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Tájékozottnak lenni jó!

Mi, fodrászok a szolgáltató iparban dolgozunk. 
„Kiszolgálni tisztelettel.” A legjobbnak lenni és 
folyamatosan képezni magad. Különleges karrierben 
van részem – Szentesen járt esküvői tanúként 
Denise McAdam, a brit királyi család fodrásza 8. oldal
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Sebők Tamás

Január 29-én, vasárnap tar-
totta az idei évi rendes köz-
gyűlését a Gerecz Elemér 
Sporthorgász Egyesület. A fó-
rumon a vezetőség mellett 
100 fő jelent meg, akik számos 
beszámoló mellett csónak-
használatról, és a 2018-as en-
gedélyárak meghatározásáról 
is döntöttek szavazatukkal.

Az ülést Kiss Csaba alelnök ve-
zette. Az előzetesen kiírt 8 óra 30 
perces időpontban még határo-
zatképtelen volt közgyűlés, így 
9 órakor kezdődött az értekez-
let az elnöki beszámolóval. Ka-
lamusz Endre mindenek előtt a 
2016-ban elhunyt egyesületi ta-
gokról emlékezett meg, kérte a 
megjelentek pár másodperces 
gyászszünettel adózzanak az el-
hunytak előtt. Beszámolójában 
elmondta, könnyebb évet zártak 
a 2015-ösnél, hiszen nem voltak 
olyan jelentős szabályváltozá-
sok, bevezetések, korlátozások, 
mint az általa példaként emlí-
tett 2015-ös XLVIII. törvény a hal-
gazdálkodásról. Elmondta, hogy 
a megszokott ütemben zajlot-
tak a tavaszi és őszi haltelepí-
tések, utóbbit az időjárás miatt 
két ütemben hajtották végre. Ki-
tért a Gerecz-tónál végzett út re-
konstrukciójára, mely megköny-

nyíti a horgászhelyekhez való 
eljutást. Említést tett a Panko-
tai Zsoldos tavak átvágásának 
mélyítéséről, valamint az egye-
sületi székház tetőszerkezeté-
nek felújításáról is. Beszámoló-
jának zárásaként megemlítette 
2016-ban összesen 74 fővel nőtt 
az egyesület létszáma.   

A 2016-os gazdasági beszá-
molót, zárszámadást Baranyi 
László végezte, aki elmondta kö-
zel 24 millió forint volt az egye-
sület teljes kiadása, ebből 10 
milliót költöttek halvásárlásra, 
de a bevételek is hozták az elő-
zetes elvárásokat, melyeknél ki-
emelte, azt is, hogy Kiss Csaba 
képviselői keretének egyharma-
dával támogatta az egyesületet. 
A gazdasági beszámoló a 2017-
es tervekkel zárult.

Darabos János horgászmeste-
ri beszámolójában ismertette az 
egyes vízfelületekbe telepített 
állományok fajtáját és mennyi-
ségét, majd kitért a fogásnapló 
vezetésében jelentkező nehéz-
ségekre – Nincsenek feltüntetve 
a fogások legfontosabb adatai, 
de számos olyan esettel is talál-
koztunk, hogy a horgász nem is-
meri fel, milyen halat is fogott – 
mondta. A fogásokra irányuló 
összesített adatokról még nem 
kaptak információt a megjelen-
tek, hiszen ezek február 28-al zá-

rulnak. További nehézséget okoz 
a csónakok azonosítása. Ké-
sőbb az értekezleten döntöttek 
a csónakszámok kötelező hasz-
nálatáról, valamint a letételi és 
kiemelési dátumokat is megha-
tározták. Darabos János elkese-
rítőnek találta, hogy a több száz 
fős egyesület tagjai közül keve-
sebb, mint 25-en vettek részt a 
szokásos szemétszedésen. Pozi-
tívumként említette meg ezen 
felül a Szentesi Rendőrkapitány-
sággal, valamint a Csongrádi 
Horgászegyesülettel végzett kö-
zös munkájukat. 

Szeri Tamás, az ifjúsági felelő-
sök beszámolójával folytatta a 
fórumot. Kitért a pecasuli prog-
ramra, melyben 32 gyermek 
vett részt. A horogkötést, a kö-
zeli vizek és a különböző halfa-
jok megismerését tanulták meg 
a diákok, de szót ejtett a május 
végén megrendezett Gyermek-
napi Horgászversenyről és az 5 

napos nyári horgásztáborról is.
A versenyszakosztály részé-

ről Várdai Béla ismertette a sa-
ját rendezésű versenyeket, de 
kitért országos és szenior meg-
mérettetésekre, jó eredmé-
nyekre is. Dr. Kis Tóth Tihamér a 
2016-os fegyelmi ügyeket rész-
letezte. Beszámolójában meg-
említette, hogy méreten aluli fo-
gás, valamint tilalmi időben való 
horgászat miatt volt dolga a bi-
zottságnak. Vas Pál a 2016-os el-
lenőrzésekről, a felügyelő bi-
zottság munkájáról számolt be, 
majd konklúzióként elmondta, 
a Gerecz Elemér Horgászegye-
sület a szabályoknak megfelelő-
en működik.

A beszámolókat a jelenlévők 
szavazatukkal egyhangúlag elfo-
gadták. A fórum végén a 2018-as 
engedélyárakat, a gyermek terü-
leti éves engedélyt, valamint a 
turista napijegyek díjszabását is 
elfogadták.

Éves értekezletet tartottak 
a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesületnél
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Az idén megjelent 4. lapszá-
munkban, a Petőfi Szállóval 
kapcsolatban közöltük Szen-
tes Város Önkormányzata saj-
tóközleményét a Magyar Idők 
című napilapban 2017.01.17-
én megjelent cikkére reagál-
va. Ezúttal a másik érintett 
fél, Zsohár Árpád kíván reagál-
ni a történtekre. Lapunknak 
megküldött nyilatkozatát tel-
jes terjedelmében nem áll mó-
dunkban közölni, az összefog-
lalót olvashatják.

Zsohár Árpád szerint a Ma-
gyar Idők napilapban megjelent 
cikk, nem Szentes városát érinti 
hátrányosan, mert nem a város 
tett nem valós jognyilatkozatot, 
hanem a polgármestere. Úgy 
véli, hogy Szirbik Imre azért fe-
lejtette el tájékoztatni az Állam-
titkárságot az ingatlannal kap-
csolatos per tényéről, mert úgy 
gondolta, hogy a per nem az in-
gatlannal kapcsolatos. – A Fő-
városi Törvényszéken január 11-
én a meghallgatás során Önök 
bizonygatták elcsukló hangon, 
hogy mekkora hátrány érné a vá-
rost, ha a Törvényszék leállítaná 
a megkezdett kivitelezést.  Miért 
írta alá felelőssége teljes tuda-
tában Szirbik Imre a Támogatási 
Szerződést, amely egyértelmű-
en rögzíti „Harmadik személy-
nek semminemű olyan jogosult-
sága nincs, amely a Projektgazda 
részéről megakadályozná, vagy 
korlátozná jelen szerződés meg-
kötését és az abban foglalt kö-
telezettségek maradéktalan tel-
jesítését”? – kérdezte Zsohár 
Árpád.

– A per tárgyával tisztában 
vagyok, mert én vagyok a fel-
peres és károkozás jogcímén 
300.000.000 Ft plusz kamatait 
perelem a Törvényszéken az Ön-
kormányzattól, melyet a polgár-
mester által kijelölt bizottság ál-
lapított meg, hagyott jóvá és a 
képviselő testület is elfogadott. 
A fenti összegből a Törvényszék 
által kijelölt építési igazságügyi 
szakértő 200.602.000 Ft-ot szak-
véleményében, bontási költ-
ségként megállapított, az ingat-
lanforgalmi szakértő kijelölése 
folyamatban van – hangsúlyoz-
ta Zsohár Árpád. 

– A nyilatkozatomat, amiben 
elzárkóztam a projekt további fi-
nanszírozása elől 2010-ben azért 
adtam, mert a polgármester úr 
akkorra már 4 éve nem appor-

tálta a projekt cégbe az ingat-
lant, amit a szindikátusi szer-
ződésben 2007. november 30-i 
határidővel vállalt. Véleményem 
szerint a szerződésszegést a pol-
gármester követte el. Az apport 
teljesítéséhez, mivel országosan 
kiemelt jelentőségű műemlék 
épületről van szó elengedhetet-
len feltétel a mindenkori minisz-
ter engedélye. Ezt az engedélyt a 
polgármester csak 2009 novem-
berében kérte és kapta meg, te-
hát két évvel a kötelezettsége 
után. – Mire várt 2 évet? – tette 
fel a kérdést Zsohár Árpád. – Én 
ezalatt visszaállítottam az épü-
letet eredeti állapotába és a jog-
erős építési engedélyt is meg-
kaptam. Több száz millió forintot 
költöttem az épületre 2010-ig, 
míg az önkormányzat egy fil-
lért sem. Ugyanakkor a polgár-
mester úr két alkalommal je-
lentett fel a hatóságoknál, mint 
tulajdonostárs és szintén két al-
kalommal próbálta teljesen tör-
vénytelen módon a város nevé-
re átíratni a Pendola Szentes Kft. 
nevére szóló jogerős építési en-
gedélyt – mondta Zsohár Árpád. 

– Azzal, hogy Szirbik Imre el-
kezdett házalni a projekttel a há-
tam mögött jól jellemzi az ő er-
kölcsi és emberi magatartását. 
Először az Arcadom Zrt.-t keres-
te meg és ajánlotta fel a projek-
tet Bocskay Istvánnal. Nem tud-
ta, hogy a Zrt.-nek egy fillére 
sincs, függetlenül attól, hogy ki 
a tulajdonosa. Utána jött a VITA-
LA. Itt aztán elindult az ámokfu-
tás. Mindent titkosítottak, a cég 
nevétől kezdve a finanszírozni 
kívánt összeg nagyságáig. Zárt 
testületi ülések, titkos levelezé-
sek stb., több tízmilliós átuta-
lások. Tudatosan előre kitervel-
ten vezették félre a VITALA Kft.-t 
és amíg nem jöttek rá, végig té-
ves tudattartalomban tartot-
ták őket. Ugyanúgy, mint most 
a támogatási szerződés aláírása-
kor „elfelejtették” velük közölni, 
hogy az én építési engedélyem 
2016. március 1-ig érvényes, és 
mindvégig 2013-at közöltek a Vi-
tala csoporttal „tévesen”. Három 
év az nem kis idő – magyarázta 
Zsohár Árpád. Úgy véli, hogy a 
morálisan is elfogadható viselke-
dés Szirbik Imre részéről az lett 
volna, hogy az első adandó alka-
lommal hármasban megbeszé-
lik, hogy miben tudják egymást 
segíteni, ki mit tud hozzáten-

ni a projekt megvalósulásához 
– közölte Zsohár, visszautasítva 
azt a kijelentést, hogy mindkét 
projekttársaság magára hagyta 
az önkormányzatot. – Pont for-
dítva történt minden. Az önkor-
mányzat és személy szerint Szir-
bik Imre felelős azért, hogy most 
mindkét cég felszámolás alatt 
áll, mert az ő viselkedése és ért-
hetetlen döntései vezettek ide. 

Több tízmillió forintot dobott ki 
az ablakon a közpénzéből, úgy 
hogy az épülettel közben sem-
mi nem történt. Károkozása az 
önkormányzat felé megkérdője-
lezhetetlen – fogalmazott Zso-
hár Árpád. 

Az, hogy a Szirbik által aláírt 
jognyilatkozat valós, vagy nem, 
azt majd a hatóságok eldöntik – 
zárta gondolatait Zsohár Árpád.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert itt mindent megtalálok, 
amit keresek.”
 – Elhiba Zsuzsanna

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

A felperes, Zsohár Árpád reagál az önkormányzat sajtóközleményére

Célkeresztben a Petőfi
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Rozgonyi Ádám

Tizedik éve kapnak a szente-
si önkormányzat felajánlása-
ként strandbelépőt az önkén-
tes véradók. Az akcióhoz ismét 
csatlakozott a Hungerit Zrt. is. 
A vállalat köszönetajándékkal 
támogatja az önzetlenül segí-
tőket, akik a társadalom leg-
fontosabb éltető anyagát ad-
ják az embereknek. A 6000 
darab fürdőjegyet és virsliku-
pont a közreműködők sajtótá-
jékoztató keretében adták át 
jelképesen a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Vérel-
látó Osztályán.

A helyi szolidaritás egy újabb 
állomásához érkezett. Dr. Mol-
nár Gyula, a Vöröskereszt helyi 
elnöke példa nélkülinek nevez-
te az önkormányzat és a Hun-
gerit Zrt. nagyvonalú gesztusát. 
Elmondta, a régió véradó moz-
galmának sikerességéhez a Leg-
rand Zrt., az Árpád-Agrár Zrt., a 
vállalkozások, valamint a térség 
polgármesterei is hozzájárultak. 
Lapunknak hozzátette, évtize-
dek óta kimagasló a terület vé-
radószáma, és a levett vér meny-
nyisége. – Mindig is, és most is 
jó kapcsolatot ápolunk a járási 
önkormányzatok vezetőivel, a 

nagy és kisebb szentesi cégek-
kel is. Tudni kell, hogy a nagy 
véradó generáció már kiörege-
dett. Nagy hagyománya volt a 
véradásnak a családon, generá-
ciókon belül. Sok fiatal más le-
hetőséget választ – fogalma-
zott. Azt is elmondta, ma már 
hatalmas vérigényük van a kü-
lönböző műtéti, onkológiai 
osztályoknak. – Tüdőtranszp-
lantációt, sőt szív- és hasnyál-
mirigy-átültetést is végeznek. 
Bizony, nem kis nehézség elő-
teremteni a megfelelő vérké-
szítményeket, de ezért életmen-
tő műtétek nem halasztódnak 
el. Sorrendiséget kell felállítani, 
amely nem kis probléma – be-
szélt a nehézségekről. Szirbik 
Imre polgármester úgy fogalma-
zott, természetes dolog, hogy a 
város a maga eszközeivel és le-
hetőségeivel segíti azokat, akik 
a közösségért tesznek. A véradó 
mozgalmat egy olyan különle-
ges közösségnek nevezte, ahol 
az emberek a karjukat nyújtják, 
önként, ellenszolgáltatás nél-
kül. – Ezért egyrészt köszönet 
jár nekik, másrészt az a lehető-
ség, amit a város rekreációju-
kért, felépülésükért tehet, azt 
megteszi. Korda János, a Hunge-
rit Zrt. gazdasági igazgatója be-
jelentette, a cég új vezetője, ifj. 

Magyar József is a véradókat tá-
mogató kezdeményezés mellé 
áll. Felmerült, hogy a vállalat az 
eddigi kettő helyett, ezentúl há-
rom véradási alkalmat szervez. 
Márton Mária, az üdülőközpont 
vezetője arról beszélt, el szeret-
nék elérni, hogy az ajándék für-
dőjegyek egy részét a makói és 
mórahalmi fürdőben is felhasz-
nálhassák az adakozók. Ebben 
az évben két nagyrendezvényt 
tart az üdülőközpont. Ezek ideje 
alatt egy olyan helyszínt szeret-
nének biztosítani, ahol a vendé-
gek vért is adhatnak. A Vérellá-
tó Állomás új vezetője, dr. Apró 
Zoltán is köszönetet mondott 
a karjukat nyújtóknak. Kiemel-
te, az általa igazgatott osztá-
lyon komoly és magas szintű 
munka zajlik. Agócs Lászlóné, a 
Vöröskereszt szentesi területi 
vezetője ismertette, tavaly ösz-
szesen 6037-en adtak vért, 376-
an először. – Fantasztikusak a 
véradóink. Átérzik a felelőssé-
get az embertársaik iránt. Sze-
retném megköszönni az önkén-
teseink támogatását. Ők azok, 
akik a mindennapokban segí-
tenek. Köszönöm a véradószer-
vezőknek, és a vérellátó osztály 
valamennyi dolgozójának, hogy 
ilyen jól együtt tudunk működni 
– mondta lapunknak.

Rozgonyi Ádám

Február 25-én ismét hagyo-
mányőrző disznóvágást ren-
deznek Nagymágocson. A ren-
dezvény a kicsiktől a nagyokig, 
mindenkinek tartalmas kikap-
csolódási lehetőséget kínál. 
Látványdisznóvágás, malac-
fogó- és kolbásztöltő verseny, 
Csocsesz személyében pedig 
sztárvendég is lesz. A progra-
moknak a nagymágocsi Petőfi 
Művelődési Központ és terüle-
te biztosít helyet.

Tavaly első ízben rendeztek 
a nagyközségben disznótort. 
Egy, a helyi sajátosságokra épü-
lő, kulturális, gasztronómiai ren-
dezvény hagyományait terem-
tették meg, amely a település 
jó hírét viszi a térségben, mond-
ta el Szebellédi Endre (képünkön), 
Nagymágocs polgármestere. 
– Úgy szerettük volna megal-
kotni a programokat, hogy egy 

egész napot kitöltsön, s aki el-
látogat a településre, jól érezze 
magát – fogalmazott. A vidékről 
érkezőknek is kedveznek, hiszen 
a fesztivál nem a hajnali órák-
ban, hanem 9 órakor, a látvány-
disznóvágásokkal kezdődik. El-
sőként a testvértelepülések, a 
Baranya megyei Mágocs és a 
délvidéki Kispiac képviselői mu-

tatják be, térségükben hogyan 
zajlik a disznóvágás. Ezután a 
helyiek következnek, s eleve-
nítik fel a hagyományokat, be-
mutatják a különféle perzselési 
technikákat, a szalmás perzse-
léstől, egészen napjaink mód-
szereiig. Az ilyenkor kihagyha-
tatlan reggeli, a hagymás vér, 
sült hús, tepertő elfogyasztása 
után, 11 órakor malacfogó ver-
seny kezdődik, amelyet gyer-
mek és felnőtt kategóriában 
rendeznek meg.  A kora délutá-
ni órákban a kolbásztöltésé lesz 
a főszerep. Erre a megmérette-
tésre február 21-ig jelentkezhet-
nek a csapatok a nagymágocsi 
könyvtárban, vagy a 06/70-672-
8387-es telefonszámon. Az elké-
szült finomságok zsűrizésében 
az olimpiai és világbajnok Békés 
Megyei Culinary Team szakács-
csapat tagjai is közreműköd-
nek. – Mindenkit arra sarkallok, 
hogy mutassa meg tudását. Ha 

pedig mindez új számára, érde-
mes kipróbálnia, milyen a kol-
básztöltés – fűzte hozzá Sze-
bellédi Endre. A nagyközség 
vezetője kiemelte, a programok-
ra szeretettel várják a családo-
kat is.  A nagyobb gyerekek már 
helyt tudnak állni a malacfo-
gó versenyen is, a kisebbek szá-
mára a könyvtárban készülnek 
népies jellegű játékokkal. A dél-
után második felében, 15 órakor 
kezdődik a kolbászsütés, majd 
17 órakor színpadra lép az est 
sztárvendége, Csocsesz. A mu-
latás után kihirdetik a versenyek 
eredményét, a legjobbakat ser-
leggel, ajándékcsomaggal jutal-
mazzák. A vacsora sertéspörkölt 
lesz. A résztvevők által készített, 
kisült kolbászokból – kenyér és 
savanyúság kíséretében – kós-
tolójeggyel lehet vásárolni. Az a 
csapat, amely a legtöbb kóstoló-
jegyet gyűjti be a látogatóktól, 
visszanyerheti a nevezési díjat.

Hatezer fürdőjegyet kapnak a véradók

Hagyományőrző disznótor Nagymágocson
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Majzik Attila

Hosszas huzavona után 
végre pont került a Szente-
si Központi Orvosi Ügyelet 
kérdésére, január 31-én 15 
órától a Vásárhelyi úton mű-
ködik a rendkívüli betegel-
látás. A költözés nagy port 
vert fel a városban az elmúlt 
három hónapban, de polgár-
mesteri vétóval sem lehetett 
megakadályozni a végrehaj-
tását.

Az orvosi ügyelet átköltözteté-
sét a Mentőállomás épületéből 
az önkormányzati tulajdonban 
lévő Vásárhelyi úti egészségház-
ba az Egészségügyi és Szociá-
lis Bizottság elnöke, dr. Chomiak 
Waldemar vetette fel. Az általa 
beterjesztett javaslatot a városi 
képviselő testület megvitatta és 
elfogadta, azonban később Szir-
bik Imre úgy ítélte meg, hogy él-
nie kell polgármesteri vétójogá-
val, így az ügyet az elfogadott 
határozati javaslat ellenére ismét 
napirendre tűzték.  Az eredmény 
a második alkalommal sem vál-
tozott, a testület többsége elfo-
gadta a határozatot.

A demokratikus döntés elle-
nére tovább forrtak az indulatok, 

amin az sem segített különöseb-
ben, hogy a jobbikos Szabó Zol-
tán Ferenc kezdeményezésére 
aláírásgyűjtésbe kezdtek, majd 
baloldali képviselők lakossági fó-
rumot is szerveztek. Mindeköz-
ben a háziorvosok nyílt levél-
ben jelezték, hogy nem akarnak 
részt venni a politikai torzsalko-
dásban.

Hosszas huzavona után azon-
ban befejeződött a Vásárhelyi út 
30. alatti volt patika átalakítása, a 
berendezéseket kedd reggel, az 
ügyelet átadása után szállították 
át a Mentőállomásról. Az új he-
lyen működő Ügyeletet el sem 
lehet majd téveszteni, a köny-
nyebb eligazodás kedvéért a Vá-
rosellátó dolgozói Szentes több 
pontján is táblákat helyeztek ki.

Dr. Chomiak Waldemar la-
punknak elmondta, a korábban 
megszokott minőségű ellátást 
biztosítja az Ügyelet, az új helyen 
is a régi szakemberek nyújtják az 
ellátást. Az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság elnöke hangsú-
lyozta, a Mentőállomás dolgozói 
és a szentesi háziorvosok közül 
is sokan vállaltak ügyeletet, no-
vember óta szinte csak szente-
siek ügyelnek. Az orvosok ügye-
leti beosztását jelenleg még a 

Városi Szolgáltató Kft. szakcso-
portja végzi, azonban már zajlik 
az a közbeszerzési eljárás, mely-
nek keretében átadják ezt a fela-
datot egy szakmai szervezetnek.

Antal Balázs Tibor kiemel-
te, hogy reményei szerint vég-
re nyugvópontra jutott az orvosi 
ügyelet dolga. A Fidesz frakció-
vezetője elmondta: a volt patika 
átalakítása időre elkészült, és a 
munkálatok költsége belefért az 
előre kalkulált 12 millió forintba.

A Vásárhelyi út 30. szám alatt 
elérhető Szentesi Központi Or-
vosi Ügyelet munkarendje nem 
változott, a megszokott idősza-

kokban, hétköznapokon 15 órá-
tól másnap reggel 7-ig, hétvé-
gén és ünnepnapokon pedig 
folyamatosan várják a páciense-
ket. A gyerekeket részben a Vá-
sárhelyi úton, részben a kórház 
gyermekosztályán látják el. A ki-
egészítő gyermekügyelet mun-
karendje hétköznapokon 15-től 
17-óráig, hétvégén és ünnep-
napokon pedig 9-től 11 óráig. 
A fennmaradó ügyeleti időben 
a Dr. Bugyi István Kórház Gyer-
mekosztálya látja el a kis bete-
geket. A Központi Orvosi Ügye-
let telefonszámai 30/708-7183 
és 63/400-712.

Sebők Tamás

A téli szünet után újult erő-
vel vágott neki bajnoki sze-
replésének a Szentesi VK fel-
nőtt férfi és női csapata. Az 
aktuális mérkőzésekről Bujdo-
só Tamással, az egyesület el-
nökével beszélgettünk. 

Két fontos mérkőzésen van 
túl a Metalcom-Szentes férfi vízi-
labda csapata, a KSI ellen aratott 
győzelemmel, valamint a hétvé-
gén a Pécs elleni egygólos vere-
séggel rajtolt a csapat. – A pé-
csi mérkőzésen 5-1-re is vezetett 

a Szentes és onnan állt talpra – 
vagy fogalmazhatunk úgy, hogy 
játékvezetői segítséggel állt 
talpra – az ellenfél – kezdte a be-
szélgetést az elnök. Bujdosó Ta-
más hozzátette, döntően befo-
lyásolta a mérkőzés kimenetelét 
Vörös Viktor utolsó negyedben 
történt 4 perces kiállítása, ami 
azonnal két mérkőzésről való el-
tiltást von maga után. – A másik 
megkérdőjelezhető eset Somo-
gyi Balázs víz felett történt fejbe-
rúgása volt, amiért csak cserés 
kiállítással büntették a pécsi já-
tékost. Ebben a két ügyben kér-
tünk kivizsgálást és szeretnénk 
elérni azt, hogy Vörös Viktor el-
tiltását vonják vissza – mondta 
Bujdosó Tamás

Az elnök szerint mindezek-
től függetlenül megvoltak a 
helyzetei a csapatnak az utol-
só játékrészben is. Három-négy 
olyan ziccert hibázott el a Szen-
tes amikből, ha csak kettő célt ér, 

akkor megnyerik a mérkőzést, 
azonban hozzá kell tenni a csa-
pat védelmében, hogy nagyon 
nehéz 4 percig emberhátrány-
ban játszani – véli.

A Hungerit Szentesi VK női 
csapatára rátérve Bujdosó Ta-
más elmondta, a lányok papír-
forma vereséget szenvedtek az 
elmúlt mérkőzéseken, a három 
legnehezebb ellenféllel, az UV-
SE-vel, a Dunaújvárossal, vala-
mint BVSC-vel mérkőzött Ifj. Tóth 
Gyula csapata. – Hiú ábránd volt 
azt gondolni, hogy sikeresen jö-
vünk ki ezekből a mérkőzések-
ből, azonban némi hozzáállás-
beli problémát érzek a lányok 
részéről, hiszen úgy vélem, hogy 
nem szabad előre feladni eze-
ket a mérkőzéseket, hajtani kell, 
ameddig csak bírják – nyilatkoz-
ta a vezető, aki a Szeged elleni 
vereségben fájó pontnak érez-
te, hogy a félidőben még ve-
zettek a mieink, majd a mérkő-

zés második felében fordított és 
szerzett előnyt a Tisza-parti csa-
pat. Hozzátette, itthon javíta-
ni kell a lányoknak, hiszen hazai 
pályán még fogadjuk Molnár Pé-
ter együttesét, és a rájátszásban 
is nagy eséllyel velük kerül össze 
a Hungerit.

Lapunk arról is érdeklődött a 
vezetőnél, milyen hiányosságok-
nak tulajdonítható, hogy a fiatal 
tehetséges játékosok idővel el-
hagyják a nevelőegyesületüket. 
– A kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó vízilabdázók esetében 
fennáll az, hogy a kedvezőbb fel-
tételeket kínáló klubok leigazol-
ják őket. Nagyon fontos meg-
említeni ebben az esetben azt is, 
hogy Szentesen nincs felsőfokú 
továbbtanulási lehetőség, mely 
minden más OB 1-es egyesület 
városában adott. Ez hatalmas 
hátrányt jelent a helyi klubnak, 
mert nem tudja hosszú távon le-
kötni a játékosokat – tartja.

Két esetben is kivizsgálást kér 
a Szentesi VK elnöksége

Nyugvópontra került az ügyelet dolga
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Rozgonyi Ádám 

Február elsejétől Palást-
iné Kunos Marianna látja el 
a Szentesi Központi Óvoda 
óvodavezetői feladatait. Az 
intézményvezetőnek hatá-
rozott elképzelései vannak, 
programjának kiemelt terüle-
te a tehetséggondozás, mely a 
tagóvodákban különböző 
színtereken jelenik meg.

A legutóbbi soros testüle-
ti ülésen döntöttek a képviselők 
a központi óvodai körzet ve-

zetői megbízásáról. A meghir-
detett pályázatra Palástiné Ku-
nos Marianna jelentkezett, akit 
a grémium alkalmasnak talált a 
magasabb vezetői pozíció be-
töltésére. Pályája során széles-
körű szakmai tapasztalatra tett 
szert a menedzsment területén. 
Hosszú éveken át volt a Vásár-
helyi Úti Tagóvoda vezetője. A 
korábbiakban a frissen végzett 
óvodapedagógusok mentorá-
lását végezte, 2015 májusa óta 
tanfelügyelőként és minősíté-
si szakértőként is dolgozik. – In-
tézményvezetőként a feladatom 
lesz azoknak a körülményeknek 
a biztosítása, amelyekben egya-
ránt jól érzik magukat az óvoda-
pedagógusok, szülők és min-
den partnerünk – beszélt vezetői 
programjáról, amelynek kiemelt 
területe a tehetséggondozás, 
mely az óvodákban különböző 
színtereken jelenik meg. Az Ap-
ponyi Téri „Mocorgó” Tagóvoda 
helyi programjának centrális ele-
me a mozgásfejlesztés, melyet 
a jól képzett úszásoktató, gyer- 
mekaerobic-oktató kolléganők, 
valamint az „utazó” edzők pro-

fesszionális szinten végeznek. 
Friss hír, hogy az Ovi-Foci Köz-
hasznú Alapítvány „Nemze-
ti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” 
pályázatán műfüves focipályát 
nyert az óvoda. – Hosszú távú 
tervünk „Mocorgó” tagóvodánk-
ban egy testi nevelési „tehet-
ségpont” kialakítása. Klauzál Ut-
cai „Nyolcszínvirág” Óvodánk 
óvodapedagógusai megpályáz-
ták és megnyerték az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Kul-
túráért Felelős Államtitkársága 
pályázati támogatását és „Kin-
cses Kultúróvoda” címet. Ez lehe-
tőséget ad arra, hogy a minden-
napi óvodai tevékenységekbe 
igényesen válogatott kulturá-
lis tartalmakat illesszünk be. To-
vábbra is támogatni kívánom a 
Farkas Antal Utcai „Kincskereső” 
Tagóvodánk néphagyományőr-
ző helyi nevelési program-
ját, mely biztosítja a gyerme-
kek egyénre szabott nevelését 
a magyar népi kultúra örök ér-
tékeinek átörökítésével. A Szent 
Anna Utcai „Csicsergő” Óvodánk 
fő profilja a környezetvédelem, 
a fenntartható fejlődés. Kolléga-

nőim a környezettudatos, kör-
nyezetvédő attitűdöt közvetí-
tik a gyerekek felé – részletezte 
Palástiné Kunos Marianna, aki 
a továbbiakban is szorgalmaz-
za a pedagógiai innovációk, új-
szerű, tanulást támogató peda-
gógiai módszerek kipróbálását, 
szélesebb körű elterjesztését. 
Fontosnak érzi a szülők nevelői 
kompetenciáinak fejlesztését. 
Újszerű, innovatív nevelési mód-
szerek, érzékenyítő technikák 
(pl. drámapedagógia, kooperá-
ció) megismertetésével segítené 
a szülői hatékonyság fejlesztését. 
A hibákkal is tisztában van. – Úgy 
érzem, hogy intézményünk bel-
ső ellenőrzési-értékelési rend-
szere hagy némi kívánnivalót 
maga után a korszerű módsze-
rek és eljárások tekintetében, en-
nek korrigálására megkezdtem a 
közös munkát a Belső Önértéke-
lési Csoport tagjaival – jelentet-
te ki. Végezetül lapunk hasábjain 
is megköszönte Roszik Andrásné 
lendületes munkavégzését, aho-
gyan megbízott vezetőként az 
„átmeneti” időszakban segítette 
az intézmény előrehaladását.

Rozgonyi Ádám

Immáron a XVI. Rigófütty 
Szavalóversenyt rendezték 
meg múlt csütörtökön a Rigó 
Alajos Általános Iskola és 
Szakiskolában. A kis versmon-
dók négy kategóriában vetél-
kedtek, és sok élménnyel, il-
letve értékes ajándékokkal 
gazdagodtak. 

„Az út a boldogabb élethez 
a műveltségen keresztül vezet.” 
Az idézet Kodály Zoltán zene-
szerző, néprajzkutatótól szárma-
zik, amelyet mottójául választot-
tak a Rigó-iskola hagyományos 
szavalóversenyének. Az ünnepi 
eseményt úgy a magyar kultú-
ra napjához kapcsolódóan, mint 
a Kodály és Arany emlékév tisz-
teletére rendezte meg az iskola, 
tudtuk meg Pótári Tímea tagin-
tézmény-vezetőtől. A versenyen 
32 tanuló, négy kategóriában 
vetélkedett. Az első két kate-
góriában tavasz és természet, a 
másik kettőben szerelem, forra-
dalom, szabadságharc és haza-

szeretet témakörökben válasz-
tott költeményeket mondtak el a 
diákok. – A kicsikre és nagyokra 
is jellemző, hogy van, aki ki tudja 
választani saját magának a ver-
set. Valakinek lehetőséget kell 
felkínálni, és egy kis segítséggel 
dönteni tud, hogy melyiket sze-
retné megtanulni – mondta Pó-
tári Tímea, hozzátéve, a felkészü-
lés hosszú időt vett igénybe, már 
a téli szünet előtt megkezdő-
dött. A speciális nevelési igényű 
gyerekeknek sokkal több idő-
re és gyakorlásra van szüksége, 
hogy egy olyan szintű szavala-
tot mutassanak be, mint amilyet 
Vass Ákos, kategóriája legjobbja, 
aki tavasz verset mondott. 

A 11 éves Horváth Milán Krisz-
tián Kisfaludy Károly Szülőföl-
dem szép határa című költe-
ményét választotta, amelynek 
előadása olyan jól sikerült, hogy 
a felső tagozatosok versenyében 
az első helyen végzett. – Nagyon 
megtetszett a vers, és megtanul-
tam –  fogalmazott lényegretö-
rően Krisztián, aki a jó helyezés-

nek, jutalomnak, s annak is örült, 
hogy társai előtt szerepelhetett. 
Felkészülését Lantosné Deák 
Tünde segítette. 

A kis versmondók produkció-
it szakmai zsűri értékelte, amely-
nek szakmai vezetője Kotymán 
Márta, a Klauzál-iskola gyógy-
pedagógusa volt, tagjai Bozóné 
Ágoston Mária, az iskola alapít-
ványának alapítója, Varróné Sza-
bó Ildikó, a Szentesi Művelődési 
Központ igazgatónője, Magyar 
Erika logopédus, gyógypedagó-
gus, Rozmanné Szarka Katalin, 
ének-zene szakos tanár és Biácsi-

né Bereczki Gabriella, a Családse-
gítő Központ munkatársa voltak. 
Az értelmileg akadályozottak ka-
tegória első helyezettje Korsós 
Fanni (8. csoportos tanuló) lett, 
a tanulásban akadályozott, alsó 
tagozatosok között Vass Ákos (3. 
osztály), felső tagozatosok kö-
zül Horváth Milán Krisztián (5. 
osztály), szakiskolások kategó-
riában pedig Jaczkó Gréta (9/II. 
Osztály) végzett az élen. A meg-
mérettetésen sok tehetséges 
szavaló vett részt. Ezt az is jelzi, 
hogy két kategóriában különdí-
jat is kiosztottak. A helyezetteket 
oklevéllel és ajándékcsomaggal 
jutalmazták, s valamennyi részt-
vevő édességcsomagot kapott. 

Új vezető a központi óvoda élén

Kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás

A hazaszeretetről is szavaltak
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Sebők Tamás

A Klauzál Gábor Általános 
Iskola mindig is híres volt ar-
ról, hogy kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott számos sport-
ág utánpótlás-nevelésének 
terén. Az intézmény életének 
különböző változásai miatt 
egy időszakban másodlagos 
szerepet kapott a sporttago-
zat, azonban 2017 szeptembe-
rétől ismét visszatér a sokak 
által kedvelt osztály.

– Szülőkkel való találkozása-
im, közös beszélgetések alkal-
mával merült fel ismét a klasszi-
kus sportosztály igénye – kezdi a 
beszélgetést Dévay István intéz-
ményvezető.

Hozzátette, a szülők többsége 
is az iskola sportspecifikus osztá-
lyának diákja volt, akik a kiváló 
tapasztalatok eredményeképp a 
gyermekeiknek is szeretnék biz-
tosítani azokat a lehetőségeket, 
melyeket egykoron ők maguk is 
megkaptak. 

A beindításhoz fenntartói en-
gedélyre volt szüksége az intéz-
ménynek. Balázs József, tanke-
rületi központ igazgató a múlt 
csütörtökön tartott testületi 
ülésen elmondta, a Hódmező-
vásárhelyi Tankerületi Központ 
maximálisan támogatja a Kla-
uzál iskola új kezdeményezését, 
a grémium pedig egyhangúan 

megszavazta az új köznevelési 
sportosztály elindítását. 

– Az egész kezdeményezés 
elején járunk, és hosszadalma-
sabb előkészületeket igényel a 
kivitelezés: pedagógiai progra-
mot kell módosítanunk, óraszám 
szempontjából pontosan át kell 
számolnunk a lehetőségeinket, 
majd előzetesen meg kell hatá-
roznunk, hogy mik lesznek azok 
a sportok, melyeket beépítünk 
a programba és ezt követően 
együttműködési megállapodást 
kell kötnünk a sportegyesüle-
tekkel. 

Az intézményvezető kifejtet-
te, a részben már meglévő kap-
csolatokat ápolva, nagy való-
színűséggel a labdarúgásra és 
az úszásra építve indítják az osz-
tályt, hangsúlyozta azonban, 
hogy semmiféle más sporthoz 
kötődő lehetőséget nem szeret-
nének lezárni a gyerekek előtt, 
hiszen egy olyan korosztályról 
van szó, ahol nem kapnak azon-
nal visszajelzést arról, melyik 
sportágban is jeleskednek iga-
zán. Számos alapozásnál átfedé-
sek vannak, főleg az alsó osztá-
lyosoknál, és ahogy Dévay István 
mondja, majd inkább felső tago-
zatban lesznek jobban mérhe-
tők a diákok készségei.

– Azzal, hogy alternatívákat 
biztosítunk a gyerekek számá-
ra a választásban, egy olyan le-

hetőséghez jutnak hozzá, ahol 
majd a saját tapasztalataik alap-
ján dönthetik el, melyik sportág 
lesz számukra a legideálisabb, 
továbbá azt gondolom, hogy a 
sport és a tanulás nem hogy ki-
zárják egymást, hanem inkább 
egymást erősítő folyamatok, hi-
szen a rendszeres munka, a kitar-
tás, a fegyelem elengedhetetlen 
mindkét területen – tette hozzá 
az intézményvezető. 

Kiemelte azonban, hogy egy 
ilyen tagozaton az elvárások 
is nagyobbak, tanulás és sport 
szempontjából is, amit figye-
lembe kell venni a diákoknak, de 
úgy látja, a gyermekek részéről is 
igény van a sportolásra, ezáltal 
a vele járó terheket is maximáli-
san állják. 

Azoknak a tanulóknak, akik 

idővel mégsem tudják teljesíte-
ni az elvárásokat, lehetőségük 
lesz normál tantervű osztály-
ban folytatni a tanulmányai-
kat, mely minden évben pár-
huzamosan elindításra kerül a 
„sportosztállyal”.

A Klauzál Gábor Általános Is-
kolában jelenleg is zajlik a tor-
naterem padlózatának re-
konstrukciója, mely a Szentesi 
Kosárlabda Klub TAO-s pályá-
zatának köszönhetően valósul 
meg. Dévay István lapunknak 
elmondta a kivitelező nagyon 
precíz munkát végez, és min-
den a tervezett ütemben zaj-
lik, hozzátette, reménykedik ab-
ban, hogy mind a versenysport, 
mind a tanulók igényeit maxi-
málisan kielégíti majd a felújí-
tott tornaterem.

Ismét sporttagozatot indít a Klauzál iskola

Darók József

A könyvtár egyik dolgo-
zóját választották a létrejö-
vő új intézmény igazgató-
jának. A képviselő-testület 
január 26-i rendes ülésén ho-
zott döntést arról, hogy Sal-
lainé Gresó Klárát (képünkön) 
nevezi ki a Szentes Városi 
Könyvtár élére, amelyet non-
profit kft.-ből költségvetési 
intézménnyé alakítottak át.

Az önkormányzat képvise-
lő-testülete 2016-ban döntött 
úgy, hogy az nkft. helyett új költ-
ségvetési szervet hoz létre, Szen-
tes Városi Könyvtár néven. A 
meghirdetett vezetői pozícióra 
két pályázat érkezett, az eddigi 
igazgató nem adta be jelentke-
zését. A két jelölt közül az egyi-
kük nem jelent meg, és nem is 
tudták elérni, csak Sallainé Gresó 
Klárát tudták meghallgatni A 
testület utóbbinak szavazott bi-
zalmat. Az újonnan létrejövő in-

tézmény vezetője február 1-jétől 
foglalta el helyét, s 2022. január 
31-ig tart a megbízása.

A nyertes pályázó életrajzá-
ból kiderül: vezetői tapaszta-
latot még nem szerzett, de ké-
pesnek érzi magát a könyvtár 
közel 20 fős csapatának irányí-
tására. A Csongrádon élő Salla-

iné Gresó Klára 38 évet töltött 
a könyvtáros szakmában, s an-
nak minden területén dolgo-
zott. Érettségi után könyvtár-
kezelői végzettséget szerzett a 
szegedi Somogyi-könyvtárban, 
majd a szentesi közgazdasá-
gi szakközépiskolában gyors-és 
gépíróként végzett. Tanulmá-

nyai sorában szerepel könyvtári 
osztályozó (Országos Széchenyi 
Könyvtár), könyvtáros asszisz-
tens (Somogyi-könyvtár), illetve 
középfokú szoftverüzemeltető 
(TIT) képzés, főiskolai diplomát 
a Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola könyvtár szakán szerzett. 
Három akkreditált képzésben 
is részt vett a Nemzetvédelmi 
Egyetemen: az internet haszná-
lata a könyvtári környezetben, 
az elektronikus könyv, ügyfél-
szolgálati tréning. 

A szentesi könyvtárban 2000 
óta dolgozik, előtte a csongrá-
di intézményben töltött 21 évet. 
Az olvasószolgálati beosztása 
mellett, következetes, aprólé-
kos munkája eredményének te-
kinti a szentesi könyvtár elekt-
ronikusan elérhető katalógusát. 
Kollégáival jó munkahelyi kap-
csolatot ápol, véleménye szerint 
szakmailag és emberileg is ki-
egyensúlyozott légkörben dol-
goznak.

Lapunk megkeresésére az új 
intézményvezető azt mondta, 
egyelőre nem kíván nyilatkozni, 
ezt a későbbiekre ígérte.

Tapasztalt könyvtárosból igazgató
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Halupa Eszter

Életem egyik legkülönlege-
sebb nemzetközi lakodalma 
idén volt, január 7-én, Szen-
tesen. Hogy miért? Meghitt 
templomi szertartás, meglepe-
tés hegedű dal, jácintillat, kuli-
náris élvezetek, bulizene, má-
kum, ünneplő közönség.

Az ifjú pár, Szabó-Gömöri And-
rea és Szabó Roland pedig ma-
gával ragadó. A menyasszony 
„skót anyja” és esküvői tanú-
ja Denise McAdam, Nagy-Bri-
tannia egyik legtehetségesebb 
fodrásza több mint 30 év mun-
katapasztalattal. A szigetország-
ban az első női sztárfodrász. 
Első közismert hölgy ügyfele 
nem más, mint egy igazi Holly- 
wood-i legenda volt: maga Gra-
ce Kelly a monacói hercegnő. Ez 
a királyi kapcsolat segítette De-
nise-t ahhoz, hogy királyi csa-
ládokat kisérjen el utazásaik-
ra, következésképpen elérje azt 
az elismerést, hogy Ő legyen az 
első brit női fodrász, aki királyi ki-
tüntetést és ajánlást kaphat. La-
punknak adott exkluzív interjút 
a sztárfodrász. 

– Honnan indul a történeted? 
Már kislány korodban is a frizurák 
érdekeltek, vagy később kezdődött 
ez a szerelem?

– Mindíg is szerettem a frizurá-
kat. Akárhányszor kiléptem az ut-
cára, minden embernek új frizu-
rát képzeltem el. Úgy terveztem, 
hogy ápolónő leszek majd, de ol-
vastam egy hihetetlen történetet 
Alexandre de Parisról a világhí-
rű fodrászról, és úgy döntöttem, 
megpályázok egy szakmai gya-
korlatot a fodrászatban.

– A példaképek mindig megha-
tározó szerepet töltenek be az éle-
tünkben, ugyanúgy, mint a szüle-
ink, hogy milyen értékekkel is töltik 
meg a puttonyunkat. Te mit kap-
tál útravalóul, és kik azok a szemé-
lyek, akik megerősítettek abban, 
hogy most a királyi család fodrá-
sza lehess?

– Nagymamám volt az, aki a 
legnagyobb hatással volt az éle-
temre, Rosa-aki számára minden-
nek tökéletesnek kellett lennie 
nála minden fontos volt az utol-
só részletig! Ő mindíg azt vallotta 
„Bánj másokkal úgy, mint ahogy 
szeretnéd, hogy veled is bánja-
nak. Senkit sem szabad felsőbb 
vagy alsóbb rendűen kezelni, ha-
nem egyenlően és mindíg tisz-
telettel.” Ez a tanács igazán meg-
könnyítette a munkám a királyi 
családdal.

– Kit érhet olyan megtiszteltetés, 
hogy a királyi család fodrásza le-
hessen, milyen lépcsőfokai vannak 
egy ilyen pályafutásnak?

– Mindaz, aki keményen dol-
gozik,tiszteletet ad, őszinte, de 
mindenek felett tisztában van 
szakmai és gyakorlati tudásával, 
elérhet ide.

– Ez egy bizalmi állás?
– Úgy gondolom, minden po-

zíció bizalmi állás. Én is megbízok 
a kutyakozmetikusomban, ami-
kor megnyírja a kutyám szőrét, és 

megbízok az ablaktisztítómban is 
(aki egyébként magyar) nincs ez 
különbül a királyi családnál sem.

– A királyi család tagjai, mindig 
izgalmas médiaszereplők, népsze-
rűségük töretlen, főleg, ha megje-
lenésükről van szó. Ezt hogy látod? 
Mekkora a felelősség azokon, akik 
nap, mint nap ezen dolgoznak, 
hogy kifogástalanok legyenek a 
kamerák előtt?

– Sosem gondolnám azt, hogy 
a királyi család vagy valamelyik 
tagja is média sztár volna - ők a 
brit királyi család és meghajlok 
a jelenlétükben - de nem hajlok 
meg egy celebnek vagy sztárnak. 
Ez nem a népszerűségről szól ha-
nem arról, hogy tiszteljük és óv-
juk azt az örökséget, ami egy ki-
rályi családdal jár. Ez része annak, 
amitől britek vagyunk. A felelős-
ség más nyilvános megjelené-
sért nagyon fontos. A kinézetük 
fogadtatásának tökéletesnek kell 
lennie különböző alkalmakra, 
helyszínekre más országok láto-
gatásának alkalmával is. Ez visz-
szahat ránk, hogy hogyan öl-
tözünk fel napközbenre, egy 
különleges vacsorához vagy egy 
interjúhoz. Jól kinézni és jól érez-
ni magunkat fontos... viseld az 
egyenruhád büszkeséggel. 

– Minden családtagnak van sa-
ját fodrásza?

– Amikor a királyi család utazik 

vagy kirándul, akkor egy fodrászt 
visz magával. Vannak családta-
gok, akik saját maguk is el tudják 
készíteni a frizurájukat – de van-
nak persze kedvenc fodrászok is, 
akiket elvisznek magukkal.

– Milyen a jövőkép ebben a 
munkakörben? Elégedett vagy 
most?

– Mint fodrász, mi a szolgáltató 
iparban dolgozunk. „kiszolgálni 
tisztelettel”. A legjobb lenni és fo-
lyamatosan képezni magad. Elé-
gedett vagyok-e? Kicsit különös 

kérdés. Különleges karrierben 
van részem. Mindig arra töreked-
tem,hogy kitűnő legyek és hogy 
gyarapítsam tudásom.

– Nagyon megörültem, ami-
kor Andi mesélt rólad, hogy meny-
nyit jelent neki a barátságod, hogy 
mellette voltál a nehéz időkben, és 
idén, január 7-én az egyik legbol-
dogabb napján is. Mi a titka en-
nek a barátságnak, hol találkozta-
tok először?

– A barátság titka az őszinte-
ség, odafigyelés, meghallgatás és 
az egymásra számíthatóság.

– Andreával akkor találkoztam, 
amikor először járt Londonban 
egy barátnője volt az én bébi- 

szitterem. Én ajánlottam aztán őt 
egy családnak. Egy nagyon okos, 
tudásszomjas lányt ismertem 
meg benne. Ez nem sokkal az 
előtt volt, mielőtt hozzám került 
volna és lett az én jobb kezem. 
Andrea kitűnő személyi aszisz-
tens, mindent megtud szervezni. 
Egy gyönyörűen megterített asz-
taltól kezdve a határidő naplóm-
ban lévő programon át bármit... 
Az évek folyamán barátok let-
tünk és ez annak is köszönhető, 
hogy egyenlő tisztelet van ben-
nünk. Több alkalommal ellátoga-
tott Skóciába, a családomhoz is... 
A lányom, Charlotte 16 évesen 
(most 27) látogatott el Andihoz 
és családjához,hogy megtapasz-
talhassa a csodálatos magyar 
vendéglátást, a szentesi emberek 
kedvességét és úgyszintén Andi 
családja is járt nálunk így az évek 
folyamán mi egy nagy családdá 
váltunk. 

– Milyen megtiszteltetésnek 
érezted, hogy tanúja lehettél egy 
igaz barátnak? 

– Mélyen megérintett és iga-
zán megtisztelve éreztem ma-
gam.

– Hogy tetszett a szertartás és a 
lakodalom? 

– TÖKÉLETES VOLT! MINDEN 
TEKINTETBEN... Lenyűgöző, me-
sés, csodálatos, gyönyörű, meg-
indító, elegáns, ragyogó, szó-
rakoztató, borzasztóan jó és 
nagyon boldog nap volt! And-
rea különleges izlésével megpe-
csételve...

– Végezetül, milyen útravalót 
tudnál adni azoknak az olvasóink-
nak, akiknek vannak nagy álmaik?

– Mindig emlékezz arra, hogy 
ha megvan benned a vágy és ki-
tartás elérheted a csillagokat. A 
jövő azoknak áll akik hisznek az 
álmaikban és abban, hogy meg 
fogják őket valósítani.

A királyok fodrásza, a fodrászok „királynője”

Denise McAdam legmagasabb megbízása a királyi családtól And-
rás herceg menyasszonyának, a York-i hercegnő esküvői frizurá-
jának az elkészítése volt. Egy igazi lehetőség volt ez arra, hogy 
a történelem részese lehessen. STÍLUS TANÁCSADÁS  SZTÁ-
ROKNAK. Denise karrierjét stílustanácsadással indította Micha-
eljohn híres szalonjában s nem sokkal ezután megnyitotta saját 
szalonját London belvárosában, Mayfair-en. Együtt dolgozott a 
világ leghíresebb fotósaival: John Swannell, Terry O’Neil, Patrick 
Lidfield, David Baily, Lord Snowdon, Bob Carlos Clarke és Anthony 
Crickmay. A munkája számos stílus- és divatmagazinban megjelent 
többek közt a Vogue, Tatler, Harpers&Queen, Marie Claire, Hel-
lo és Ok magazin hasábjain! Rendszeresen szerepelt TV műsorok-
ban is. Az évek folyamán széleskörűre terjedt karrierje hozzáse-
gítette ahhoz, hogy olyan irígylésre méltó sztárokkal dolgozzon 
mint Naomi Campbell, Cindy Crawford, Rachel Hunter, Kathleen 
Turner, Jane Seymour, Carol Smillie, Dani Behr és Lorraine Kelly.
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Resz Anita

Második évébe lépett a ro-
vat, így szeretném egy kicsit 
feldobni, színesíteni. Bizonyos 
időközönként átadom majd a 
tollam vendég szerző-anyu-
káknak, akik megírják babás 
életük mindennapjait, nyűgje-
it, örömeit. Elsőként fogadják 
szeretettel: Resz Anitát.

Megvalósítottuk gyermekko-
ri álmainkat, és kiköltöztünk ta-
nyára. A sok felmerülő kérdés kö-
zött szerepelt az is, hogy az alig 
1 éves Eszter lányunk hogyan 
fogja viselni az új életkörülmé-
nyeket? Nos, nem kellett benne 
csalódni, hamar belerázódott. 
A kezdetektől jött velem etetni, 
amitől azért egy kicsit több lel-
kesedést vártunk. Szinte unat-
kozva üldögélt a babakocsiban, 
pedig a mesekönyvekben meny-
nyire tetszettek neki az állatok! 
Rendszeresen sírva fakadt, ami-
kor a kosunk, Miklós bégetett az 
abrakért. Mondjuk, ez nem cso-
da, mert az öreg a begyakorolt 
mesekönyvi „beeee” helyett va-
lami olyasmit tud, hogy blölö-
lö, ami ijesztő lehet egy pöttöm-
nek.

Aztán jött a nagy áttörés, a 
kislányunk elindult! Ettől kezd-
ve egyértelmű volt, ő márpe-

dig gyalog jön etetni. Kiderült, 
hogy a látszólag unatkozva me-
rengés pontos megfigyelés volt, 
mert mindent tudott, sőt jobban 
tudott, mint én. Boldogan szed-
te össze a tojásokat a fészkek-
ből. Még túlzásba is esett, mert 
a nap folyamán többször is elő-
vette ugyanazokat a tojásokat a 
hűtőből, ugyanakkora örömmel: 

nini, megint találtam! Nem áru-
lom el, hány tojás tört el közben. 
Az én bátor kislányom a maga 
75 centijével még a birkák közé 
is bemenne egyedül, amit azért 
nem engedhetek, mert még én 
is (a papíron állattenyésztő-mér-
nök) csak félve fordítok hátat a 
jószágoknak. Legfélelmetesebb 
állatunk Márton, a liba. De Eszter 
tőle sem tart, simán elsétál a szi-
szegő gúnár mellett, hogy meg-
nézze, van-e még kukorica az 
etetőben.

Új szavak is bekerültek az egy-
évesünk szókincsébe. A kakas 
kukorékolására bárhol, bármi-
kor rávágja, hogy kukuká. Csen-
gőnk nincsen, a kutyák jeleznek. 
Ha ezt mégsem hallanánk meg, 
akkor sincs gond, Eszter jön, és 
nagy lelkesen mondogatja, hogy 
ug, ug (tehát ugatnak a kutyák). 
A kisasszony nagyon jártas lett a 
begyújtásban is. Szívesen ado-
gatja a papírt, kisebb fadarabo-
kat, hogy Apa vagy Anya rakjon 
tüzet. Hajlamos a túlbuzgóságra, 
mert a lángok még fel sem csap-
tak, ő már lelkesen csukja rá a ke-

zünkre a sparhelt vagy a kemen-
ce ajtaját. Szereti gyűjtögetni a 
papírt is gyújtósnak. Annak ke-
vésbé örülök, amikor a WC-papír 
gurigát tekeri le és gyömöszöli a 
darabokat a fásládába.

Kedvenc állatai nagy meg-
lepetésre a pávák lettek. Min-
dig meg kell csodálnunk őket, 
ha kilépünk a házból. És már 
nem a legújabb játékokat fa-
vorizálja. Más idők járnak már a 
tanyán, mint régen, szóval van 
Fisher-Price zenélős zongora, 
ugráló tehénke is, de Eszternek 
sokkal érdekesebb diót pakolni 
a vödörből ki, vödörbe be. Nem 
kell mondanom, hogy a ház min-
den szegletében találok diót, a 
fióktól a mosógépig. Egy idő-
re elrejtettem a kosarakat, mert 
minduntalan hintáztatnom kel-
lett bennük a kis hölgyet, és már 
megfájdult a derekam.

Reméljük, később is sok örö-
möt szerez majd Eszternek a ta-
nyasi lét. Bár biztos vagyok ben-
ne, hogy tinédzserként hozzánk 
fogja vágni, utál minket, mert 
itt tartjuk fogva a világ végén, 
ahol majd’ bekrepál az unalom-
tól. Ja, és ma esze ágában sincs 
birkát etetni, majd a húga, ő in-
kább bezúz a csajokkal a város-
ba, mert hiányzik neki a civilizá-
ció…

Baba a fedélzeten

Egy évesen a tanyán

Dancsó Erikának sikerült az, 
ami a legtöbb mesterfodrász-
nak csak álom marad. Első ma-
gyarként képviselheti hazánkat 
február 12-én Párizsban, a Louv-
re dísztermében megrendezés-
re kerülő Haute Coiffure France 
(HCF Trophy) nemzetközi fod-
rászversenyen. A szakma elitjét 
összefogó csúcsrendezvényen 
a legújabb divatnak megfelelő 
frizurák kerülnek bemutatásra. 
Dancsó Erika másodszor része-
sül ekkora szakmai elismerés-
ben, ugyanis a tavalyi versenyen 
szintén sikerült bekerülnie a leg-
jobb 10 mesterfodrász közé.

A magyar versenyző a Francia-
országban látott új fodrász tech-
nikákat szeretné hazánkban is 
viszontlátni. Ezért a fiatal magyar 
tehetségek támogatására - Ateli-
er vándor kupa - néven különdí-
jat alapított, amit minden évben 
a legígéretesebb fodrásztehet-
ség kap meg. A tavalyi évben 
megrendezett Atelier hajshow 

keretein belül két fiatal tehet-
ség már át is vehette ily módon 
munkája elismerését.

Dancsó Erika 17 éves kora óta 
dolgozik fodrászként, 22 éve-
sen szerezte meg mesteri foko-
zatát. – Nagyon fontos számom-
ra a maximális kiszolgálás, ezért 
folyamatosan képzem magam, 
hogy mindig elsők közt sajátít-
hassam el a legújabb techniká-
kat és ismerjem meg a legújabb 
trendeket – mondta.

Tanulmányi utakon vett részt 
Franciaországban, Olaszország-
ban, és 2012-ben bekerült a 
L’oréal Akadémia oktató fod-
rászai közé. A fodrász szakma 
művészeti vonalának jeles kép-
viselőjeként fotózásokon, haj-
show-kon, kiállításokon vesz 
részt, valamint saját rendezvé-
nyeket is szervez. A tavalyi év-
ben elért eredmények ösztön-
zik arra, hogy idén még tovább 
öregbítse a magyar fodrász szak-
ma hírnevét.

Újra a világ 10 legjobb 
mesterfodrásza között
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Darók József

Évtizedeken át tanulmá-
nyozták, így szinte megszál-
lottjai a vekeri halastó ma-
dárvilágának a szentesi dr. 
Bod Péter (képünkön) és a kun-
szentmártoni Katona Mihály. 
Közösen szerkesztett könyvü-
ket együtt mutatták be a vá-
rosi könyvtárban, ám, mint 
kiderült, a halastónál közel 
harminc év alatt sohasem ta-
lálkoztak.

A vízen úszkáló szárcsák és 
récék képével díszítette most 
megjelent könyvét dr. Bod Péter 
és Katona Mihály, de a kiadvány 
még számos fotót tartalmaz, hir-
detve a vekeri halastó csodála-
tos madárvilágát. A 70-es évek 
elejére elkészült, mesterséges 
halastó egy része a Szentes-Cse-
rebökény határában, többi része 
a tiszazugi kistérségben, Kun-
szentmárton határában terül el, 
a két településhez tartozik. 

A nyugalmazott szentesi kór-

házi főorvos nyolc halastóra 
rendszeresen lejárt a madárvilá-
got kutatni, 1986-ban volt elő-
ször a vekeri tavon. Itt összesen 
83 alkalommal tett látogatást, 
évente átlagosan ötször-hat-
szor, s látásának megromlása mi-
att 2000-ben hagyta abba. Nem 
volt hiábavaló a sok kutatás: a 
Vekerben több mint 20 éven át 
kutató Katona Mihállyal közö-
sen 205 madárfajt sikerült meg-
figyelniük, vagyis az országban 
előforduló mintegy 400 faj fe-
lét, mesélte az ornitológus, ko-
rábbi belgyógyász főorvos, kór-
házigazgató. 

A már több kötetet jegyző Ka-
tona Mihály, kunszentmártoni 
nyugalmazott városgondnok-
sági igazgató kérte fel őt ada-
tok szolgáltatására a könyvhöz. 
Így látott napvilágot közös mun-
kájuk magánkiadásban, ráadá-
sul mint a főorvos elárulta,  da-
cára annak, hogy ő 28 éven át 
járt a tóra, ott valahogyan min-
dig elkerülték egymást. A szen-

tesi ornitológus alapítója, sőt ve-
zetőségi tagja is volt a 35 ezres 
tagságot számláló madártani 
egyesületnek, ezen kívül vezette 
a szentesi csoportot. Mint meg-
jegyezte, ma már csak a nagy-
hegyi kertjében figyeli a mada-
rakat. Viszont az évtizedeken át 
szerzőtársával megfigyelt ma-
dárfajokat hosszasan jellemez-
ték a könyvbemutatón, embe-

ri tulajdonságokkal felruházva 
a madarakat, a dankasirálytól a 
gólyatöcsig. Ez utóbbi a főorvos 
egyik kedvence, amiről elmesél-
te, összesen kettőt látott, fél láb-
bal sétált, majd fel is szállt, ezt ő 
tudományosan publikálta, de a 
szakma megkontrázta, mond-
ván, ez nem létezik.

A szerzők úgy érzik, közkincs-
csé kellett tenniük megfigyelé-
seiket, bemutatják tollas bará-
tainknak az életünkben játszott 
szerepét.

Elhozták a vekeri madárvilágot

Palicska Irén

Egy hétvége alatt beszip-
pantott az első könyves fia-
tal írónő Szaszkó Gabriella 
 (képünkön) regénye a Maradj 
velem. Szuggesztív, magával 
ragadó könyv, amely egy ké-
nyes témát boncolgat.

Felkavaró, mély történet. Egy 
alkoholista, bántalmazó anya 
hogyan neveli fel két fiát? A fiúk 
hogyan élik túl a gyermekkoru-
kat, a mindennapokat egymásba 
kapaszkodva? Egy családi drá-
ma, amely New York mellett ját-

szódik. Gabi kunszentmártoni, a 
Horváth Mihály Gimnáziumban 
tanult. Író, blogger, szerkesztő és 
jelenleg Birminghamban él fér-
jével. Igazi világutazók. Koráb-
ban négy évig Krakkóban laktak. 
Amikor a könyvet elkezdte írni 
épp Kanadában tartózkodott. 
Nagyon szereti az Egyesült Álla-
mokat, ezért is helyezi a történe-
teit a tengerentúlra. Gabi rajong 
a horror történetekért, Stephen 
Kingen nőtt fel. 

A regény főhőse David Pen-
nington, aki most veszítette el 

a bátyját, Christ. A fiú öngyilkos 
lett. Az írónő David személyé-
ben meséli el a történetet. Gabi 
nagyon szívesen ír férfi karakte-
reket, azt mondja, hogy sokkal 
egyszerűbben tud gondolkodni 
ilyenkor. A férjét is sokat zaklat-
ta kérdésekkel, hogy minél pon-
tosabban ábrázolja a karaktert. 
Épp egy féléves írói kurzusra járt 
Gödöllőre, amikor kikristályoso-
dott a Maradj velem története. 
Már tizenéves kora óta élt a fe-
jében egy anyja által bántalma-
zott kisfiú képe, sokat nézte az 
Odaát című sorozatot, amelyben 
testvérek harcolnak természet-
fölötti erőkkel. Így született meg 
David és Chris, és az ő a szövet-
ségük. Sohasem tervezem el elő-
re, hogy miről fogok írni. Van egy 
ötlet, egy karakter. Itt is láttam 
két fiút, akiket bántalmaznak, az-
tán haladtam előre. A legújabb 
szereplő, Amy pedig szó szerint 
bekopogott az ajtón. A szerel-
mi háromszög is nagyon fontos 
a regényben – mondja az írónő. 

Gabi pszichológiát tanult az 
egyetemen, és szereti kiemelni a 
történetekből, ami nem annyira 
hétköznapi. Úgy gondolja, hogy 
a nők is tudnak agresszívak len-
ni, valószínűleg másképp, mint a 
férfiak. Az alkoholista nők pedig 
jobban elrejtik a szenvedélyüket. 
Fel se merült benne, hogy az apa 
legyen a bántalmazó. Így szüle-

tett meg a fejében egy gyenge 
apa, egy alkoholista-bántalmazó 
anya és két fiú képe. 

A Maradj velem egy trilógia 
első része, és már a két továb-
bi kötet is készen van. A máso-
dik címe: Beszélj hozzám. Ez a 
női szereplő, Amy szemszögé-
ből meséli el a történetet. – Az 
utolsóról most nem árulok el 
semmit, mert az már túl sokat-
mondó lenne – fűzi hozzá Gabi. 
– Három év alatt írtam meg a 
három regényt. Én egy kötetet 
terveztem, de annyi kérdés ma-
radt bennem, hogy nem tudtam 
mást írni. Utána volt egy két-há-
rom hónapos írói blokkom, bele-
kezdtem valamibe, de mindent 
otthagytam, mert folyamatosan 
ez pörgött a fejemben. Újabb 
és újabb jeleneteket láttam ma-
gam előtt. Így találtam ki, hogy 
írok még két könyvet, és most 
a harmadik végére talán elége-
dett vagyok velük. Szerencsére 
nagyon sok könyves blogger el-
olvasta a történetet, és nagyon 
jókat írtak róla, nagyon tetszett 
nekik – meséli örömmel. 

Maga az írónő is sírt, miköz-
ben első regényét írta. – Ha rám 
hat az érzelem, akkor úgy gon-
dolom, hogy másnak is át tudom 
adni, amit én éreztem. Ha nincs 
könny az írótól, nincs könny az 
olvasótól – idézte Robert Frost 
szavait Szaszkó Gabriella. 

Könyvajánló – Szaszkó Gabriella: Maradj velem
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A február 10-én 19 órai kez-
dettel színpadra lépő páros a 
bolgár népzene világát hozza el 
Szentesre. Nikola Parov Bulgári-
ában született, kisgyermekként 
édesanyjával költözött Magyar-
országra. Rokonainak köszön-
hetően azonban elsajátította a 
szülőhazája népzenéjének sajá-
tosságait, melyet mesterien ad 
elő társával, a Liszt Ferenc-díjas, 
2002 óta a Magyar Állami Népi 
Együttes szólistájaként ismert 
Herczku Ágnessel, aki 2006-ban 
az év folkzenekarában, a Fonó 
együttesben is munkálkodott. 
Közös pályájuk 1999-ben in-
dult és 2011 óta egy párt alkot-
nak. Ági egy interjúban elmond-
ta: Nikola hatására szerette meg 
a bolgár népzenét – Egy turné 
közben, egyik helyszínről a má-
sikra utazva ezek a zenék szóltak 
az autóban, így nem maradtak 
hatástalanul. Elképesztő ének-
kultúrájuk van, akárcsak a ma-
gyaroknak – véli az énekesnő.  

Nikola állítása szerint egész 
életében valahogy pártját fog-

ta a Fortuna, de úgy véli, a sze-
rencsét ki kell érdemelni, hiszen 
sikeres pályafutása mögött ha-
talmas felkészültség, renge-
teg munka, teljes elhivatottság 
és megszállottság kell. Ez anél-
kül nem működik. Nikola Parov 
a 80-as évek elején az ír és kelta 
népzenével kezdett foglalkoz-
ni. Részese lehetett a Michael 
Flatley nevével fémjelzett River-
dance lemez- és videósorozatá-
nak is. 

– A népzenének és a tradicio-
nális zenei műfajoknak az egyik 
legnagyobb erőssége, a legna-
gyobb erénye abban rejlik, hogy 
egy felhalmozódott statikus ál-
lapotban van, ami időről idő-
re sem változik meg. Tartja ma-
gát a mainstream és az egyre 
felgyorsultabb világ zenei ízlé-
sével szemben, ezáltal azonban 
egy csapdába csalva magát, hi-
szen rétegzenévé válik – nyilat-
kozott a műfajról a Soros Alapít-
vány és a Magyar Tudományos 
Akadémia is elismerését is élve-
ző Parov. 

A világzene értéke a függetlenségében rejlik

Labádi Lajos

Kossuth Lajos és Szentes 
város közvetlennek mond-
ható kapcsolata 1848 őszén 
kezdődött, a szabadságharc 
végnapjaiban futó találkozá-
sokkal folytatódott, 1869-ben 
történt országgyűlési képvi-
selővé, majd díszpolgárrá vá-
lasztásával kiteljesedett. 

A szabadságharc leverését kö-
vető évtizedekben a szentesi-
ek Kossuth iránti ragaszkodása 
számos formában megnyilvá-
nult. E téren a legjelentősebb 
eseménynek számított, hogy 
1887-ben egyhangú lelkesedés-
sel Szentes díszpolgárává vá-
lasztották az emigrációban élő 
kormányzót, tiltakozásul az ún. 
honossági törvény ellen, amely-
nek hatályba lépése megfosztot-
ta volna Kossuth Lajost a magyar 
állampolgárságától. Az érintett 
1879: 50. tc. 31. §-a ugyanis ki-
mondta, hogy: „Azon magyar ál-
lampolgár, ki a magyar kormány 
vagy az osztrák-magyar közös 
miniszterek megbízása nélkül 10 
évig megszakítás nélkül a ma-
gyar korona területének hatá-
rain kívül tartózkodik, elvesz-
ti magyar állampolgárságát.” A 
10 éves moratórium lejárta előtt 
számos magyar város – köztük 
elsők között Hódmezővásár-

hely, Kiskunfélegyháza, Szentes, 
Kunszentmárton, Makó, Gyula, 
Zenta – tüntetőleg díszpolgárá-
vá választotta a „legnagyobb élő 
magyart”. A csatlakozó városok 
száma 1889-re 31-re nőtt. 

Szentesen Sima Ferenc or-
szággyűlési képviselő, a 48-as 
függetlenségi ellenzék vezére 
soron kívüli indítványt terjesz-
tett elő az 1887. február 3-án 
tartott közgyűlésen, amelynek 
lényege a következő volt: „Szen-
tes város képviselő-testülete vá-
lassza meg díszpolgárává Kos-
suth Lajos nagy hazánkfiát, a ma 

élő legnagyobb magyart. Midőn 
szóló ezen indítványát előter-
jeszti, ezt nem azért teszi, mert 
az ország több hazafias váro-
sa egymásmellé sorakozva siet 
a még ma élő, de fájdalom – sír-
jához közel álló nagy hazafi előtt 
az ő elévülhetetlen örök érde-
mei elismeréséül hazafias kegye-
letének egy csekély részét leró-
ni azzal, hogy őt díszpolgárává 
válassza, hanem teszi ezt azért, 
mert hiszi, hogy a legmagyarabb 
vármegye székvárosának, Szen-
tesnek, ezen városnak – melyről 
egy dicső nemzetnek (francia) 
legnagyobb írónője, Madame 
Adam azt mondja, hogy ez »Ma-
gyarországnak szíve« – nem sza-
bad, hogy elmaradjon azon vá-
rosok közül, melyek hazafias 
megemlékezésükkel hálájukat 
igyekeznek leróni azon ember 
iránt, kinek a honalkotók után a 
magyar nemzet fennmaradha-
tása érdekében legtöbbet kö-
szönhet. Azt hiszi indítványozó, 
hogy ha a Kossuth név valahol 
varázserővel bírhat, leginkább 
bír ez Szentesen, mely városnak 
népe a legnagyobb mértékben 
részesévé lett azon polgári jo-
goknak, melyeket Kossuth Lajos 
az egész nemzet egyeteme szá-
mára küzdött ki az 1848 előtti ki-
váltságos osztállyal szemben… 
Ha valaki méltó, hogy a polgá-

rok díszéül neveztessék: Kossuth 
a legelső; kéri a közgyűlést, hogy 
indítványát egyhangúlag elfo-
gadni méltóztassék” – olvasha-
tó a korabeli közgyűlési jegyző-
könyvben. 

Sima Ferenc indítványát a köz-
gyűlés lelkesen fogadta, s ellen-
vetés nélkül, egyhangúan meg-
szavazta. 

A Szentesi Lap címoldalas ve-
zércikkben foglalkozott az emig-
rációban élő volt kormányzó-el-
nök díszpolgárrá választásának 
jelentőségével, leszögezve: „Azt 
hisszük, nem tévedünk, midőn 
e tényt, akármely politikai, vagy 
nem politikai álláspontról szem-
léltessék is, már első tekintetre 
oly fontosságúnak ítéljük, hogy 
fölötte senkinek, ki magyarnak 
és e város igaz polgárának vallja 
magát, még a mai hanyatt-hom-
lok rohanó élet újabb és újabb 
eseményekre leső glosszátora-
inak: a hírlapoknak sem lehet 
egyszerű tudomásulvétel mel-
lett, minden érzelem és minden 
szó nélkül hidegen, közönyö-
sen napirendre térni. Kossuth 
nagy neve maga elegendő, hogy 
megálljunk hallatára, és – mint a 
szentegyházban – kalapunkat 
leemeljük. Igaz, hogy ettől a név-
től vannak, akik félnek; de nincs, 
aki ne tisztelné!”

130 évvel ezelőtt

Szentes díszpolgárává választották Kossuth Lajost

Kossuth Lajos 
az 1880-as években

Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene koncertsorozat februárban is elkényezteti 
hallószerveinket, hiszen a hazai folkzenei színtér egyik kiemel-
kedő szerzőpárosa, Herczku Ágnes Liszt Ferenc-díjas énekes, 
valamint Nikola Parov a népművészet mestere érkezik a Hang-
versenyközpontba.
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Hering Viktor

• Büntetőeljárást indított a Szentesi Rendőrkapitányság egy férfi 
ellen, akik 2016. október 18-a és 2016. december 16-a között, csak-
nem két hónapon keresztül volt az egyik szentesi szálláshely lakója, 
ám egy napon a férfi eltűnt, számláját pedig nem rendezte. Az oko-
zott kár megközelíti az egymillió forintot. A rendőrség csalás miatt 
nyomoz az ügyben.

• Készpénzt és ékszereket vitt el az egyik felsőpárti lakásból egy 
tolvaj. A tulajdonos kára mintegy 800 ezer forint.

• Büntetőeljárás indult két fiatalemberrel szemben, akik a Csong-
rádi úton keveredtek szóváltásba egymással, majd a szavakat tet-
tek követték, és nekiestek egymásnak. Mindkét illetőnek nyolc na-
pon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, ellenük garázdaság miatt 
folyik eljárás. Elfogták a rendőrök azt a tolvajt, aki az egyik Apponyi 
téri épületből lopott el egy kerékpárt. Bár a nyomozók gyors mun-
kát végeztek, a kerékpár egyelőre még nem került elő, annak több 
kézen keresztül veszett nyoma.

• Használati tárgyakat kísérelt meg ellopni egy belterületi tanyá-
ból ismeretlen elkövető. A tolvajt azonban tevékenykedése közben 
megzavarták, és fejvesztve menekülni kezdett, a tárgyakat pedig el-
hajigálta. 

• Elektromos kerékpárral közlekedett egy illető a Rákóczi utcán, 
ami nem lenne baj, ám a vezetés megkezdése előtt alkoholt fo-
gyasztott. Ellene járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indult 
eljárás. 

• Rongálás miatt indult eljárás ismeretlen elkövető ellen, aki a 
Kossuth tér 5. szám alatti ház falát graffitivel. A rendőrök keresik az 
elkövetőt.

Nem fizetett a szállásért, 
egymilliós a kár

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar Vö-
röskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szer-
dán délelőtt 07.30-12.00 óráig, és csütörtök délután 14.00- 
17.00 óráig tart véradást Szentesen a Vérellátó Állomáson. 
További véradásokat tartanak február 7-én és 14-én, kedden 
Szegváron a Művelődési Házban, 15 és 18 óra között, továbbá 
február 13-án, hétfőn 10 és 15 óra között a Hungerit Zrt. or-
vosi rendelőjében. Február 16-án, 8.30-tól 11.30-ig a Szentesi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon, valamint február 21-én, 
kedden 14 és 18 óra között Mindszenten a Művelődési Köz-
pontban nyújthatják a kezüket az önkéntes véradók. 
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Halupa Eszter

90-100 fokra felfűtött kis fa-
ház, száraz levegő, forróság, 
hol alacsony, hol magas pára-
tartalom, hol alacsony, relax- 
álás, izzadás, tisztulás. Igen, 
ezek a szaunázás jellemzői. De 
miért is szeretik annyian?

A szaunázás élettani hatása
A forró száraz levegő előnye, 

hogy a baktériumok elpusztul-
nak, a vírusokkal együtt. A test a 

forróság hatására egyfajta lázas 
állapotba kerül. A különlegessé-
ge az, hogy az erek kitágulnak, 
elkezdődik a verejtékezés, azon-
ban ekkor nem csökken a test 
hőmérséklete. Az így felfokozott 
vérellátás következtében gyor-
sulnak az anyagcsere folyama-
tok, a méreganyagok kiválasz-
tódása, és a kitágult pórusokon 
át több salakanyag távozik. Fo-
kozódik a mirigyrendszerek mű-
ködése, és az öngyógyító képes-
ség is nő. 

Nemcsak ellazít, de szépít is.
A szaunában alapszabály a 

csend, itt nem szokás bent még 
halkan sem beszélgetni, hiszen 
nemcsak a test, de a szellem is 
tisztul.

A méregtelenítésnek köszön-
hetően a bőr is tisztul, illetve a 
szaunázás szabályait betartva 
tehát a meleg után a langyos, 
hideg vízzel történő zuhanyzás 
még jobban élénkíti a vérkerin-
gést. Ennek a kettőssége a na-
rancsbőr elleni harcban is tö-

kéletesen segít, természetesen 
elegendő mozgás és megfelelő 
táplálkozás mellett.

Csökkenti a napi stresszt, a 
túlhajszolt életmódba illesztve 
megnyugtat, ami szintén a bőr-
re, a ráncokra is jó hatással van, 
bőrünk selymesebb lesz.

A szaunázás önmagában nem 
fogyaszt, a súlyunk azért válto-
zik, mert rengeteg vizet izza-
dunk ki, amit azonban pótolni 

kell, és szaunázás előtt, és utá-
na is érdemes sokat inni, előtte a 
méregtelenítéseredményessége 
miatt, utána pedig a kiszáradás 

ellen. A szaunázás nem játék, a 
magas hőmérséklettel vigyáz-
ni kell!

Szaunavilág Tr e n d i

Szombat (február 4.)
09:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
11:15 Egy kutya négy élete
13:30 3D Énekelj!
15:30 3D A nagy fal
17:15 Miért pont Ő?
19:30 3D A Kaptár - Utolsó fejezet
21:30 A démon arca
Vasárnap (február 5.)
09:30 3D Énekelj!
11:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
13:15 Egy kutya négy élete
15:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star 
Wars történet
18:00 Váratlan szépség
20:00 Az éjszaka törvénye
Hétfő (február 6.)
16:15 Nyomás utána!
18:15 3D A nagy fal
20:15 3D A Kaptár - Utolsó fejezet

Kedd (február 7.)
16:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star 
Wars történet
18:30 Váratlan szépség
20:15 Kaliforniai álom
Szerda (február 8.)
16:00 3D A nagy fal
17:45 Miért pont Ő?
20:00 A sötét ötven árnyalata
Csütörtök (február 9.)
14:30 3D Lego Batman – A film
16:15 3D Lego Batman – A film
18:00 A sötét ötven árnyalata
20:15 A sötét ötven árnyalata
Péntek (február 10.)
14:30 Lego Batman – A film
16:15 3D Lego Batman – A film
18:00 A sötét ötven árnyalata
20:15 A sötét ötven árnyalata
22:30 A sötét ötven árnyalata

Moziműsor
Február 6-12.

Hétfő – Tojásleves
A menü: Tavaszi pulykaragu, 
rizs köret
B menü: Rakott karfiol
C menü: Röszkei töltött 
sertésborda, rizs köret
Kedd – Csontleves
A menü: Székely káposzta
B menü: Rántott csirkemáj, 
burgonya köret, tartármártás
C menü: Sertésszelet 
parasztosan, burgonya köret, 
savanyúság
Szerda – Burgonyaleves
A menü: Csikós tokány, 
galuska
B menü: Zúzapörkölt, 
tarhonya
C menü: Aszalt szilvás töltött 
borda, vegyes köret
CSütörtöK – Zellerleves
A menü: Milánói sertésborda, 

reszelt sajt
B menü: Csőben sült brokkolis 
sertésborda, rizs köret
C menü: Rántott sajt, rizsköret, 
tartármártás
PénteK – Sertésragu leves
A menü: Tejbedara, kakaópor
B menü: Hortobágyi húsos 
palacsinta
C menü: Rántott sertésszelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Gyümölcsleves,
Hentes tokány, tészta köret
VaSárnaP – Húsleves,
Kijevi csirkemell, héjas 
burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, ára 950 Ft/
menü. A és B menü ára heti előfizetéssel 700 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 750 Ft. C menü 

frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446
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Budapest szelet
Hozzávalók: 6 szelet sertés karaj,5 dkg csirkemáj, 10 dkg gom-

ba, 1 kisebb fej vöröshagyma, 1/2 zöldpaprika15 dkg zöldborsó1 
ek. paradicsompüré, só, őrölt bors, őrölt pirospaprika étolaj,2 dl 
leves alaplé.

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, kevés olajon megdinsz-
teljük, megszórjuk őrölt paprikával, felöntjük kevés leves alaplé-
vel. Közben kisütjük a kiklopfolt sózott hússzeleteket. A hagymá-
hoz hozzáadjuk a csirkemáj darabokat, a zöldborsót, a felszeletelt 
gombát, és az apró kockákra vágott zöldpaprikát. Megborsozzuk, 
megszórjuk sóval. A paradicsompürét is hozzátesszük, majd elké-
szítjük a ragut, ha kész, a kisütött hússzeletekre halmozzuk. Párolt, 
petrezselymes rizzsel, vagy tört burgonyával tálaljuk.

Szentes családi ízei

Született: Kiss Gyula Tibornak 
és Szeri Szilviának (Kis B. u. 6.) 
Dominik Dejte (képünkön), Nagy 
Péternek és Fekete Andrea Beá-
tának (Brusznyai Á. stny. 7. 3/9.) 
Hunor, Szántó István Csabának 
és Áfra Beátának (Galamb u. 5.) 
Dávid nevű gyermeke.

Elhunyt: Váradi Imre (Boros S. 
u. 33.), Sándor Imre (Kiss B. u. 7.), 
Vertig Zsolt Bercsényi u.22.), Var-
ga Sándor (Csongrád)

Családi 
események

Burgonya 140-150 Ft/kg, répa 150-200 
Ft/kg, gyökér 450-550 Ft/kg, zeller 200 
Ft/db, petrezselyem 80-100 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 100 Ft/db, fehér 
paprika 1200 Ft/kg, paradicsom 550-
900 Ft/kg, póré hagyma 100 Ft/cs, vö-
röshagyma 150-200 Ft/kg, fokhagy-
ma 1600-1800 Ft/kg, tojás 25-40 Ft/db, 
kapor 100 Ft/cs, kígyóuborka 1200 Ft/
kg, saláta 200 Ft/db, kelkáposzta 500-
600 Ft/kg, fehérkáposzta 190 Ft/kg, 
jégcsapretek 100 Ft/db, fekete retek 
150-280 Ft/kg, sörretek 300 Ft/cs, lila-
hagyma 280-300 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, 
gomba 480-600 Ft/kg, datolya-füge 450 
Ft/cs, alma 150-280 Ft/kg, körte 450-650 
Ft/kg, mandarin 350-390 Ft/kg, narancs 
250-350 Ft/kg, banán 290-400 Ft/kg, 
naspolya 480-550 Ft/kg csíramálé 220 
Ft/kg, citrom 400 Ft/kg, karfiol 700 Ft/kg, 
spenót-sóska 900 Ft/kg, dióbél 1600 Ft/
kg, mák 1500-1800 Ft/kg, méz 1500-2500 
Ft/kg, gyömbér 700-900 Ft/kg.

PIAC

KOS
Hivatásodban kedvező hónap vár rád, ami nem feltétlenül nagy változá-
sokat jelent, de mindenképp pozitívat. Folyamatosan érzed kollégáid és 
főnökeid támogatását, ami nagyon inspirálóan hat rád.
BIKA
Magánéletedben pozitív változásokra számíthatsz, talán épp a munka-
helyén kapott elismeréseknek köszönhetően.
IKREK
Testileg és érzelmileg is kiegyensúlyozott, harmonikus időszakra számít-
hatsz. Hatalmas tettvágy és lelkesedés jellemez.
RÁK
Szívesen töltöd most szabadidődet barátaiddal, jó érzést ad, hogy meg-
értenek és támogatnak.
OROSZLÁN
Újra megbizonyosodhatsz róla, hogy mindig számíthatsz a barátaidra. Vi-
szonzásul tedd meg, hogy hagyod, hogy jobb kedvre derítsenek!

SZŰZ
A hónap mottója számodra: Ha valaki jobb sorsot keres, annyi elképzelést kell ki-
próbálnia, amennyit csak lehet, mivel nehéz megjósolni, melyik működik majd.
MÉRLEG
Legyél most nyitott, fogadd el barátaid meghívását, bármilyen extrémnek tű-
nik is esetleg egy ötlet kezdetben.
SKORPIÓ
Akkor tudsz igazi hivatást választani, ha megismered önmagad. Figyeld meg, 
merre kalandoznak gondolataid!
NYILAS
Intenzíven indult az új év számodra. Rengeteget fogsz mozogni, sportolni, 
képtelen leszel arra, hogy egy helyben ülj.
BAK
Tarts ki belső késztetéseid mellett és ne legyenek kételyeid, hogy helyes dön-
tést hoztál-e.
VÍZÖNTŐ
Ha képes vagy ezen a héten háttérbe szorítani értelmed és inkább az érzé-
seid szerint élni, egészen új oldalát tapasztalhatod meg párkapcsolatodnak!
HALAK
Nagyon elmélyüsz a következő hetekben a munkádban. Sikerül felfedezned 
hivatásod egy olyan aspektusát, vagy egy olyan munkavégzési módot, ami 
miatt nagyon élvezed most a feladataidat. 

Február 3 – 9.

HETI HOROSZKÓP

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ün-
nepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásárhelyi út 30. szám alatt tartanak ügyeletet. Tele-
fon: 30/708-7183, 06-63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje:15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnep-
napokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház Gyermekosztálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: február 6-13. Dr. Weiss Patika Gyógyszertár (Szentes, Rákóczi F. 
u. 71.) hétfőtől-péntekig 7.30-19 óráig, szombaton 7.30-12 óráig vasárnap és ünnepnapo-
kon zárva. Készenléti telefon: 70/5635139

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

Rendelésfelvétel:
63/311-333

munkanapokon: 7-12 óráig.
Ételhordós menürendelést

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

Menü: február 13-19.
Hétfő: Szárazbab leves

A menü: Hortobágyi sertésragu, 
párolt rizs

B menü: Lecsós csirkemáj, főtt burgonya
C menü: Párizsi csirkemell, párolt rizs
Kedd: Magyaros burgonyaleves
A menü: Kolozsvári rakott káposzta

B menü: Rántott csirkecomb, 
zöldbabfőzelék

C menü: Csongrádi csípős tekercs, 
petrezselymes burgonya

Szerda: Erdei gyümölcsleves
A menü: Csirkepörkölt, galuska köret

 B menü: Bakonyi sertésragu, tészta köret
C menü: Rántott sertésszelet

Csütörtök: Pirított tésztaleves
A menü: Frankfurti tokány, burgonyapüré
B menü: Sárgarépás-tejszínes csirkemell, 

burgonyapüré
C menü: Kukorica pelyhes rántott 

csirkecomb, gombás rizs
Péntek: Húsgaluska leves

A menü: Túrótöltelékes gombóc
B menü: Rizsfelfújt

C menü: Rántott szárnyas máj, 
tepsis burgonya

Szombat: Marha csontleves 
A menü: Zúzapörkölt, pirított tarhonya
Vasárnap: Magyaros gombaleves

A menü: Búbos hús, 
petrezselymes burgonya

A megadott ár tartalmazza a 
kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

800 Ft/menü, 
csomagolás díja 100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik drága szerettünk

Váradi Imre
cipész temetésén

a szeretet virágaival 
megjelentek, gyászunkban

osztoztak, részvétükkel
bármilyen módon

kifejezték együttérzésüket.
A gyászoló család Szentes

Február 9-én, csütörtökön 
a Magyar Máltai Szeretet- 
szolgálat Szentesi Szerve-
zete, ruhaosztást tart 14-15 
óra között a Málta házban. 
(Szentes, Sáfrán M. u. 31.)
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Labádi Lajos

Főhősünk 1832. február 1-jén 
született Pesten. Származását 
és ifjú éveit homály fedi. A kora-
beli Budapesti Napló tudni véli, 
hogy a gimnáziumot Pesten vé-
gezte, s kamasz fejjel végighar-
colta az 1848/49-es szabadság-
harcot. A bukás után belépett 
a ferences rendbe, s 1855-ben 
Benedek szerzetesi néven pap-
pá szentelték. Ebben a minősé-
gében Budán, Baján és Vuková-
ron működött. A rendből kilépve 
családoknál nevelősködött.

Szentesen a református ele-
mi fiúiskola tanítójaként buk-
kant fel, mely állást 27 pályázó 
közül ő nyerte el.  1870 végén a 
város szolgálatába lépett; árva- 
és váltsági pénztárnokká vá-
lasztották. Közhivatala ellené-
re tevékenyen bekapcsolódott 
a helyi közéleti és politikai küz-
delmekbe. Az ellenzéki 48-as 
Párt híveként határozottan fel-
lépett a kiegyezéses rendszert 
kiszolgáló vármegyei vezetés 
ellen. Ez irányú tevékenysége 
különösen 1873 áprilisa után 
vált jelentőssé, amikor átvet-
te a Szentesi Lap szerkesztését. 
A később nagyhírű újság ekkor 
vált a helyi ellenzék lapjává. A 
megyei és a városi vezetést bírá-
ló írásai miatt meg akarták fosz-
tani hivatalától, ugyan-akkor 
növekvő népszerűségét jelez-
te, hogy 1873 végén a város va-

lamennyi kerületében megyei 
képviselővé választották.

Az egyesült ellenzék 1874. má-
jus 17-én Pesten megtartott or-
szágos gyűlésén a Szentesi 48-
as Népkör egyik küldötte Buday 
József volt. Hazatérése után ko-
moly erőfeszítéseket tett a hely-
beli Függetlenségi Népkör meg-
alakítása érdekében, amelynek 
előbb jegyzőjévé, majd elnökévé 
választották. 1875 januárjától ő 
töltötte be a 48-as Népkör elnöki 
tisztségét is, amelyet a két szen-
tesi ellenzéki népkör egyesítésé-
re használt fel. Jórészt ennek volt 
köszönhető, hogy a júliusban 
megtartott országgyűlési válasz-
tásokon a szentesi függetlenségi 
párt jelöltje – Simonyi Ernő – di-

adalmaskodni tudott az ország 
egyik legnépszerűbb emberével, 
a kormánypárt színeiben fellépő 
Jókai Mór íróval szemben.

A választási küzdelmek ide-
jén Buday a támadások közép-
pontjába került. Néhány nappal 
a választások előtt – mondva-
csinált indokokra hivatkozva – 
megfosztották városi hivatalá-
tól. Egyedüli jövedelmi forrása 
a Szentesi Lap szerkesztői állása 
maradt, de 1875 szeptemberé-
ben ettől is megfosztották. A lap 
kiadó-tulajdonosa felszólította, 
hogy lépjen vissza a szerkesztő-
ségtől, mondván: az általa köve-
tett irány és szellem, s különö-
sen a sorok között meghúzódó 
politikai elvek nem tetszetősek 

a város uralkodó körei előtt, és 
e nemtetszés neki anyagi kárára 
van. Felajánlotta ugyan szerkesz-
tőjének, hogy elveinek és a lap 
irányának megváltoztatása ese-
tén megmaradhat az újság élén, 
de Buday ezt visszautasította és 
lemondott. Az egzisztenciájától 
megfosztott pártvezérnek más 
választása nem lévén, leköszönt 
pártelnöki tisztségéről is és el-
költözött Szentesről. 

Budapesten telepedett le, de 
kapcsolatai nem szakadtak meg 
a szentesi népkörrel. Levelei ar-
ról tanúskodnak, hogy összekö-
tő szerepet játszott a kör és a fő-
városi függetlenségi politikusok 
között. Közbejárt, hogy a Szen-
tesről érkező tudósítások meg-
jelenjenek az Egyetértés c. or-
szágos ellenzéki lapban. Utóbb 
felhagyott az aktív politizálással, 
visszavonultan élt, és minden 
idejét a tudományoknak szentel-
te. További életéről még annyit 
tudunk, hogy a pesti egyetemen 
tanári diplomát szerzett, s 1878 
nyarán megválasztották a verse-
ci polgári iskolák igazgatójává, 
majd pedig 1888-ban a főgim-
názium igazgatójává. Szabad-
idejében műfordítással foglal-
kozott: ő fordította le magyarra 
Versec szabad királyi város tör-
ténetét, illetve németre Arany 
János: Buda halála c. elbeszélő 
költeményét. Versecen hunyt el 
1901. június 1-jén, 69 éves korá-
ban. Tizenöt éves szentesi műkö-
dése érdemessé teszi arra, hogy 
születésének évfordulóján feli-
dézzük életútját, s zsörtölődjünk 
kicsit, miért is kellett őt a hata-
lomnak elüldöznie Szentesről.

185 éve született Buday József 48-as pártvezér

Elüldözött lapszerkesztő

Városi Könyvtár
Február 8-án, szerdán 18 óra-

kor Magyarország a 20. század-
ban. A Kádár-korszak széthul-
lása című előadás lesz. Előadó: 
Poszler György tanár.

Február 11-én, szombaton15 
órakor Vinczéné Keller Teri fest-
ményeiből nyílik kiállítás "Ez itt 
az én hazám" címmel. A kiállí-
tást megnyitja: Almási János-
né címzetes igazgató. Közremű-
ködnek: a Jövőnkért Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói. Felké-
szítő: Csorba Ildikó. Gödő Lili és 
Takács Gabriella (furulya).

Művelődési Központ
A Móricz Zsigmond Művelő-

dési Házban február 8-án szer-
dán 10.30 órakor Az ördög há-
rom aranyhajszála című mese 
látható a Szegedi Miniszínház 
előadásában.

A Művelődési és Ifjúsági Ház 
klubjában február 9-én, csütör-
tökön 19-21 óráig a KOROK ÉS 
ALKOTÁSOK AZ IRODALOMBAN 
következő előadásán Marcel 
Proust: Az eltűnt idő nyomában 

című művéről beszélgethetnek 
Poszler György előadóval.

Városi Sportcsarnok
Február 5-én, vasárnap 9.30-

tól regionális teremlabdarúgó 
bajnokság a Hungerit kupáért.

Hangversenyközpont
A Zene-Világ-Zene program-

sorozat keretében február 10-
én, 19 órakor fellép Herczku Ág-
nes-Liszt Ferenc díjas énekes, 
és Nikola Parov-a népművészet 
mestere.

Kávézó a belvárosi favágókhoz
Február 10-én, 21 órai kezdet-

tel a Sam Old Story zenekar fel-
lépése.

Nagymágocs
Február 4-én, szombaton a 

Pince Klubban discót tartanak 
Dj Kaoss vezetésével.

Fábiánsebestyén
Február 11-én, szombaton 19 

órától Böllérbált rendeznek a Fa-
luházban.

Árpádhalom
Hatodik falusi disznótoros na-

pot rendeznek február 11-én 
reggel 7 órától a Károlyi-Berch-
told Kastély udvarán.

P r o g r a m a j á n l ó

A programajánló támogatója a KÁVÉZÓ A BELVÁROSI FAVÁGÓKHOZ
A kávézó elkövetkező programjai:

02. 10. – Same Old Story / 02. 17. – Pom Pom (felnőtteknek)
03. 11. - Horváth Zoli zenés est / 03. 25. - Rockin Rock cats

Nyitva h-cs: 6.30-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00 • Asztalfoglalás: 20/800-7313

6-fajta 
csapolt sör

Ünnepség a 48-as Körben
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Múlt heti megfejtésünk: Hová tűnik a fe-
hér, amikor elolvad a hó?

Nyertesünk Héjja Sándor. Nyeremé-
nye egy páros belépő a Zene-Világ-Zene 
Graffiti koncertsorozat következő előa-
dására, a Gypo Circus koncertjére. Ezen a 
héten a Zene-Világ Zene programsorozat 
februári előadására, Herczku Ágnes és Ni-
kola Parov koncertjére nyerhetnek egy pá-
ros belépőt. Megfejtéseiket küldjék el a 
6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. posta-
címre, vagy a szentesielet@gmail.com in-
ternetes címre. 

Vízszintes: 1. Farsang van. Ezzel kapcsolat-
ban Müller Pétertől idézünk (folytatás a víz-
szintes 35. és függőleges 13. számú sorok-
ban). 13. Arany János késői verseskötetének 
címe. 14. Amerikai költő, novellista, szerkesz-
tő és kritikus, a romantika korának egyik leg-
fontosabb szerzője (Edgar Allan). 15. Nyugi-

ban van! 16. Ráspolyoz. 17. Versenyrész, 
lovaknál derbi. 19. Kettős mássalhangzó. 20. 
Maga. 21. Névelővel: társasjátékot figyelő sze-
mély, aki nem száll be, de beleszól a játékba. 
23. Az egyik évszak. 25. Autómárka. 27. Irata-
it. 29. …t – hajókabin. 30. …ál – kipenget, kifi-
zet (szleng). 32. Középen számoló! 34. Andok 
eleje! 35. Az idézet második része. 39. Csorbí-
tatlan. 41. Líbiai gépkocsik jelzése. 42. Elülte-
ti. 45. Kopasz. 47. Fakorona. 48. Farmermár-
ka. 50. … van – megelégel. 52. Nyílik, angolul. 
54. …ria – ezen a néven gyógyteákat is árul-
nak. 56. Szomszédos nép. 58. A versnek egy-
ségenként, gyakrabban a sorok végén vissza-
térő része. 60. Hatályát veszti. 62. Messzire. 63. 
Huzatban áll! 64. Tulajdonság. 66. Káprázatos 
operett. 68. Királyi, röviden. 70. Imába foglal. 
72. Melléknévképző. 73. Csattan. 74. Létező, 
hús-vér.

Függőleges: 2. Lángelme. 3. B… - sárgás-
barna. 4. Női keresztnév. 5. Agráreszköz. 6. 
Üvegház. 7. Előidéző. 8. Az egyik szülő be-
cézve. 9. Angol tagadás. 10. Hús – angolul. 
11. Nyárkezdet! 12. Vízi járműve. 13. Az idézet 
harmadik része. 17. Régi kétlovas bérkocsis. 
18. Maros-parti várost. 22. Betérő egynemű 
hangzói.24. Vatikáni és osztrák gépkocsi jel-
zése. 26. Rangjelző előtag. 28. Sürgönyfelve-
vő. 31. Honvédségi kimenő. 33. Eltengődöm. 
35. Hangtalanul jár! 36. Azonos római számok. 
37. Szerecsen. 38. Halandón. 40. Kisfuvola. 43. 
Lókefe egynemű hangzói. 44. Kétharmad Sió! 
46. Fordított gyűjtőér. 49. Török gépkocsik jel-
zése. 51. Időjelzőim. 53. Pékáru. 54. Majdnem 
hűvös! 55. Vevőt talál rá. 57. Enyhe figyelmez-
tetés. 59. …rius – megrögzött, javíthatatlan. 
61. Megkevert revü! 65. Hangtalanul nyit! 67. 
Páratlan mutató! 69. Szívünk közepe! 71. Dok-
tor, röviden. 73. Császár koronája! 75. Folya-
dék. 76. Nemzetközi, röviden.

Beküldendő a vízszintes 1. és 35, vala-
mint a függőleges 13. számú sorok meg-
fejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Menü február 6-10.
Hétfő – Húsleves,

A menü: Főtt hússzelet, 
sárgaborsó főzelék

B menü: Sertés flekken, pirított 
burgonya, panírozott hagymakarika, 

paradicsomsaláta
Kedd

A menü: Sütőtök krémleves,
Bakonyi pulykacomb, tészta, 

uborkasaláta
B menü: Zöldborsó krémleves

Grill csirkecomb, rizi bizi, 
őszibarackbefőtt

Szerda
A menü: Csontleves gríz nokedlivel,

Rántott sertésszelet, burgonyapüré, 
csemege uborka

B menü: Májgaluska leves,
Bolognai spagetti

Csütörtök – Erdei gyümölcsleves
A menü: Csirkemell roston, 

párolt zöldségköret
B menü: Brassói aprópecsenye, 

káposztasaláta
Péntek – Vadraguleves

A menü: Milánói makaróni
B menü: Harcsa roston, 
kapormártás, puliszka

Ár: A menü: 750 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
február 6-10.

Hétfő
A menü: Lebbencsleves,
Rakott karfiol
B menü:  Zöldbableves,
Édes-savanyú csirkefalatok
Napi desszert:  Mákos guba
Kedd
A menü: Korhelyleves,
Sertéspörkölt, tészta
B menü: Zöldborsóleves, grízgaluskával
Holstein csirkemell, spenót
Napi desszert:  Vargabéles
Szerda
A menü: Paradicsomleves,
Kapros túróval töltött karaj
B menü: Tárkonyos krumplileves,
Zöldséges-csirkés rakott tészta

Napi desszert:  Gundel 
palacsinta
Csütörtök

A menü: Vegyes zöldségleves,
Rántott sertésmáj, krumplifőzelék

B menü: Sajtos fokhagyma krémleves
Olaszos csirkecomb, fűszeres penne
Napi desszert:  Mákos- vagy almás rétes
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Párolt sertésszelet paradicsomszósz, 
főtt burgonya
B menü: Csirkegulyás,
Gombapaprikás, nokedli
Napi desszert:  Reiskoch

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu

E-mail:
info@galeriakavehaz.hu
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Sebők Tamás

Továbbra is folyik a munka 
a Szentesi Párducok Kézilabda 
Utánpótlás Sportiskolában. A 
7-8-9 éves korosztállyal foglal-
kozó egyesület már a korosz-
tályos bajnoki mérkőzéseket 
is megkezdte.

A legfiatalabb korosztállyal 
dolgozunk itt a Párducoknál, így 
komoly kézilabdára irányuló for-
materveket nem lehet még nyúj-
tani a gyereknek, a sportág alap-
jait szeretnénk megismertetni 
velük és ennek tükrében a lehe-

tő legjobb képzést nyújtani ne-
kik – kezdi a beszélgetést Czesz-
nák György edző.

2015 novemberében indítot-
ták a kézilabda iskolát 5-6 fővel, a 
gyermekek száma mára közel 40 
főre rúg. Elmondta, a tavalyi év 
elején már versenyeken is részt 
vettek a növendékek, amit – bár 
ezzel teljes mértékben nem ért 
egyet – a kézilabda szövetség 
tett kötelezővé. Hozzátette, emi-
att voltak is olyan gyermekek, 
akik abbahagyták az edzéseket, 
másoknak azonban nem okozott 

gondot a hétvégi bajnoki fordu-
lók sorozata. Az edzőtől meg-
tudtuk, ilyen fiatal korosztályban 
(U8) 10x20 méteres pályán ját-
szanak a gyermekek szivacskézi-
labdával 3+1-es összeállításban. 
Az ezt követő korosztályban is 
érdekeltek 2017-től a kis párdu-
cok, akik a szabványos kosárlab-
dapálya méretein, 28x15 méte-
res játéktéren küzdenek 5+1-es 
felállásban. 

Az U9-es korosztály regioná-
lis bajnokságában már a hétvé-
gén megmérkőztek a csapatok, 
a lányok Kelebián a Tompával 
és a Sándorfalvával csaptak ösz-
sze. – Az edzésektől eltekint-
ve, tétmérkőzésen még ebben a 
formában nem játszottak a csa-
patok így újszerűen hatottak a 
játékosokra a meccsek. A Tompa 
csapatát magabiztosan verték a 
lányok, a Sándorfalvától viszont 
vereséget szenvedtek – mondta 
a vezető.

A fiúk a hétvégén a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnokban 
fogadták a Békéscsaba I. és a 
Békéscsaba II. korosztályos csa-
patát és szenvedtek vereséget 

mindkét esetben, azonban be-
tegségek miatt több rutinosabb 
gyerkőc kihagyni kényszerült a 
meccseket. 

A vezetőség fontos hangsúlyt 
fektet, hogy megismertessék a 
gyerekekkel a magyar kézilabda 
értékeit, nemrégiben a Pick Sze-
ged válogatott jobb-átlövője, 
Balogh Zsolt látogatott Szentes-
re, és tartott edzést. Az edző hoz-
zátette, hatalmas élmény volt ez 
a gyerekeknek, többen hetek-
kel utána is jelentették edzésen, 
hogy most bizony látták Zsoltot 
a tévében, valamint említette, 
hogy Békéscsabára is ellátogat-
tak egy Győri-ETO – Békéscsaba 
mérkőzésre. Czesznák György el-
mondta az idei évben is tervezik, 
hogy egy ismert játékost hívnak 
meg az edzésükre, előrelátható-
lag Buday Dániel a Pick Szeged 
és a Telekom Veszprém egykori, 
jelenleg az Orosháza játékosa le-
het a kiszemelt, aki szoros kap-
csolatot ápol az edzővel. 

Mindezeken felül tovább foly-
tatják a felkészülést és próbálnak 
minél sikeresebb eredményt el-
érni a regionális bajnokságban.

Hering Viktor

Közel állt a bravúrhoz Pé-
csen a Metalcom Szentesi VK 
férfi vízilabdacsapata. A mie-
ink az idény legjobb játékával 
már 5-1-re vezettek ellenfelük 
otthonában, ám aztán jött egy 
bírói ítélet, illetve elmaradt 
egy másik, és ezzel el is dőlt a 
pontok sorsa. A Szentes szer-
dán a Szolnokkal mérkőzött, 
szombaton pedig az OSC ott-
honába látogat a csapat. 

Csodálatosan játszott, és két 
és fél negyeden keresztül pará-
désan vízilabdázott a szentesi 
együttes Pécsen. A mieink a fé-
lidőben 4-1-re, a harmadik ne-
gyed közepén pedig már 5-1-re 
vezettek, amit valljuk be, talán 
még maguk a játékosok sem 
gondoltak volna. Történt mind-
ez úgy, hogy a találkozó ezen 
szakaszáig a hazaiak nyolc-
szor, a Szentes pedig mindösz-
sze négyszer játszhatott előny-
ben. A harmadik negyedben 
aztán egy büntetőből szerzett 
találattal, egy centergóllal és 
egy emberelőnyös találattal fel-
zárkózott a Pécs, és kicsit meg-
roppant a Szentes. A döntő for-
dulatot mégis Vörös Viktor négy 
perces kiállítása hozta, a szente-

si center nem tudott uralkodni 
az idegein és visszaütött, ami-
ért – bár előtte kiharcolt egy öt-
méterest – végleges kiállítás lett 
a sorsa. A szentesi büntetőt So-
mogyi kihagyta, a pécsi Gogov 
viszont belőtte, így 5-5-tel in-
dultak neki a csapatok az utol-
só negyednek. Előtte is történt 
azonban még érdekes dolog a 
medencében. Vörös kiállítása 
után fél perccel egy kísértetie-
sen hasonló szituációban a túlsó 
oldalon csak cserés kiállítást ért 
meg a pécsi ütés, ott elmaradt a 
négy perc és a büntető, nálunk 
nem, jöhetett az utolsó negyed. 
A nyolc percnek a reklamáló, 
és piros lapot kapó Pellei Csaba 
nélkül vágott neki a Szentes, de 
ekkor már a Pécs egyértelmű fö-
lényben játszott, és 8-5-re, majd 
9-6-ra vezettek a hazaiak. A vé-
gén még sikerült ugyan szoros-
sá tenni a derbit, a döntetlent 
azonban nem tudta kiharcolni a 
csapat. – Talán az idény legjobb 
játékát nyújtottuk a találkozó 
első felében – kezdte értékelé-
sét Pellei Csaba. – A félidőben 
nyugodt játékot kértem, és azt, 

hogy úgy álljunk oda a második 
játékrésznek, mintha döntetlen 
lenne a mérkőzés. A Pécs azt tet-
te, amit kellett, kizökkentettek 
minket a higgadtságunkból, mi 
elvesztettük a fejünket, és ezzel 
a mérkőzést is. Zárójelben jegy-
zem meg, két hasonló szituáci-
óban más döntést hoztak a já-
tékvezetők, ami minket sújtott 
jóval szigorúbban. 

A Metalcom csütörtökön a 

Szolnokkal mérkőzött, szomba-
ton pedig az OSC-hez látogat a 
gárda. A 4 perces kiállítással súj-
tott Vörös Viktor a mérkőzésen 
nem szállhat medencébe, Pellei 
Csaba viszont a Szolnok ellen le-
töltötte büntetését, az OSC ellen 
ismét ott lehet majd a kispadon. 
A fővárosi mérkőzéssel lezárul 
az alapszakasz, a bajnokság a 
középszakasz küzdelmeivel foly-
tatódik majd.

A kézilabda értékeire is hangsúlyt fektetnek

Az OSC ellen zárul az alapszakasz
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Hering Viktor

Fontos mérkőzést vesztett 
el a Hungerit Szentesi VK női 
vízilabdacsapata az elmúlt 
hétvégén. A mieink a Szeged-
től kaptak ki 8-5-re, ez azt je-
lenti, hogy hat pontos távol-
ságra kerültek a 4. helytől. A 
Hungerit szerdán a Honvéddal 
játszott bajnokit, szombaton 
pedig Dunaújvárosba utazik.

Kifejezetten jól kezdte a Sze-
ged elleni idegenbeli mérkő-
zést a Szentes, a mieink eredmé-
nyes támadás-befejezésekkel, és 
határozott, fegyelmezett véde-
kezéssel 3-1-re nyerték az első 
negyedet. A második nyolc perc-
ben is kitartott az előny, igaz, a 
félidőben már csak egy találat-
tal vezettek 4-3-ra Hevesi Ani-
táék. 3 perc 12 másodperrcel a 
negyed vége előtt szerezte a ne-

gyedik találatot a Hungerit, és 
ekkor kevés szentesi szurkoló 
gondolta úgy, hogy gyakorlati-
lag többször már nem is lesznek 
eredményesek kedvenceik. Az 
ötödik szentesi gól ugyanis egy 
másodperccel a találkozó vége 
előtt esett, ekkor azonban már 
a Szeged vezetett 8-4-re. Hogy 
mi történt a csapattal közel két 
és fél negyeden keresztül, arra a 
vezetőedző, ifj. Tóth Gyula adta 
meg a választ: – Hiába kezdtünk 
jól, és játszottunk eredményesen 
és fegyelmezetten, a második fé-
lidőben szétesett a játékunk, ösz-
szesen egy gólt tudtunk szerez-
ni, és már korántsem volt olyan 
a védekezésünk, mint a talál-
kozó elején. A megbeszélteket 
nem tartottuk be, Gémest és Buj-
kát nem tudtuk semlegesíteni, 
noha tudtuk, hogy rájuk megkü-
lönböztetett figyelmet kell fordí-
tanunk. Ők ketten hat gólt sze-
reztek a nyolcból, ez mindent 
elmond. Aki felnőtt bajnokság-
ban játszik, annak tudnia kell, 

hogy nem elég a mérkőzés ele-
jén koncentráltan vízilabdáz-
nia, hanem a találkozó végéig 
így kell játszani. A második fé-
lidőben nyolc kapura lövésünk 
volt, és mindösszesen egy talála-
tot szereztünk ekkor. Azt gondo-
lom, hogy magunknak köszön-
hetjük a vereséget.

A csapat szerdai Honvéd elle-
ni mérkőzése elmaradt, szom-
baton pedig idegenben a Duna-
újváros lesz az ellenfél. – Bízom 
benne, hogy a Honvéd ellen a fi-
atalabb játékosaink is helyt áll-
nak majd, itt be lehet gyűjteni a 
bajnoki pontokat, ellenben Du-
naújvárosban nem mi vagyunk 
az esélyesek. A második helyen 
álló csapat otthonába utazunk, 
amely válogatott játékosokkal 
rendelkezik, és a nemzetközi po-
rondon is szerepel. Két napig ve-
lük edzettünk a közelmúltban, 
tudjuk, hogy erős csapatról van 
szó.

A bajnokság két legfonto-
sabb mérkőzésén, a legjobb 
négy közé kerülésért minden 
bizonnyal a Szeged ellen játszik 
majd a Hungerit, ezeket a talál-
kozókat március 7-én és 14-én 
rendezik.

Sebők Tamás 

Az MLSZ Csongrád Megyei 
Igazgatóságának működte-
tésével télen sem maradnak 
labdarúgás nélkül a sportág 
szerelmesei. Különböző kor-
osztályokban futsal bajnok-
ságot hirdet az országos szö-
vetség, melyek felügyelői a 
megyei igazgatóságok. Az el-
múlt hétvégén a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok 
adott otthont 4 U13, valamint 
6 U17-es lány teremlabdarúgó 
mérkőzésnek.

Január 28-án két korcsoport-
ban a Dr. Papp László sportcsar-
nokban is rendeztek fordulókat. 
A szövetség elmondása szerint 
a futsal fejlesztésére vonatkozó 
sportszakmai feladatok megva-
lósítása, a színvonalas verseny-
zések folyamatos biztosítása a 
céljuk a téli teremlabdarúgó baj-

nokságokkal, fontos dolognak 
tartják továbbá a mérkőzések 
nézőinek színvonalas szórakoz-
tatását, a futsal népszerűsítését, 
valamint, a Fair Play elv érvény-
re juttatását, a Fair Play maga-
tartásforma népszerűsítését fő-
leg utánpótlás korosztályokban. 
A verseny év november 18-án 
kezdődött és előreláthatólag 
március 06-án ér majd véget. A 
csapatokat a Csongrád Megyei 
Igazgatóság Versenybizottsá-
ga a nevezések számától függő-
en területi elv alapján több cso-
portba (régióba) sorolta.

A Szentesi Kinizsi SZITE U13-
as csapata szombat délelőtt lé-
pett pályára. A nyitómérkőzé-
sen a makói Maros-menti UFC a 
Hódmezővásárhely FC-től szen-
vedett egygólos vereséget, majd 
a második mérkőzésen a hazai 
csapat kapott ki szintén a makói 

gárdától. A mindszenti Mocor-
gó UFC előbb a Hódmezővásár-
helyt verte, majd kikapott a Ma-
kótól. 

Eredmények: Maros-men-
ti UFC – Hódmezővásárhely FC 
5-6, Szentesi Kinizsi SZITE – Ma-
ros-menti UFC 2-4, Hódmezővá-
sárhely FC – Mocorgó UFC 2-3, 
Maros-menti UFC - Mocorgó 
UFC 10-0.

Szombaton délután az U17-es 

lány keleti csoport mérkőzéseit 
játszották le.

Eredmények: Szentesi Kinizsi 
SZITE – Hódmezővásárhely FC 
0-6, Apátfalva SC –é Székkutas 
TC 1-2, Szentesi Kinizsi SZITE – 
Apátfalva SC 11-0, Székkutas TC 
– Hódmezővásárhely FC 1-4, Ap-
átfalva SC - Hódmezővásárhely 
FC 1-11, Szentesi Kinizsi SZITE – 
Székkutas TC – 6-3.

Hungerit: Honvéd, Dunaújváros

Télen sem marad labdarúgás nélkül az utánpótlás

Sebők Tamás

Eredmények: Hungerit I. – Fábián U19 (D) 
3-8; Black Jack – Fehér Arany (D) 5-0; Kispá-
lyások – Vodkanarancs (C) 1-2; ABC – Mo-
sómedvék (D) 1-4; B28 Design Stúdió -  Old 

Tigers (C) 4-2; Kispályások – Kontaset Kft. 
(C) 0-2; Dream Team – Mező Trógerek (B) 
5-1; Favorit – Kispad Legjobbjai (A) 5-1; 
Foci2000 – Old Boys Center Söröző (S) 2-5; 
Dream Team – Legator (B) 3-2; Szerelemha-
jó – Kurcamenti Hódítók (A) 5-2; Autocheck 

Center – 5+1 (B) 6-0; Szerelemhajó – Bull-
dogok (A) 3-3.

A következő forduló mérkőzéseit február 
5-én rendezik meg a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokban.

Hungerit Kupa: január 29-i játéknap
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Sebők Tamás

Az év elején sokan fogadal-
mat tesznek valamilyen szen-
vedélyről való lemondásról, 
vagy sportosabb életmódra 
váltásról. Dósai Molnár Szil-
via elmondta, országos szin-
ten hatalmas népszerűségnek 
örvend a futás. De hogyan is 
kezdjünk neki? Mik a fő szem-
pontok, amelyeket figyelem-
be kell vennünk, amikor ne-
kivágunk a kilométereknek? 
Erre kapunk most választ a ré-
gió futónagykövetétől.

Mindenek előtt fontos az el-
határozás, hogy mennyire ko-
molyan akarunk belevágni a 
sportolásba, ezzel egy időben 
azt is el kell döntenünk, hogy 
mi a célunk a futással – kezdte a 
beszélgetést Dósai Molnár Szil-
vi – aki emellett szinte azonnal a 
legfontosabb dologra hívta fel a 
figyelmet: a futócipőre.

– Mindent a futócipő határoz 
meg! Érdemes utánajárni, mi-
lyen speciális darabok érhetőek 
el, de számos erre szakosodott 
boltban is nyújtanak segítséget 

az ideális lábbeli kiválasztásá-
ban. Fontos még a hőt jól veze-
tő póló és a varrás nélküli zokni 
használata is.

A szakembertől azt is meg-
tudtuk, túlsúlyos embereknél 
célszerűbb sétával, gyaloglással 
kezdeni, így szoktatni a szerve-
zetet a terheléshez. Nagyon jó 
lehetőségként ajánlja a pulzus 
kontrollált edzést, amihez érde-
mes befektetni egy pulzusmé-
rő órára. A specifikus edzés lé-
nyege, hogy pulzus alsó és felső 
határértékének meghatározá-
sa után azon a zónán belül kell 
tartani a pulzusunkat a mozgás 
közben, ami lehet gyaloglás, ko-
cogás, kerékpározás vagy úszás, 
45-60 perc időtartamban, heti 3 
alkalommal. 

Tanácsait a terep megválasz-
tásával folytatta. – Érdemes ta-
vasszal nekikezdeni a futásnak, 
és azt szoktam ajánlani, hogy ha 
lehetséges, akkor ne betonon, 
aszfalton vágjunk neki a kilomé-
tereknek! A becsapódások miatt 

nagyobb terhelés hárul az Achil-
lesre, a csontokra, ezáltal köny-
nyebben megsérülhetünk. Ér-
demes futópályán, vagy esetleg 
a Tisza-gát azon részein kezdeni 
a futást, melyek nincsenek lebe-
tonozva. 

Kezdőknél ajánlott a futások 
közé sétákat beiktatni. Szilvi sze-
rint ezek lehetnek hosszabb idő-
tartamúak is, mint maga a futás. 
– Három perces sétához iktas-
sunk 2 percnyi futást – mond-
ta, majd hozzátette: ezeket az 
időtartamokat és a távokat idő-
vel fokozatosan lehet növelni, 
de fontos, hogy egy héten ne 
emeljünk 10 százaléknál többet 
a távunkon. A keresztedzések-
re is felhívta a figyelmet, aminek 
egyik ideális fajtája az úszás, hi-
szen nem terheli az ízületeket.

Szerencsés, ha kezdő futóként 
találunk egy klubot, vagy csapa-
tot, ahol közösen tudjuk egy-
mást segíteni, Szentesen ilyenre 
Szilvi klubjában van lehetőség. 

További motivációkat nyújt-
hat például a blogolás és még 
egy utolsó jó tanács! Nincs soha 
és nincs lehetetlen! – zárta a be-
szélgetést.

Sebők Tamás

A Magyar szeniorúszás Örö-
kös Bajnoka címet vehette át 
egy debreceni úszótársával kö-
zösen a január 21-i hazai ren-
dezésű versenyen Virágos Éva 
(képünkön) szeniorúszó. Rend-
kívül megható pillanatként 
élte meg a kitüntetés átvételét, 
mely további céljai elérésében 
is motiválja.

Nemrégiben a Dr. Rébeli-Sza-
bó József Sportuszodában meg-
rendezett II. évindító Hosszú Távú 
és Összetett Sprint szenior úszó-
verseny ünnepélyes megnyitó-
ján vehette át a Magyar Szenior 
Úszók Országos Szövetségének 
elismerését a Szentesi Delfin ESC 
úszója, Virágos Éva, debreceni 
úszótársával, dr. Rentka Lászlóval 
közösen. Éva lapunknak elmond-
ta valamikor gyermekkorában is-
merkedett meg az úszással, ami 
a testvérét is rabul ejtette.  – A 
nővérem már járt úszóedzésre, 
én pedig sokszor kísértem le az 
uszodába. Amíg ő edzett, én ma-
gamtól megtanultam úszni. Így 
kerültem később Szabó Róbert-

hez, akinél versenyszerűen űz-
tem a sportot. Nagyon jó edző 
volt, úgy edzett, minket, hogy 
közben egyáltalán nem éreztük 
tehernek a sportot – emlékezett-
vissza az úszónő.

Éva 18 éves koráig versenysze-
rűen sportolt, felsőfokú tanulmá-
nyai, munkája, majd később a 
családalapítás miatt eltávolodott 
a medencétől. – Harmincöt éve-
sen, egy reggelen hirtelen jött 
egy szikra! Nekem mennem kell 
úszni!  Önszorgalomból kezdtem 
újra hozzá, és szinte ezzel egy 
időben alapította meg Pólyáné 
Téli Éva a Szentesi Delfin ESC-t, és 
mivel gyermekkorunk óta ismer-
tük egymást hívott, hogy csatla-
kozzak hozzájuk. Azóta velük ver-
senyzem. Később nem okozott 
gondot a munka mellett a haj-
nali felkelés. Mentem és úsztam 
– mondta el Éva, aki arra is kitért, 
hogy a versenyeken nem ellen-
félként tekintenek egymásra, ha-

nem sportbarátként, így számos 
klub versenyzőivel ápolnak kivá-
ló kapcsolatot. 

Huszonegy naptári évben szer-
zett 158 bajnoki címével és 60 
éves életkorával megfelelt a Ma-
gyar Szenior Úszók Szövetsége 
által megszabott kritériumok-
nak, így számára adományozható 
volt a Magyar Szeniorúszás Örö-
kös Bajnoka cím. – Megható pil-
lanat volt a díjátadó, mert Pólyá-
né Téli Éva ragaszkodott, hozzá, 
hogy tőle vehessem át ezt a ran-
gos elismerést – mondta ismét ki-
csit elérzékenyülve. 

Hogy miért fontos számára az 
úszás? – Egészséget, kiegyen-
súlyozottságot kapok az úszás-
tól, ha bármi problémám adódik, 
csak megyek és kiúszom magam-
ból. Mindezek mellett nagyon jó 
közösség a Delfin ESC, támogat-
juk egymást, közösen járunk fel-
készülni az uszodába, de nagyon 
fontos kiemelnem, hogy a csalá-

dom is maximálisan támogat az 
úszás terén – mondta a sporto-
ló, aki a 2007-ben a kleini Euró-
pa-bajnokságon szerzett bron-
zérmére a legbüszkébb. 

Zárásként azt is megemlítet-
te, mindig egy új cél lebeg előt-
te, amiért érdemes tovább har-
colnia.

Nincs soha és nincs lehetetlen!

Mindig új cél lebeg a szeme előtt

LOKI Falatozó bérelhető! Baráti 
összejövetelek, névadó, érettségi ta-
lálkozó, táncmulatság hozott anyagból 
biztosítható. Evőeszköz, bográcsozó 
hely, gáz, takarítás, hűtési kapacitás 
megoldott. Érdeklődni: 30/637-6739

ALBÉRLETET keresek 3 különálló 
szobával. Telefon: 30/972-2504

HÍZÓK, Süldők, malacok eladók. 
Telefon: 30/407 5256

HÁZ eladó Szentesen a Nagyör-
vény u. 41/A szám alatt. Telefon: 
20/256-0091

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár: 2 

m Ft. Tel: 70/619-8125, 

2003-BAN épült 150 m2-es családi 
ház eladó. Telefon: 70/506-6162

TAKARÍTÁST vállalok. Telefon: 
30/347-6622

EXTRA minőségű, eredeti német 

férfi ruhanemű: öltönyök, nadrágok, 
zakók eladók. Horváth M. u. 13.

ÖREG ház eladó a Kisérben. Tele-
fon: 30/608-4081

ZEPTER edénycsomag bontat-
lan csomagolásban eladó. Telefon: 
30/454-3581

GARÁZS dűlőben 635 négyszö-
göl belterületű föld eladó. Telefon: 
30/238-1936

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



Időpont Csoport Csapat I. Csapat II. Eredmény 

9:30 D Mosómedvék Hungerit I.  

10:05 D Zöld Kópé   Fábián U19  

10:40 C Sörszívók  Kispályások  

11:15 C Red Roosters  B28 Design Stúdió  

11:50 D Fehér Arany  ABC  

12:30 C Kontaset Kft.  Hungerit II.  

13:05 S Foci 2000  Belvárosi Favágók  

13:40 A Favorit  László Tábor  

14:15 C Old Tigers Vodkanarancs  

14:55 S Loki  Old Boys Center  

15:35 A Next Group  László Tábor  

16:15 B 5+1  Mező Trógerek  

16:50 B Dzsúz  Sereghajtók SE  

17:25 A Next group Kispad Legjobbjai  

18:00 A Szerelemhajó  Polyák Trans Kft  

18.50 Az „A” csoport ünnepélyes eredményhirdetése 

19.00 B Bundás Liba Autocheck Center  


