
„Mi az igazi megbecsülés?
Ha embernek néznek bennünket.”
– interjú Gál Krisztina házigondozóval 8. oldal

XLVIII. évfolyam 24. szám    –    2016. június 17.    –    Városi hetilap    –    Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!
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2016. június 24-én 9:00-11:00 között
Gerebics roland

olimpiai sportlövész látogat el hozzánk
Szentesre, az Apponyi téri Kála Áruházba.

Támogassuk mi is a magyar olimpiai csapatot, látogasson el üzletünkbe és írja alá a Hajrászalagot.
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A Családok Otthonteremtési 
Kedvezmény bevezetése miatt 
még januárban döntöttek ar-
ról a képviselők, hogy önkor-
mányzati telkeket az értékük 
5 százalékáért, azaz bizonyos 
városrészben akár 40 ezer fo-

rintért is eladnak. Négy telek-
re, három pályázat érkezett, 
így első körben három csa-
lád számára nyílik lehetőség a 
kedvezményes otthonterem-
tésre. 

Szirbik Imre polgármester saj-

tótájékoztatón elmondta, a ki-
jelölt telkekre beadott pályáza-
tok megfeleltek a feltételeknek. 
Dr. Chomiak Waldemar, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság el-
nöke örömét fejezte ki, hogy az 
önkormányzat a CSOK-nak kö-
szönhetően hozzá tud járul-
ni a fiatalok letelepítéséhez. 
Elmondta, hogy valamennyi pá-
lyázó család vállalta, hogy igény-
be veszi a Családi Otthonterem-
tési Kedvezményt. Hozzátette, a 
meghirdetett telkek közül egy 
nem talált gazdára, amelyet újra 
meghirdetnek.

Móra József, a Pénzügyi-, és 
Tulajdonosi Bizottság elnöke el-
mondta, a képviselő-testület 
nem alkotott új rendeletet, ha-
nem egy korábbit módosított, 
hiszen már létezett egy telkek 

eladásáról szóló önkormányza-
ti rendelet. A képviselő kiemel-
te, azt tapasztalják, hogy az in-
gyenes telkek mellé sokszor 
több feltétel társul; a városban 
azok részesülnek előnyben, akik 
igénybe veszik a CSOK-ot.

A kedvezményes áru, 1000-
1200 négyzetméteres nagy-
hegyi telkekért a helyhatóság 
mindössze annyit kér, hogy a pá-
lyázók egy éven belül kezdjék 
el az építkezést, és 4 éven be-
lül húzzák fel az ingatlanokat. A 
három pályázó közül ketten már 
kezdik a munkát, a harmadik pá-
lyázónak még önerőre lesz szük-
sége az otthonteremtéshez, aki-
vel kora ősszel köt szerződést a 
grémium. Az önkormányzat nyi-
totta arra, hogy igény esetén, 
újabb telkeket pályáztasson.

Önkormányzati segítség az otthonteremtéshez

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

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

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

NyerjeN velüNk utazási utalváNyt!
Részletek az 5. oldalon!

Rozgonyi Ádám

Magyarországon elsőként 
kapta meg, gyógypedagógi-
ai intézményként, a Vöröske-
resztes bázisiskola és óvoda 
címet a Rigó Alajos Óvoda, Ál-
talános Iskola. A kinevezést az 
intézmény 15., jubileumi gálá-
ján adták át.

Immáron a XV. Rigó Gálát ren-
dezte meg intézménye névadó-
jának tiszteletére a Rigó Alajos 
Óvoda, Általános Iskola. A ren-
dezvényen elsőként Pótári Tí-
mea intézményvezető köszön-
tötte a részvevőket. A jubileum 
alkalmából megemlékezett Rigó 
Alajosról.  Kiemelte, hogy sze-
mélye példaképpé vált, olyan 
kezdeményezésekért lelkese-
dett, amelyek a szabadabb, kul-
turáltabb életet szolgálták. – A 

gála is azért indult útjára, hogy 
méltóképp emlékezzünk intéz-
ményünk névadójára. Az előa-
dás mindig másképp épül fel; va-
lamikor közös iskolai produkció, 
míg máskor – mint ez alkalom-
mal is – zenés, prózai műsorral 
készülnek az osztályok – mond-
ta el lapunknak Pótári Tímea. A 
gálát a műsor mellett emlékeze-
tessé tette az is, hogy az oktatási 
intézmény ezen a napon vehet-
te át a Vöröskeresztes bázisisko-
la és bázisóvoda címet – a prog-
ram tanárelnöke Felföldiné Virág 
Klára lett. „Mert rám is szükség 
van, hogy jobb legyen a világ!” – 
hangzott el az ünnepélyes eskü-
tételen. 

– Külső kezdeményezésre 
kapcsolódunk a programba, az 
országban elsőként kapta meg 
a címet gyógypedagógiai intéz-
mény. A Vöröskereszthez kap-
csolódó tevékenységekre – mint 
az elsősegélynyújtás, egészsé-
ges táplálkozás, egészségneve-
lés és sport – kiemelt figyelmet 

fordítunk a szervezeten keresz-
tül. Július második felében 15 
tanuló táborozik Fábiánsebes-
tyénben, ahol elsősegély-nyúj-
tási ismereteket tanulhatnak, 
mozgásfejlesztő, kutyaterápiás 
foglalkozáson vehetnek részt – 
tudtuk meg az intézményveze-
tőtől.

Bázisiskola és  óvoda avató

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2001-ben indította el Bázis- 
iskola Programját 20 általános iskola részvételével. Az azóta 
eltelt időben az iskolák száma megsokszorozódott. Mára több 
mint 150 általános és középiskola tagja országszerte ennek 
a programnak, melynek lényege, hogy az iskolai nevelésben 
kiemelt szerephez jussanak a Vöröskereszt tevékenységével 
rokon ismeretek.
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– Egyrészt nagy felelősség, 
másrészt megtiszteltetés, és 
nagy üzleti lehetőség, hogy a 
Magyar Fejlesztési Bank által 
közvetített európai uniós, vissza-
térítendő és vissza nem téríten-
dő forrásokat a takarékszövet-
kezet továbbíthatja az ügyfelek 

felé. A rendszer azért jó, mert a 
Szegvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezet 14 településen segíti a 
vállalkozók munkáját, ebből 5 
településen – Szentesen, Csong-
rádon, Mindszenten, Szegváron 
és Nagymágocson – a takarék-
szövetkezet biztosítja az MFB 
pontot –  mondta el lapunknak 
Holman István, a Szegvár és Vi-
déke Takarékszövetkezet ügy-
vezető igazgatója, hozzátéve, 
hogy a pénzintézet már készen 
áll arra, hogy az ügyfelek érdek-
lődésére, konkrét információk-
kal szolgáljon.  Kiemelte, hogy 
az ország gazdasági fejlődése 
szempontjából is fontos, hogy 
az uniós forrásokat 2020-ig ki-
helyezésre kerüljenek a vállalko-
zások számára.

Bozó Zoltán, a  takarékszövet-
kezet igazgatóságának elnöke 
szerint az MFB Pont létrejötté-
vel olyan források közvetíthetők 
ki a helyi gazdasági szereplők-

nek, amelyeket központilag, bu-
dapesti, vagy szegedi intézmé-
nyeken keresztül lehetett eddig 
elérni. – Ez új időszámítást je-
lent Szentes és térsége gazda-
ságfejlesztésében is. A takarék-
szövetkezet a kezdő és a piacon 
lévő vállalkozások fejlesztésé-
hez is támogatást tud nyújtani – 
mondta Bozó Zoltán, hozzátéve, 
hogy az év végéig további prog-
ramok jelennek meg, melyek a 
lakosság számára is igénybe-
vételi lehetőséget biztosítanak 
(például energiaracionalizálási 
program). Fontos, hogy a vissza-
térítendő pénzügyi eszköz forrá-
soknak nincs kamatterhe, szol-
gáltatási és egyéb díjakat sem 
számítanak fel., ezek költségeit a 
kormány vállalja. Kiemelte, hogy 
az MFB Pont a támogatásokat, 
forrásokat nem a megszokott 
hivatali rendszereken keresz-
tül, hanem beágyazottabban, 
a lakosság közelében biztosít-
ja. – Azzal hogy a takarékszövet-
kezetekre helyeződött a hang-
súly néhány nagybank mellett, 
azt is jelenti: a vidék bankja va-
gyunk, mi ismerjük az ügyfele-
inket, és azt gondolom, ez a mi 
előnyünk – mondta. Úgy véli, a 
takarékszövetkezetek a közvéle-

kedésben vidéki pénzügyi szol-
gáltatókként tartották számon, 
amely azonban – mint elmondta 
– régóta nincs így, mert a szek-
tor jelentős változásokon ment 
keresztül. – Azokat a struktú-
rákat kell működtetnünk, mint 
bármelyik nagybanknak; keres-
kedelmi szemlélettel kell élni, 
de a személyességet meg kell 
tartani. Azt gondolom, sokkal 
közelebb vagyunk a lakosság-
hoz, a kis- és közepes vállalko-
zásokhoz, mint bármelyik más 
pénzintézet, ezt a helyzeti elő-
nyünket kell kihasználnunk – fo-
galmazott Bozó Zoltán.

(X)

Jövő hét szerdán tartja következő soros ülését a képviselő-tes-
tület. A tanácskozáson szó lesz többek között a sportkoncepció 
2013-2018-as felülvizsgálatáról, valamint az „Év családja díj" meg-
szüntetéséről és a szociális taxival kapcsolatos rendelet módosításá-
ról. Utóbbiakkal kapcsolatban olvasható az előterjesztésben, hogy 
azért javasolják a díj megszüntetést, mert az elmúlt években nagy-
mértékben csökkent az ajánlások száma, a szociális taxi szolgálta-
tás beindítására vonatkozóan pedig egyelőre a döntés elodázása ja-
vallott, hiszen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat 
beindítását kezdeményezte Szentesen, így nem lenne célszerű az új 
ellátási forma, azaz a szociális taxi bevezetése.

Téma lesz a Magyartési Gyermek- és Ifjúsági Tábor felújításának, 
működtetésének kérdése is. Korábban a városatyák úgy határoz-
tak, hogy mielőtt hasznosításáról döntenének, felmérik a szükséges 
felújítási munkálatok költségét. Az összeg közel bruttó 17,5 millió 
forint lenne, ez azonban még nem tartalmazza az egész éves mű-
ködtetéshez szükséges fűtésrendszer kiépítését, hiszen eddig csak 
szezonálisan működtették. Ezen felül több mint 5 millió forintot igé-
nyelne berendezése és 254 ezer forintot jelentetnének a tervezési 
munkálatok, az éves működtetés pedig szintén több mint 5 millió 
forintot.

Terítéken lesz a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban nyújtott el-
látások térítési díja is. Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátá-
sa havi 98 ezer 100, az étkeztetés ellátotti nyersanyagnormája napi 
837 forintba kerülhet a jövőben.

Üléseznek a városatyák

MFB Pont: egy lépéssel közelebb a vállalkozókhoz
Rozgonyi Ádám

MFB (Magyar Fejlesztési Bank) Pont nyílt a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet szentesi fiókjában, amely ezentúl közvetí-
ti többek között a visszatérítendő pénzügyi eszköz forrásokat 
és a vissza nem térítendő forrással kombinált hiteltermékeket. 
A hálózat lehetőséget ad arra is, hogy ezeken a konstrukciókon  
kívül az MFB a saját, kedvező feltételekkel elérhető pénzügyi 
termékeit is minél több kedvezményezetthez jutassa el. Hama-
rosan Csongrádon, Mindszenten, Szegváron és Nagymágocson 
is várják a vállalkozásokat az első hiteltermékkel – nulla száza-
lékos ügyfélkamat mellett.
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Halupa Eszter

A szentesi önkormányzat 
számviteli és tervezési iroda-
vezetőjével beszélgetünk. Ba-
logh Imre, 2014 novemberétől 
tölti be ezt a pozíciót, de már 
lassan negyven éve erősíti, se-
gíti az önkormányzat mun-
káját. Láthatjuk őt a testüle-

ti ülések tévésközvetítésekor, 
mégis, inkább szeret a háttér-
ben maradni és dolgozni. Be-
szélgetésünkből az is kiderül, 
hogy egy végtelenül szerény 
ember az, aki megismerhe-
tünk benne. 

– Hogyan kezdődött a hivatali 
munkája, mikorra nyúlik vissza az 
első munkanap?

– A gyakorlatomat az önkor-
mányzatnál kezdtem még 1977-
ben, 18 évesen, de 1981-től 
folyamatosan végzem itt a mun-
kám, két éve a számviteli és ter-
vezési irodavezetőjeként. Nem 
vélem magam karrieristának. 
Mindig a feladatokat, és azok 
megoldását tartom szem előtt. 
Azt szeretem véghezvinni, ami-
vel megbíznak. Ez hajt. A jelen-
legi beosztásomat pedig meg-
örököltem. Kezdettől fogva ezen 
a területen dolgozom, ebbe nőt-
tem bele és bevallom, hogy na-
gyon nehezen váltok, hiszen 
amit megismerek, abban érzem 
magam biztonságban. Úgy gon-
dolom, hogy így és ezen a terüle-
ten tudok a legtöbbet tenni, a ta-
pasztalataimat kamatoztatni. 

– Melyek azok a tulajdonságok, 

amelyeket kiemelne pályája kap-
csán?

– Ebben a munkakörben elen-
gedhetetlen a precizitás és a lel-
kiismeretesség. Ha már felkel-
tem korán reggel, nem tudok 
várni. Gyakran előfordul, hogy 
hajnalban jövök be dolgozni. Rá-
adásul a reggeli órákban sokkal 
hatékonyabban megy a munka. 

– Kik segítették, mind lelkileg, 
és mind szakmailag abban, hogy 
most itt üljünk, és beszélgessünk?

– Nem tudom elválasztani a 
családomat a hivataltól, termé-
szetesen nekik sokat köszönhe-
tek abban, hogy mindig mellet-
tem álltak, és támaszt nyújtottak. 
Krajsóczki Sándorné Zsike, már 
a kezdetek óta munkatársam, 
1977 óta. Ennyi év alatt, hu… – 
kifújja a levegőt, majd nevet és 
így folytatja: negyven év lesz jö-
vőre. Megismertük egymás bú-
ját-bánatát, és szakmailag is ren-
geteget köszönhetek neki.

– Összeszokott csapattal dol-
gozik?

– Amikor a járásokat kialakí-
tották és átköltöztünk a jelenlegi 
helyünkre 2013-ban, akkor volt 
egy egységes csapat itt a pénz-

ügyön. Azóta a sűrű személyi 
változások miatt, nehéz egy ha-
sonlót létrehozni. A szakmán kí-
vül, emberekkel kell foglalkoz-
ni, akár képviselőkkel is. Rutinos 
ügyintézővé válni pedig idő. 

– A vezetővé válás miben ho-
zott változást? 

– Az a baj, hogy úgy tűnik, 
hogy nem sokat változtam. Igen, 
ez baj – bólogat és mosolyog 
közben. Úgy tűnik, hogy nem 
vagyok az a kifejezetten veze-
tő típus. Itt nőttem fel közöttük. 
Nehéz úgy a többiekhez viszo-
nyulni, hogy tegnap még kol-
légák voltunk, ma pedig az én 
elvárásaim alapján kérem a fel-
adatokat teljesíteni. Ehelyett in-
kább azt választom, hogy, kol-
légák voltunk, tudod a dolgod, 
csináld. Ez nem biztos, hogy a 
legjobb. 

– Mit szól a megújult Szentesi 
Élethez, és ahhoz, hogy múlt hé-
ten a sógora volt a címoldalon? 

– Az az ő baja – mondja nevet-
ve. Az új arculatot még szoknom 
kell, mindenesetre az írott sajtó-
ra szükség van. Minden nap kö-
vetem a híreket a neten, de még-
is más a kezembe fogni, hétről 
hétre az újságot, mely rólunk és 
nekünk szól. Ajánlom mindenki-
nek.

40 éve a hivatalban

A rendezvényt – melyet a Kle-
belsberg Intézményfenntar-
tó Központ Szentesi Tankerüle-
tének segítségével szervezett 
meg a kollégium – a Kulturá-
lis- és Sportbizottság, valamint 
az Egészségügyi- és Szociá-
lis Bizottság is támogatta, vala-
mint egyéni képviselői keretéből 
Krausz Jánosné önkormányza-
ti képviselő és Dr. Chomiak Wal-
demar, aki emlékezetett arra, 
hogy hosszú ideje fontos az ön-
kormányzat számára a fiatalok 
egészséges életmódra nevelése. 
Mint mondta, ennek keretében 
indult útjára az iskolai elsőse-
gélynyújtás oktatása, szerveztek 
a központi konyhán egészséges 
ételekkel kapcsolatos bemutató-
főzést és tartottak előadásokat a 
közelmúltban, illetve kiemelt 
helyet foglalnak el a sportos 
programok, rendezvények, így 

örömmel segítettek a nagy ha-
gyományokon nyugvó találko-
zónak a megvalósításban. 

Krausz Jánosné is fontosnak 
tartotta a rendezvényt, a Terney 
Béla Kollégium az ő körzetében 
helyezkedik el. – A képviselői ke-
ret terhéig támogathatunk egyé-
ni mérlegelés alapján rendezvé-
nyeket, célkitűzéseket. Sokszor 
van szükség gyors segítségnyúj-
tásra. A képviselők a saját körze-
tükben lakók problémáit jobban 
ismerik, és gördülékenyebben 
lehet megoldást találni egy-egy 
bajra, mint a hosszú ideig tartó 
ügymenettel. Volt, hogy egy-egy 
klub, alapítvány keresett meg 
azzal, hogy nemes cél megvaló-
sításához szükség lenne a segít-
ségemre – hangsúlyozta, hozzá-
téve, hogy, ezen kívül támogatta 
például a Szentesi MÁV Lendü-
let Nyugdíjas Klubot, a zeneis-

kola citerásait, de az Apponyi 
téri játszótéren lévő játékok be-
szerzésére is tudott elkülöníteni, 
így a tavalyi évben új játékokkal 
bővült a játszótér eszközparkja, 
melynek további fejlesztését is 
tervezi.

A Mozdulj! 2016 végén ered-
ményt hirdettek, kupát, okleve-
let és egyéb ajándékokkal ju-
talmazták a versenyszámok 
nyerteseit. Kispályás lány fo-
ciban első helyezett lett a Ter-

ney Béla Kollégium, második az 
Ógyallai Építőipari Szakközép-
iskola Kollégiuma, harmadik a 
makói Pulitzer József Kollégium. 
Kispályás fiú fociban első lett 
Makó, második Ógyalla, harma-
dik Szentes csapata. Ügyességi 
sorversenyben a lányoknál holt-
versenyben Ógyalla és a szentesi 
1-es csoport nyert, ezüstérmet a 
szentesi 2-es, bronzot a 6-os cso-
port szerzett. A fiúknál a makói-
ak lettek az elsők, másodikak az 
ógyallaiak, harmadik a szentesi 
8-as csoport.

Mozdultak a kollégisták
A Terney Béla Kollégium az idei évben is megrendezte a kö-

zel 2 évtizedes múltra visszatekintő hagyományos Mozdulj! 
2016-os sportrendezvényét. A rendezvénynek a Dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnok adott otthont, nem első alkalommal. A 
programon kispályás lány-, és fiú fociban, valamint sportos ve-
télkedőn mérték össze tudásukat, gyorsaságukat és erejüket a 
szentesi, a makói és ógyallai kollégisták. 
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Cseg-Lakos Ilona

A Szarvasi út melletti bicik-
liút egyes szakaszainak köz-
világítás-hiánya, illetve asz- 
faltállapota, az illegális hul-
ladéklerakás – többek között 
ezek megoldásáért munkálko-
dik Sipos Antal. A 3. számú kör-
zet képviselője szerint nagy 
szükség lenne játszótér ki-
alakítására is, hiszen a terül-
ten egyre több a kisgyerme-
kes család és építkeznének 
is a Nagyhegyen, azonban az 
ivóvízhálózat kiépítetlensége 
gátat szab ennek.

Főként a nagyhegyi körzetben 
tapasztalható, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket sok-
szor illegális szemétlerakóként 

használják egyesek, akik főként 
kommuniális hulladékot, építési 
törmeléket, megunt vagy tönk-
rement háztartási cikkeket hagy-
nak a hulladékgyűjtőknél, illet-
ve egyéb területeken.  – Mikor 
észleljük az illegális hulladékle-
rakást és értesítjük a városellátó 
intézmény munkatársait, akkor 
szinte azonnal elszállítják a sze-
metet – hangsúlyozta Sipos An-
tal, aki 10 éve a Nagyhegy önkor-
mányzati képviselője. 

Az önkormányzati képvise-
lő tapasztalatait megerősítette 
Kiss Ferenc, a városellátó intéz-
mény műszaki vezetője, aki el-
mondta, hogy egy művezető 2-3 
munkatárssal folyamatosan fi-
gyeli és szükség esetén rendbe 
teszi a szelektív-hulladékgyűj-

tők környékét. Kisteherautóval 
járják a várost – természetesen a 
Nagyhegyet is – azon felül, hogy 
a heti rendszeres szemétszállí-
táskor is odafigyelnek a szelektív 
szigetek állapotára. Kiss Ferenc 
szerint sokszor kritikus a hely-
zet például a nagyhegyi fényso-
rompónál és a Szeder temetőnél 
is – de a város egyéb területein 
is jellemző –, holott mindkét le-
rakóhelynél térfigyelő kamera 
van elhelyezve. Ez azonban nem 
tartja vissza az illegális szemét-
lerakást, köztük a zöldhulladék, 
bontási törmelék, és állati tete-
mek elhelyezését sem, holott azt 
– amennyiben nem vállalkozá-
si mennyiségről van szó – térí-
tésmentesen lerakhatja bárki a 
gyepmesteri telepen.

Sipos Antal a körzet megol-
datlan problémái között említet-
te az ivóvízhálózat kérdését is. – 
A körzet bizonyos részein nincs 
kiépítve a hálózat. Ennek a kér-
désnek a rendbetételét még ak-
kor kezdeményeztem, amikor a 
vízszolgáltatás a városhoz tarto-
zott. Akkor 10 millió forint körü-
li értékben lehetett volna meg-
oldást találni, de elodázták a 
döntést. Most, az új szolgáltató-
nál 50 és 100 millió forintba ke-
rülne a hálózat kiépítése. Vannak 
olyan utcák, ahol minden háznál 
van vízszolgáltatás, van ahol az 
utca feléig vezetékes vizet hasz-
nálnak, a többiek azonban a köz-

kútról hordják a vizet. Többen 
építkeztek is volna a környéken, 
azonban az építkezés elkezdé-
séhez nélkülözhetetlen a háló-
zatba történő bekötés. Ennek 
hiányában nem lehet lakóházat 
építeni – részletezte Sipos Antal, 
aki azon is hosszú ideje dolgo-
zik, hogy a környékbeliek hely-
ben tudjanak igénybe venni egy 
játszóteret, de ez évek óta várat 
magára. – A Szarvasi úttal kap-
csolatos minőségi problémák 
megoldódtak mára, de a kerék-
párút benzinkút és a nagybani 
piac közötti szakaszának aszfalt-
rétege az évek múlásával tönk-
rement, illetve a bicikliút közvi-
lágítása sem megoldott. Számos 
munkába járónak – főleg télen, 
amikor amúgy is rosszak az út-
viszonyok – közvilágítás nélkül 
kell hazamennie – tette hozzá Si-
pos Antal.

Ügyes-bajos dolgok a Nagyhegyen

Hová utazna szívesen? Görögország? Horvátország? Spanyolország? Bulgária? 
Amíg eldönti, a kezdő lépést már most megteheti!

Gyűjtse össze 5 héten keresztül az 5 számozott kupont, amelyekkel

30 000 FORINT ÉRTÉKŰ UTAZÁSI UTALVÁNYT NYERHET,
melyet a Discos Tours Utazási Iroda ajánlott fel.
Beküldési határidő: 2016. július 11., hétfő.

Címünk: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.     Sorsolás: 2016. július 12., kedd.
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A Szentesi Helyi Közös-
ség folytatja a Helyi Közös-
ségi Fejlesztési Stratégia ké-
szítését, melyre vonatkozó 
támogatási kérelem benyúj-
tásával 800 millió forint tá-
mogatást igényelhet a város.

A támogatást a stratégiában 
meghatározott városi kulturá-
lis és közösségi terek, szolgál-

tatások fejlesztésére, kínálatuk 
bővítésére, valamint az azo-
kat kiegészítő közösségszerve-
zési-, és fejlesztési, identitást 
erősítő, az összetartozást elő-
segítő tevékenységek megva-
lósítására lehet igénybe venni-
ük a helyi szereplőknek.

A stratégia elkészítéséhez a 
helyi szükségletek és fejlesz-

tési lehetőségek feltárásának 
érdekében 2016. június 10. és 
15. között 3 alkalommal került 
sor nyilvános tájékoztató fó-
rumra. 

A települési igények megis-
merése Helyi Közösség 2016. 
június 20-ig továbbra is várja a 
projektötleteiket, javaslataikat 
a helyi kulturális és közösségi 

terek fejlesztése és helyi közös-
ségszervezés témákban.

A javaslatokat Ön is megtalál-
hatja Szentes város honlapján, a 
www.szentes.hu-n. A közzétett 
felhívás mellet letölthető pro-
jektgyűjtő lapon lehet bekülde-
ni a clld@szentes.hu e-mail cím-
re az ötleteket.

Folytatódik a projekt elképzelések gyűjtése
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Rozgonyi Ádám

Újabb gimis sikerről számol-
hatunk be lapunk hasábjain, 
hiszen a Tiéd a Szó-Tár Nyel-
vi Versenyen, francia nyelv ka-

tegóriában, országos első he-

lyezést ért el a Horváth Mihály 

Gimnázium 9. osztályos csapa-

ta. Nyereményük egy ötnapos 

párizsi út.

A regionális döntőt – amelyre 
másik két gimis csapat is bejutott 
–, két beküldős elődöntő, illetve 
egy online forduló előzte meg. A 
szegedi országos döntőbe a re-
gionális fordulók nyertesei jutot-
tak be, a Dél-Alföld régió nyerte-
se a fiatal HMG-s diákok csapat 
lett. Végül 8 régió, 8 csapata 
vetélkedett a fináléban, ame-
lyet szintén a gimnázium 9-esei 
nyertek meg. A Grimm Kiadó 
versenyén összesen 2674 csa-
pat indult, 5 idegen nyelv, 12 ka-
tegóriájában. – A versenysorozat 
októberben kezdődött, melynek 
eredményét nemrégen hirdet-
ték ki. Teljesen új verseny volt, 
amelyet, a visszajelzések alap-
ján, jónak tartottak a tanárok. 
Olyan típusú feladatok szerepel-
tek, amelyek valóban a szótár-
használatot fejlesztik – mondta 
el Tóthné Antonjuk Krisztina fran-
ciatanár. A három diáklányból 

álló, összeszokott csapat, önálló-
an készült, és együtt versenyzett 
a felsőbb évfolyamokkal. A két 
francia tagozatos – Endrédi Luca 
és Ráfi Anna –, és a biológia-ké-
mia tagozatos Kun-Szabó Regina 
alkotta hármas nyereményként 
Párizsba utazhat, július 15 és 20 
között; az utazás és a szállás költ-
ségét a kiadó fizeti. Ezenkívül az 
iskolai könyvtár 110 ezer forint, a 
diákok 30 ezer forint értékű vá-
sárlási utalványt kaptak. Meg-
tudtuk, hogy a csapat az Eiffel 
toronyhoz, a Notre Dame-hoz és 
a Louvre-hoz is feltétlen el sze-
retne ellátogatni.

A regionális döntőbe jutott 
10. évfolyamosok gimnáziumi 
csapatát Bubori Boglárka, Várdai 
Lilla, Vass Nóra és Erdei Nikolett; 
a 11-esekét Ferke Gréta, Szőke 
Anna, Szabó Gabriella és Gombos 
Melitta erősítették.

Versenyt nyertek, Franciaországba utazhatnak

Sebők Tamás

Ki ne ismerné az „Én Órám 
Másképp Jár”, a „Trambulin”, 
vagy az „Otthon Itt van” című 
slágereiket? Hazánk egyik leg-
kedveltebb rock hármasa, a 
Roy és Ádám Trió nemrégi-
ben adott koncertet városunk-
ban. A csapat öt év után, 2016 
őszén tervezi kiadni legújabb 
nagylemezét, melyről termé-
szetesen részletesen beszél-
tek a múlt pénteki koncertet 
megelőzően.

A zenekar tagjai általános is-
kolás korukban kerültek kapcso-
latba igazán komolyan a zené-
vel, Ádám a szülők hatására, Roy 
és Zoli saját maguk fedezték fel 
a zenélés magával ragadó ere-
jét. Kezdetben – ahogy mondják 
– fontosak voltak számukra az 
idol zenekarok, zenészek, akik-
re felnéztek, de fontos, hogy ha-
talmas szabadságra, örömre és 
örömszerzésre leltek a zenében. 
Kezdetben volt, hogy négyen is 
a zenekart alkották, de már 10 

éve a trió felállásban zenélnek, 
ami állításuk szerint nagyobb ze-
nei szabadságot nyújt mindazok 
mellett – ahogy Zoli fogalma-
zott viccesen –, hogy kevesebb 
embert kell elviselnie. A srácok 
egy új információt is elárultak 
lapunknak, miszerint a 2011-es 
’Küldözési Mánia’ után új nagy-
lemezt készítenek. – Terveink 
szerint ősszel 
fog megjelen-
ni a lemez, de 
ezt megelő-
zően, nyáron 
szeretnénk ki-
adni egy dalt, 
amit már elké-
szítettünk. Egy 
újabb, moder-
nebb hangzás-
világ fogja jel-
lemezni az albumot. Próbáljuk 
más hangszerekkel, billentyű-
kkel, effektekkel színesíteni a 
dolgot. – részletezte az új al-
bum terveit Nagy Ádám, aki arra 
is kitért, hogy mennyire fontos 

manapság a zenében az egye-
di hangzás. – Szerintem, mivel 
a legtöbb zenész gitáros, ezért 
igen fontos, hogy valamilyen 
egyediséggel kitűnjön a töb-
biek közül. Nekem Tibusz (Tát-
rai Tibor) a kedvenc gitárosom, 
akiről igazán el lehet monda-
ni, hogy egyedi dolgokat művel 
a hangszerén. Külföldiek közül 

nagyon szeretem a Richie Kotz-
en-t és Nuno Bettencourt-ot, de 
George Benson-tól egészen John 
Scofield-ig nagyon sok stílus-
ban alkotó gitárost szeretek. Én 
azt hiszem, hogy az a szerencsés 

zenész, aki olyan hatások ér-
nek, olyan zenekarokban játsz-
hat, ahol kialakul a sajátos egye-
di játéka.  – tette hozzá a gitáros. 
A magyar könnyűzenében a 
rockzene igen kiszolgáltatott 
szerepet kap, rádiós szakem-
berek elkapcsolási faktorként 
tekintenek rá, ezért nincs is 
könnyű helyzetben egyetlen 
rockzenét játszó zenekar sem. A 
trió szerint a kulcs az, hogy közö-
sen alkossanak jót, ami megüti a 
saját mércéjüket és ezután tuda-
tosan tárják azt a közönség és a 
média elé. Mindezek mellett ne-
hezíti a dolgokat, hogy ország-
szerte zárnak be a klubok, egy-
re kevesebb helyen mutathatja 
meg magát egy zenekar.

A Roy és Ádám Trió közel két 
és fél órán keresztül szórakoztat-
ta a szentesi közönséget, sláge-
reik mellett helyet kapott reper-
toárjukban a Police, a Pink Floyd, 
a Beatles, John Lennon, és a Jet 
egyik nagy klasszikusa is. 

Ősszel új lemezzel jelentkezik a Roy és Ádám Trió

Városi Könyvtár
Június 18-án,  szombaton  15 

órakor A szentesi kismesterek 
újabb alkotásai című kiállítás 
nyílik. Megnyitja: Szűcs Ildikó, 
a városi könyvtár igazgatónő-
je. Közreműködik: Puskás Anna 
(klarinét) A kiállítás megtekint-
hető: 2016. szeptember 8-ig.

Szentesi Művelődési Köz-
pont

A Szentesi Művelődési Köz-
pont szervezésében a Művelő-
dési és Ifjúsági Ház klubjában 

június 23-án, csütörtökön 19-
21 óráig a Korok és Alkotások 
az Irodalomban következő előa-
dásán Lampedusa: A párduc 
című regényéről beszélgethet-

nek az előadóval. Előadó: Posz-
ler György tanár

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

Június 21-én, kedden 20 óra-
kor a Zene Ünnepe Szentesen, 
Szentpéteri Csilla & Band Tem-
peramento előadás látható.

Programajánló 
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Átadtak a Szentesi Üdülő-

központban azokat a szóra-

koztató attrakciót, amelyeket 

egész nyáron használhatnak 

majd a gyerekek. Az eszköz-

park vízi dodgemmel, elektro- 

mos kisautókkal, lábbal haj-

tós kismotorokkal, gyermek 

quaddokkal, felfújható vízen-

járó labdákkal és baba-mama 

szobával bővült. 

Utóbbi helyiségben a pelen-
kázást, altatást és etetést kultu-
rált körülmények között végez-
hetik el az anyukák. A részleg 
mikrohullámú sütővel is fel van 
szerelve, így a bébiételt bármi-
kor meg tudják melegíteni a 
szülők. – Hosszú évek munkája, 
amely az egykori strand – most 

sport-, és üdülőközpont – fej-
lesztésével zajlik, a beruházások 
óriási lépést jelentenek. A fej-
lesztésekhez a város idegenfor-
galmi célra fordítható kiadásai 
között különítettünk el forrást – 
mondta Szirbik Imre polgármes-
ter. Márton Mária úgy fogalma-
zott, szeretnék, ha minél többen 

megismernék a Szentesi Üdü-
lőközpontot. Elmondta, az üdü-
lőközpont pályázik az Év feltö-
rekvő fürdője címre. Az átadót 
a Mátéffy Ferenc utcai Óvoda ki-
csinyeinek zenés koreográfiá-
ja színesítette, az új játékokat az 
ovisok őszinte lelkesedéssel pró-
bálták ki.

Új attrakciókkal bővült az üdülőközpont

Rozgonyi Ádám

26 év, 450 ezer utas – ez a 
Discos Tours eddigi mérlege. 
A Benkő István vezette uta-
zási iroda profiljába tartozik 
az utasbiztosítás, valutavál-
tás, útvonaltervezés és uta-
zási tanácsadás egyaránt, így 
az ügyfelek utazástervezésé-
nek valamennyi állomásában 
szakértői segítséget nyújt.

Az első hazai utazási irodák 
között alakult meg a Discos 
Tours azzal a célkitűzéssel, hogy 
a bevásárló utak mellett, kulturá-
lis programokat is kínál az utazni 
vágyóknak – így szintén az elsők 
között szerepelt Párizs, Róma és 
Svájc, mint úti cél az iroda pros-
pektusaiban. Nagy népszerűség-
nek örvendett a 10 napos spa-
nyolországi nyaralás is, amelyre 
közel 10 éven keresztül, volt, 
hogy heti szinten 45-50 ember 
jelentkezett a megyéből – mesé-
li Benkő István ügyvezető igaz-
gató, akitől megtudtuk, hogy az 
utazási iroda első görögorszá-
gi álomútjai Sartiba és Paralia-
ba vezettek. A későbbiekben az 
olaszországi Cavala Bibione, az 
erdélyi és lengyelországi köru-
tazások is kedveltek voltak, csak 

úgy, mint a prágai, brüsszeli, bé-
csi városlátogatások, és persze 
Párizs, a szerelem városa, amely 
ma is divatos célállomás. A ko-
rábban több városban – köztük 
Szegeden, Szolnokon és Kecs-
keméten – is irodával rendelke-
ző idegenforgalmi cég ügyeit a 
Benkő család tagjai gondosan, 
minden részletre kiterjedő figye-
lemmel igazgatják, immáron 26 
éve. 

– 600 magyar úti céllal van 
kapcsolatunk, emellett bár-
mit, bárhol le tudunk foglalni. 
Ha valaki bejön hozzánk, nem 
tud olyat mondani, amire ne 
tudnánk ajánlatot tenni rövid 
időn belül, a világ bármely ré-
szén szállást foglalunk – mond-
ta Benkő István, kiemelve azt is, 
hogy két nagy repülőjegy fogla-
lási rendszerrel is kapcsolatban 
állnak, amelyek segítségével 
azonnal repülőjegyet lehet fog-
lalni, egzotikus országokba is. 
– Ha valaki magánutat szervez, 
számtalan váratlan problémával 
találhatja szembe magát: nyel-
vi nehézségek, ismeretlen helyi 
szokások és jogszabályok, ame-

lyeket az utazási iroda áthidal – 
teszi hozzá az ügyvezető igazga-
tó, aki büszke arra, hogy a közel 
3 évtized alatt, baleset még nem 
okozott gondot. Benkő István 
biztonságos és minden igényt 
kielégítő szállást foglal, amelyről 
maga is szeret megbizonyosod-
ni. – Amikor Spanyolországban 
egy szezonra foglaltunk szállo-
dát, személyesen kerestem fel a 
szállást, és végiglátogattam az 
összes szobát. Tudtam, hogy ha 
a turista a negyedik emeletről 
lépcsőn megy fel az ötödikre, 16 
lépcsőt kell megtennie – mond-
ta, hozzátéve, hogy volt, amikor 
a parkolásban is segített telefo-
non, Szentesről. Mint megtud-
tuk, egy-egy Discos utazás egye-
nesen sorsfordító erővel bírt. 

–  Volt olyan nászutas párunk, 
akik a mi utunkon ismerked-
tek meg, szüleikkel együtt utaz-
tak Spanyolországba. Haza-
jöttek, tartották a kapcsolatot, 
majd összeházasodtak, és ve-
lünk mentek nászútra – mesél-
te Benkő István, aki úgy véli, ha 
a segítőkészség megvan az utas 
közösségben, akkor egy nagyon 

jó csoport alakulhat ki, amelyet 
összehoz a közös utazás élmé-
nye. Az utazási iroda a közked-
velt úti célok mellett Albánia, 
Montenegró és Azerbajdzsán 
felé is nyit, amellett, hogy termé-
szetesen a belföldi kikapcsoló-
dásban is segít. (X)

Sebők Tamás

Június 10-én ünnepelte 90. 
születésnapját Soós István 
László, Laci bácsi, akit Szirbik 
Imre köszöntött Szentes-kistő-
kei otthonában, és átnyújtotta 
a szépkorúaknak járó minisz-
terelnöki emléklapot, vala-
mint egy üveg bort is.

Laci bácsi Szentes-kistőkei ta-
nyán élte le ezt a 90 esztendőt. 
Jelenleg is itt él idősebbik fiá-
val. Aktív éveit a szentesi Árpád 
TSZ alkalmazottjaként dolgozta 
végig, ahogy mondta: – Mindig 
azt csináltam, amit éppen kel-
lett. Az állatokkal és növények-
kel való törődés ma is megtölti 
mindennapjait. Tanyáján egye-
dül tart fent egy jókora kertet, 
többek között kukoricát, burgo-

nyát, hagymát termeszt. A nö-
vények mellett néhány csirkét is 
nevel, de – mint mondja – sűrűn 
előfordul, hogy a tanyavilágba 
megjelenik a baromfik rettegett 
ellensége, a róka is. Egész életét 
Szentesen élte le, egy rövid ide-
ig volt hadifogoly Szekszárdon, 
ahonnan gyalog jött haza egy 
mártélyi ismerősével. Felesége 
nemrégiben hunyt el, azóta ki-
csit üresebbek Laci bácsi napjai. 
Idősebbik fia lakik vele, lánya és 
fiatalabbik fia a városban élnek, 
de sűrűn meglátogatják édes-
apjukat. Laci bácsi ellátásáról a 
Szentesi Családsegítő Központ 
Tanyagondnoki Szolgálata is 
gondoskodik. A folyton mosoly-

gós Laci bácsinak Szirbik Imre 
polgármester nyújtotta át Orbán 
Viktor miniszterelnök szépkorú-
ak iránti tiszteletet és hálát kife-
jező emléklapját.  – Az örökmoz-

gás, a folyamatos munka. Ez a 
titka a hosszú életnek. Egész éle-
temben itt éltem, és mindig van 
mit csinálni – tért ki a hosszú élet 
titkára az ünnepelt. 

Discos Tours – 26 éve élmény az utazás

90 éves az örökmozgó Laci bácsi
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– Hogyan csatlakozott a há-
zigondozók csapatába, mindig 
is segítőkész és gondoskodást 
igénylő munkakörben dolgozott?

– Egészségügyi iskolát vé-
geztem, a csecsemőosztályon 
is dolgoztam Szentesen, ennek 
megszűnése után jelentkeztem 
Szebellédi Annánál – volt veze-
tőnél -, a Gondozási Központba, 
és ennek már 25 éve lesz most 
szeptemberben. Mindig is sze-
rettem az idősekkel, beteg em-
berekkel, gyerekekkel foglalkoz-
ni, gondoskodni róluk.

– Mit is jelent pontosan a házi-
gondozás?

– A feladatunk az, hogy ottho-
nukban, minél tovább meg tud-
juk tartani az időseket. Az ott-
honi életvitelüket, életükben 
segítsük. Vannak olyanok, akik 
csak a boltba nem tudnak el-

menni, de otthon képesek ellátni 
magukat. Gondozottjaink között 
vannak, akik családban élnek, és 
vannak, akik magukra maradtak, 
nincs hozzátartozójuk. Ők is szá-
míthatnak ránk a bevásárlásnál, 
fürdésnél, étkezésekkor és a ta-
karításban. 

– Ragaszkodnak Önökhöz?
– Vannak, akik nehezen fogad-

ják el az új embereket, de miután 
megismernek, családtagként te-
kintenek ránk. Épp pár napja 
hívott fel az egyik volt gondo-
zottam lánya, hogy szeretne az 
édesanyja látni, pedig már öt 
éve elköltöztek Szentesről. Ez 
nagyon jól esik. Amikor belé-
pünk az életükbe, végig kísérjük 
őket. Van olyan gondozottunk, 
akihez 1999 óta járunk. Sok tit-
kot is ránk bíznak, mi is nagyon 
kötődünk hozzájuk. Jelenleg 75 

ellátotthoz járunk ki. Legtöbb-
jüknél a család is sokat segít. 
Van, hogy egy mázsás súlyt kell 
emelnünk, lebénult időseket is 
ápolunk. Mi segíteni szeretnénk. 
A mottónk is az, hogy nem vesz-
szük ki az idős kezéből azt, amit 
meg tud csinálni. Fontos, hogy 
ne veszítsék el képességeiket, le-
gyen feladatuk. Ami nem megy, 
abban segítünk nekik. Nehéz fel-
dolgozni az elvesztésüket. Ami a 
legjobban megvisel, amikor bal-
esetben, hirtelen veszítünk el va-
lakit. 

– Elismerik a munkájukat? Ez 
egy olyan hivatás, ami valljuk be, 
nem való mindenkinek. Sokan vi-
szolyognak tőle. Erre a szakmára 
születni kell.

– Ez így van. A kolléganőim 
rátermettek. Akik itt vannak, 
ezt tanulták. Mi is az igazi meg-
becsülés? Ha embernek néz-
nek bennünket. Amikor a hoz-
zátartozótól, vagy az ellátottól 
kapunk egy kis dicséretet, egy 
kedves szót, egy szál virágot szü-
letésnapra vagy egy képesla-
pot. Ha temetéseken név szerint 
megemlítenek, megköszönik a 
munkánkat. Ez rengeteget je-
lent. Gyakran úgy érezzük, hogy 
mi vagyunk legalul, az egészség-
ügy alatt. Mind megbecsülés-

ben, mind megítélésben. A türe-
lem és empátia elengedhetetlen 
ezen a területen. Nagy felelőssé-
günk van nap, mint nap abban, 
hogy döntéseket hozzunk. Or-
vost kell e hívnunk, vagy mentőt. 
A tanultakra akkor van a legna-
gyobb szükség, amikor baj van. 
Amikor kimegyünk, egyedül va-
gyunk. Ha az ellátottnak olyan 
súlya van, amit egyedül nem 
bírunk, számíthatunk egymás 
segítségére a munkatársaimmal. 

– Lehet ezt a hivatást nem ha-
zavinni?

– Ez érdekes, mert a mi prob-
lémáink, általában háttérbe szo-
rulnak. Mások gondját sokkal 
könnyebben tudjuk elintézni, 
mint a sajátunkat. Az ellátottat 
soha nem hagyjuk magára, ami-
kor mentőt kell várni. Az egyik 
gondozónő férje szokta monda-
ni viccesen, hogy mindig „szoc-
colunk”. 

– Hogyan töltődik a mindenna-
pokban?

– Míg a többiek elektromos, 
én hagyományos kerékpárral já-
rok dolgozni. Szeretek a gáton 
tekerni, akár Csongrádig is. Szí-
vesen kötök és egy pár éve rá-
kaptam a tortasütésre és a sü-
teménykészítésre. Ebben sikerül 
kiélnem a kreativitásomat.

E r r e  a  s z a k m á r a  s z ü l e t n i  k e l l

Halupa Eszter

Az időskor a második gyerekkor. Minél idősebbek vagyunk, 
annál inkább ragaszkodunk, családunkhoz, otthonunkhoz. Az 
idősek nem szívesen hagyják el otthonukat, és hálásak azért, 
ha a megszokott környezetükben ápolják őket. Erre Szente-
sen is van lehetőség. A Szentesi Hősök sorozatunkat a házi gon-
dozóinkkal folytatjuk, akiknek hivatását mutatjuk be, ezzel is 
megköszönve mindennapi munkájukat. Az egyikükkel, Gál 
Krisztinával beszélgetünk a mindennapokról, kötődésről, elis-
merésről és hivatásról.

Elvesztette mobiltelefonját egy férfi a belvárosban, az elmúlt 
vasárnap este, de az is lehet, hogy ellopták tőle. Az eset körülmé-
nyeit még vizsgálják, a 80 ezer forintos készüléket még keresik a 
rendőrök. Az ügyben jogtalan elsajátítás miatt folyik az eljárás.

Internetes csalók áldozata lett egy vevő, aki mezőgazdasági 
gépet és mezőgazdasági alkatrészeket szeretett volna vásárolni. 
Fel is adott egy hirdetést, amiben leírta, hogy pontosan mire van 
szüksége, és nem sokkal később jelentkezett is egy eladó, akinek 
el is utalta az első részletet. Ezt követően újabb és újabb ígére-
tekkel hitegették, egészen addig, hogy már egymillió forintot el-
utalt az eladónak, tavaly október óta, de ez idáig semmit sem ka-
pott a rendelt áruból. A nyomozók most csalás miatt folytatnak 
eljárást az árusok ellen.

Újabb kerékpár tűnt el az elmúlt héten, ezúttal az egyik óvoda 
elől lopták el a kétkerekűt, amit még keresnek a rendőrök.

Egymilliós kár

LADA 1300 gépkocsi üzemképes 
állapotban eladó. Telefon: 70/1188-
115.

KEMPING kerékpár eladó. Tele-
fon: 70/610-6722.

VÁLLALOM társasházak közös 
képviseletét, társasházkezelését. Teljes 
körű ügyintézés, kiadásoptimalizálás. 
Mayer János.Telefon: 70/458-3014

OTTHON végezhető, figurák 
összeállítása, csomagolása, stb: 06-
90/603-906 (http://audiopress.iwk.hu 

635Ft/min. 06 1/222-8397, 20/496-
3980).

MESZELÉST, takarítást, kerti 
munkát vállalok. Telefon: 30/230-
6632.

3 elemes gyermek szekrénysor, mű-
ködőképes automata mosógép olcsón 

eladó. Telefon: 30/454-8135.
KISKERT kiadó. Víz, villany mel-

léképület van. Telefon: 30/454-8135.
HASZNÁLT VELOX elektromos 

kerékpár eladó. Telefon: 30/852-4570.
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.

ELADÓ Halász-Szabó Sándor, 
szentesi születésű, többszörösen ki-
tüntetett festőművész Mártélyi Ti-
sza-parti lejáró című (1959) 80x60 
centiméteres pasztellképe, és Be-
nyovszky István Csikós című akva-
rellképe, mely 30x40 centiméteres. 
Érdeklődni: 20/357-0474.

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

A nevek jobbról: Szatmári N. Mária, Pótári Istvánné,
Gál Krisztina, Hronyeczné Tábit Mária, Bakróné Dósai Molnár

Orsolya, Fülöp Annamária, Keresztesné Csuka  Zita
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Palicska Irén

A hónap híre: kúszunk, és ki-
bújt az első fogacskánk. Gergő 
fogának, pontosabban csak a 
kezdeményének is nagyon örül-
tem, de amikor elkezdett kúszni 
(úgy három hete), teljesen elér-
zékenyültem. Sőt most már a 
négykézlábra állást is próbálgat-
ja. 9 hónaposan még csak egy 
foga van, de azt mondják, hogy 
így erősebbek lesznek. Ez nem 
csak afféle népi bölcsesség, a 
doktor úr is elmagyarázta, hogy 
idősebb korában már keveseb-
bet cumizik, és így kevésbé rom-
lanak a fogai. Leírhatatlan érzés, 
fantasztikus látni, ahogy fejlődik. 
Egyre értelmesebb, nyitottabb a 
világra. Mintha kicserélték volna. 
Rendesen eszik, alszik, egy rossz 
szavam nem lehet rá, mintagye-
rek. Hallottam egy-két rémtör-
ténetet anyukáktól, hogy nem 
fogadja el az ételt, nem alszik, 
hajnalban költi a családot a gye-
rek, sokszor felkel éjszakánként. 
Az evés és az alvás egyébként 
központi téma minden szülőnél. 
Az alvással még én is hadilábon 
állok, úgy érzem, nem tudom 
magam kipihenni soha. Gergő-

nél ez nem téma: este nyolckor 
letesszük, és reggel 5-6 körül 
költ minket. Persze mindig meg-
fogadom, hogy vele egy időben 
lefekszem, de jó lenne rendet 
teremteni a káoszból a lakás-
ban, ha nem folyna ki a moso-
gatni való a konyhából, nem áll-
na halomban a vasalatlan ruha 
és pelenka. És ha másnap közös 
programunk van (jóga, úszás, 
Maminbaba), akkor előző este 
megfőzöm az ebédjét is. Ha lus-
ta vagyok, akkor másnap reggel. 

Nem vagyok egy konyhatündér, 
így álmomban nem gondoltam 
volna, hogy hajnal 6 órakor para-
dicsomot fogok hámozni és ma-
gozni a fiam ételéhez.  

A napközbeni alvást eddig 
igyekeztem a szabadban megol-
dani, minél többet legyünk a le-
vegőn, de rájöttem, hogy az nem 
olyan pihentető. Eddig örültem, 
ha szüleimnél ki tudtam tenni a 
babakocsit a kertbe. Tuti, hogy 
akkor kezdett el flexelni a szom-
széd, a másik rájött, hogy le kel-
lene nyírni a füvet, és a kutyák 
is akkor ugattak a leghangosab-
ban. Mindez meg se kottyant 
Gergőnek, de a madarak han-
gos csivitelésére felébredt. So-
kan mondják, hogy csak szok-
ja a háttérzajt a gyerek, szóljon 
a rádió, a televízió, nyugodtan 
tegyünk-vegyünk körülötte, én 
mégis annak a híve vagyok, hogy 
elsötétített szobában, csendben 
aludjon. És nálunk ez is vált be. 
A szabadban nem alszik két-két 
és fél órát sosem, de otthon nyu-
godt környezetben igen. Persze 

csak akkor, ha nem újítják fel a la-
kást a szomszédban. 

Bár nincs olyan, hogy késő, 
de csak most kezdett el kúsz-
ni a fiam. A szakember szerint 
nincs ezzel semmi gond, min-
den szakaszra egy-másfél hó-
nap jut. Kúszás, mászás, ülés, 
majd felállás. Van, amikor kima-
rad egy-egy szakasz, és van úgy, 
hogy mindent korán kezd el a ki-
csi. A szülők persze ilyenkor na-
gyon büszkék, és az ismerősök is 
kérdezgetik, hogy hol tartunk a 
mozgásfejlődésben, de nem ér-
demes siettetni semmit. Szép tü-
relmesen, a gyermek saját üte-
mének megfelelően ki kell várni 
a dolgokat. 

Negyven felett és 10 év vára-
kozás után türelmet tanul az em-
ber, csak energiánk a kevesebb. 
Bár nem érzem magam kívülál-
lónak a 20-as és 30-as anyukák 
között, furcsa látni a lassan 46 
éves férjemet, ahogy esténként 
gumikacsákat, békákat és játék 
polipot dobál a fürdővízbe.

Baba a fedélzeten - a rovat támogatója az Eszenczy Jóga Stúdió

7 4  c e n t i  é s  9  k i l ó  b o l d o g s á g

Rozgonyi Ádám

Ifjúsági Fúvószenekarok 
Találkozóját rendezte meg a 
Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskola múlt hét pénteken 
a Megyeháza Konferencia és 
Kulturális Központ dísztermé-
ben, ahol a házigazdák mellett 
mórahalmi és makói fiatalok is 
zenéltek.

Az eredetileg a megyehá-
za udvarára tervezett fúvóskon-
cert az eső miatt a díszterembe 
költözött, mindez a rendezvény 
minőségén nem rontott; sőt, 
így talán még szebb környezet-
ben zenéltek az ifjúsági együtte-
sek. A megjelenteket Szirbik Imre 
polgármester köszöntötte, majd 
a Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Ifjúsági Fúvósze-
nekar lépett a közönség elé. Az 
utánpótlás együttes – amelyet 
a tavalyi tanévben kezdtek újra-
szervezni – jelenleg mintegy 30 

tagot számlál. Műsorukban in-
dulók, Galli János-féle átiratok, 
tradicionális darabok, de lati-
nos lüktetésű zeneszámok is he-
lyet kaptak – tudtuk meg Pakó 
Attila karnagytól, aki elmondta, 
hogy a vendég fúvószenekarok 
amellett, hogy megtekintették 
a városközpontot, strandol-
tak is. Úgy véli, a találkozó nem 
csak szakmai beszélgetésekről, 
hanem a barátságok ápolásáról 
is szól. Szalai Krisztián, a Móra-
halmi Alapfokú Művészeti Isko-
la Utánpótlás Fúvószenekar ve-
zetője elmondta, alkalmanként 
egy-másfél órát gyakorol zene-
kara. A találkozó legfiatalabb 
zenészeit magáénak tudó gár-
dával két éve dolgozik együtt, 
teljesen az alapoktól kezdték a 
közös munkát. – Meg kell pró-

bálni mindenkinek, a saját lehe-
tőségeihez mérten, megtalál-
ni egy olyan szólamot, amit ha 
beül a zenekarba és eljátszik, si-
kerélménye lesz, miközben szak-
mailag is fejlődik – osztotta meg 
lapunkkal. A 22 fős együttes 
klasszikus fúvószenekari reper-
toárral készült, amelyben polka, 
népzenei átirat és könnyűzene 
is szerepelt. A szentesi születésű 
Détár Hanna a mórahalmi zene-
karban fuvolázott. Hangszerébe 
4 éve szeretett bele, egy koncer-

ten. Két makói fúvóst is megkér-
deztünk, Bencét és Leventét, ők, a 
fellépés előtt kissé izgatottan, el-
mondták, szép városnak tartják 
Szentest. A hangverseny a Ma-
kói Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvó-
szenekarának műsorával zárult, 
Gábor-Nagy Árpád karnagy ve-
zényletével. A program legvé-
gén a három együttesből álló 
össz-zenekar játszott, nagy si-
kert aratva. A találkozót közös 
vacsora zárta.

Fiatal  fúvósok találkozója

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület június 18-án, 
szombaton 15 órától szervezi a következő Szentesi Kör-
sétát.

Ezen a napon a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjtemé-
nyét tekinthetik meg az érdeklődők.

A találkozó helyszíne Korsós sor 51. A helyszíni kalauz 
Valkai Csaba kurátor.
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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!
Városlátogatások: Róma, Párizs, Barcelona, Olasz körutak, Svájc, Erdély, Prága, Ausztria.
Nyaralóprogramok: Bulgária, Görögország, Horvátország, Montenegró, Egyiptom, Tunézia, Mallorca
Egy napos kirándulások autóbusszal. Közel 600 úti cél.
Részletekről érdeklődjön irodánkban! Valutaváltás kezelési költség nélkül!

Csepeli Dóra

A nyaralás előtti pakolás 
sok bosszúságot tud okoz-
ni. Sajnos el kell fogadnunk 
a tényt, hogy az egész ruhás-
szekrény nem fér bele a bő-
röndbe. Összegyűjtöttünk 
pár praktikus tanácsot, ami 
nem csak a csomagolásnál 
segít, hanem abban is, hogy 
mit érdemes ténylegesen ma-
gunkkal vinni és mi az, amit 
nyugodtan otthon hagyha-
tunk.

Kezdjük a cipőkkel. Bárhova 
is utazunk, egy zárt cipő min-

dig jól jön, hiszen bárhol kedvet 
kaphatunk egy szervezett kirán-
duláshoz, ahol az egész napos 
gyaloglás csak egy kényelmes 
cipővel elviselhető. Ezen kívül 
érdemes egy strandpapucsot 
is bepakolni, amiben lesétálha-
tunk a partra vagy az uszodá-
ba. A fentieken kívül pedig min-
denképpen vigyünk még egy 
csinosabb darabot is az esti va-
csorához vagy bulihoz.

A tisztálkodó szereket a leg-
több országban hasonló árakon 
kínálják, mint hazánkban, így 

azt is megtehetjük, hogy meg-
érkezésünkkor, helyben vásárol-
juk meg a tusfürdőt, a sampont, 
de sokszor a szállodai szobák 
alapfelszereltségében is ben-
ne vannak. Ezzel is helyet spó-
rolhatunk bőröndünkben. Ha 
mégis amellett döntünk, hogy 
saját, megszokott termékeinket 
szeretnénk használni, töltsük ki-
sebb tárolókba vagy eleve vá-
sároljunk kisebb kiszerelést. Az 
igazán profik direkt utazásokra 
tartogatják az ingyenes kozme-
tikai termékmintákat és a ma-
gazinok parfümmintáit.

Poggyászunk súlyát azzal is 

csökkenthetjük, ha hagyomá-
nyos könyvek helyett könyvol-
vasót használunk. Ha szállo-
dában lakunk, érdemes előre 
tájékozódni arról, hogy a na-
pozáshoz, vízpartra is biztosí-
tanak-e a törölközőt, de azt is 
hasznos megtudni, hogy haj-
szárító, ágynemű vagy vasaló 
van-e a szálláson. A megfele-
lő úti patika összeállítását se fe-
lejtsük el! A gyógyszereket aján-
lott doboz nélkül szállítani, így 
kevesebb helyet foglalnak. 

Most pedig térjünk rá a ru-

hákra! Fontos, hogy mindig 
az adott ország éghajlatának 
megfelelő ruhadarabokat pa-
koljunk bőröndünkbe. Medi-
terrán vagy trópusi utazások-
ra felesleges magunkkal vinni 
meleg holmikat, hiszen ezeket 
úgy sem fogjuk felvenni. Maxi-
mum egy hosszabb nadrágról 
valamint egy kardigánról gon-
doskodjunk. Ha tudjuk előre a 
programot, sokat segít a pako-
lásnál, ha előre megtervezzük 
otthon a napi outfiteket. Sok 
helyet spórolhatunk azzal, ha 

hengergetjük a ruháinkat. A ké-
nyes vagy világos ruhákat kifor-
dítva helyezzük bele a bőrönd-
be. Érdemes plusz egy váltás 
fehérneművel és zoknival utaz-
ni, számítva arra, hogy bármikor 
érheti az embert meglepetés. 

És ami semmiképpen sem 
maradhat otthon: bankkártya, 
pénz, telefontöltő, papírzseb-
kendő, iratok és ha szükséges, 
beszállókártyák. Ha ezeket be-
pakoljuk, nagy baj már nem le-
het, hiszen minden más pótol-
ható!

A Trendi támogatója a Discos Tours

Utazás -  pakoljunk okosan!Tr e n d i
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Labádi Lajos

Amint ismert, az első magyar 
gőzüzemű vasút megnyitásá-
ra 1846 nyarán került sor Pest 
és Vác között, s ezt követte egy 
évvel később a Pest-Szolnok kö-
zötti vonal átadása. Ez utóbbi 
felkeltette a szentesiek érdek-
lődését is, ugyanis egy szárny-
vonallal szívesen csatlakoz-
tak volna a tervbe vett Szolnok 
és Arad közötti vasúthoz. Leg-
közelebb 1862-ben csillant fel 
a remény, összefüggésben az 
„Alföld-fiumei” vasútvonal épí-
tésével. Szentes és Szarvas váro-
sok neve bele is került az alapí-
tó okmányba, de az 1863/64-es 
ínséges évek miatt a csatlakozás 
elmaradt. Napirenden maradt a 
vasútépítés ügye, de majd csak 
az 1880-as évek második felé-
ben nyílt lehetőség az első vas-
útvonal kiépítésére Szentes és 
Kunszentmárton között. A mun-
kálatokat Fleischmann József 
budapesti vállalkozó mérnök 
irányította. Az első helyiérdekű 
vasút ünnepélyes átadására 
1887. szeptember 24-én került 
sor. (1893-ban megnyílt a szen-
tes-vásárhelyi vasútvonal is.)

Ugyancsak 1887-ben épült 
a felső képen látható egysze-
rű, kétszintes, cserépfedésű in-
dóház, amely a növekvő forga-
lom következtében igen hamar 
szűknek bizonyult. 1906-tól fo-
lyamatosan napirenden volt az 
állomás kibővítése. A MÁV Igaz-
gatóság 1913-ban elkészíttet-
te a részletes bővítési terveket, 
de a megvalósítást elsodorta az 
I. világháború. Az ügy 1927 ele-
jén kimozdult a holtpontról. A 

MÁV komoly ajánlatot tett: Szen-
test motorvonat-központtá, és 
ezáltal vasúti csomóponttá fej-
lesztik. Ígérték a régi kis állomás 
pályaudvarrá bővítését is. A vá-
ros elfogadta a kedvező ajánla-
tot. A Szentesi Hírlap az alábbi-
akban számolt be a tárgyalások 
eredményéről: „A tervezet sze-
rint az állomás épülete 27 mé-
terrel fog bővülni, vagyis 5 méter 
híján kétszer akkora lesz, mint a 
mostani épület. Az állomás ki-
bővítése két oldalon történik. A 
város felőli részén egy hatalmas 
előcsarnok épül, a szegedi na-

gyállomás mintájára. Abban he-
lyezik el a pénztárakat. Az elő-
csarnokból folyosók vezetnek a 
váró- és éttermekhez, az irodák-
hoz és az árupénztárhoz. Az új 
állomásépületből 44 méter eme-
letes lesz, ahol a különböző osz-
tályú váró- és éttermek lesznek 
a legmodernebbül berendezve. 
Az állomást nagyvárosi mintára 
építik ki.”

Az első ütemben építet-
tek egy nagyméretű javítómű-
helyt, megfelelő motorgarázst 
és vontatótelepet, továbbá egy 
nagyobb lakóépületet a kez-

előszemélyzet elhelyezésére. A 
motorgarázs építése 1927 szep-
temberében kezdődött meg, 
amelynek a terveit Jemnitz E. 
Zsigmond főmérnök budapesti 
tervező irodája készítette. A ga-
rázs 50x40 méter, monolit vas-
beton szerkezetű; főépületét 42 
pilléralapra építették. A motor-
garázs műszaki átadása 1928 
márciusában megtörtént.

Ezután kezdtek hozzá az új pá-
lyaudvar munkálataihoz. Az ál-
lomásbővítés terveit Magyary 
János műépítész készítette. Az 
építkezés 1928 júniusában vet-
te kezdetét. Először az új traktu-
sokat építették fel, hogy a régi 
indóházból átköltözhessenek a 
hivatalok. Ezek decemberre el-
készültek, az öreg épület átalakí-
tása azonban a következő év ta-
vaszára tolódott. A szecessziós 
stílusú új, dekoratív pályaudvar 
és a közelében épült 27 méter 
magas vasbeton víztorony mű-
szaki átadására 1929. június 27-
én került sor.

Az elkövetkező fél évszázad-
ban romossá vált vasútállomás 
az 1980-as évek közepén teljes 
külső és belső felújításon esett 
át. Megőrizte szecessziós stílu-
sát, s eredeti kődíszítéseit. Váró-
termében – a régi indóház falán 
– látható a város 1887-ben meg-
nyílt első vasútjának emléket ál-
lító figurális fatábla, Szabics Fe-
renc helyi fafaragó munkája 
(1987); valamint az 1893-ban el-
készült szentes-vásárhelyi vonal 
emlékét őrző allegorikus dom-
bormű, amely Vígh László szen-
tesi szobrászművész alkotása 
(1993).

Szentes arculata régen és ma (7.)

Az első vasúti indóház korszerű pályaudvarrá bővült

Hétfő (június 20.) 
12:30, 14:15, 16:00 3D Szenilla nyomában
18:00 Szemfényvesztők 2
20:30 Központi hírszerzés
Kedd (június 21.) 
12:30, 14:15, 16:00 3D Szenilla nyomában
18:00, 20:30 Központi hírszerzés
Szerda (június 22.) 
12:30, 14:15, 16:00 3D Szenilla nyomában
18:00 Szemfényvesztők 2
20:30 Központi hírszerzés
Csütörtök (június 23.) 
12:30, 14:15, 16:00 3D Szenilla nyomában
18:15, 20:30 3D A függetlenség napja - 
Feltámadás

Péntek (június 24.) 
12:30, 14:15 3D Szenilla nyomában
16:00 Központi hírszerzés
18:15, 20:30 3D A függetlenség napja - 
Feltámadás
Szombat (június 25.) 
12:30, 14:15, 16:00 3D Szenilla nyomában
18:15, 20:30 3D A függetlenség napja - 
Feltámadás
Vasárnap (június 26.) 
12:30, 14:15 3D Szenilla nyomában
16:00 Központi hírszerzés
18:15, 20:30 3D A függetlenség napja - 
Feltámadás

MoziműsorMenü június 20-24.
Hétfő – Tarhonyaleves

A menü: Zöldborsófőzelék, 
csiberopogós 

B menü: Barbecue sertéskockák, 
párolt zöldbab, tészta köret

Kedd
A menü: Francia hagymaleves, 
roston harcsa, burgonyapüré
B menü: Kukorica krémleves, 

pulykamell roston, sajtmártás, 
zöldséges rizs

Szerda
A menü: Húsleves, főtt hússzelet, 

gombamártás, tészta köret

B menü: Csontleves tésztabetéttel, 
rántott sertésszelet

Csütörtök – Vegyes gyümölcsleves
A menü: Debreceni tokány, párolt rizs

B menü: Rakott kelkáposzta

Péntek – Tárkonyos sertésraguleves
A menü: Rizsfelfújt

B menü: Csirkemell roston, 
pirított burgonya, grill zöldség

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 Kádár Zsolt (Sár- 
gaparti u. 31.) Nyereményét szerkesz-
tőségünkben veheti át! Ezen a héten je-
gyeket sorsolunk ki a Zene Világnapja al-
kalmából rendezett Szentpéteri Csilla & 
Band koncertjére. A megfejtéssel együtt 
kérjük, most telefonszámukat is küldjék 
el a 6600 Szentes, Kossuth tér 5 fsz. ép. 
postacímre, vagy a szentesielet@gmail.
com internetes címre.

Beküldési határidő: június 20., hétfő.
Vízszintes: 1. Terry Pratchett angol fan-

tasy- és science fiction-író gondolata (zárt 
betűk: K, L, I). 15. Verbum. 16. Fekete Ist-
ván gólyahőse. 17. Francia zeneszerző (Art-
hur). 18. Narkotizáló. 20. Amerika jelenle-
gi elnöke. 22. Arcának része. 23. Svájci város 
az olasz határ mellett.25. Védő. 26. Lopva a 
szomszédba tekint. 28. Név a Bibliából, fe-
lesége sóbálvánnyá változott. 29. A lángok-
ban teljesen megsemmisülő. 32. Duplán egy 

mesebeli sárkány neve. 33. Regény szerző-
je. 35. Zenedráma. 37. Esztendő. 38. Félig ki-
mertek! 40. Neon, kálium és fluor vegyjele. 
42. Román kisteherautó. 43. Mesterséget ta-
nuló. 45. Bakelitdarab. 46. Hangtalan tik! 47. 
…zit (robbanószer, ékezetfelesleg). 49. Vég-
telenül siet! 50. Azsúr egynemű hangzói. 
52. Atlétaingek. 58. Mutatvány. 61. Honvéd-
tábornok, helyettes hadügyminiszter volt 
(György). 64. Kezdetektől. 65. A szovjet és 
orosz rádiós és televíziós újságírás megha-
tározó alakja, író, külpolitikai szemleíró, poli-
tológus (Valentyin). 66. Füzet (régiesen). 68. 
Fegyverhordozó. 69. Névelővel: langaléta. 
70. Tak… (bank). 71. Örkény István tűzoltó-
parancsnok hőse. 72. Azeri főváros. 74. Elekt-
romos töltésű anyagi részecske. 75. Szemé-
lyem. 76. Kardigán közepe. 77. Lucsok.

Függőleges: 1. Lapos. 2. Egyenlő. 3. Tanu-
lók. 4. Lajstromozó. 5. Nemesgáz. 6. Tova. 
7. Gyári részleg. 8. Júniusi. 9. Egynemű-

ek. 10. Grenadai részlet. 11. Személyes név-
más. 12. Névelővel: vízügyi dolgozó. 13. An-
golul egynemű hangzói. 14. Fogantyúsak. 
19. Színésznő (Éva). 21. Finom pincei nedű-
je. 24. Sebészeti beavatkozások. 26. Fa része. 
27. A gondolat második része (zárt betűk: 
M,K,M,R,A). 30. Középen porol! 31. Női név. 
34. Egyetemi vezetői (utasítás). 36. Liget. 39. 
Nyakszirtjein. 41. Kicsi Feri. 43. Római ket-
tes. 44. Megszól, ócsárol. 48. Apaállat. 49. Te-
mérdek. 51. Páratlanul seper. 53. Rovátkás. 
54. Női név. 55. Ágyból kilép. 56. Népiesen 
dedó. 57. Várat magára (ékezethiány). 59. 
Szállítóoszlop. 60. Papírra vetette. 62. Végte-
lenül lakli! 63. Járulékai. 67. Megkevert hab! 
69. Osztrák és norvég gépkocsik jelzése.71. 
Tantál vegyjele. 73. Azonosak!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 27. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Rozgonyi Ádám

Koncertet adtak a Szege-
di Tudományegyetem Zene-
művészeti Karának orgona 
tanszakos hallgatói a Szent 
Anna Templomban. A szegedi 
VII. Nemzetközi Orgonista Ta-
lálkozón kiválóan szerepelt Si-
mon Bálint, Fazekas Andrea és 
Bogáthy Júlia mellett a felké-
szítő tanár, dr. Csanádi László 
orgonaművész is játszott.

A megjelenteket dr. Gruber 

László plébános köszöntötte, aki 
barátjaként üdvözölte dr. Csa-
nádi Lászlót. A műsort Nagy Já-
nos orgonaművész ismertette, 
bemutatva a hangversenyen el-
hangzó műveket – mint példá-
ul a Wachet auf-ot, a Nun danket 
alle Gott-ot, vagy az Ave Ma-
ria-t – és zeneszerzőiket – má-
sok mellett Bachot, Vivaldit és 
Liszt Ferencet. Elmondta, hogy 
a nemrégiben megrendezett or-
gonista találkozón Simon Bálint 
arany, és kiemelt különdíjat, Bo-

gáthy Júlia ezüst, Fazekas And-
rea bronz oklevelet kapott.

Dr. Csanádi László és tanít-
ványai nem először jártak a 
Szent Anna templomban, ahol 
az orgonista több szólóestet 
is tartott, a fiatal utódok pedig 
tanszaki koncerteken mutatták 
meg tehetségüket. – Rövid fel-
készülést követően, egy teljesen 
idegen hangszeren és akusztikai 
környezetben kell, a lehető leg-
jobb teljesítményt nyújtaniuk – 
ez a feladatuk – mondta az or-

gonaművész-tanár, hozzátéve, 
hogy egy orgonista nem viheti 
magával a „fuvoláját”, így alkal-
mazkodnia kell. Az előadómű-
vész egy lírai számmal, Liszt Fe-
renc, Arcadeltnek tulajdonított 
Ave Mariájára készült darabjá-
val színesítette a műsort. Lapunk 
kérdésére válaszolva elmondta, 
hogy kiváló, tehetséges tanítvá-
nyai vannak, mindezt Simon Bá-
lint orgona találkozón elért sike-
rei is alátámasztják.

O r g o n a h a n g v e r s e n y  a  t e m p l o m b a n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NY

↓
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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

70 71 72 73 74 75 76

→ 77
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü: június 27- július 03.

Hétfő: Csurgatott tojásleves
A menü: Dónáti sertésragu, tészta köret

B menü: Pásztortarhonya
C menü: Csirkemell sok magvas 

bundában, grill zöldség 
Kedd: Zöldségleves

A menü: Mustáros szelet, 
pirított hagymával, burgonyapüré

B menü: Mexikói csirkeragu, 
petrezselymes rizs

C menü: Rántott csirkecomb, 
petrezselymes rizs

Szerda: Lebbencsleves
A menü: Stefánia vagdalt, parajfőzelék

B menü: Ketchupos csirkecomb, 
petrezselymes burgonya

C menü: Rántott kacsamáj, 
petrezselymes burgonya

Csütörtök: Fahéjas szilvaleves
A menü: Paprikás sertésszelet, rizibizi

B menü: Csikós tokány, tészta köret
C menü: Rántott csirkeszárny, rizibizi

Péntek: Frankfurti leves
A menü: Bolognai spagetti

B menü: Chilis bab
C menü: Rántott sajt, 

majonézes burgonyasaláta
Szombat: Lencseleves, 

Palócos csirkepörkölt, galuska köret
Vasárnap: Májgaluska leves

Sült hurka-kolbász, hagymás tört 
burgonya, párolt káposzta

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

Rakott kel
A szalonna (15 dkg) kisütött zsírján megpirítjuk a finomra vágott 

vöröshagymát (15 dkg). Ráteszünk 60 dkg rakott sertéshúst és addig 
pirítjuk, míg a kioldódó nedvek elillannak. Sózzuk, borsozzuk, pap-
rikával, köménnyel, majoránnával, paprikával hintjük, zúzott fok-
hagymával ízesítjük. Kevés vizet öntünk hozzá, így pároljuk puhára. 
80 dkg kelkáposztát cikkekre vágva forrásban lévő sós vízbe teszünk. 
Mikor ismét felforr, leszűrjük. A rizst megmossuk, lecsepegtetjük. Egy 
evőkanál zsíron kevergetve felhevítjük, megsózzuk, és ráöntjük a pon-
tosan kimért 2 dl forrásban lévő vizet, egyszer megkeverjük, majd fe-
dővel lefedve lassú tűzön 10 percig pároljuk, 5 percig állni hagyjuk. 
Zsírt kenünk a tepsi aljára, terítsük szét rajta a kelkáposzta felét, a pá-
rolt rizst, a párolt húst, végül tegyük rá a maradék káposztát. Tetejét 
bevonjuk tejföllel és forró sütőben fél óra alatt megsütjük.

Nagy Bálintné, Felsőpárt

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: Június 20-27. Menta Gyógyszertár (Szentes, Alsórét 258.TESCO) 
mindennap 8 órától-18 óráig, szombaton 8-18 óráig, vasárnap és ünnepnapokon zárva. Ké-
szenléti telefon: 70/563-5139.

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

Egészségügyi ügyelet

Született:
Krucsó Lászlónak és Tóth Ni-

kolettának (Drahos István u. 12. 

5/14.) Zora Krisztina, Lakatos At-

tilának és Lakatos Mónikának 

(Kossuth tér 5. 6/16.) Attila Noel, 
Kövér Zsoltnak és Faragó Erzsé-

bet Hajnalkának (Kalász u. 15.) 

Hajnalka Anita nevű gyermeke.

Elhunyt:
Magyar Sándorné (Alkotmány 

u. 40. fsz. 1/a), Felföldi Ferencné 

(Wesselényi u. 101.), Király Mi-

hály (Ipartelepi út 53.), Fekete 

János Istvánné (Köztársaság u. 

3/2.).

Családi

Új burgonya 130-190 Ft/kg, új 
répa 160-350 Ft/csm, új gyökér 100 
Ft/szál, zeller 150-200 Ft/db, új kara-
lábé 150 Ft/db, új fokhagyma 1000-
1500 Ft/kg, petrezselyem 50 Ft/cso-
mó, cseresznye 400-550 Ft/kg, alma 
300 Ft/kg, körte 350 Ft/kg, eper 800-
1500, hegyes erős paprika 20-50 
Ft/kg, fehér paprika 350-600Ft/kg, 
karfiol 200 Ft/kg, paradicsom 350 
Ft/kg, vöröshagyma 200-250Ft/kg, 
tojás 30-40 Ft/db, zöldhagyma 100-
150 Ft, saláta 150 Ft/kg, spenót, sós-
ka 800 Ft/kg, lila hagyma 350 Ft/kg, 
citrom 900-1200 Ft/kg, kapor 50-100 
Ft/csm, kígyóuborka 200 Ft/kg, gom-
ba 550 Ft/kg, új tök 250 Ft/kg, cukki-
ni 380 Ft/kg, csemege kukorica 160 
Ft/db, sörretek 150 Ft/db, sárgadiny-
nye 300-480 Ft/kg.

PIAC

KOS
A hétköznapok rohanása és a munka lekötik minden energiáját, így lehet, 
hogy épp azt fogja elhanyagolni, aki a legfontosabb.
BIKA
Ne használja fel szervezete minden tartalékát, pihenjen és töltekezzen 
rendszeresen! 
IKREK
Engedje el magát esténként, gondoljon arra, hogy eddigi kiemelkedő 
eredményeit mindig akkor érte el, amikor nem komplikálta túl életét.
RÁK
Energiája és ereje határtalannak tűnhet, különösen a fizikai tevékenysé-
gek terén.
OROSZLÁN
Életfeladatának fontos része, hogy figyelemre méltasson másokat is, de 
ezt nehéz mindennapjai részévé tenni. Könnyen kritizál másokat.

SZŰZ
A művészet sokféle ága érdekli, vonzódik az irodalomhoz, az írás művé-
szetéhez is. A héten azonban személyes kapcsolatai lesznek hangsúlyosak.
MÉRLEG
Kicsit nagyobb bizalommal kellene a jövőbe tekintenie. Ne hagyja, hogy a 
negatív történések eltérítsék, és főként elkedvetlenítsék! 
SKORPIÓ
Nem tudja eldönteni, mi most a fontosabb: a magánélete vagy a szak-
mai előrejutása.
NYILAS
Ebben a hónapban magánélete kerül előtérbe. Ha nem tetszik valami, ak-
kor azt beszélje meg az érintettel, de ne adjon ultimátumokat!
BAK
A hónap mottója Ön számára: aki nem tud szembenézni a múltjával, arra 
van ítélve, hogy örökké megismételje.
VÍZÖNTŐ
Újabb változásokra számíthat kedélyállapotában, ami mostanában leg-
inkább a szeszélyes tavaszi időhöz hasonlítható. 
HALAK
Sok dolgot sikerrel intézhet ezen a héten, különösen azokat, amelyek csa-
ládtagjait is érintik.

Június 17-23.

HETI HOROSZKÓP
Véradás

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház és a Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Vezetősége értesíti a véra-
dókat, hogy június 23-án csütörtökön 
az intézeti véradás időpontja meg-
változik. Ezen a napon 12 és 15 óra 
között várják a véradóikat.

A többi intézeti véradásra a meg-
szokott rendben kerül sor a Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a 
Magyar Vöröskereszt Szentesi Veze-
tőségének szervezésében. Minden 
héten kedden és szerdán délelőtt 
7.30-12 óráig, és csütörtök délután 
14-17 óráig tart véradást Szentesen 
a Vérellátó Állomáson. 
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Hering Viktor

Ilyen még nem volt a SULI-
PÓLÓ Országos Vízilabda Baj-
nokság történetében, de most 
ez is megtörtént: egy iskola 
négy csapata is bajnoki címet 
szerzett az országos döntő-
ben. A Koszta József Általános 
Iskola első, második és harma-
dik korcsoportos lány vízilab-
dázói, valamint az első korcso-
portos fiúk is aranyéremmel 
térhettek haza Ceglédről.

A történet a városi selejtezők-
kel kezdődött, ami már önmagá-
ban is rekordnak számít, hiszen 
egyedül a Kosztából 104 gye-
reket neveztek be a felkészítők, 
azaz Oltyán Gyula, Matajsz Márk 
és Győri Eszter a bajnokságba. – 
Erre vagyok a legbüszkébb – nyi-
latkozta Oltyán Gyula, aki az is-
kola testnevelője, de egyben a 
Szentesi VK gyermek csapatának 
a felkészítője is. – Ennyi gyerme-
ket tudtunk versenyeztetni, bí-
zom benne, hogy olyan élmé-

nyeket szereztek ezzel, amely a 
sportág mellett tartja a későbbi-
ekben őket. 

Az országos döntőbe, amelyet 
június 7-én és 8-án rendeztek 
Cegléden, végül 4 csapat jutott 
be a Kosztából, mindhárom kor-
csoportból a lányok, illetve a leg-
kisebb korosztályú fiúk, valamint 
egy a Kiss Bálint Általános Isko-
lából, egy pedig a Szent Erzsé-
bet Általános Iskolából. Az ellen-
felek között pécsi, nagykanizsai, 
kaposvári, gyulai, békéscsabai, 
szombathelyi, egri, szolnoki, 
csongrádi és még számos, egyéb 
településről érkező iskolák diák-
jai vettek részt. A kétnapos dön-
tőben végül mind a négy kosz-
tás csapat aranyérmet szerzett. 
– Azt gondolom, hogy bár egyre 
erősebb a SULIPÓLÓ mezőnye, 
nekünk most nagyon „összejöt-
tek” ezek a korosztályok, ami a 
vízilabda klubban folyó mun-
kának is a dicsérete – mondta 
Oltyán Gyula. – Remélem, hogy 

ez nem csak egy pillanatnyi ál-
lapot volt, hanem folyamatosan 
ilyen szinten tudjuk majd tartani 
ezeket a korosztályokat.

A győztes csapatok vándor-
serleget, a gyerekek érmeket, 
pólókat kaptak, illetve egy olyan 
kupát, amit az iskola eltehet ma-
gának a vitrinbe, ez végleg a 
győzteseknél marad. Arra a kér-
désre, hogy melyik csapat vív-
ta a legkiélezettebb küzdelmet, 
a szentesi testnevelő-edző úgy 
válaszolt, hogy a harmadik kor-
csoportos lányok nagyon megiz-
zadtak a győzelemért a szombat-
helyi és a csongrádi együttessel, 
míg a legkisebb fiúk is nagy üt-
közetben vívták ki az elsőséget 
a ceglédi és a szombathelyi gár-
dákkal szemben. A legidősebb 
korcsoportban szereplő lányok 
ráadásul harmadik alkalommal 
is elhozták a vándorserleget, 
pompás szülinapi ajándékkal 
meglepve ezzel felkészítőjüket. 
A Koszta iskola tanulóink kívül 
a Szamosi Csilla edzette Kiss Bá-
lint Református Általános Isko-
la a második korcsoportos fiúk 
mezőnyében második lett, míg 
a Szent Erzsébet Általános isko-
la csapata nem jutott tovább a 

csoportból. – A siker nem csak 
közvetlen segítőim munkájának 
köszönhető, hanem azoknak a 
kollégáimnak is, akik az iskolá-
ban segítették a munkánkat, il-
letve a szülők előtt is le a kalap-
pal, támogatásuk nélkül nem 
jutottunk volna el idáig fejezte ki 
köszönetét Oltyán Gyula. 

A SULIPÓLÓ bajnokságot 
nyert csapatok névsora:

I. korcsoportos lányok: 1. Var-
ga Nóra, Rébeli Sz Edit, Cson-
ka Dorina, Matajsz Janka, Tedás 
Csenge, Héri Kinga, Nagy Adél, 
Herceg Borbála, Szabó Laura, Sa-
rusi Kis Nóra

II. kcs lányok: 1. Héri Nóra, Sze-
beni Kata, Kovács Petra, Orosz 
Abigél, Szabó Vanessza, Kala-
musz Brenda, Kovács Helga, Lé-
nárt Réka, Hering Dóra

III. kcs lányok: 1. Mácsai Kata, 
Varga Virág, Pataki Kamilla, Héri 
Adrienn, Mácsai Sára, Székely 
Csenge, Insperger Bársony

I. kcs fiú: 1. Czirik Csaba, Fási 
Botond, Molnár Boldizsár, Hor-
váth Áron, Varga Nóra, Héri Kin-
ga, Ormai Zoltán, Mácsai László, 
Boda Péter, Bertók Bátor Király Le-
vente, Vincze Krisztián.

S U L I P Ó L Ó :  t a r o l t a k  a  K o s z t á s o k

Heti menü
június 20-24.

Hétfő
A menü: Tárkonyos krumplile-
ves, rakott karfiol
B menü: Paradicsomleves, rántott 
csirkemáj, sós burgonya, kaporszósz
Kedd
A menü: Szárazbableves, rizses hús
B menü: Karalábéleves vajas 
galuskával, mozzarellás csirkemell, 
kukoricás rizs
Szerda
A menü: Hamis gulyásleves, 
böllérinas kedvence, burgonyapüré
B menü: Fokhagyma krémleves, 
mexikói csirkefalatok

Csütörtök
A menü: Lencseleves virsli-
vel, borsos tokány, tészta

B menü: Vegyes, zöldségleves, 
rántott csirkecomb filé, meggyszósz, 
Rántott csirkemell, vegyes 
gyümölcsszósz
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával, 
ínyenc sertésszelet, párolt rizs
B menü: Csirkebecsinált leves, gyros, 
sült burgonya, saláta

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

A Szentesi Kinizsi SZITE a 
Makó FC ellen U-19-es bajnoki 
döntőt játszott, mindkét csapat 
bajnokként zárt. 

A mérkőzésen a makóiak 
kezdtek jobban, a 6. percben 
megszerezték a vezetést, majd a 
második félidő elején ismét be-
találtak a kapuba. A második fé-
lidő 15. percben a mieink lefa-
ragtak a hátrányból, majd ismét 
gólt lőttek (2-2). Tizenegyes pár-
baj következett. Két tizenegyest 
mindkét csapat értékesített és 
egyet kihagyott. 

A makói kapus a 3. bünte-

tő hárítása után a labdát a kapu 
mögött elhelyezkedő szurko-
lók felé rúgta, amiért a játékve-
zető kiállította. Ezután a makói 
szurkolók közül többen a pályá-
ra futottak, hogy számon kérjék 
a döntést. A bíró lefújta a mecs-
cset, az eredmény ekkor dön-
tetlen volt, a Csongrád Megyei 
Labdarúgó Szövetség döntése 
szerint mindkét csapat bajnok 
lett. A kupát június 10-én ad-
ták át Szentesen, illetve a Kinizsi 
edzője, Némethy László sportsze-
rűségi díjat kapott.

Foci: bajnok az U-19
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Sebők Tamás

Már 5 éve foglalkozik ko-
moly testépítéssel Szabó Ta-
más, aki 23 évesen világbaj-
noki címet szerzett az egyik 
legnívósabb és legidősebb 
testépítő szövetség, a WAB-
BA (World Amateur Body Buil-
ding Association) olaszországi 
versenyén. Tamás egy magyar 
bajnoki cím és egy Európa-baj-
noki 6. hely után, edzője Koko-
vai Andor tanácsára vállalta 
el a padovai világbajnoki sze-
replést.

Tamás a klasszikus testépítő 
kategóriában indult, melynek lé-
nyege, hogy minden versenyző-
nek a saját testmagasságához 
arányosan számolják ki, hogy 
milyen testsúllyal rendelkez-
het. A feltételeknek megfelelő 
legedzettebb testű versenyző 
nyeri el a díjat, aki -175 centimé-
teres versenyzők között idén Ta-
más lett. 

– Gyermekkorom óta sporto-
lok. Vízilabdáztam, úsztam, soká-
ig küzdősportoltam és csak ezek 
után jött a testépítés körülbelül 
5 évvel ezelőtt. Édesapám révén 
szerettem meg, aki immáron 25 
éve edz. Mindig néztem a test-
építő magazinokat, megtetszet-
tek a súlyzós edzések, azután, 

amikor édesapám látta, hogy ér-
dekel a dolog ő vitt le először a 
terembe. Azt hitte, hogy ez csak 
ilyen kezdeti fellángolás, de nem 
hagytam abba a dolgot. Körül-
belül 1 éve járok versenyekre. 
Kezdetben nem voltam igazán 
neves versenyeken ez a tavaszi 
szezontól azonban megválto-
zott, mikoris Kokovai Andor lett 
az edzőm, aki látta rajtam az el-
hivatottságot – mutatta be az el-
múlt éveket a friss világbajnok.

Tamás előzetes tervei szerint 
az Eb után le akarta zárni a ta-
vaszi szezont, de edzője még-
is elvitte az olaszországi világ-
bajnokságra is, ahol a célja a 
legjobb ötbe kerülés volt. A 11 
versenyző közül azonban ő bi-
zonyult a legjobbnak. Az sem 
mellékes információ, hogy Koko-
vai Andor edző mind a világbaj-
nokságra nevezett 6 versenyzője 
bajnok lett. 

– Furcsa az érzések vannak 
most bennem, nehéz feldolgoz-
nom még ezt a dolgot. Jönnek 
az emberek az utcán és gratu-
lálnak nekem. Még magam sem 
hiszem el a dolgot. Biztos köny-
nyebb lenne felfognom, hogy-
ha már több éve készülnék a Vb 

címre, de annyira hirtelen jött az 
egész hogy pont emiatt nem hi-
szem el még most sem – tette 
hozzá Tamás.

A versenyzők nyara sem telik 
el edzés nélkül, Tamás is folya-
matosan formában fogja tarta-
ni magát, az étrendben azonban 
enged változtatásokat, hiszen 

a versenyzők igen szigorú dié-
tát tartanak versenyzszezonban. 
Jövőbeni tervei között szerepel 
egy nagyobb kategóriába való 
belépés, amihez elmondása sze-
rint rengeteget kell dolgoznia, 
hiszen – ahogy mondja – a ’Mr. 
Universum’ címet 90-100 kilós 
versenyzők szerzik meg. 

Világbajnok lett a testépítő

A múlt hétvégén rendezték meg Siófokon, Magyarország Te-

lepüléseinek Vitorlás Fesztiválját. A közismertebb nevén Nem-

zeti Regattának nevezett programra az idei évben városunk is 

delegált egy csapatot.

A balatoni vitorlás versenyen való indulásnak alapfeltétele volt az 

úszástudás. A csapattagok kiválasztása a szentesiek esetében nem 

bizonyult nehéz feladatnak, hiszen a Szentesi Vízilabda Klub tagjai 

örömmel mondtak igent a felkérésre, és szálltak hajóba. A Somogyi 
Balázs, Pellei Frank, Vörös Viktor, Pellei Kristóf, Pellei Csaba alkotta pó-

lócsapatot Badár Sándor is erősítette, valamint egy szakember is se-

gítette őket. A több mint egy órás versenyen 22 település csapata 

indult el, a szentesiek  nem vallottak kudarcot, saját kategóriájuk 5. 

helyén végeztek és Pellei Csaba szerint egy igen jókedvű, örömte-

li napot zártak.

Vitorlát bontottak pólósaink
Hering Viktor

Nem fogadta kegyeibe az időjárás a Zalaegerszegen megrende-

zett Országos Vidékbajnokság résztvevőit. A több mint négyszáz 

versenyző, a rendezőkkel együtt, aggodalommal figyelte viharfel-

hőket, majd az a döntés született, hogy a mostoha körülmények el-

lenére megrendezik a versenyt. Így szakadó esőben, vizes, csúszós 

pályán kellett bizonyítani az atlétáknak. Ott voltak a szentesi dobó-

atléták is, a Maximus SE dobóinak oda-vissza közel nyolcszáz kilo-

métert kellett megtenni a sikerért. Váradi Krisztina teljesítette a tőle 

elvárható eredményt, és Márton Anita mögött ezüstérmet szerzett 

a női súlylökésben, míg a női diszkoszvetők között a harmadik he-

lyezett lett. Csordás Cintia nyolcadik lett súlylökésben, hetedik disz-

koszvetésben, Kocsis Alexandra hatodik helyezett lett diszkoszvetés-

ben. A vidék bajnoksággal párhuzamosan rendezték meg a Balaton 

Bajnokságot Veszprémben, itt Seres András indult a hasonló időjá-

rási viszonyok között megrendezett viadalon, és versenyszámában, 

diszkoszvetésben 4. helyezést ért el.

Érmek az esőben



Európai Uniós és hazai
pályázati projektek

teljes körű tájékoztatási és
nyilvánossági feladatait ellátjuk.

Nyertes projekt esetén forduljon 
tapasztalt csapatunkhoz bizalommal!

A pályázat összeállításánál
kommunikációs terv elkészítését is vállaljuk.

6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Tel., fax: 63/311-563

E-mail: szentesielet@gmail.com


