre csukta. 29. Kutrica. 30. Éjsza-
kai mulató. 31. Kifejletlen. 32. Ghána határai! 
33. Testkép. 34. A szabadba. 36. História, tör-
ténet. 37. Építőanyag. 38. Az idézet első ré-
sze (zárt betűk: Z,T,N,E,N). 40. Egres. 42. Gyó-
gyítja, ápolja. 45. Középen szakad! 48. …era 
– kerti virág. 50. Túra. 52. Fűszer- és gyógy-
növény. 55. Részben pislákol! 57. Oxigén és 
rénium vegyjele. 58. Páratlan ókuti! 60. Vég-
telen hant! 62. Fél hócipő! 65. Üres bon. 67. 
Tévémárka. 68. Arrafele!

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Idén ünnepli fennállásának 135. évfor-
dulóját a Magyar Vöröskereszt. A szerve-
zet világnapja tiszteletére a Magyar Vö-
röskereszt Csongrád megyei szervezete 
ünnepséget szervezett, ahol elismerése-
ket is átadtak.

Az ünnepségen beszédében Sasvári Krisz-
tina, a Magyar Vöröskereszt Csongrád me-
gyei igazgatója többek között arról beszélt, 
hogy már 135 éve végeznek segítő munkát a 
Magyarországi Vöröskereszt tagjai, valamint 
kiemelte, a közel másfél évszázad során szá-
mos kihívásnak felelt meg a folyamatosan 
fejlődő humanitárius szervezet.

Sasvári Krisztina beszéde után elismerése-
ket adott át, megköszönve a szervezetet se-
gítők munkáját.

Idén a Vöröskeresztes Munkáért Gyé-
mánt fokozatát Dr. Molnár Gyula vehette át, 
aki már 54 éve tagja a Magyar Vöröskereszt-

nek. A kitüntetés Arany fokozatát Kárpáti La-
jos, Ezüst fokozatát Lovas Józsefné, Bronz 
fokozatát Gubisi József és Huszákné Kiss Ilo-
na vehette át, míg Török Tibor a Vöröskeresz-
tes Munkáért Dicsérő Oklevélben, Szilágyi 
Hanga, az Ifjúsági Vöröskeresztes Munkáért 
Elismerő Oklevélben, Agócs Lászlóné pedig 
a Csongrád megyei Vöröskereszt igazgatója 

Dicsérő Oklevelében részesült.
Az Év médiatámogatója címben a Rádió 

451 részesült.
– A Rádió451 csapata továbbra is elkö-

telezett, lokálpatrióta felfogással dolgozik. 
Igyekszünk nemes ügyek mellé állni. A Ma-
gyar Vöröskereszt fontos küldetést tölt be, 
megbízható, biztos támasz minden rászo-
ruló számára, így mint a helyi média egyik 
szereplője, kötelességüknek érezzük, hogy 
a tőlünk elvárhatót mi is megtegyük a jó cél 
érdekében. A Magyar Vöröskereszt minden 
munkatársa elhivatott, ez még nagyobb biz-
tonságot ad abban, hogy segítségünk min-
dig a legjobb célt szolgálja. Köszönjük az 
elismerést, örömmel, büszkén dolgozunk 
velük a jövőben is és csak remélni tudjuk, 
hogy egyre több támogatója lesz a szerve-
zetnek – nyilatkozta Muhari Márton a Rá-
dió451 ügyvezetője.

Elismerések: az Év Médiatámogatója a Rádió 451

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: június 06-12.
Hétfő: Gyümölcsleves

A menü: Bácskai rizses hús
B menü: Harcsapaprikás, tésztaköret

C menü: Szezámmagos rántott 
sertésszelet, petrezselymes rizs

Kedd: Daragaluskaleves
A menü: Zöldborsós sertésragu, 

szalonnás burgonyapüré
B menü: Sertésszelet jóasszonymódra, 

petrezselymes rizs 
C menü: Rántott csirkemell, 

szalonnás burgonyapüré
Szerda: Karfiol krémleves, pirított 

zsemlekockával
A menü: Csirkepörkölt, tészta köret,

B menü: Rakott burgonya
C menü: Rántott szárnyas máj, 

zöldséges rizs
Csütörtök: Húslevess

A menü: Főtt sertéshús, meggymártás
B menü: Rántott csirkecomb, tökfőzelék

C menü: Rántott csirkecomb, 
párolt zöldség

Péntek: Palóc gulyásleves
A menü: Gyümölcsrizs
B menü: Túrós csusza

C menü: Rántott csirkeszárny, 
majonézes burgonyasaláta

Szombat: Olasz zöldségleves, 
Töltött rántott szelet, 

petrezselymes burgonya
Vasárnap: Almaleves,

Bakonyi csirkemell, tésztaköret
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

Grillezett Camembert zöldségekkel
Könnyed, gyorsan elkészíthető nyári vacsora. Amikor bará-

taim meglátogatnak, általában ezt készítem. A receptben felso-
rolt zöldségeket ízlés szerint lehet változtatni.  

1 camembert sajt, 20 dkg gomba, 10 dkg cukkíni, 2 szelet ba-
con

A camembertre feltekerjük a bacon szeleteket és zsiradék 
nélküli grillserpenyőbe tesszük. 2-3 percenként megfordítjuk, 
hogy a bacon és a sajt is barnára piruljon. A zöldségeket – jelen 
esetben a gombát és a cukkínit – felszeleteljük, majd a bacon-
ből kisült zsiradékon sütjük. A sütés közben többször forgassuk 
meg, hogy szépen megpiruljanak. Ízlés szerint ízesíthetjük, oly-
kor-olykor chilit is szeletelek bele, mert csípősen is nagyon fi-
nom! Jó étvágyat kíván:  Gál Bianka, központ

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 30-június 6. Dr. Weiss Patika Gyógyszertár (Szentes, Rá-
kóczi F.u 71.) 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: Jernei Csabának és 

Nagy Szilviának (Bocskai utca 2. 

2/4) Anna, Dinó Sándornak és 

Vecseri Anitának (Zrínyi utca 19.) 

Kamilla nevű gyermeke. 

Házasságot kötött: Jani Zsolt 

és Kulcsár Zita (Somogyi Béla 

utca 3. B. lph. 1/5), Bereczky Zsolt 

Lajos (Kökény utca 1.) és Sárkány 

Szilvia (Szarvas, Béke lakótelep 

3. C. lph. 4/14), Molnár Gábor 

(Deák Ferenc utca 77.) és Rekety-

tyés Julianna (Nádasdy utca 13.).

Elhunyt: Verbó Tiborné Balázs 

Mária (Kováts Károly u. 3.)

Családi

Küldöttgyűlést tartott a Csongrád Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara, illet-

ve kitüntetéseket adták át, melynek ré-

szeként szentesiek is elismerést vehettek 

át. A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ra Emlékplakettjét adományozták Horváth 

Istvánnak (PAAM Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft.). A küldöttgyűlésen átadták 

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara tagozati díjait is, Kereskedelemért 

Díjban részesült Hegedűs István, az Arany-

kalász Panzió Kft. alapítója.

Szentesieket 
tüntettek ki

Új burgonya 150-260 Ft/kg, új 
répa 150-250 Ft/csm, új gyökér 280 
Ft/csm, zeller 250 Ft/db, új karalá-
bé 150 Ft/db, fokhagyma 1500-2000 
Ft/kg, új fokhagyma 100 Ft/db, pet-
rezselyem 50-70 Ft/csomó, alma 
320 Ft/kg, hegyes erős paprika 80-
120 Ft/kg, fehér paprika 550 Ft/kg, 
karfiol 440 Ft/kg, paradicsom 350-
550 Ft/kg, vöröshagyma 200-250 Ft/
kg, tojás 30-35 Ft/db, zöldhagyma 
100-150 Ft, saláta 100-150 Ft/kg, eper 
800-1200 Ft/kg, spenót 800 Ft/kg, 
sóska 800 Ft/kg, lila hagyma 250 Ft/
kg, méz 1900-2500 Ft/kg, citrom 570 
Ft/kg, kínai kel 200 Ft/db, kapor 100 
Ft/csm, kígyóuborka 250-300 Ft/kg, 
gomba 550-700 Ft/kg, új tök 320 Ft/
kg, cukkini 320 Ft/kg, körte 520 Ft/kg.

PIAC

Kos
Dúl Önben a tenni akarás, a bizonyítási vágy, és persze új dolgokat akar 
kipróbálni. 
Bika
Ha van kifejezetten problémás kapcsolata, azt oldja meg ésszerűen, kez-
deményezzen beszélgetést, és rendezze a konfliktusokat!
Ikrek
Nincs igazán komoly oka az elégedetlenségre, sőt, inkább örüljön annak, 
hogy az elmúlt hetekben – összességében – jól alakultak a dolgai, és az 
eredmények sem maradtak el. 
Szűz
Ha akad olyasmi, amit most nem tud időhiány miatt megvalósítani, akkor 
is írja fel, mert ami késik, az nem múlik.
Rák
Munkájára, munkatársaival való nehézségekre van kihegyezve ennek a 
hétnek a feladata.

Oroszlán
Felelősséget vállalva, rendet téve jobban fogja érezni magát! A munkájá-
ban továbbra is minden rendben van, sikerek érkeznek.
Mérleg
Valamely régi terve megvalósításának is elérkezett az ideje, és most ne 
vacilláljon, hanem kapja össze magát és hozza létre a nagy művet.
Skorpió
Ne futamodjon meg a nehézségek elől, vállaljon fel nyugodtan olyan fel-
adatokat, melyekben eddig még nem szerzett tapasztalatot.
Nyilas
A sok munka mellett a magánéletét se hanyagolja el! Több emberi kap-
csolatában is szükségeltetik némi friss lendület.
Bak
Bármibe is vágja a fejszéjét most, azt könnyen sikerre viheti, sőt, akár tá-
mogatókat is talál a tervei megvalósításához. 
Vízöntő
Új, egyben érdekes feladatokat is kap, merje felvállalni az új dolgokat. 
Könnyen elképzelhető, hogy néhány túlórát is be kell vállalnia.
Halak
A hét első fele különösen alkalmas arra, hogy hivatalos vagy régóta húzó-
dó ügyeit elővegye és akár le is zárja.

Május 27-június 3.

HETI HOROSZKÓP
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Dr. Papp László Birkózó Spor-
tegyesület 2011 januárjában ala-

pították Dr. Kiss-Tóth Tihamér 
elnökletével. Az edzéseket Szen-

tesen és Csongrádon is végzik, 
Mazula Erik és Donka Attila veze-
tésével.

– Diák korcsoportos gyerme-
kek teszik ki a sportolói létszá-
munk nagy részét, de óvodákban 
is tartunk játékos mozgásfejlesz-
tő, koordinációs gyakorlatokat. 
Nagy a különbség az ovis és az 
általános iskolás foglalkozások 
között, utóbbinál már a birkó-
zásra készítjük fel a gyerekeket, 
még az oviban inkább csak a 
sport, a mozgás megszeretteté-
se a célunk – részletezte az egye-
sület tevékenységét Rónyai Zol-
tán alelnök. 

Országos szinten több mint 
120 egyesület rangsorolnak, eb-
ből a Dr. Papp László Birkózó 
Sportegyesület a diák és serdü-
lő korosztályt tekintve az élvo-
nalban, a 34. helyen helyezkedik 
el. Ehhez az eredményhez ter-

mészetesen az országos és re-
gionális versenyeken elért sike-
rek is hozzájárulnak. Legutóbb 
az Országos Bajnokság tatabá-
nyai fordulóján mind a 3 neve-
zett versenyzőjük pontszerző 
helyen végzett, Zsirmik Tamás 
a 3. helyet, Vajda Szebasztián és 
Gyurász Dániel az 5. helyet sze-
rezte meg. 

Az egyesület az utánpótlás- 
nevelést tűzte ki fő céljául, így 
csak a diák és a serdülő kategó-
riában versenyeznek a sportoló-
ik, és ebben az évben jött el a pil-
lanat, hogy először kell elválniuk 
egyes sportolóiktól. – Két spor-
tolónk fog idén végezni közülük 
Vajda Szebasztián egy budapesti 
sportiskolában folytatja középis-
kolás tanulmányait, ahol London 
olimpiai ezüstérmese, Lőricz Ta-
más is tanult – zárta a beszélge-
tést Rónyai Zoltán.

Hering Viktor

Az elmúlt szombaton első 
alkalommal, hagyományte-
remtő szándékkal rendezték 
meg a Szentes Kupa meghívá-
sos tornászversenyt a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok-
ban. 

Huszonnyolc csapat fogadta 
el a meghívást a Koszta-iskola ál-
tal szervezett tornászversenyre, 
a házigazdák összesen 8 csapa-
tot állítottak ki a hazai megmé-
rettetésre. Szegedről, Szegvárról, 
Algyőről, Kiskunfélegyházáról is 
érkeztek tornászok, de a szentesi 
Kiss Bálint iskola is képviseltette 
magát. – Ez volt az első általunk 
rendezett verseny, és azt gon-
dolom nem vallottunk szégyent 
– mondta lapunknak Oroszi Szil-
via, a Koszta tornászainak felké-
szítője, az esemény szervezője. 
– Köszönjük a kollégák, a szü-

lők és a város segítségét, közös 
munkánk eredménye ez a jól si-
került tornászverseny, ahonnan 
úgy érzem minden csapat kelle-
mes emlékekkel térhetett haza. 

A kosztások színeiben hat 
óvodás is tornászhatott, akik el-
sők lettek, az első korcsoportos 
lányok közül a két szeren ver-
senyzők másodikak, a három 
szeren tornázók harmadikak let-
tek, míg a második korcsopor-
tos csapat aranyérmet szerzett, 
de itt egyéni összetettben is 
arany-, illetve ezüstérmet szerez-
tek a lányok. A harmadik korcso-
portban szereplő lányok bron-
zérmet akaszthattak a nyakukba 
a nap végén. Oroszi Szilvia el-
mondta, hogy a második Szen-
tes Kupa szervezését már hama-
rabb elkezdik majd, illetve azon 
is gondolkodnak, hogy korábbi 
időpontban rendezik meg a ver-

senyt, hiszen a tanévnek ebben 
az időszakában tanulmányi-, és 
sportversenyek sokasága miatt 
sűrű a naptár, így elképzelhető, 
hogy egy téli hónapban kerül 
majd megrendezésre a II. Szen-

tes Kupa. Ennek köszönhető-
en még több csapat tudna ele-
get tenni a meghívásnak, köztük 
akár fővárosi iskolák csapatai is. 
Bár a versenyidőszak befejező-
dött, a kosztás tornászok a tanév 
végéig edzenek majd, de nyáron 
is lesznek amolyan szinten tartó 
edzések a Kosztában.

A jövő birkózóit nevelik

S z e n t e s  K u p a  -  e l ő s z ö r

KIS bálás gyepszéna eladó. Cím: 
Szentes, Rákóczi F. u. 54. Tel: 06/118-
8115.

SZENTES belvárosában (Horváth 
M. u. 15.) 180 m2-es ingatlan, 300 
m2-es telekkel eladó. Lakásnak vál-
lalkozásnak és együtt mindkettőnek is 
alkalmas. Telefon: 70/454-6992.

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

MAGYAR és erdélyi tájfajta bio 
paradicsompalánták a Helóta Bio-
kertből, műtrágya és vegyszer nélkül 

termeszthető paradicsomok. Telefon: 
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 telefon-
számon.

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

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 Fe-
renc utcán. Csendes környezetben, 
frekventált, belvárosi helyen, egyedi 
fűtéssel 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

Sebők Tamás

2011 óta foglalkozik a birkózó utánpótlás neveléssel a Dr. 
Papp László Birkózó Sportegyesület. Már egészen fiatalon, óvo-
dás korban mozgáskoordinációs gyakorlatokkal készítik fel a 
fiatalokat a sportolásra, később pedig a birkózás alapjait is el-
sajátíthatják. Az egyesület országos sikereket is magáénak tud-
hat, az elmúlt hétvégén is előkelő eredményekkel tértek haza 
Az Országos Bajnokság tatabányai fordulójáról, és Kiskunfé-
legyházáról, a Besze László emlékversenyről.
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Sebők Tamás

2016-ban ismét megrendez-
ték a Nemzeti Bor Maratont 
azzal a céllal, hogy felhívják a 
figyelmet a borfogyasztásra, 

a borászatok látványos fejlő-
désére, valamint a sportolás, 
köztük a futás és a kerékpá-
rozás fontosságára. A május 
13-22. között tartó országos 

méretű programhoz 121 tele-
pülés és 22 borvidék csatlako-
zott, köztük városunk is.

Szentest Lőrincz Gábor, a Hon-
véd Rákóczi SE sportolója kép-
viselte, aki három társával kö-
zösen kerékpáron teljesítette a 
Csongrád-Szentes, majd a Szen-
tes-Mindszent távolságot. Az 
előzetes csúszások miatt a várt-
nál kicsit később érkezett a csa-
pat a polgármesteri hivatal elé, 
rendőri felvezetéssel. A kissé 
megfáradt, de annál motivál-
tabb kerékpárosokat Kovács Já-
nos, Művelődési-, Ifjúsági-, és 
Sportbizottságának elnöke, és 
Kovács Zsuzsa oktatási-, és sport-
referens köszöntötte frissítők-
kel. A csúszás miatt csak néhány 

percesre tervezett pihenő alatt 
Lőrincz Gábor elmondta, hogy 
nagyon kedvező volt az időjá-
rás a sportolásra, szerencsére 
hátszele volt a Szentesre veze-
tő úton. Nagy örömmel töltötte 
el, hogy mennyien csatlakoztak 
az országos rendezvényhez. Dó-
sai Molnár Szilvia, Csendes Zoltán 
és Vakhal György támogatásával 
pár perc után Szegvár felé indult 
a négyes, ahol a főtéren szintén 
ünnepélyes keretek között vár-
ták a helyi sportolót, Lőrincz Gá-
bort.

A 2016-os Nemzeti Bor Mara-
ton május 22-én zárult. A 10 na-
pos rendezvényen végül 2057 
kilométert tettek meg a sporto-
lók.

Számos más eredménye 
után Pászti Edit lett az abszo-
lút női győztese a május 21-
én, szombaton megrendezett 
Izsáki Futó Főző és Lovasmajá-
lis keretében életre hívott IX. 
Kolon Kupa Futóverseny - I. 
Kolon Félmaratonnak, melyen 
gyerekek és felnőttek egya-
ránt indultak.

A felnőttek mezőnyében ösz-
szesen 43 kategóriában állhat-
tak dobogóra a legjobbak Izsá-
kon, Pászti Edit a 21 kilométeres 
félmaratont nyerte meg az 50-59 
évesek kategóriájában, de idő-
eredménye a legjobbnak bizo-
nyult a teljes női mezőnyben.

Nem első alkalommal állt rajt-

hoz a Kecskemét melletti futó-
versenyen Pászti Edit, tavaly 15 
kilométeres távon indult, hiszen 
akkor ez jelentette a hosszútáv-
futást az Izsák Város Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgálata, 
és a Tegyünk Izsákért Egyesület - 
Kolon Futóklubja által rendezett 
sportversenyen, melynek célja 
az egészséges életmód népsze-
rűsítése, a szabadidő hasznos el-
töltéséhez lehetőség biztosítása, 
a futás és a versenyzés örömei-
nek megismertetése az amatőr 
sportolókkal. 

Pászti Edittől megtudtuk, 
hogy az idei évben a legna-
gyobb cél számára egy őszi New 
York-i maraton, a részvétel le-

hetőségét születésnapjára kap-
ta ajándékba. Addig azonban 
még számos megmérettetés vár 
a versenyzőre, hiszen a futás és 
az úszás mellett két éve a triat-
lon-versenyeken is indul. – Az 
izsáki verseny kifejezetten ne-
héz volt, hiszen idén még nem 
kellett ilyen melegben futni. Né-
hány nappal ezelőtt még hideg-
ben kerékpártúráztunk – mond-
ta Pászti Edit, aki kifejezetten 
örül annak, hogy fiatalok is fo-
lyamatosan bekapcsolódnak a 
futásba, és sokan futnak a Szé-
chenyi-ligeti futópályán, amely 
nemcsak a sportolásra, hanem 
régi-, és újismerősökkel való ta-
lálkozásra is lehetőséget teremt. 

Szentesen a Bor Maraton

Ősszel a New York-i maratonon indul

Hering Viktor

5-2-es győzelmet aratott 
hazai pályán a Szentesi Kini-
zsi megyei első osztályú lab-
darúgó-csapata. Az eredmény 
ellenére nem volt ez könnyű 
mérkőzés, félidőben még az 
utolsó helyen álló vendégek 
vezettek, de a Kinizsi fordíta-
ni tudott.

A sereghajtó ellen, hazai pá-
lyán játszani kellemes feladat-
nak tűnhet, és ennek megfelelő-
en kezdte a mérkőzést a Kinizsi, 
hiszen a 17. percben Kerepecz-
ki góljával már nálunk volt az 
előny. A várt jó folytatás elma-
radt, mert bár akadtak lehető-
ségei a mieinknek, a gólokat 
az újszentivániak szerezték, így 
2-1-es vendégvezetéssel vonul-
tak pihenőre a csapatok. A for-

dulás után Kerepeczki találatával 
gyorsan egyenlített a Szentes, 
majd Bordács, újra Kerepeczki 
végül pedig Koncz góljaival ma-

gabiztos győzelmet aratott a Ki-
nizsi. – Azt gondolom, már az 
első félidőben látható volt, hogy 
melyik a jobb csapat – értékel-

te a látottakat Koncz Zsolt játé-
kos-edző.

 – Elkövettünk két fegyelme-
zetlenséget hátul, de azt gondo-
lom, mi uraltuk és irányítottuk a 
játékot, és megérdemelten nyer-
tünk. Igyekeztem minden lab-
darúgómnak játéklehetőséget 
adni, azt is meg tudtuk tenni, 
hogy Vincze Zoltánt, csapatunk 
egyik legfontosabb láncszemét 
korábban le tudjam cserélni, hi-
szen neki négy sárga lapja van, 
nem szerettük volna, hogy be-
gyűjtse az ötödiket, mivel rá fon-
tos feladatok várnak az utolsó 
két mérkőzésen. 

A bajnokságból két mérkő-
zés van hátra, a csapat jelenleg 
a táblázat harmadik helyén áll 61 
ponttal.

Gólzáporos győzelem

Képünk egy korábbi mérkőzésen készült.



BOLDOG
GYERMEKNAPOT!


