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Tájékozottnak lenni jó!

„Nekünk a betegkiszolgálás az első, hogy ne 
legyen hiány gyógyszerben” – interjú 
Valkai László (képünkön) és Muzsik Kristóf 
belső szállítókkal 8. oldal

szentesiéletFizessen elő!
Az éves előfizetés

csak 7800 Ft! Rendelje meg telefonon: 63/311-563,
levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép.,

vagy a szentesielet@gmail.com címen.
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Rozgonyi Ádám

Szombaton a hagyományos 
falusi disznóvágás „kulisszái” 
mögé tekinthetnek be az ér-
deklődők Árpádhalmon. A csa-
patok három disznót vágnak 
le. A rendezvénynek helyet 
adó Károlyi-Berchtold-kastély 
és parkjában reggeltől sötéte-
désig tart majd a mulatság.

A disznótor Magyarországon 
a parasztháztartások egyik leg-
népszerűbb elfoglaltsága, a disz-
nóvágás vagy disznóölés a ház-
nál nevelt sertés hagyományos 
levágása, a hús feldolgozása, 
és az ezt követő ebéd és vacso-
ra. A falusi népszokások közül az 
egyik legtöbb embert megmoz-
gató közösségi esemény volt. Ezt 
a hagyományt szeretné testkö-

zelből bemutatni az árpádhalmi 
önkormányzat és a Gróf Károlyi 
Fernanda Falufejlesztő és Hagyo-
mányőrző Egyesület közös szer-
vezésű programján, a túlzás nél-
kül nemzetközinek nevezhető 
disznótoron, amely szomba-
ton, reggel 7 órától várja a kí-
váncsi látogatókat. – Sajnos ki-
vesző félben van a disznóvágás 
a falvakban. A rendezvényt azért 
szervezzük meg immár hato-
dik éve, hogy ezt a hagyományt 
megőrizzük, és megmutassuk 
mindenkinek. A disznótoros na-
pon már harmadik éve vesznek 
részt testvértelepüléseink a Vaj-
daságból és a Partiumból. Most 
csatlakoznak hozzájuk a felvidé-
kiek is. Idén hét csapat mutat-
ja meg, mit is tud – fogalmazott 
lapunknak Szarka Attila (képün-
kön). Árpádhalom polgármeste-
re kiemelte, ha valakinek kedve 
támad, és be szeretne állni kol-
bászt gyúrni, de még sohasem 
próbálta, bátran megteheti. Ez 
alkalommal három, 120 és 180 

kilogramm közötti disznót, köz-
tük egy mangalicát vágnak. Az 
egyik sertést a Kéktói Ménes tu-
lajdonosa, Kucsora István aján-
lotta fel. A disznóvágás után a 
hagyományos disznótor „eleme-
it” rendezik meg, amelynek so-
rán elkészülnek a saját ízesítésű 
finomságok. Reggel hagymás-
vérre és sült májra készíthetjük 
az ízlelőbimbókat. Utóbbi egy-
ben egy igazi helyi specialitás, 
amelyet különleges fokhagymás 
ízesítéssel készítenek a helyiek. 
Délre elkészül a toroskáposzta, 
délután pedig a kolbász és a hur-
ka. Ezekből támogatói jegy vá-
sárlásával kaphatnak kóstolót az 
érdeklődők. A jókedvet mulatós 
nóták, nemes nedűk fokozzák. A 
disznótorhoz, településhez kap-
csolódó totó is lesz. Az ügyes ki-
töltők között 5-ször 1 kilogramm 
kolbászt, illetve hurkát sorsolnak 
ki. A rendezvénnyel a gyerekek-
nek is kedveznek, egyebek mel-
lett (disznótoros) színezővel ké-
szülnek a szervezők. 

Hatodik falusi disznótoros nap Árpádhalmon

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

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

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

Rozgonyi Ádám

Szentes számos határon túli 
magyar és külföldi település-
sel ápol jó kapcsolatot. Jelen-
leg nyolc testvérvárosa van: 
Topolya (Szerbia), Bunol (Spa-
nyolország), Markgröningen 
(Németország), Dumbravita – 
Újszentes (Románia), Sankt 
Augustin (Németország) Hof 
Ashkelon (Izrael), Kaarina 
(Finnország) és Skierniewi-
ce (Lengyelország). A felsoro-
lás hamarosan bővül, hiszen 
Szentes és Sepsiszentgyörgy, 
a két város közötti évek óta 
fennálló kapcsolatot testváro-
si szerződéssel szeretné meg-
erősíteni. 

– Már közel 10 éves a kapcso-
latunk Sepsiszentgyörggyel. Az 
iskolákból, művelődési intéz-
ményekből számos alkalommal 
érkeztek vendégek Szentesre, 
és látogattak el innét a helyiek 
ugyancsak többször a határon 
túlra. Antal Árpád, az erdélyi te-
lepülés polgármestere hivata-
losan is megkereste Szirbik Imre 

polgármestert azzal, hogy ezt 
a kapcsolatot erősítsék meg 
szerződéssel – tudtuk meg Ha-
jós Viktória idegenforgalmi és 
marketing referenstől. A kép-
viselő-testület január 26-i so-
ros ülésén tárgyalta a Szentes és 
Sepsiszentgyörgy testvérváro-
si kapcsolatáról szóló előterjesz-
tést. A grémium a város nemzet-
közi kapcsolatai előrelépésének 
érdekében úgy döntött, hogy 
egyetért a városok közötti szo-
ros kapcsolat kialakításával, va-
lamint a szerződés-tervezetben 
foglalt célkitűzésekkel. Sepsi-
szentgyörgy magyar többségű 
város Erdélyben, Kovászna me-
gyében. Háromszék legjelentő-
sebb városa, s egyben székvá-
rosa, 1968 óta Kovászna megye 
székhelye. A két város között ki-
alakítandó testvérvárosi kapcso-
lat kiemelt jelentőségű Szen-
tes nemzetközi, kulturális és 
turisztikai életében. Mind kultu-
rális, mind művészeti tekintet-
ben jelentős lehetőség nyílhat 
tehetséges fiatalok, művészek, 
civilek közötti cserekapcsola-

tok kiépítésére is. Mindezek mel-
lett a gazdaság, sport, ifjúsági 
és szociális intézmények közöt-
ti kapcsolat, gyermekek táboroz-
tatása, valamint a pályázatokon 
való közös részvétel lehetősé-
ge is megvalósulhat. Ez utóbbi 
az egyik legfontosabb mindkét 
város számára, amelyek kölcsö-
nösen segíthetnek egymásnak 
a határon átnyúló és egyéb pá-
lyázatokban – emelte ki Hajós 
Viktória, hozzátéve, a leendő 
testvérváros többségében ma-
gyarlakta település, így a nyelv 
sem jelenthet akadályt. – Másfaj-
ta élményt nyújt a gyerekeknek, 
ha anyanyelvükön beszélhet-
nek. A kint élőknek is sokat szá-
mít, hogy így tanulnak Magyar-
országról. Az itteni gyerekeknek 
pedig fontos megismerni az er-
délyi magyar kultúrát – fogal-
mazott. Elmondta, az erdélyi te-
lepülés közoktatása román és 
magyar nyelven is folyik, magá-
ban foglal egy speciális, testi és 
szellemi fogyatékosok számá-
ra kialakított iskolát, hat szakkö-
zépiskolát, valamint három el-

méleti líceumot. A városban a 
felsőoktatás is jelen van, hiszen 
a Babeş-Bolyai Tudományegye-
temnek is, és a Spiru Haret Egye-
temnek is van kihelyezett ta-
gozata. Közös pont a két város 
életében többek között a sport-
szeretet. A Kovászna megyei vá-
ros delegációja részt vett a Szen-
tes 20-20-20 rendezvénysorozat 
záróprogramján is. Sepsiszent-
györgy legnépszerűbb sportága 
a női kosárlabda. A Sepsi SIC és 
elődje, a Sepsi BC, a román első 
osztályban szerepel, s többször 
kimagasló eredményt ért el.

Új testvérvárosa lesz Szentesnek
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Halupa Eszter, Sebők Tamás

Szentes már hosszú évek 
óta nagyra becsült díjakkal 
kívánja elismerni kiváló dol-
gozóit, sportolóit, nagy múl-
tú szakembereit. A kimagasló 
díjakról és néhány változás-
ról Kovács János (képünkön), 
a Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság elnöke beszélt 
lapunknak. 

Az önkormányzati képviselő 
az egyik legnívósabb helyi kitün-
tetésként a Szentes díszpolgá-
ra címet említette, melyet álta-
lában egy személynek ítél oda 
a képviselő testület évente. Ko-
vács János elmondta, az elis-
merésre irányuló előterjesztést 
bármely civil szervezet, vagy ma-
gánszemély megteheti. A beér-
kezett javaslatokat a különböző 
bizottságok elnökeit felsorakoz-
tató előkészítő bizottság terjesz-
ti a grémium elé, ahol megszüle-
tik a végső döntés.

A 2016-os október 23-i ünnep-
ségen két díszpolgári címet osz-
tottak ki, ebből adódóan a testü-
let döntése alapján legközelebb 
jövőre adják át ezt a címet. Erre 
már korábbi években is volt pél-
da – nyilatkozta Kovács János, 
aki hozzátette a testület október 
23-i dátumot 2017-től március 
15-re módosította.

A Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság elnöke a Szen-
tesért emlékéremre is kitért. El-
mondta, általánosságban hat 
embert tisztelnek meg a díjjal, 
bár a tavalyi évben ezt is többen 
átvehették, így idén négy díja-
zottat szavaz meg a testület. A 
pályázatok benyújtásának határ-
ideje február 5-tel lezárult, így a 
soros testületi ülésen megszüle-
tik a városatyák döntése a díja-
zott személyekről. 

A tavalyi évtől Csergő Károly 
nevével ellátott díjjal a közigaz-
gatásban dolgozó személyek 
munkáját ismerik el. A javasla-
tot sok esetben a közszférában 
dolgozó személy közvetlen fe-
lettese, esetleg munkatársai te-
szik meg. Ilyen szempontból 
másabb, mint egy Szentesért 
emlékérem, vagy a díszpolgári 
cím – véli a képviselő. 

Kovács Jánostól megtud-
tuk, hogy március 3-án, pénte-
ken 14 órai kezdettel tartják a 
szentesi sport díjátadót, mely-
nek előkészületei már zajlanak. 
A pályázatokat minden eset-
ben a sportegyesületek elnökei 
terjesztik a bizottság elé és már 
a januári ülésen döntés szüle-

tett a 2016-os idény legsikere-
sebb sportolóinak díjazottjairól. 
Idén ezen a területen is változ-
tatásokat vezetett be a bizott-
ság. Kettéválasztották az iskolai 
keretek között végzett sportot 
és a versenysportot, így a közel-
gő ünnepségen csak a verseny-
sportban eredményes szentesi 
egyesületek, klubok versenyzői 
közül kerül ki az a közel 130 fő, 
akik megkapja Szentes kiváló 
sportolója címet. 

Kovács János nagy sportsze-
rető lévén kifejtette, minden díj- 
átadót ugyan olyan fontosnak 
tart, mégis ez az ünnepség leg-

kedvesebb a szívének. – Szeret-
nénk minden évben nívósabb 
eseményt rendezni. Tavalyi év-
ben a Ferencváros két legendája, 
Lisztes Krisztián labdarúgó és Kö-
kény Beatrix kézilabdázó is meg-
jelent az ünnepségen. Ez idén 
sem marad el, a díszvendégekről 
egyelőre nem szeretnék szót ej-
teni – mondta.

Kovács János lapunknak a 
sportegyesületekkel ápolt jó 
kapcsolatáról is beszélt. Úgy véli, 
munkájának elismerése, amikor 
egy-egy sportesemény díjátadó-
jára, vagy egyesület évzáró ün-
nepségére meghívják.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert udvariasak a dolgozók 
és az áruválaszték is kitűnő.”
 – Dr. Vajdovich Istvánné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Idén is elismerik Szentes kiválóságait

• Garázdaság miatt indult büntetőeljárás négy férfi ellen, akik feb-
ruár negyedikén az egyik szentesi szórakozóhelyen, előzetes szóvál-
tást követően, összeverekedtek. A bunyó pontos körülményeinek a 
tisztázása még folyik, de az eljárás megindult az ügyben.

• Betörő járt az egyik kiséri ingatlanban. A körbekerített területen 
egy melléképületbe hatolt be, tűzifát és láncfűrészt vitt magával. Az 
ismeretlen elkövető ellen lopás miatt nyomoznak a rendőrök.

• Új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt indult vizsgálat 
egy február ötödikei bejelentést követően, miszerint egy fiatal va-
lószínűleg zsályát fogyaszthatott. A szentesi rendőrök jelenleg szak-
értő bevonásával vizsgálják, hogy valóban történt-e ilyen szernek a 
fogyasztása.

• Felfeszítette egy hétvégi ház ajtaját egy ismeretlen, ám nem vitt 
magával semmit. A város külterületén lévő ingatlan üres volt, így 
mivel nem talált semmi ellophatót, üres kézzel távozott.

• A Szentesi Rendőrkapitányság őrizetbe vett egy helybeli férfit, 
aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy több lakóházba be-
tört, onnan értéktárgyakat és készpénzt tulajdonított el. A gyanú 
szerint a 18 éves M. Tamás bűncselekmények elkövetéséből tartot-
ta fenn magát. A nyomozás megállapította, hogy a feltételezett el-
követő több szentesi ingatlanba is betört ahonnan készpénzt, ér-
téktárgyakat, valamint különféle használati tárgyakat tulajdonított 
el egyebek mellett, ruhaneműket, szerszámgépet, mobiltelefont, 
utalványokat, konyhai eszközöket és egy kerékpárt. Utoljára 2017. 
január 2-án ment be egy házba, ahol azonban meghiúsult a lopás, 
mivel a tulajdonos otthon tartózkodott, és őt meglátva a férfi távo-
zott. Az egyenruhások az adatgyűjtést követően M. Tamást előállí-
tották majd gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során a terhére 
rótt bűncselekmények elkövetését elismerte. A Szentesi Rendőrka-
pitányság őrizetbe vétele mellett előterjesztést tett a férfi előzetes 
letartóztatásának indítványozására. Ellene lopás vétség, valamint 
más bűncselekmények miatt indult eljárást.

Négyen verekedtek össze
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Halupa Eszter, Majzik Attila

Sok közös pont van egy cég 
arculatának és egy telepü-
lés városképének kialakítá-
sában, melyben a közterületi 
reklámok is nagy szerepet ját-
szanak. A hasonlóságokról és 
különbözőségekről Kiss Csa-
ba (képünkön) önkormányza-
ti képviselővel beszélgettünk.

Akár egy város, akár egy vál-
lalkozás életében meghatározó, 
hogy pontosan tudja definiálni 
önmagát, meghatározza célcso-

portját és olyan arculattal jelen-
jen meg a piacon, ami jellem-
zően és jól beazonosíthatóan 
elkülöníti a vetélytársaitól. Kiss 
Csaba önkormányzati képviselő 
egy vállalkozás ügyvezetőjeként 
sokat dolgozik azon, hogy tuda-
tosan alakítsák cégük arculatát. 
– Úgy gondolom, hogy az egyik 
legfontosabb dolog a megúju-
lás, hogy innovátor legyen vala-
miben egy vállalkozás. Mindig fi-
gyelni kell a külső igényeket, és 
ennek megfelelően kell mindig 

újdonságot kínálni az ügyfelek 
részére. Aki ezeket betartja, an-
nak pozitív élményben lesz ré-
sze – osztotta meg gondolatait 
Kiss Csaba, aki hozzátette, cégük 
is folyamatosan próbálkozik, és 
minden egyes kísérletnél látják, 
hogy mi mennyire működik a ve-
vőknél, ebből pedig leszűrik a ta-
pasztalatokat.

– Nincs szükség arra, hogy új 
dolgokat találjunk ki, de figye-
lemmel kell követni a nyugati or-
szágokat és az Egyesült Államo-
kat, hiszen ott minden hamarabb 
lezajlik, mint nálunk. Két-három 
év elteltével, ezek a trendek el-
jutnak Európába és hozzánk. Tu-
lajdonképpen csak figyelni kell 
ezekre – fogalmazott Kiss Csaba.

A képviselő kitért a vállalkozá-
sok helyzetére is, meglátása sze-
rint minden üzletben, cégben 
megvan a folyamatos fejlődés, 
továbblépés lehetősége. Amint 
a vállalkozások forgalomban, ve-
vőszámban stagnálni vagy ha-
nyatlani kezdenek, abban a pil-
lanatban el kell gondolkodni 
a váltáson, valami újdonságot, 
többletszolgáltatást kell kínálni 
a konkurens cégekkel szemben.

A vállalkozásokhoz hasonlóan 
egy városnak is olyan szolgálta-
tásokat kell kínálnia, melyek von-
zók a látogatóknak, ehhez pedig 
egy markáns arculatnak kell pá-
rosulnia. Szentes városképének is 
olyan képet kell(ene) sugároznia, 
amely egységes és meghatározó.

– Én úgy gondolom, hogy nem 
lehet ezt az egységet megva-
lósítani, mert minden vállalko-
zás igyekszik kitűnni. Egységet 
csak a minőségben lehet meg-
valósítani, ha mindenki törekszik 
rá, legyen akár szó egy egysze-
rű mobil hirdetőfelületről is. Ha 
mindenhol egyforma minőséget 
tapasztalnak, az lehet egységes, 
annak ellenére, hogy az azt meg-
töltő tartalom különböző – véle-
kedik Kiss Csaba.

A képviselő a városképpel kap-
csolatban elmondta, egy vállal-
kozáshoz hasonlóan ebben az 
esetben is mindenből lehet ta-
nulni. – Én Szentest egy nagyon 
szép, rendezett városnak tartom, 
mindezek ellenére természete-
sen itt is van fejlődési lehetőség. 
Ezzel mindenki tisztában van, ez 
azonban elsősorban pénz kérdé-
se – fogalmazott Kiss Csaba.

Rozgonyi Ádám

A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara (MESZK) 
szentesi szervezete február 
3-án, immár negyedik alka-
lommal rendezte meg nagy-
szabású szakdolgozói bálját 
a megyeházán. Az est idén is 
maradéktalanul teljesítette az 
elvárásokat, az egész estén át 
tartó önfeledt szórakozást és 
vidámságot. 

– Az egészségügyi dolgozó-
nak is szüksége van egy olyan 
napra, amikor kikapcsolódni, 
szórakozni tudnak – véli dr. Kal-
már Mihály, a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház főigaz-
gatója, aki örül annak, hogy év-
ről-évre telt házas a hagyomá-
nyossá vált szakdolgozói bál. 
Mint lapunknak elmondta, idén 
sem protokollból látogatott el 
az estre. Rendszerint több kór-
házi bált is meglátogat, s úgy 
tapasztalta, a szentesinek kife-
jezetten jó a hangulata. –  Jól ér-
zem magam, nem a kötelezett-
ség, hanem a jó érzés hoz ide 
– teszi hozzá. A főigazgatótól 
az egészségügyi szakdolgozók 
presztízsével kapcsolatban is ér-
deklődtünk.

Felelevenítette, tavaly elin-
dult egy négyéves folyamat, 

amellyel emelkedik a fizetésük.  
A bérek első körben átlagosan 
bruttó 26,5 százalékkal növe-
kedtek. Idén bruttó 12 százalé-
kos, majd kétszer 8 százalékos 
béremelés lesz az elkövetkezen-
dő két évben. – Ez mind beépül 
az alapilletménybe, ami azt je-
lenti, hogy az ügyeleteket, plusz 
munkákat ezzel a megemelke-
dett alapdíjjal fizetik ki. Tudjuk, 
hogy milyen lemondásokkal jár 
ez a munka. Pozitív jel, hogy 
jobban megbecsülik a szakdol-
gozókat – mondta dr. Kalmár 
Mihály.

Török Jánosné szerint is szük-
ség van az évente megrende-
zett bálra, amely egyfajta ösz-
szetartás a kórház dolgozói 
számára. – Kiöltözünk, és jól 
érezzük magunkat – mondta 
jókedvűen a MESZK helyi szer-
vezetének elnöke. – Azt gon-
dolom, az est nagyon jó csapa-
tépítő. Több kollégától hallom: 
jaj de jó, hogy nem csak fehér 
köpenyben találkozunk! Jobban 
megismerjük a kórházi osztályo-
kat, hisz egymástól elég elszi-
getelten dolgozunk – folytatta. 
Lapunknak azt is elárulta, már 
a bál után arról érdeklődnek 
tőle, miért nincs szilveszterkor 
és más alkalmakkor rendezett 

összejövetel is. Megkérdeztük, 
hogy van-e a februári esemény-
nek egyfajta terápiás jellege is? 
– Pszichésen leterheltek az ápo-
lók, szakdolgozók, a kisegítő 
személyzet. Ilyenkor felszaba-
dulás, hogy nem a mindennapi 
munkába temetkezett, hanem 
teljesen más arcunkat tudjuk 
megmutatni – mondta Török Já-
nosné, aki arról is beszélt, hogy 
az ápolói presztízs mindig na-
gyon vonzó. – Ezt sokan nem 
így élik meg, akiknek megél-
hetési gondjaik vannak, három 
műszakban kell dolgozniuk. Van 
nagyon nehéz oldala is a szak-
mánknak, de úgy gondolom, 
hogy a presztízse egyre jobb és 

szebb – jelentette ki. A legjob-
ban talán az általa megfogalma-
zott mondatokkal jellemezhető 
a megyeházán rendezett mulat-
ság hangulata: – Ez valóban egy 
olyan bál, amikor jól érezzük 
magunkat, az asztalra is felme-
gyünk. Kiadjuk magunkból azt 
a gőzt, ami egész évben felgyü-
lemlett bennünk.

A „MESZK-bál” idén is alkalmat 
teremtett arra, hogy az egész-
ségügyben dolgozók együtt, 
egy jó hangulatú estén kapcso-
lódjanak ki. A finom vacsora el-
fogyasztását követően tombo-
lahúzást rendeztek. A hajnalig 
tartó mulatsághoz Szűcs Zoltán 
szolgáltatta a talpalávalót.

A városkép rendezett, de még van hova fejlődni

Egy este a felhőtlen szórakozás jegyében
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Majzik Attila

2016 márciusától nagyot 
fordult a világ a Szentesi 
Központi Gyermekélelmezé-
si Konyhán, Nyári János (ké-
pünkön) szakácsmester ér-
keztével a menü nemcsak 
változatosabb, de egészsége-
sebb is lett. A fejlesztéseknek 
köszönhetően a szentesi gye-
rekek a reform-irányzatokat 
és modern ételkészítési tech-
nikák gyümölcseit is megis-
merhetik.

Rá sem lehet ismerni a szen-
tesi közétkeztetésre, a menü-

ben is az egészséges életmódot 
és egészséges táplálkozást tart-
ják szem előtt. Mivel a vissza-
jelzésekből az derült ki, hogy a 
családok otthon nem túl válto-
zatosan főznek, ezért még na-
gyobb igény van a központi 
konyha színes kínálatára.

– Sokan idegenkednek az újí-
tásoktól, annak ellenére, hogy 
például a lencsével társított spe-
nótot könnyebben megeszik a 
gyerekek, mint csak spenótfőze-
léket tennénk eléjük. Törekszünk 
más ízvilágot kialakítani, próbá-
lunk a milánóin és a bologna-

in kívül is kínálni tésztaételeket 
szárított paradicsommal, több-
féle sajttal és spárgával. – val-
lott konyhai filozófiájáról Nyári 
János. A konyha vezetője azt is 
elmondta, tavasszal, nyár elején 
olyan helyi termelőtől fogják be-
szerezni a spárgát, aki már tava-
lyi is jó minőségű termékkel lát-
ta el a központi konyhát.

A városi étkeztetés kiemelt 
célja, hogy változatos és egész-
séges ételeket kínáljon a vendé-
geinek. Az ételek sokszínűségét, 
változatosságát ellenőrzések so-
rán mérik is.

– Nem nagyon van ismétlődés 
három-négy héten belül az ét-
lapunkon, ha van, akkor annak 
szezonális oka van. Úgy gondo-
lom, a központi konyhán esznek 
legváltozatosabban a gyerekek 
– mondta el Nyári János. A mes-
terszakács kérdésünkre kitért a 
nassolásra és a gyorsételekre is: 
– Pizzát mi is szoktunk készíteni, 
a hamburgert is ki fogjuk próbál-
ni a középiskolásoknál – vázolta 
terveiket Nyári János.

A konyhavezető kitért a re-
form-ételekre is, elmondása sze-
rint a hatvanas-hetvenes-nyolc-
vanas években összeállított 
ételkészítési könyvekben sze-
replő recepteken túl haladni kell 

a trendekkel, követni kell a sváj-
ci, svéd, norvég, francia és kana-
dai újításokat.

– Az új készítési módokból 
merítünk ételeket, összepáro-
sítunk konyhai technológiá-
kat. Ha rendelkezésünkre állna 
a megfelelő keret, akkor akár 
a szuvidált lazac is megjelen-
hetne a közétkeztetésben, az 
ehhez szükséges gépeink már 
megvannak –tájékoztatta la-
punkat Nyári János.

Az új eljárásokkal, technikák-
kal készült étkeknek teljesen 
más lesz az állaga és az íze, mint 
amit korábban megszokhattunk, 
így kínálva még gazdagabb, 
még változatosabb ízvilágot a 
központi konyha vendégeinek.

– Nyilván az nem lehet, hogy 
csak reformételeket készítünk, 
de arra törekszem, hogy eze-
ket folyamatosan építsük be a 
menübe. Ezek az ételek, tech-
nikák, elkészítési módok bele-
tartoznak az alapvető gasztro-
nómiai tudásba; például ha leül 
egy étteremben, akkor nagy vo-
nalakban tudja, hogy mit jelent 
egy szuvid vagy egy konfit étel, 
mert már gyerekkorában meg-
ismerte ezeket a közétkezte-
tésben – mondta el a központi 
konyha vezetője.

Rozgonyi Ádám

Habár kevesebb, de télen is 
akad tennivalója a mezőgaz-
daságban dolgozóknak. Az 
agráriumban tevékenykedők 
egyik legfontosabb felada-
ta a tápanyag-kijuttatás lesz 
a következő időszakban. Gé-
mes Lászlót (képünkön), Szeg-
vár polgármesterét, mint gaz-
dálkodót kérdezte lapunk a 
téli munkákról, és a tartós hi-
deg növényekre gyakorolt ha-
tásáról.

A növénytermesztő gazdák 
ilyenkor szokták karbantartani, 
javítani a gépeiket. Február má-
sodik felétől a tápanyag-kijutta-
tás az elsődleges feladat, hiszen 
ha márciusban megindul a nö-
vényekben a nedvkeringés, ak-
kor már szükség van tápanyagra. 
– Általában ez a hónap teszi al-
kalmassá a talajt arra, ha van egy 
kis fagy, hogy nem csinál a trak-
tor a földekben nagy kárt. Még a 

fagyon kiszórják, és ahogy elol-
vad, beivódik a gyökérzónába – 
mondta Gémes László. Hozzátet-
te, az állattenyésztőknek egész 
évben, januártól decemberig tö-
rődniük kell a jószágokkal. Té-
len téliesíteni kell az istállókat, 
nyáron pedig szellőztetni. Úgy 
véli, a régi időkhöz viszonyít-
va az idei tél mondható normá-
lisnak, amikor hosszantartó hi-
deg van. Ez gyéríti a férgeket és 
kártevőket. Az elmúlt években 
viszont enyhébb volt ez az év-
szak, ezért a rovarok és rágcsáló 
kártevők felszaporodtak. – Nem 
vagyunk már hozzászokva a ke-
mény télhez, de az talán a földek 
szempontjából kicsit jó is, mert a 
szántást is megdolgozza a fagy. 
Viszont vannak olyan növénytí-
pusok, amelyek nem tűrik ezt a 
hideget – fogalmazott. Elmond-
ta, azokkal a gabonákkal, növé-
nyekkel van probléma, amelye-
ket csak később tudtak elvetni 

a gazdálkodók, és nem érték el 
azt a fejlettségi stádiumot, ami-
vel egy ilyen keményebb telet is 
át tudnak vészelni. Csapadékos 
volt a tavalyi év, a kukorica be-
takarítása is elhúzódott, gyen-
gébb minőségű talajt tudtak ké-
szíteni. Ezért későbbre tolódott 
a vetés jelentős része is. Ezek a 
gabonafélék fagykárt szenved-
hettek. Gémes László leszögez-
te, a károkat csak akkor lehet 
majd felmérni, amikor a hőmér-
séklet tartósan 10 fok felett lesz, 
és a növények nedvkeringése el-
indul. – Ekkor lesz megállapít-
ható, hogy kifagyott a gabona, 
vagy túlélte a hideget. Lesznek 
olyanok, amelyek átvészelték 
ugyan a zord időjárási körülmé-
nyeket, de a terméshozamuk 
alacsonyabb lesz, hiszen gyen-
gébb lesz a bokrosodás, mert 
szenvedett a növény kiskorában. 
Ezt még nehéz megítélni, biztos, 
hogy ez kihatással lesz az idei 

termésekre. Remélhetőleg nem 
veszítenek sokat a gazdálkodók 
emiatt – osztotta meg aggályait.

Később derül ki, mekkora kárt okozott a fagy

A közétkeztetésben is az egészséges táplálkozás a cél
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Darók József

Látványos és ötletes osz-
tálytáncokban bővelkedett a 
HSZC Zsoldos Ferenc Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája 
szalagavatója, de két keringő-
vel is emlékezetessé tették az 
estét a diákok. A bálon több-
ször is felmerültek a soron kö-
vetkező nagy feladatok, azaz 
az érettségi, a szakmunkás- 
vizsgák és a gyakorlat, amik 
ellen tüntetéssel tiltakoztak.

Hiába dobálták el munkaesz-

közeiket és ragadtak transzpa-
renseket a Zsoldos szakgimnázi-
um gépész végzősei, melyeken 
„kevesebb gyakszit, jobb körül-
ményeket, könnyebb érettsé-
git” követeltek, a katonai osztály 
gyors reagálású  osztaga rövid 
időn belül felszámolta a szerve-
ződést. A fegyverek, az erőszak 
helyett tanárnőjük javaslatára 
végül táncpárbajjal rendezték 
le az ellentétet. Az összesen hat 
osztálytáncban hol modern tán-
cokban, hol balettban egymást 
követték a gegek, vicces kika-

csintások az iskolai életre, mind-
ez jól koreografált, egységes 
mozdulatok kíséretében. A ta-
nárok is lubickoltak a nekik szánt 
szerepekben, ennek köszönhe-
tően láthattuk például a pocakos 
Darth Vadert Shakira és McHam-
mer számokra ringatózni.

A külsőségek mellett az ün-
nepélyesség a beszédekben is 
megnyilvánult. Először Pintér 
Etelka, az intézmény igazgató-
ja szólt a nyolc végzős osztály 
diákjaihoz, majd Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő gon-
dolatait olvasták fel. A tanulók 
nevében Krizsán Lajos 12. P osz-
tályos diák köszönt el jelképe-
sen az iskolai évektől. Kétszer is 
láthatott keringőt a közönség: 
Kósa István tánctanár betanítá-
sával összesen 32 páros táncolt, 
köztük egy egyenruhás fiatal-
ember, utalva a katonai képzés-
re. Az osztálytáncokat megelőz-
ték színvonalas produkciók, így 
az iskola volt tanulója, Otrosin-
ka Richárd lépett fel, de bemu-
tatóztak a Csongrád FitKid SE, 
valamint a szentesi Kiss Bálint 
Kötélugró Egyesület kiváló ver-
senyzői is. Szavazhattak a jelen-

lévők a bálkirálynő és a bálki-
rály személyére, előbbinek Papp 
Noellát, utóbbinak Lőrincz Bencét 
választották meg. 

Az igazgatónő lapunk érdek-
lődésére kiemelte, hogy nagyon 
tetszettek neki a diákok osztály-
táncai és a keringőik, dicsérte 
hozzáállásukat. Régen még csak 
külsős táncos produkciók voltak.

S hogy mivel engedi útnak a 
végzősöket? Azt kívánja nekik, 
hogy mint egy futó, legyenek 
ott a pályán, s mindenki, aki itt 
van, mehessen érettségire, szak-
munkásvizsgára, s aztán boldo-
gulhasson a munkaerőpiacon. 
Az iskolában alapvetően nem a 
felsőoktatásba készítik fel a di-
ákokat. Négy szakgimnáziumi 
képzésük, valamint négy szakkö-
zépiskolai osztályuk van. Pintér 
Etelka elmondta, hét hiányszak-
mát is oktatnak. A tüntetésre ne-
vetve reagált, mondván, érti a 
humort. A gyakorlat természe-
tes, azzal kezdenek a katona gé-
pészek, ugyanis a katonai szak 
sajátos helyzete miatt gépészet-
ből kell érettségizniük, azonban 
ezzel szerinte csak jól járhatnak.

Kitettek magukért a Zsoldos végzősei
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Előző alkalommal már el-
kezdtük a felkészülést a  nyug-
díjas évekre, amely sokaknak 
az egyik legfontosabb meg-
takarítási cél. Ugyanakkor ha 
elszámoljuk magunkat, sok 
problémával is szembesülhe-
tünk az öregkor éveiben. A té-
mához kapcsolódóan ad hasz-
nos tanácsokat Nagygyörgy 
Zsolt (képünkön), az MFB veze-
tő munkatársa.

– Mit takar pontosan az önkén-
tes nyugdíjpénztár?

– Magyarországon az egyik 
legrégibb és legtöbbek által is-
mert és alkalmazott nyugdíj elő-
takarékossági forma az önkén-
tes nyugdíjpénztár. Az önkéntes 
pénztárakat 1993-ban hozták lét-
re az állami nyugdíjrendszer kie-
gészítőjeként. Tőkefedezeti elven 
működnek, azaz a tagok saját el-
határozásból indított spórolásá-
ra, gyűjtögetésére szolgálnak, 
nem pedig a jelenkori nyugdíja-
sainak folyósítanak, ami az állami 
nyugdíjrendszer sajátossága. 

Az önkéntes nyugdíjpénztári 
tagokat az állam éves befizetéseik 
20%-ával, de maximum 150.000 
Ft/év adókedvezménnyel támo-
gatja, ez azonban csak a személyi 
jövedelemadóból vehető igény-
be, csak a saját befizetésekre jár, a 
cég vagy a munkáltató által fize-
tett hozzájárulásokra nem.

Például, ha egy ügyfél éves 
szinten befizet 100 ezer forin-
tot akkor a következő évben en-
nek a 20%-át, azaz 20 ezer forin-
tot igényelhet vissza az SZJA-ból. 
A maximális támogatást 750 ezer 
forint befizetése után realizálhat-
juk. 

Az önkéntes nyugdíjpénztá-
rak esetében jellemzően 3-5 féle 
portfólió rendszer működik, azaz 
a nyugdíjig hátralévő éveink szá-
mához mérten lehet választani a 
különböző kockázati besorolá-
sú, előre összeállított „befekteté-
si csomagok” között. Fontos ki-
hangsúlyozni, hogy a portfólió 
választás a tag felelőssége, aki 
szabadon dönthet arról, hogy a 
nyugdíjpénztár által felajánlott 
portfóliók közül melyikbe fek-
teti a pénzt. Egyéni portfólió ki-
alakítására nincs lehetőség. A 
megfelelő portfólió kiválasztása 
jelentős mértékben kihathat a jö-
vőbeli hozamra. 

Itthon a 2015-ös adatok szerint 
a zárt pénztárakkal együtt össze-
sen 35 önkéntes nyugdíjpénz-
tár működött, amelyek utolsó 10 
éves átlag hozamait a Felügye-
let közzéteszi a honlapján, ez-
zel is segítve a pénztárválasztást: 
http://www.mnb.hu/felugyelet/
felugyeleti-keretrendszer/tanul-
manyok-elemzesek/penztari-ta-
nulmanyok-elemzesek  

Fontos még tudni, hogy nem-
csak az adott pénztár által el-
ért hozamot érdemes figyelni, 
hanem az ezzel párhuzamosan 
megjelenő költségeket is. A befi-
zetett díjakból a pénztár maxi-
mum 6% költséget vonhat le. 
Így ha van olyan pénztár, amely 
alacsonyabb költséggel dolgo-
zik, akkor nettó értéken számol-
va több pénz marad a tag szám-
láján. Ezt követően a fennmaradó 
összeget kormányrendelet által 
szabályozott befektetési formák-
ban helyezheti el a pénztár. A 
pénztártagot megillető adóked-
vezményből a pénztár költséget 
nem von le.

A belépéstől számítva leg-
először a 10. év leteltével férhe-
tünk hozzá kedvező feltételek-
kel a pénzünkhöz. Ekkor azonban 
még csak a hozamokat vehet-
jük fel adómentesen, a tőkerész 
a 20. év után válik teljesen SZJA- 
és EHO mentessé. A 10. és 20. év 
között a tőkére vetítve sávos adó-
zás érvényes.

Az első 10 évet követően, de 
még a felhalmozási időszakban 
(ez a belépéstől a nyugdíjszolgál-
tatás megkezdéséig terjedő idő) 
az egyéni nyugdíjszámlán lévő 
összeghez való hozzáférés tekin-
tetében mindenki többféle lehe-
tőség közül választhat:

• változatlan feltételek mellett 
tag marad,

• a pénztártagságát folytatja, 
és – három évente legfeljebb egy 
alkalommal - az egyéni nyugdíj-
számláján nyilvántartott összeg 
egészét vagy egy részét a nyug-
díjkorhatár elérése előtt felveszi 
(fontos megemlíteni, hogy míg 
az így felvett összeg hozam része 
adómentes, a tőke részt a hatá-
lyos adójogszabályok szerint adó 
és eho fizetési kötelezettség ter-
helheti), 

• a pénztárból kilép, 
• tagdíj fizetése nélkül az egyé-

ni nyugdíjszámláján lévő össze-
get a pénztárban hagyja.

Az önkéntes nyugdíjpénztár 
előnye, hogy a munkáltatók sok 
esetben átvállalják a díjfizetést, 
ezért nem a saját adózott pén-
zünkből kell fizetnünk. Ez azok 
számára előnyös, akiknek jelen-
tős a cafeteria kerete. A jelenle-
gi szabályok szerint a munkáltató 
legfeljebb havi 52,5 ezer forintot 
utalhat kedvezményesen egyéni 
önkéntes nyugdíjpénztári szám-
lára. Ehhez persze a tag maga is 
hozzátehet, az adó visszatérítés 
ebben az esetben értelemszerű-
en csak az egyéni befizetésre lesz 
érvényesíthető. Az adókedvez-
ményen túl az önkéntes nyugdíj-

pénztárak másik nagy előnye az 
egyszerűség (nem igényel szak-
értelmet és állandó ügyfél álta-
li figyelmet), hiszen megkötésük 
és fenntartásuk semmilyen pénz-
ügyi szaktudást nem igényel. To-
vábbi előny, hogy kedvezménye-
zett jelölhető a számlához, így a 
teljes összeg örökölhető.

Az önkéntes nyugdíjpénztár 
legnagyobb hátránya, hogy mi-
vel a kötött portfóliók kizáró-
lag hazai eszközöket tartalmaz-
nak, ezért gyakorlatilag ugyanazt 
a kockázatot futjuk vele, mint 
az állami nyugdíjjal. Sőt, mivel a 
portfólióknak törvényileg nagy 
részben állampapírt kell tartal-
mazniuk, ezért a hozamok erősen 
függnek a jegybanki alapkamat 
változásától és ez hosszú távon 
sajnos komoly korlátozást jelent. 
Így mindenkinek magának kell 
eldöntenie, hogy ezek a tényezők 
20-30 éves időtávra bebetonozva 
vállalható rizikót jelentenek-e.

Kevesen tudják, de az az ön-
kéntes nyugdíjpénztári tag, aki 3 
évnél hosszabb tagsági viszony-
nyal rendelkezik, pénztári tagsá-
gára tekintettel az egyéni szám-
láján nyilvántartott összeg 30 
százalékáig jogosult tagi köl-
csönt igényelni. A kölcsön futam-
ideje legfeljebb egy év. A kamat 
az adótörvény alapján a jegyban-

ki alapkamat plusz öt százalék-
pont, így 2016-ban ez 5,9%-os hi-
telfelvételt tesz nagyon gyorsan 
és egyszerűen lehetővé.

Önkéntes nyugdíjpénztári tag-
ságot érdemes már az első mun-
kahelyre belépéskor létesíteni, de 
ez a lehetőség már akár 16 éves 
kortól is választható.

Amennyiben a tag elérte a 
nyugdíjkorhatárt, írásban nyilat-
kozhat arról, hogy milyen formá-
ban kéri a megtakarítását:

• egy összegben vagy jára-
dék formájában veszi igénybe a 
nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat 
tovább nem fizeti,

• az egyéni nyugdíjszámláján 
lévő összeg meghatározott ré-
szét egy összegben, a fennma-
radó részt pedig járadék formá-
jában veszi igénybe és a tagdíjat 
tovább nem fizeti,

• a tagdíjat fizeti, és a nyugdíj-
szolgáltatást nem veszi igénybe, 

• az egyéni nyugdíjszámláján 
felhalmozott összeget a pénztár-
ban hagyja, és a tagdíjat tovább 
nem fizeti.

Pénzügyi tanácsok
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Valkai László 2008 novembere 
óta látja el a munkakört a szen-
tesi kórházban. Előtte, ahogy 
fogalmaz, „ételesként” dolgo-
zott ugyanitt, a reggelit, ebé-
det, és a vacsorát vitte ki a be-
tegeknek. Három-négy hónap 
kellett ahhoz, hogy megszokja 

az új munkát, s megtanulja, mi 
hol van: a különböző osztályok, 
a raktár, a gyógyszertár vagy a 
mosoda. Aligha van olyan he-
lyiség, ahol belső szállítóként ne 
járt volna. – Ismerni kell a kór-
ház minden szegletét – mondta, 
amely beosztása nélkülözhetet-

len alapfeltétele. Munkatársai-
val mindenhol megfordulnak, 
az SZTK-tól az urológiai osztá-
lyig. Délelőtt ketten teljesítenek 
szolgálatot, reggel fél 6-tól, dél-
után fél 2-ig. A harmadik munka-
társ délelőtt 10 órakor érkezik, és 
este 6-ig dolgozik. Ők így alkot-
nak egy csapatot: Kristóf, László 
és István. Pista bácsi – Nagy Ist-
ván – a rangidős, aki korábban 
autószerelő és szállítós is volt. 
Hat éve dolgozik újra a kórház-
ban. A legfiatalabb köztük a 21 
éves Muzsik Kristóf, aki tavaly 
március óta mondhatja magát 
belső szállító, kisegítő alkalma-
zottnak. A napi munka mellett 
levelező tagozaton logisztikai 
és szállítmányozási ügyintéző-
nek tanul. – Mindenki tiszteli a 
másikat. Pista bácsit azért, mert 
ő a rangidős. Én is már régebb 
óta vagyok itt, Kristóf pedig erős 
– emelte ki a kölcsönös megbe-
csülés fontosságát László. A má-
sik összetartó kapocs a pozitív 
szemléletmód. – Jókedvű va-
gyok, miért búslakodjon az em-
ber? – mondta. Mindenkihez van 
egy-két kedves szava. Az osztá-
lyok dolgozóitól is úgy hallottuk, 
hogy nagyon várják, mikor buk-
kan fel, és szerez kellemes perce-
ket vidám történeteivel. Kristóf 
szerint sokkal jobb jó hangu-
latban dolgozni, amellett, hogy 
bármiről elbeszélgethetnek egy-
mással. A nap elején először a 

szennyest gyűjtik be, a második 
körben a tiszta textileket szállít-
ják a kocsival. Munkájuk sokrétű, 
van, hogy ágyat pakolnak, altató 
palackot cserélnek vagy infúziót 
visznek. Ez nagy fizikai igénybe-
vételt jelent a számukra, de el-
osztják egymás között a felada-
tokat. Azon fáradoznak, hogy 
minden ott legyen időben, ahol 
lennie kell. – Ha gyógyszert kell 
kivinni, azt nem felejthetjük el. 
Sokszor a műtőbe viszünk infú-
ziót. Pontosan oda kell érnünk 
vele – fogalmazott a fiatal dolgo-
zó. – Nekünk a betegkiszolgálás 
az első – folytatja László –, hogy 
ne legyen hiány gyógyszerben. 
Mindemellett ha kell, a betegek 
közlekedtetésében is szerepet 
vállalnak, kisegítik a betegszál-
lítókat. A köszönet sem marad 
el. Elmesélte, egyszer egy idős 
hölgy, akinek műtétje volt, arra 
kérte, hogy vigye el az SZTK-hoz. 
– Segítettem beszállni az autó-
ba is, és felvittem. A férje ezu-
tán hálálkodni kezdett, de én azt 
mondtam, nekem ez a dolgom. 
Annak örülök, ha ön is örül – osz-
totta meg a történetet. Bár van-
nak nehezebb napok is, de átse-
gítik egymást a nehézségeken. 
Erre is kiváló eszköz a humor. – 
Versenyezni szoktunk, hogy ki 
visz fel több infúziót az emelet-
re. Nem bírod már? Akkor vegyél 
fel oxigénpalackot, mondjuk a 
másiknak.

A betegkiszolgálás az első a számukra

A 2017. február 3-i  Ma-
gyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara Szentes Helyi 
Szervezet Farsangi báljához 
nyújtott önzetlen támogatá-
sát tisztelettel köszönjük az 
alábbi szponzoroknak:

Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara, Kórház Me-
nedzsment, Szentes Város 
Önkormányzata, Dussmann 
Kórház Élelmezés, Gémes Lász-
ló Szegvár Polgármester, Sza-
bó István Derekegyház Pol-
gármestere, Szebellédi Endre 
Nagymágocs Polgármestere, 
Ági Virágbolt, 110. sz. ABC Do-
bainé Kovács Mária, Anikó Vi-
rágbolt, Antal Ferenc Temetke-
zési Vállalat, Árpád-Agrár Zrt., 
Balogh Zoltán, Bella-Hungá-
ria Kft., Berényi Ferenc,  Bolt az 
egészséghez, Böbe Fotó, Cent-
ral Pharma Kp. Gyógyszertár 
Csongrád, Chicago étterem, 
Billiárd és Bowling Pub, Csányi 

Éva fodrász, Csillagvirág Pa-
pír Írószer, Dancsó Erika Fod-
rász Szalon, Dandé Gábor, Deb-
reczeniné Gere Katalin fodrász, 
Díszfaiskola Szentes Vásárhe-
lyi út, Dr. Németh Éva Dr. Bugyi 
István Kórház Főgyógyszerész, 
Edit Virágvarázs Csongrád, Fa-
mília Divat, Felföldi Ágnes koz-
metikus, Fitness Factory Bu-
dapest-Samu Kata, Flamingó 
Virág, Fókusz Élelmiszer, Freze-
nius, Fuszekli Fehérnemű, Fülig 
Jimmy falatozó, Füsti Cukrász-
da, Gabi Gyermekdivat, Galé-
ria Kávéház és Étterem, Gard-
rób Női- Férfi Ruhabizományi, 
Gulyás Norbert és T. Kovács 
Iván, Gyenes István és Gyenes 
Mónika, Gyógyászati Segéd-
eszközök Boltja, Gyovai Ani-
ta műkörmös, Hajléktalan Se-
gítő Központ Kóczánné Edit, 
Határné Bottyán Erika masz-
szőr, Heuréka Ajándék, Hold-
világ Virágbolt, Hunor Coop, 

Juhász Anikó kozmetikus, Jut-
ka Virágbolt, K&H Kereskedel-
mi Bank, Kamilla Egészségbolt, 
Kehely Üveg-Porcelán, Keller 
Ferencné Gyógynövény Bolt, 
Kertvárosi Virágüzlet, Kocka 
Kft., Kontúr Festékbolt, Kórház 
Szakszervezet, Legrand Zrt., 
Lurkó Gyermek Divat, Mariann 
Virágüzlet, Méker Textilház, Mi-
hály Ferencné, Nagyörvény ut-
cai Pingvin Patika-Dr. Muzsik 
Réka, Nóra Divat, Optic World, 
OTP Szentesi Fiók, Pedro kony-
hája Kft., Piedone Max Férfi Ru-
házat, Piti István Zöldségke-
reskedő, Presztóczki Ferencné, 
Presztóczki Veronika, Primamix 
Kereskedés, Replant Cardo Kft., 
Royal'03 Kereskedelmi Bt., Si-
mon Szabolcs, Sirály Papír-Író-
szer-Nyomtatvány Üzlet, Skoda 
Márka Kereskedés - Vass István 
és Édesanyja, Szarvasné Szeri 
Nikolett fodrász, Szegvár Taka-
rék, Szent Damján Patika, Szen-

tes Termoker Szűcs György, 
Szentesi SÉF Kft., Szentesi Üdü-
lőközpont, Szilvia Divat, Taver-
na Divat, Telek Zsolt Sándorné, 
Termoker Szentes Kft., TÉSZ – 
Délalföldi Kertészek Szövetke-
zete, Tóth 37 Bt., Török János, 
Váczi-Vill Kft., Varga Leila Gyó-
gytornász, Vass Skoda Bemu-
tató Terem - Szabó Zoltán, Vi-
da-Szűcs Éva Hajstúdió, Viki 
Virágbolt, Virág Sarok Jókai 
utca, Vitamin Kuckó, Zöldért 
Konyha, Zsíros László - Nimród 
Bolt Igazgató, Minden olyan 
Magánszemély, aki támogatta 
a bál megvalósulását, sikerét.

MESZK bál támogatók 2017. február 3.

Rozgonyi Ádám

Egy kórház értékét elsősorban a benne dolgozók szaktudá-
sa adja. Annak érdekében, hogy a rendszer, a nagy egész jól 
működjön, minden egyes láncszemre szükség van. Azoknak a 
munkájára, akik a betegek gyógyításában vállalnak szerepet, 
és azokéra is, akik a szakszerű, gördülékeny ellátáshoz szüksé-
ges feltételeket biztosítják. Valkai László (képünkön balról) és 
Muzsik Kristóf (képünkön jobbról), a Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház belső szállítóiként nap mint nap azért tesznek, 
hogy a működéshez szükséges eszközök, berendezések idő-
ben, a megfelelő helyükre kerüljenek.
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Palicska Irén

Sokat hezitáltam, hogy meg-
írjam-e ezt a cikket, még igazán 
címet se találtam neki, és azt se 
tudom, hogyan kezdjek bele. In 
medias res, azaz a dolgok köze-
pébe, mint az ókori eposzoknál. 
Gergőt megkarmolta egy vele 
egyidős kisfiú a baba-mama tor-
nán. Ha el akarnám ütni a do-
log élét, írhatnám azt is, hogy 
azért nem ilyen veszélyes üzem 
egy tornaóra, de napok óta bánt 
az eset. Egyrészt sajnálom a fia-
mat, hiszen minden édesanya 
óvja, védi, félti a gyerekét. Más-
részt nehéz reagálni ilyenkor. Rá-
adásul teljesen véletlenül még 
a telefonommal is rögzítettem 
az eseményeket, persze semmi 
rosszat nem sejtve. 

Minden baba-mama torna bu-
borékfújással ér véget, amit Anci 
(néni) végez, a gyerekek pedig 
kivétel nélkül rajonganak érte. 
A keddi órán elég sokan jöt-
tünk össze, hét anyuka hét cse-
metével. Minden apróság ott 
tolongott Anci körül, és próbál-
ta elkapni a buborékokat. Ger-
gő néha-néha fenékre huppant, 
majd felállt és kitörő lelkesedés-

sel várta a következő apró lég-
gömböt. Amikor a gyerek a föl-
dön ült, a másik kisfiú nekiesett 
és két kézzel megkarmolta, leg-
alább két-három másodper-
cig. Nem is láttam tisztán, még 
a felvételen se kivehető, mert a 
kisfiú (szándékosan nem írom 
le a nevét, hiszen nem akarom 
bántani se őt, se az édesanyját) 
Gergő és köztem állt. A nagy ka-

varodásban azt se tudtam, mi 
történt, csak azt láttam, hogy a 
fiam kétségbeesetten néz kör-
be, engem keres, és sír. Azonnal 
leállítottam a felvételt, és megví-
gasztaltam Gergőt. Az apró kar-
molásokat rögtön észrevettem 
az arcán, ami vérzett is. Remé-
lem, se a testi, se a lelki fájdalom 
nem volt olyan hatalmas, mert 
a fiam hamar megnyugodott. A 
játszóházban már nyoma se volt 
az őt ért atrocitásnak, önfeled-
ten dobálta a kis színes labdákat 
és csúszdázott. A tízórait pedig 
még együtt is fogyasztottuk el 
a másik kisfiúval. Anyukája meg 
is kérdezte, ugye nem a gyereke 
okozta a Gergő arcán lévő sebe-
ket? 

Azért írtam le ezt a kis történe-
tet, mert az első ilyen inzultusra 
legkorábban óvodában számí-
tottam, nem pedig 16 hónapo-
san. Gergő nem egy nyüzsgő, 
izgő-mozgó típus. Inkább csen-
des megfigyelő, de ha kell, ő is 
benne van a buliban. Soha nem 

érte őt semmi bántás, egy szem 
gyerek a családban, minden fi-
gyelem, szeretet, törődés rá irá-
nyul. Persze szeretném én is fel-
vértezni őt, és jó lenne, ha nem 
a szoknyám széléről szemlélné a 
világot. De az agresszivitásra én 
magam se tudom, hogyan re-
agálnék? Ha valaki megpofoz-
na, vagy megkarmolna az utcán, 
vagy a boltban, sorban állás köz-
ben, mert ő ideges, vagy sietnie 
kell. Biztos nem állnék le vele be-
szélgetni és eszmét cserélni, le-
het, hogy én is neki esnék. Nem 
vagyok híve a „Ha megdobnak 
kővel, dobd vissza kenyérrel!” 
elvnek. De tudom, hogy az ag-
resszió agressziót szül. Azt hi-
szem, még van időm elgondol-
kodni azon, mit is mondjak majd 
Gergőnek, ha azzal állít haza a 
suliból, hogy valaki bántotta. Ta-
lán azt, hogy kerüld el azt a gye-
reket. A férjem azt javasolta, 
hogy ne menjük többet torná-
ra. De most fosszam meg a fia-
mat (és magamat is) a kikapcso-
lódástól, játéktól, örömforrástól? 
Inkább jobban oda figyelek rá, 
és megvédem őt, mint egy anya-
tigris! Később pedig megtanít-
juk, hogyan védje meg magát!

Baba a fedélzeten

Harci sebesülés

A mezőgazdasági ősterme-
lőknek kínálja a Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet 
a területalapú támogatáso-
kat előfinanszírozását. Erről 
Baloghné Pusztai Katalin (ké-
pünkön), a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet szente-
si kirendeltségének vezetője 
nyilatkozott lapunknak.  

A területalapú támogatást, az 
MVH jogutódjától, a Magyar Ál-
lam Kincstártól vehetik igénybe. 
Ezen támogatásoknak sokféle 
változata igényelhető. A legtöb-
ben, a területalapú támogatá-
sokat tudják igénybe venni, de 
vannak célhoz kötött, például ál-
lattartási, zöldítési, fiatal gazdák 
részére folyósított támogatások. 
A Szegvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél ezeket a támogatá-
sokat előfinanszírozzuk az igény-
lő ügyfelek részére. Ennek az 
egyik módja, hogy kötünk az ős-

termelővel egy kölcsönszerző-
dést három évre, minden évben, 
újabb szerződés nélkül ismét 
előfinanszírozzuk a támogatását. 
Ez a típusú kölcsön rullírozó mó-
don működik. Természetesen, ha 
megjön a támogatás, akkor visz-
sza kell az ügyfélnek törleszteni. 
Fontos, hogy mindig az egy évre 
járó támogatását finanszírozzuk 
elő.  Emellett van olyan konstruk-
ció, ahol három évre előre a tel-
jes összegű támogatást előfinan-
szírozzuk. Ebben az esetben, ha 

azt gondolja a termelő, hogy egy 
nagyobb eszköz vagy gépberu-
házásra van szüksége, vagy föld-
vásárlást szeretne, akkor a három 
éves támogatását egy összeg-
ben felveheti. Amint a támoga-
tás megérkezik, azt a hitelbe be-
törlesztjük. Az ügyfél dönti el, 
hogy melyik megoldás számára a 
legmegfelelőbb, és már igényel-
heti is a hitelt. Amit fedezetként 
biztosítania kell az igénylőnek, 
az maga a támogatás, amelyet 
az előző évi határozatából tu-

dunk megnézni, hogy mekkora 
az összeg. Ezen kívül, szükséges 
az Agrárvállalkozási Hitelgaran-
cia Alapítvány kezességvállalá-
sa, mely azzal foglalkozik, hogy 
kezességet vállal éves díjért. In-
gatlanfedezetet, értékbecslést, 
tulajdoni lapot, térképmásolatot, 
földhivatali eljárási díjakat nem 
kell megfizetnie a termelőnek, 
épp ezért sokkal gyorsabban és 
könnyebben intézhetők ezek a 
hitelek.  A szükséges íratok be-
nyújtása után, két-három hét 
múlva már hozzá is jut az ügyfél 
a kívánt összeghez. Természete-
sen számlával kell rendelkeznie 
a Szegvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél, hiszen arra folyósít-
ják ki a támogatást mely a hitel 
fedezete, és a törlesztés  is erről 
történik. A támogatási lehetőség 
azokat érinti, akik bérelt földte-
rületen valamint saját tulajdonú 
földterületen folytatnak terme-
lést. 

 Bővebben tájékozódhat a kí-
nálatról és lehetőségekről a 
Szegvár és Vidéke Takarékszövet-
kezet kirendeltségein.

(X)

Területalapú támogatások 
a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél
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Darók József

Csongrád megyében tele-
pedett le alig egy éve a német 
képzőművész, gravírozó mes-
ter, Heinz-Jürgen Rückert, aki 
reméli, visszatér alkotókedve. 
Jelenleg a Szentesi Művelődé-
si Központ Tokácsli Galériájá-
ban látható kiállítása.

Csanyteleken lelt feleségével 
új otthonra Heinz-Jürgen Rüc-
kert tavaly márciusban. A koráb-
ban a szentesi galériában szá-
mos kiállítást rendező Endrődi 
Józsefné a csongrádi Aranyszi-
get Otthonban már szervezett 
tárlatot a német nyugdíjas gra-
vírozó mesternek, művésznek 
– a művelődésszervező nyitot-
ta meg a szentesi tárlatát is feb-
ruár 2-án. Városunkban is elő-
ször állít ki Rückert, s nem is járt 
még nálunk korábban. Mint be-
vallotta, alig ismer még itt vala-

kit, de nagyon kedvesen fogadta 
az egész környezete, jól érzi ma-
gát választott szűkebb pátriájá-
ban, Csanyteleken is. 

Hazájában az Állami Rajzaka-
démiára iratkozott be, szabad-
idejében szobrászatot tanult. 
Aztán gravírozó tanulmányo-
kat folytatott, képzőművészként 
országos, kamarai, tartományi 
győztes is volt az NSZK-ban. S 
hogy mi hozta tartalmas életútja 
mostani szakaszában Magyaror-
szágra, azzal indokolta: hazájá-
ban nem volt biztos a megélhe-
tése, Németország és a környező 
országok is túl drágák. 

Megjegyeztük a 78 esztendős 
művésznek, hogy szinte kizáró-
lag fekete-fehér képi világot vo-
nultat fel a tárlaton, mire sorol-
ta: apja, húga, öccse is fiatalon 
meghalt, ezért akkoriban, ami-
kor a művek készültek, nem volt 
kedve, hangulata a színekhez. 

Van azért néhány színes alkotás 
is, köztük két színnel készült fa-
metszetét is bemutatja itt. 

Rögtönzött tárlatvezetésén el-
árulta, sok rajza egy vonalveze-
téssel készült, mert úgy érzi, sok 
mozgásra van szüksége a képe-

in. Ábrázolja kiállított művein a 
tudatmódosító szerek használa-
tát is, és külön kiemelt néhány 
portrét. Megrajzolta kedvenc 
színészei, a tavaly elhunyt Bud 
Spencer, illetve a Schimanski 
felügyelőt játszó Gözt Georgét. 
Szereti az érdekes arcokat. 

A különös világot bemutató 
tárlat a Tokácsli Galériában feb-
ruár 25-ig tekinthető meg.

Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene Graffiti 
koncertsorozat idei első előa-
dásán a szegedi Gypo Circus 
valamint a Köztársaság ban-
dája lépett fel az ifjúsági ház-
ban. A koncertet megelőző-
en a Gypo Circus énekesével, 
Hegyesi Andrással (képünk 
előterében) beszélgettünk a 
zenélésről, a zenekar aktuali-
tásairól.

– Hogyan indultál el a zenei pá-
lyán, milyen mérföldköveket emlí-
tenél a zenei karrieredben?

– Valamikor 4-5 éves korom-
ban a Mikulás tojt nekem egy 
fúvós gyerekhangszert. Eleinte 
azzal bohóckodtam. Persze az 
óvodatársamnak egy menőbb 
elektromos szintetizátora volt, 
és ahogy hazaértem, elkezdtem 
hisztizni, hogy nekem márpe-

dig kell egy szintetizátor! Meg is 
kaptam, majd tanulmányoztam, 
és később már a Dolly Roll sláge-
reket fülre leszedve játszottam. 
Akkor látszott, hogy meghatá-
rozó lesz a zene az életemben. 
Amikor csak tudtam, zenéltem, 
még a családi disznóvágáson is. 
Később analóg hangszereken 
is tanultam és 14 évesen, a ze-
neiskolás társaimmal megalapí-
tottuk az első rock bandánkat, a 
Guillotine-t, ahol doboltam, gi-
tároztam is énekeltem is.

– Voltak nagy idolok, példaké-
pek az életedben, akik zeneileg 
hatottak rád?

– Szüleim sokat jártak Jugóba 
vásárolni és 6 éves korom kör-
nyékén a sok rizses csoki mellett 
találtam egy Beatles kazettát. 
Nagyon tetszett és magamtól 
kezdtem el felfedezni azt a szí-

nes zenei palettát, amit ők képvi-
selnek. Mindmáig a kedvenceim. 

– Hogy lépett be az életedbe a 
Gypo Circus?

– Hét éven keresztül vendég-
látóztam ezalatt közel 30 évet 
öregedtem (nevet). Sanyi (Kecs-
keméti Sándor - basszusgitár - ké-
pünkön jobbról) akkor már sok-
szor ostromolt, hogy csináljunk 
közösen valamit. Azidőtájt ép-
pen sárga haja volt, mert Britney 
Spears visszavonulása után akart 
betörni a pop iparba. Komoly 
ambíciói voltak, ekkor mutat-
ta meg nekem a Gogol Bordel-
lo zenéjét. Idővel én is komolyan 
vettem a dolgot, bár félve írtam 
meg az első dalt, a Polgármes-
tert. Sanyinak nagyon tetszett és 
ezen felbuzdulva elkezdtük ko-
molyan foglalkozni ezzel a gyp-
sy, etno punk dologgal. Eljutot-
tunk 6 dalig, ami később az első 
lemezünk anyaga lett. Közben 
felépült a zenekar is. Ekkor jöt-
tem rá, hogy a személyes zenei 
igényeket lejjebb kell tennünk 
és arra koncentrálni, hogy közö-
sen egy egészet, egy kerek dol-
got alkossunk. Profi zenészek va-
gyunk, azzal kell zenélnünk, ami 
épp a kezünkben van!

– Hogyan születnek a Gypo Cir-
cus dalai?

– A szövegekért én felelek, 
én írom őket. Általában írok egy 
sort, arra keresek egy rímpárt és 
a végére már lesz egy olyasfaj-

ta lüktetése az egész szövegnek, 
ami már adja magát a dallamot. 
Itt már a többieknek nem sok 
választási lehetősége van (ne-
vet), és Sanyi az, aki ezekbe „be-
leburutykál”, úgymond megko-
ronázza az egészet a dallamvilág 
felpörgetésével, így egy különle-
ges darab születik.

– Németországot is megjártá-
tok. Hogyan fogadták ott ezt a 
balkáni világot idéző zenét?

– Szeretik! Egy tehetségkutató 
program keretein belül nyertünk 
egy fellépést Berlinbe. Annyira 
jól sikerült a dolog hogy a nyi-
tó dal felénél 600 ember ordítva 
ugrált előttünk. Azóta voltunk 
már többször is ott. Egyik alka-
lommal egy rostocki zenekarral 
is megismerkedtünk, ők elhív-
tak oda játszani, úgyhogy oda is 
mentünk. Ezeknek köszönhető-
en megismertek minket és már 
hívnak is Németországba játsza-
ni. Tiszta szívvel fogadnak min-
ket.

– Hogyan működik a zenekar 
élete most?

– Fontos, hogy legyen egy ki-
adód, hiszen olyan lehetősé-
gek nyílnak meg előtted, amiket 
nem kapsz meg úgy, mint Gipsz 
Jakab, csak úgy, ha áll mögötted 
egy szervezet. Kiemelt koncert-
jeink tévés, rádiós lehetőségeink 
vannak, amik továbbra is előre-
lendítik a zenekart.

Fotó: Vecseri Ferenc

Hazánkban keresi alkotókedvét

Azzal kell zenélni, ami épp a kezedben van!
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Darók József

Mondják, Szentes a világ 
közepe. A legújabb magyar 
Oscar-jelöléshez is van pici 
kötődésünk, Balázs Ádám ze-
neszerző révén. Bár ő nem 
itt él, édesapja, Balázs Árpád 
Szentes egyik híres szülött-
je, a város díszpolgára. Az ő 
nyomdokait követve lépett ze-
nei pályára a „kis Balázs”, aki 
előbb az ELTE angol szakán 
végzett, majd következett 13 
éven át Amerika, most pedig 
a Mindenki című Oscar-jelölt 
kisjátékfilm komponistája-
ként készülhet a Los Angeles-i 
díjátadóra. Bárhogy alakul, a 
film már magával a jelöléssel 
is nyert.

– Édesapja után nehéz öröksé-
get visz?

– Természetesen hatással volt 
és van a mai napig rám édes-
apám munkássága. Gyerekko-
rom óta kísértem figyelemmel, 
milyen a zeneszerzők élete. Volt 
egy idő, amikor dacból elfordul-
tam a zenei pálya irányából, de 
önmagam találtam vissza a ze-
nei ösvényre. Soha nem érez-
tem, hogy nehéz lenne a „kis Ba-
lázsként”, mert a szakma soha 
nem könyvelt el engem így, hi-
szen annyira gyökeresen más 
stílusban írunk és más platfor-
mokra. Mindketten ismerjük és 
tiszteljük egymás tevékenységét 
és tudunk építően egymás da-
rabjaihoz szólni.

– Milyen emlékek kötik ide? 
– Gyermekkorom minden nya-

rát Szentesen töltöttem nagy-
szüleimnél. A Balázs-házaspár - 
„Bandi Bácsi” és „Ica néni”, ahogy 
máig emlegetik őket – a Csen-
gettyűs, majd a Deák Ferenc Ál-
talános  Iskolának voltak vezető 

pedagógusai. Erősnek érzem a 
szentesi kötődést, a fiatalkor sok 
mindent eleve szilárdabbá tesz. 
Mostanában ritkán járok a város-
ban, de amikor ott vagyok, elő-
jön minden kedves emlék.

– Ismert filmsorozatok (példá-
ul Hacktion, Csak színház és más 
semmi) zenéjét komponálta, s 
egy ízben a slágerszerzés felé is el-
ment. (Egynyári kaland főcímda-
la). Ez utóbbi egyszeri kitérő volt, 
vagy lesz folytatása?

– A slágerírás nagyon trükkös 
feladat, hiszen soha nem lehet 
megtalálni azt a valamit, ami 
átfordítja a számot egy masz-
szív sikerdallá. Dorogi Petivel, 
aki az Intim Torna Illegal együt-
tes frontembere, írtuk ezt a dalt, 
jó időben, jó helyen született és 
a kettőnk közötti alkotói ener-
giaszint érezhető benne. Pe-
tivel azóta is írunk közösen a 
zenekarral, a legutóbbi szám, a 
Nem Adom Fel is remekül indult 
mind az interneten, mind pe-
dig a rádiókban. Annyi titkot el-
árulhatok, hogy már a követke-
ző dal is elkészült és márciustól 
hallható lesz mindenhol.

– Amerikában sok évet töltött, 
de úgy tudom, alulról indult, míg 
nem kezdtek jönni a filmes mun-
kák. Mi motiválta akkoriban?

– Nekem Amerika és a filmze-
ne teljesen tudatos döntés ered-
ménye. Hamar rájöttem, hogy 
mi a hivatásom, ezért nagyon 
szerencsésnek érzem magam. 
Az út idáig hosszú és rögös volt, 
főleg az amerikai első pár év, de 
a cél mindig ott lebegett a sze-
mem előtt: muzsikát alkotni, és 

ezzel örömet szerezni másoknak 
és önmagamnak.

– Visszajött Magyarország-
ra, de nem szakadt el Amerikától 
véglegesen. Sőt, lehet, hogy ha-
marosan újra utazik. Ott lesz az 
Oscar-gálán?

– Valóban, február végén me-
gyek Los Angelesbe a Minden-
ki stábjával és a mai állás szerint 
az Oscar gálán is ott leszek. Ez az 
egyik legszürreálisabb élmény-
nek ígérkezik, hiszen egyrészt 
már eleve ott lenni a Gálán, más-
részt pedig egy saját projektnek 
szurkolni... hát!

– Mire számíthatnak a nézők a 
Mindenki történetétől és mire ze-
neileg?

– A film a kilencvenes évek 
elején játszódik és egy kórus 
életén keresztül szövődik a tör-
ténet, aminek központjában 
Zsófi, az iskolába frissen került 
diák, Liza, a versenyeket sorra 
nyerő, híres iskolai kórus egyik 
legjobb énekese, valamint a si-
kerért mindenre elszánt énekta-
nár, Erika néni állnak. Sok zene 
van benne, a rendező, Deák Kris-
tóf érti és nagyon szereti is a ze-
nét, eddig mindig közös mun-
kánk alkalmával részletesen, 
mélyrehatóan tudtunk a muzsi-
ka minden rétege mögé menni 
és azt a legnagyobb hatékony-
sággal használni. Itt a felcsen-
dülő kórusművek között nagy 
hangsúlyt kapott a magyar kor-
társ zene, hiszen a népdalok 
mellett Bárdos Lajos, Weiner 
Leó és édesapám, Balázs Árpád 
művei is ott vannak. A Bodza-
virág apám egyik remekműve 
és ezzel a jelöléssel a világban 
még többen ismerhetik meg, 
az eddig is már nemzetközileg 
sokat énekelt alkotását. A film 
nagy fináléja strukturális és dra-
maturgiai átírást igényelt, ez re-
mekül sikerült és a képi, illetve 
zenei világ igazi katartikus pilla-
natot teremt.

– Mit hozhat önnek ez a jelö-
lés - vagy akár a díj? Mit gondol, 
megnyerhető az Oscar?

– Ez a jelölés csodálatos és va-
lójában már maga a győzelem. 
A díj pedig ismét nagyon fontos 
lehet a magyar filmkészítés és 
a magyar szakemberek részére, 
hiszen, ha sikerülne megnyerni, 
az két egymásutáni hatalmas el-
ismerés az egyik legrangosabb 
és egyértelműen leghíresebb 
nemzetközi díjátadón egy ma-
gyar produkció számára. Szerin-
tem sikerülni fog.

Fotó: adambalazs.com

Az Oscar-jelölés egy kicsit szentesi is

140×200-AS franciaágy, 4 hatal-
mas tároló fiókkal, vadonatúj mat-
raccal, vagy anélkül eladó. Telefon: 
30/263-1625

ARISTON 30 literes hőtárolós 
vízmelegítő eladó. Kifejezetten kis he-
lyigényű. Telefon: 30/263-1625

NYUGDÍJAS nagymama gyer-
mekfelügyeletet vállal Szentesen. Tele-
fon: 30/323-3373

SZENTESEN kertes kis ház eladó 
a Petrovics utcában. Telefon: 30/448-
1139

KÉRJÜK támogassa adójának 
1%-ával az  EGYÜTT A NAGYCSA-
LÁDOSOK EGYESÜLET munkáját. 
Adószám: 18452653-1-06

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

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, 220 V, vezetékes víz, 2 

fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár:2 m 
Ft. Tel: 70/619-8125

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

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

SZENTESEN központban 180 m2 
ingatlan eladó. (lakás + 2 db utcára 

nyíló üzlethelyiség ami lakás céljára 
átalakítható). Csere is érdekel. Érdek-
lődni: 70/454-6992

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

KOMPRESSZOR, gáz vízmelegí-
tő, falikonvektor, újszerű elektromos 
radiátor olcsón eladó. Érd.: Szentes 
Horváth M. u. 15.

ZEPTER lámpa és kézi masszírozó 
eladó. Telefon: 20/375-0780

ELADÓ ingatlana van? Rövid időn 
belül segítünk értékesíteni. http://
www.ingatlankozvetito.com, telefon: 
20/828-9978

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

Négy fő gyermek-tempera- 
mentumot különböztetünk 
meg: érzékeny, aktív, reagáló 
és figyelő. Ebből három igen 
aktív. Ez néha megterhelő le-
het a családnak, közösség-
nek. Ismerjük-e gyermekünk 
temperamentumát, motivál-
hatóságát? Mikor beszélünk 
hiperaktivitás- és figyelemza-
varról? Ezekről a kérdésekről 
esett szó január 25-én a Tün-
dérkert játszóházban. Dr. Báló 
Mária gyermekneurológus 
várta az érdeklődő szülőket.

A hiperaktivitás egy gyermek-
korban kezdődő állapot, de a 
köznyelvben minden olyan gyer-
meket, aki egy kicsit nyüzsgőbb, 
aktívabb, vagy nehezebben tud-
nak tolerálni a viselkedése miatt, 
hiperaktívnak neveznek, illetve 
néha bélyegeznek meg – kezdte 
a beszélgetést a doktornő. Maga 
a hiperaktivitás és figyelemzavar 
klinikailag jól körülhatárolható. 
Az érintett gyermekek ilyen álla-
pota 6 éves koruk előtt kezdődik. 
A másik fontos tényező, hogy a 
gyermek nem csak otthon, vagy 
csak az óvodában hiperaktív, ha-
nem mindkét helyen problémát 
jelent a viselkedése. Mindez a ké-

sőbbi időszakban akár a kortárs 
kapcsolatokba is beleszólhat. Na-
gyon fontos megállapítani, hogy 
kezelendő állapotról van-e szó, 
vagy csak a gyerek temperamen-
tuma ilyen. Ezért érdemes szak-
emberhez fordulni. A figyelem-
zavar azt jelenti, hogy egy-egy 
dolog csak nagyon rövid ideig 
tudja lekötni a gyermek figyel-
mét, és ez problémát jelent neki 
a napi életben, otthon, az óvo-
dában, iskolában. Abban az eset-
ben, hogy ha ez a környezetet 
rendkívüli mértékben zavarja, ak-
kor már egy állapotról beszélünk. 
Az, hogy ez betegség-e, azt az or-
vos dönti el. Gyermekorvosi, neu-
rológiai, pszichológiai, gyógype-
dagógiai vizsgálatokat végeznek, 
végső esetben pszichiátriai vizs-
gálat is szükséges. Ez utóbbit 
csak abban az esetben, amikor 
olyan mértékű a zavar, hogy eset-
leg gyógyszeres kezelésre is szük-
ség lehet. 

Elsősorban a figyelemzavar 
hátterében állhat érzékszervi el-
térés. Nem hall, vagy nem lát 
megfelelően a gyermek. Bizo-
nyos hangokat hall, más han-
gokat nem hall. Ez például a be-
szédfejlődésben is késedelmet 
okozhat. Ilyenkor mindenképpen 

nézni kell az érzékszerveket. Fon-
tos, hogy laboratóriumi vizsgála-
tokat is végezzenek. Ezzel kizár-
va olyan állapotokat, amelyek a 
pajzsmirigy hormon nem megfe-
lelő működéséből adódnak. Ezek 
szintén okozhatnak akár figye-
lemzavart, akár hiperaktív maga-
tartást. Ebben az életkorban ki-
emelten fontos odafigyelni az 
étkezésre. A doktornő szerint jó-
tékony hatásúak az Omega-zsír-
savakat tartalmazó élelmisze-
rek, például halolaj, olívaolaj, és 
kerülendő a cukor. Az idegrend-
szer fejlődése szempontjából a 
sok édesség fogyasztása nagyon 
káros. Megfigyelések alapján a 
cukor önmagában is fel tudja 
pörgetni a gyerekeket. Az a ta-
pasztalatom, hogy nagyon kevés 
gyermek étkezik egészségesen 
– mondta dr. Báló Mária. A gyer-
mek is abból épül fel, amit mege-
szik. Ez az idegrendszer érésének 
az idejében a legfontosabb, ami 
18 éves korig tart. 

Hiperaktív és figyelemzava-
ros óvodás és iskolás korú gyer-
mekeknek szeretne kis létszámú 
csoportokat indítani a doktornő. 
Egy-egy foglalkozás mozgásos já-
tékokból áll, valamint szükség lesz 
a gyermekek fantáziarájára, krea-
tivitására. Az óra végén pedig raj-
zolhatnak, vagy bármilyen módon 
reagálhatnak az átélt események-
re, és természetesen megbeszél-
jük az itt elhangzottakat – zárta 
gondolatait Báló Mária. 

Minden huszadik gyermek
hiperaktív és figyelemzavaros

Rozgonyi Ádám

Szerelem, hatalom, pénz, 
konspiráció, tündöklés és le-
számolás – jellemezhető né-
hány szóval Frei Tamás A Meg-
mentő című regénye, amellyel 
új műfajt teremtett a magyar 
könyvpiacon. A thriller kita-
lált szereplőkkel, ám valós 
helyszínekre röpíti el a ka-
landra vállalkozó olvasót. 

A könyv egy szövevényes ösz-
szeesküvés kulisszái mögé en-
ged betekintést. A tévésből 
előbb kávézótulajdonossá, majd 
íróvá avanzsáló Frei Robert Lud-
lum és Dan Brown mintái alap-
ján írta meg művét. A történet 
főhőse, André („leánykori” nevén 
András) egy harmincas magyar 
férfi, aki miután az 1990-es évek 
végén elhagyta Magyarorszá-
got, a francia idegenlégióhoz ke-
rült. A férfi gyűlöli az oroszokat, 
ugyanis ők tehetnek arról, hogy 
addig nyugodt élete darabok-

ra tört: az éttermét lerombolták, 
feleségét és gyerekét elrabolták. 
Egy afrikai kiképzés során rájön, 
hogy akkoriban a kisgyermeke-
ket (így az ő fiát is) kivitték Orosz-
országba, hogy onnan Ameri-
kába kerüljön örökbefogadó 
szülőkhöz. A férfi hiába kereste 
hosszú évekig a családját, sem-
milyen nyomra nem bukkant. 
Napjainkban éppen Libériában 
tartózkodik, hogy elvégezze a 
küldetését, de meglepetésére 
nem minden úgy alakul, ahogy 
tervezte. Később újabb feladatot 
kap a „magyar”: az oroszok vég-
zetes tervet eszeltek ki Magyar-
ország ellen, és látszólag senki 
más nem tud segíteni, csak And-
ré. Útja során megismerkedik 
Adriennel, egy magyar lánnyal, 
aki az orosz oligarcha, Vlagyimir 
szeretője. Nos, ennyit röviden a 
történetről. Azt hiszem, az egy-
koron riportfilmjeivel nevet szer-
ző újságíró, műsorvezető neve 
garancia a tartalmas szórakozás-

ra, hisz ki ismerné jobban hazán-
kat, a világot, mint a több mint 
100 országot bejárt Frei Tamás? 
Aki megkedvelte a szerző írói stí-
lusát, bátran vegye kézbe A Ban-

kárt, a 2015 – A káosz éve és a 
magyar elit háborúja, valamint 
az Agrárbárók – Magyarország 
az oroszok csapdájában című 
köteteit. 

Könyvajánló – Frei Tamás: A Megmentő
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A 14. századból származó 
angolszász hagyományt ille-
tően megoszlanak a vélemé-
nyek Magyarországon, és két 
táborra oszthatóak; vagy ün-
nepelnek, vagy teljes mérték-
ben hárítják a Valentin-napi 
szokásokat.

Február 14-én, Szent Bálint 
napján tartják legfőképpen az 
angolszász országokban a Bá-

lint-nap ünnepét, amely hazánk-
ban az angol név átvétele követ-
keztében Valentin-nap néven 
terjedt el. 
Már csak alig 
több, mint 
négy nap, 
és újra itt a 
Valentin-nap. 
Ha egy ro-
m a n t i k u s 
randira vagy 
hivatalos, és 
s z e r e t n é d 
egy szép, új 
ruhával meg-
lepni a páro-
dat (és ma-
gadat), akkor 
van néhány 
t i p p ü n k . 
Ezekben ga-
rantált a csá-
bítás.

M indenk i 
szeret aján-
dékot adni 
és kapni, de 
nem az aján-
dék minősége és mennyisége 
számít ilyenkor, hanem a figyel-
messég, a gesztus és szeretet, 
amivel megosztja egymást ilyen-
kor két ember. Az egyedül csak 
a párkapcsolat minőségétől és 
hozzáállástól függ, hogy mit le-
het kihozni a Valentin-napból és, 
hogy feldobja-e a hétköznapo-
kat a drága virág, bonbon, plüss 
maci, vagy egy szivecskés párna. 
Persze van a másik tábor, akik 

szerint nem túl nyerő, és egy ki-
radírozható ünnep, valamint egy 
jó nagy pénzkidobás ez a nap. 

Úgy gon-
dolják, hogy 
az év minden 
napján lehet 
kedveskedni 
és kimutatni 
érzelmeiket 
annak, aki a 
s z í v ü k h ö z 
közel áll. Szá-
mukra ilyen-
kor többet ér 
egy közös 
p r o g r a m 
s z e r v e z é s e 
önzetlenül, 
aminek való-
ban köze van 
a szívhez: egy 
finom vacso-
ra, egy mozi, 
akár egy han-
gulatos, esti 
séta, vagy 
csak egysze-

rűen otthon megosztják egy-
mással a romantikus érzéseiket 
és kimutassák szerelmüket.

Trendi Valentin Tr e n d i

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
Szombat (február 11.)
10:30 Egy kutya négy élete
12:30 3D Lego Batman – A film
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
22:30 A sötét ötven árnyalata
Vasárnap (február 12.)
10:30 Egy kutya négy élete
12:30 3D Lego Batman – A film
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
Hétfő (február 13.)
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
 Kedd (február 14.)
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
 Szerda (február 15.)
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
 Csütörtök (február 16.)
14:00 3D Lego Batman – A film
16:00 A sötét ötven árnyalata
18:15 Arany
20:30 A sötét ötven árnyalata
Péntek (február 17.)
14:00 Lego Batman – A film
16:00 A sötét ötven árnyalata
18:15 Arany
20:30 A sötét ötven árnyalata

Moziműsor
Február 13-19.

Hétfő – Karalábé leves
A menü: Gombás tokány, 
galuska
B menü: Zöldséges-húsos 
rakott 
C menü: Csáki töltött sertés-
borda, rizs köret
Kedd – Csontleves
A menü: Chilis bab
B menü: Sonkás-sajtos töltött 
palacsinta rántva, burgonya 
köret, tartármártás
C menü: Cigánypecsenye, 
burgonya köret, savanyúság
Szerda – Tarhonyaleves
A menü: Rakott burgonya
B menü: Görögös csirkeragu, 
rizs köret
C menü: Sajtos-sonkás töltött 
sertésborda, vegyes köret
CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü: Kassai töltött sertés-
borda, vegyes köret, 

savanyúság
B menü: Párizsi szelet, 
vegyes köret, savanyúság
C menü: Rántott sajt, rizsköret, 
tartármártás
PénteK – Palócleves
A menü: Mákos tészta
B menü: Túrós sztrapacska
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Zöldségleves
Lecsós sertésszelet, rizs köret
VaSárnaP – Húsleves,
Aszalt szilvás töltött 
csirkemell, hasábburgonya

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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Bálint napi szívecske
Hozzávalók: 2,5 dl tej, 50 dkg finomliszt, 2 tojás, 10 dkg marga-

rin, 7 dkg élesztő, 12,5 dkg kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor, 
csipetnyi só 3-4 dkg margarin a tepsi kikenéséhez, porcukor a te-
tejére, eper vagy baracklekvár.

Elkészítés: Meglangyosítjuk a tejet és belerakjuk a margarint. 
Hagyjuk, hogy felolvadjon, majd belemorzsoljuk az élesztőt. Be-
lekeverünk egy evőkanálnyi cukrot és 10-15 perc alatt felfuttatjuk. 
Ezután a lisztet egy tálba szitáljuk a maradék cukorral, a sóval és a 
vaníliás cukorral összeforgatjuk. A közepét kimélyítjük és beleüt-
jük a tojásokat. Beleöntjük a tejes élesztőt is, majd bedagasszuk 5-6 
perc alatt. Akkor lesz jó, ha lágy állagú lesz a tészta, mint a fánk. 
Letakarjuk, és 40-50 percig kelesztjük. Ezt követően lisztes gyúró-
lapon ujjnyi vastagságúra kilapítjuk, majd egy szív alakú formával 
kiszaggatjuk. Margarinnal kikent vagy sütőpapíros tepsibe helyez-
zük, de még 20 percig hagyjuk pihenni, hogy tovább keljen egy ki-
csit. Végül megkenjük olvasztott margarinnal és előmelegített sü-
tőbe rakjuk. 190-175 fokon megsütjük 20 percig.

Szentes családi ízei

Született
Beleon Róbertnek és Faur Mó-

nikának (Gergely u. 44.) Adél, La-
katos Csaba Róbertnek és Seres 
Kittinek (Temető u. 50.) Anett, 
Geszti Eleknek és Boldizsár Beat-
rix Bettinának (Dr. Berényi I. u. 
118.) Zalán Dominik, Szamosközi 
Istvánnak és Molnár Évának (Mi-
kecz u. 18.) Dóra, Traj Róbertnek 
és Forrai Réka Orsolyának (Ke-
resztes u. 4.) Gergő (képünkön), 
Nánássy Péternek és Kacziba 
Krisztinának (József a.u.6. 2/9.) 
Kristóf nevű gyermeke.

Elhunyt
Szarka Ferencné (Eszte T. u. 

3/A.), Dancsik László (Gyékényes 
köz 3.), Molnár Lászlóné, Dörmő 
Antalné (Rákóczi F. u. 69.),Szabó 
Józsefné (Kossuth L. u. 11-13.)

Családi 
események

Burgonya 120-150 Ft/kg, répa 150-200 
Ft/kg, gyökér 450-550 Ft/kg, zeller 200 
Ft/db, petrezselyem 80-100 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 100-120 Ft/db, fe-
hér paprika 1200 Ft/kg, paradicsom 
550-900 Ft/kg, póré hagyma 100 Ft/csm, 
vöröshagyma 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, jég-
csapretek 100 Ft/db, fekete retek 150-
280 Ft/kg, sörretek 300 Ft/cs, piros retek 
150-200 Ft/cs, lilahagyma 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, manda-
rin 350-390 Ft/kg, narancs 250-350 Ft/
kg, banán 300-400 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
Igazán kirobbanó formában érzed most magad. Több olyan dolog sikerül-
het, amitől eddig rettegtél.
BIKA
Feladataiddal jól haladsz a következő napokban, és még arra is maradhat 
időd, hogy kicsit a saját ügyeidben is tevékenykedj.
IKREK
Valamelyik munkatársad különös figyelmet tanúsít irántad – nem té-
vedsz, ha vonzalomnak hiszed a dolgot.
RÁK
Most hajlamos leszel arra, hogy túlságosan zsarnokian lépj fel másokkal 
szemben. A családtagjaid persze rosszul viselik a követelőzésed.
OROSZLÁN
Végre visszatért az önbizalmad, hiszel a képességeidben. Ez persze rög-
tön meg is látszik rajtad. Akik eddig észre sem vették, most felfigyelhet-
nek rád.

SZŰZ
A bolygók állása most vitákat, nézeteltéréseket generálhat, olyasmit vághatsz a 
másik fejéhez, amit nem is gondolsz komolyan.
MÉRLEG
Most többen is legyeskednek körülötted. Ám vigyázz, korántsem biztos, hogy 
a legimponálóbb jelölt lesz a megfelelő! Adj esélyt annak is, aki elsőre nem 
kelti fel az érdeklődésed!
SKORPIÓ
Minden diplomáciai érzékedre szükséged lesz, ha el szeretnél érni valamit! 
Nem csak a nehéz feladatokkal kell bajlódnod, arra is figyelned kell, mit be-
szélnek a kollégáid a hátad mögött!
NYILAS
Egy fontos terveddel kapcsolatban jelentős előrelépést tehetsz, és a szív-
ügyekben is kedvező fejleményeket hoz ez a hét.
BAK
Türelmetlenebb leszel az átlagosnál, a kapkodás miatt pedig becsúszhat né-
hány hiba is. Hogy leplezd a bizonytalanságod, kissé kötekedővé válsz.
VÍZÖNTŐ
Megszorításokat kell tenned annak érdekében, hogy a pénzügyi mérlegeden 
kicsit javíthass!
HALAK
Szedd össze magad egy kicsit! Ha nem lustálkodod el ezt az időszakot, jelentős 
haladást érhetsz el a munkában!

Február 10-16.

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 13-20. Eszes Gyógyszertár (Szentes, Klauzál u. 6.) hét-
főtől-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 8-12 óráig vasárnap és ünnepnapokon zárva. Ké-
szenléti 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 20-26.
Hétfő: Almaleves

A menü: Pásztor tarhonya
B menü: Gombás halfilé, rizibizi
C menü: Sertésborda burgonyás 

köntösben, rizibizi
Kedd: Lebbencsleves

A menü: Stefánia vagdalt
B menü: Sajtos sült csirkemell, 

karfiolpüré
C menü: Sertésszelet sok magvas 

bundában, karfiolpüré
Szerda: Zellerkrém leves, 

levesgyöngy
A menü: Paprikás sertés szelet, 

petrezselymes burgonya
B menü: Csirkecomb becsinált, 

tészta köret
C menü: Görög rántott csirkemell, 

petrezselymes burgonya
Csütörtök: Daragaluska leves

A menü: Mexikói sertéstokány, 
párolt barna rizs

B menü: Sült csirkecomb, 
vegyes gyümölcsmártás

C menü: Párizsi csirkecomb, 
zöldséges barna rizs

Péntek: Tárkonyos csirkeragu
A menü: Sonkás rakott tészta

B menü: Grenadin mars
C menü: Rántott csirkeszárny, 

tejfölös karfiol
Szombat: Csurgatott tésztaleves 
A menü: Marhapörkölt, galuska köret

Vasárnap: Meggyleves
A menü: Cigánypecsenye, 
hagymás tört 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
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Labádi Lajos

A képeken látható szentesi vá-
rosháza azon középület, amely-
nek létesítését a legelsők között 
határozták el elődeink, különbö-
ző okok miatt mégis szinte utol-
jára valósult meg. A városi tanács 
már 1834-ben szükségesnek tar-
totta volna a meglévő városháza 
kibővítését, de sürgősebb ügyek 
miatt nem került rá sor. Szentes 
1848-ban elnyerte a rendezett 
tanácsú városi jogállást. A kibő-
vült közigazgatási feladatok el-
látása érdekében megfogalma-
zódott az igény egy új, központi 
fekvésű városháza építése iránt, 
de anyagiak hiányában a meg-
valósítás elmaradt. Az abszolu-
tizmus éveiben a helyzet tovább 
romlott; a városi hatóságok bé-
relt helyiségekbe kényszerültek. 
1858-ban ismételten határozat 
született egy új városháza építé-
séről, amelynek vázlatterveit Ybl 
Miklós nagyhírű pesti építész ké-
szítette el. A kivitelezés a zava-
ros politikai viszonyok miatt el-
maradt. 

Az elkövetkező évtizedekben 
számos elképzelés született, de 
valamennyi meghiúsult. Végre a 
városi közgyűlés 1906. szeptem-
ber 24-én újabb határozatot ho-
zott a városháza építéséről, s a 
szükséges teendők ellátására dr. 
Mátéffy Ferenc polgármester el-
nöklete alatt 16 tagú Építési Bi-
zottságot alakított. 1907. január 
10-én országos pályázatot hir-
dettek, amelyben általános elv-
ként hangsúlyozták, hogy: „A 
város nem kíván valami cifrán dí-
szített, drága fenntartással járó 
épületet, hanem egy olyan szo-

lid, nyugodt homlokzati kikép-
zésű városházát, mely menten 
minden pazar külső díszítéstől, 
már komoly külsejével is kifeje-
zésre juttatja az épület jellegét”. 
38 pályázótól 47 építési terv ér-
kezett. Az I. díjat többségi sza-
vazattal Bohn Alajos aradi szü-
letésű építésznek ítélték, akit 
egyben felkértek az építési mun-
kálatok irányítására. 

A kivitelezési tervek 1907 
szeptemberére elkészültek, no-

vember elejére pedig befutottak 
a szakipari munkákkal kapcso-
latos árajánlatok is. A legfonto-
sabb munkákat szentesi mes-
terek nyerték el. Az építkezés 
azonban nem kezdődhetett 
meg, mivel a benyújtott fölleb-
bezések miatt az ügy a Belügy-
minisztériumba került elbírálás-
ra. A felsőbb jóváhagyás 1910 
júniusában érkezett meg, így kö-
zel 3 évi aktatologatás után au-
gusztus közepén kezdetét ve-

hette az építkezés. Bohn Alajos 
kiváló szervezőkészségére utal, 
hogy alig egy évvel később, 
1911 szeptemberében a városi 
hivatalok beköltözhettek új ott-
honukba.  

Amint a képeken is látható, az 
impozáns építmény alaprajzá-
nak elrendezése a Kossuth téri 
és Erzsébet téri vonalak teljes 
beépítésével két főszárnyat tün-
tet fel, melyek közül az Erzsébet 
téri főszárnyra merőlegesen két 
mellékszárny helyezkedik el. A 
késői barokk stílusjegyeket hor-
dozó épület két, összesen 135 
méter hosszú, manzárdtetős 
homlokzatát egy kerek, 37 mé-
ter magas saroktorony kapcsol-
ja össze, ovális ablakokkal, osz-
lopokkal kiképzett főbejárattal. 
Főlépcsőháza elágazó, hajlott 
ívű, míg a tágas hivatali helyisé-
gek a célnak megfelelő egysze-
rű, modern stílusban épültek. A 
közgyűlési nagyterem elkülönül 
a forgalmas hivatali helyiségek-
től, az épület főtéri homlokzatán 
mellékfeljárattal és a közgyűlé-
si terembe vezető külön lépcső-
házzal. A 2076 négyzetméternyi 
(29 338 légköbméter) beépített 
terület 92 helyiségre tagolódott, 
helyet biztosítva valamennyi hi-
vatal számára.   

A sok évtizedig nélkülözött új 
városháza ünnepélyes átadására 
1912. május 27-én került sor. A 
felső kép az átadással közel egy 
időben készült (1914 körül); míg 
az alsó képet Tofán Sándor készí-
tette a közelmúltban. A felvéte-
lek az új városháza Kossuth téri 
homlokzatát ábrázolják.

Szentes város arculata régen és ma (24.)

Nehézkesen készült el a városi közigazgatás új otthona

Városi könyvtár
Február 13-án, 14 órakor Vig Balázs 

és Kollár Árpád író olvasó-találkozója 
lesz a Gyermekkönyvtárban.

Február 13-án, 18 órai kezdettel ta-
lálkozó Vig Balázs íróval a városi könyv-
tárban

Február 14-én, kedden 18 órakor  a 
filmklubban a Kislány a küszöbön című 
színes német filmet vetítik. 

Koszta József Múzeum
Február 16-án 16.30 órai kezdet-

tel a Dél-alföldi pásztorok a 20-21.szá-
zadban című időszaki kiállítás megnyi-
tója lesz. A kiállítást megnyitja dr. Bede 

Ádám régész. Közreműködik Nagy Gá-
bor néprajzkutató.

Kávézó, a Belvárosi Favá-
gókhoz

Február 17-én, 21 órakor a Pom- 
Pom zenekar felnőtteknek szóló kon-
certje.

Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság

A házasság hete programsorozat ke-
retében február 14-én, kedden 18 óra-

kor: Házasságunk résztvevői címmel 
tart előadást Gál Lajos lelkipásztor. 
Helyszín: Művelődési és Ifjúsági Ház

Február 20-án, hétfőn 18 órakor az 
Értékek átadása címmel tart előadást 
dr. Papp Miklós görög-katolikus áldo-
zópap, főiskolai docens. Helyszín: Mű-
velődési és Ifjúsági Ház.

Eperjes
Február 11-én, 14 órától Farsangi 

Kavalkád a Veres Péter Faluházban. Szí-

nes programokkal farsangi fánkkal és 
teával várják az érdeklődőket.

Tokácsli Galéria
Február 25-ig tekinthető meg He-

inz-Jürgen Rückert képzőművész kiál-
lítása.

A Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület

Február 18-án, 15 órakor a Petőfi 
utca 1. szám alatt található Szentes 
Házba látogatnak el. 

A program során bemutatják   a 
Szentesről és a városunkba érkező más 
településekről érkező érdeklődők szá-
mára városunk új turisztikai központját.

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
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Múlt heti megfejtésünk: Az élet olyan, 
mint egy szüntelen jelmezbál. Folyton ru-
hát, arcot, maszkot cserélünk.

Nyertesünk Benedek Henrik. Nyeremé-
nye egy páros belépő a Zene-Világ-Ze-
ne koncertsorozat februári előadására, 
Herczku Ágnes és Nikola Parov koncertjé-
re. Ezen a héten a Szentesi Őze Lajos Mozi 
páros belépőjét sorsoljuk ki. Megfejtései-
ket küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth tér 
5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesielet@
gmail.com internetes címre. 

Vízszintes: 1. Mihail Litvak neves orosz 
pszichológustól idézünk (folytatás a vízszin-
tes 30. és függőleges 38. számú sorokban). 
13. Ady Endre írói álneve. 14. Pajtási, segí-
tő. 15. Idegen Pál. 16. Gabonaféle. 18. An-
gol méret. 19. Taposó, gázoló. 20. Talján. 22. 
Érdeke – párosban. 23. Belül riogat! 24. Nél-
külözés. 26. Nemzeti Alaptanterv névbetűi. 

28. Nimród fele. 30. Az idézet második ré-
sze. 36. Végtelen kedv! 37. Európa Kupa. 38. 
Gödrös, völgyes. 39. Asztácium vegyjele. 40. 
Renoméban van! 41. Jegyzetelgette. 44. Ne-
ves fővárosi kávéház az 1900-as évek elején. 
45. Páros élősor! 47. Napszak. 48. Páratlanul 
vétlen! 49. Visszafelé: II. Lajos király halálá-
val emlegetett patak a Dunántúlon. 50. Rés, 
nyílás. 53. Római ezerkettő. 54. Habzsol, 
eszik. 56. Újpesti sportklub. 57. Ültetés. 59. 
A szerelem istene a görög mitológiában. 61. 
Kihímez. 63. Shakespeare királya. 65. Hosz-
szú lándzsás szálfegyver. 67. Fordítva lakáj. 
68. Névelővel: patás háziállat. 69. Üreg, ko-
torék. 70. Megbillenő.72. Mely személyek?

Függőleges: 1. Kerti növény a legmele-
gebb évszakunkból. 2. Határtalan vidre! 3. 
Ügyeletesé. 4. Seb egynemű hangzói. 5. …
ol – nyalakodik. 6. Óvna, védene. 7. Páro-
san kirázza! 8. Világűrt. 9. Téli sporteszköz. 

10. Középen szépítő! 11. Bécsi focicsapat. 
12. Amerikáner. 17. Névelővel: méz jelzője 
lehet. 19. Ruhát (száradni) rakosgat. 21. Né-
met ügynökség. 25. Éneket egynemű hang-
zói. 27. Amely személyt. 29. Arra a helyre 
tapos. 30. Keoma-belső! 31. Egykori gyári 
munkaközösség névbetűi. 32. Y.O.E. 33. Er-
bium vegyjele. 34. Iskola diáknyelven. 35. 
Ásvány a konyhában. 36. Kiütés jele. 37. 
Egyiptomi és svéd gépkocsik jelzése. 38. Az 
idézet harmadik sora. 42. Visszavágó. 43. Kis-
testvér becézve. 46. Drótkötélpálya. 47. El-
árusító. 48. Vas megyei település a Kősze-
gi-hegység lábánál. 51. Vegyjele: U. 52. 
Visszhangzik. 53. Német motormárka. 55. 
Visszafelé: tűzkő. 58. Tehát – latinul. 60. Du-
nántúli folyó. 62. Pózna. 64. Páratlan elírás! 
66. Oscar-díjas amerikai színésznő kereszt-
neve (Basinger). 68. Juttat. 70. Bizmut vegy-
jele. 71. Indíték.

Beküldendő a vízszintes 1. és 30, vala-
mint a függőleges 38. számú sorok meg-
fejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Menü február 13-17.
Hétfő – Tarhonyaleves,

A menü: Zöldborsó főzelék, 
csirke nuggets

B menü: Barbecue sertés kockák, 
párolt zöldbab, tészta köret

Kedd – Francia hagymaleves,
A menü: Roston harcsa, burgonyapüré

B menü: Pulykamell roston, 
sajtmártás, zöldséges rizs

Szerda
A menü: Húsleves,

Gombamártás, főtt hússzelet, 
tészta köret

B menü: Csontleves,
Rántott sertésszelet, burgonyapüré, 

uborkasaláta
Csütörtök – Vegyes gyümölcsleves

A menü: Borsos tokány, tört burgonya
B menü: Rakott kelkáposzta

Péntek – Tárkonyos sertésragu leves
A menü: Rizsfelfújt

B menü: Csirkemell roston, 
pirított burgonya, grill zöldség

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

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
február 13-17.

Hétfő
A menü: Tojásos leves,
Milánói sertésborda
B menü:  Francia hagymaleves,
Rántott sajt, kukoricás rizs, tartár
Napi desszert:  Vaníliakrémes palacsinta
Kedd
A menü: Szárazbab leves füstölt ízekkel,
Krumplipaprikás debrecenivel
B menü: Joghurtos krumplileves
Grill csirkecomb, sült burgonya
Napi desszert:  Gyümölcs rizs
Szerda
A menü: Tarhonya leves,
Gombával-sajttal töltött karaj, rizibizi
B menü: Csirkegulyás,

Rakott sajtos spagetti
Napi desszert:  Meggyes- 
mákos palacsinta

Csütörtök
A menü: Gölödin leves,

Csikós tokány, tészta
B menü: Meleg gyümölcsleves,
Csirkemell szezámos bundában
Napi desszert:  Gesztenyepüré
Péntek
A menü: Csángógulyás,
Mustáros flekken, sült burgonya
B menü: Grízgaluska leves, Grassalkovich 
töltött palacsinta, zöldséges rizs
Napi desszert:  Képviselőfánk

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

Eseménydús hétvégén van 
túl a Szentesi Kosárlabda Klub 
számos csapata. Felnőtt férfi 
gárdánk a megyei bajnokság-
ban két mérkőzésen van túl, 
akárcsak az U13-as lányok, de 
az U11-es bajnokságban sze-
replő két csapatunk is pályára 
lépett a hétvégén.

Február harmadikán a Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nokban lépett pályára a Szen-
tesi KK felnőtt férfi csapata. Az 
első hazai mérkőzésükön a sze-
gedi Miami Vice Házmester csa-
patát fogadták. Végig irányítva, 
magabiztos győzelemmel zárták 
a mérkőzést. Gyors ellentáma-
dások, összeszedett játék, jó vé-
dekezés jellemezte a csapatot a 
hazai mérkőzésen, melyet végül 

96-36 arányban nyerték Aleksan-
dar Preskar tanítványai. A hétvé-
ge másik mérkőzésén a vásárhe-
lyi Bodrogi Bau csapata fogadta 
a szentesieket. A főleg fiatalokra 
épülő csapat 8 pontos vereséget 
szenvedett. – A sérülések és be-
tegségek következtében kiálló 
csapatunkból mindkét alkalom-
mal 3-4 játékos hiányzott. Mind-
két mérkőzésen főleg fiatalabb, 
utánpótlás játékosaink próbál-
hatták ki magukat, hogy tapasz-
talatot szerezzenek a felnőtt baj-
nokságban is – mondták el az 
egyesület részéről.

Szentesi KK – Miami Vice 96:36 
(22:4, 33:14, 25:9, 16:9). Pont-
szerzők: Vujadinovic (3), Vejino-
vic (10), Gergely (9), Marossy (6), 
Gajic (21) Mácsai (11), Kútvölgyi 
(6), Drávai (18), Halász (6), Me-
gyeri (6)

Bodrogi Bau – Szentesi KK 
63:55 (15:15, 15:16, 15:19, 18:5) 
Pontszerzők: Vujadinovic (5), Ve-
jinovic (8), Marossy (7), Gajic (14), 
Halász (9), Gergely (8), Gémes (2), 
Kútvölgyi (2).

Az U13-as lány csapat eseté-
ben egy még épülő, összeszo-
kó fázisban lévő gárdáról beszél-
hetünk. Ahogy a Szentesi KK-nál 
fogalmaztak, attól függetlenül, 
hogy három különböző város-
ban edzenek, a lányok igazi csa-
pattá váltak, és új játékosok sze-
rezték meg első pontjaikat a 
mérkőzéseken. A fiatal hölgyek 
a hétvégén Szegedre látogattak, 
ahol Karczagi SE, valamint a Sze-
ged KE B csapata ellen léptek pá-
lyára.

Szentesi KK – Karcagi SE 12:110 
Szeged KE „B” – Szentesi KK 

109:9
A hétvégén a Szentesi KK és 

a Szentesi KK2 U11-es csapata 
is lejátszotta soros mérkőzése-
it. Vujadinovic Vladimir tanítvá-
nyai a Szegedi Szedeák, valamint 
a Szarvas csapata ellen mérkőz-
tek. – Az első meccs végig szoros 
volt, pár „tapasztaltabb” játékos 
mellett a kezdők is jól mutatkoz-
tak be az első meccsükön. A vé-
gére sikerült elérnünk az 5 pon-

tos előnyt, amennyivel nyertünk 
is. A második meccsen már job-
ban játszott mindenki és telje-
sítették a feladatokat a táma-
dásban és védekezésben is, így 
sikerült nyernünk sokkal köny-
nyebben. A gyerekek nagyon 
örültek a győzelmeknek. Összes-
ségében gratulálok minden játé-
kosomnak a teljesítményéhez – 
nyilatkozta az edző.

Szedeák – Szentesi KK2 24:29 
(10-6,4-12,6-4-4-7)

Szentesi KK2 - Ricsilla Szarvas 
33:17 (12-2,11-7,9-6,1-2)

Az U11-esek másik mérkőzé-
séről Laczkó Róbert edző nyilat-
kozta az alábbiakat – Kitűnően 
szerepelt a „kis” csapat mind két 
meccsen. Ma Romhányi és Dur-
kó vitte a hátán a csapatot, de 
mindenkit meg kell, hogy dicsér-
jek, remekül játszottak, különö-
sen a védekezésben, rengeteg 
labdát tudtunk szerezni. A má-
sodik mérkőzés kicsit nehezen 
indult, talán elfáradtunk picit 
az első meccsen. Viszont meg-
ráztuk magunkat és fölényesen 
tudtunk nyerni.

HSA Bombázók – Szentesi KK 
36:49

Szentesi KK – Szeged KE Pingvi-
nek 61:32

Hering Viktor

Az OSC-től szenvedett ve-
reséget a Metalcom Szente-
si VK férfi vízilabda együttese 
a bajnokság alapszakaszának 
záró fordulójában. A mieink-
re kemény ütközetek várnak 
az alsóházban, ahol az UVSE, 
a Tatabánya, a Honvéd és a Ka-
posvár lesz az ellenfél. A baj-
nokság március 4-én folytató-
dik. 

17-7-re kapott ki a minden te-
kintetben jobban teljesítő OSC 
otthonában a Szentes, a mieink 
mostantól kezdve a középsza-
kasz küzdelmeire koncentrál-
hatnak. – Első számú centerünk, 
Vörös Viktor eltiltása még élet-
ben volt ezen a találkozón, ám 
meglepetésre három gólt sze-
reztünk ebből a pozícióból – 
kezdte értékelését Pellei Csaba 
vezetőedző. – Reális volt a ha-

zaiak ilyen arányú győzelme, je-
lenleg ekkora a különbség a két 
együttes között, nyilván egé-
szen más céljai vannak a két gár-
dának. A középszakaszban a cé-
lunk, hogy riválisainktól minél 
több pontot gyűjtsünk be, hogy 
még kedvezőbb pozícióból foly-
tathassuk a bajnokság hátralévő 
szakaszát.

A középszakasz mérkőzései 
az alsóházban március 4-én kez-
dődnek, a mieink idegenben 
játszanak majd a Kaposvár el-
len. A csapatok az alapszakasz-
ban gyűjtött pontjaikat maguk-
kal hozzák, innen folytatódik a 
bajnokság. A Metalcom a Ka-
posvár mellett a Honvéddal, a 
Tatabányával és az UVSE együt-
tesével is megmérkőzik majd, 

két-két alkalommal. Ezeken a ta-
lálkozókon már bevethető lesz a 
két új igazolás, Szalai és az orosz 
Visnyjikov, illetve Vörös Vik-
tor is harcba küldhető lesz már 

a fontos ütközetekben. A ter-
vek szerint az együttes a rövid 
szünetben a fővárosban vagy a 
BVSC-vel vagy pedig a Vasassal 
vesz részt kétkapus edzéseken. 

Kosárlabda-hétvége

Bemutatkozhat az orosz légiós

ARANY ITALHÁZ
Vállaljuk rendezvények italválasztékának teljes körű beszerzését, kiszállítását.

• Balatonfelvidéki és csongrádi tájborok. • Minőségi borok díszcimkés üvegben. 
• Sörök széles választékban, kedvező áron.• Folyamatosan bővülő italválaszték.

Szentes, Arany János u. 14.
(a Pedró Konyhája mellett)

Nyitva: hétfő-szombat 7-18, vasárnap: 7-12-ig.

Arany Ászok 175 Ft+üveg
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Hering Viktor

Dunaújvárosban szenvedett 
vereséget a Hungerit Szente-
si VK női vízilabda-csapata a 
bajnokság legutóbbi forduló-
jában. A mieink szerdán a BV-
SC-vel mérkőznek idegenben, 
szombaton 17 órától pedig a 
listavezető UVSE lesz az ellen-
fél.

19-8-ra kapott ki a Dunaújvá-

rostól a Szentes az elmúlt szom-
baton. Az utóbbi esztendőkben 
ennél jóval szorosabb mérkőzé-
seket vívott egymás ellen a két 
gárda, azok az idők azonban el-
múltak, most fiatal csapat pallér-
ozódik a Kurca partján. A meccs 
már az első negyedben elúszott, 
a hazaiak 6-1-re nyerték ezt a já-
tékrészt, a harmadik negyedet 
ugyanennyire, így nem is volt 

kérdéses a dunaújvárosi siker. 
A második és a negyedik nyolc 
perc egészen vállalhatóra sike-
rült, 4-4 illetve 3-2 volt ezen ne-
gyedek végeredménye. – Csapa-
tunk legnagyobb részét ifjúsági 
és serdülő korú játékosok alkot-
ták – mondta Tóth Gyula veze-
tőedző. – Tapasztalatszerzésre, 
rutinszerzésre jó volt ez a ta-
lálkozó, ráadásul lőttünk nyolc 
gólt, ami egy Dunaújváros ellen 
nem rossz teljesítmény. Úgy ér-
zem, jó úton járunk a csapatépí-
tésben, van olyan fiatal vízilab-
dázónk, akinek a teljesítményén 
határozottan pozitívan érződik, 
hogy a felnőttek mezőnyében is 
szerepelhet. 

A folytatás sem ígérkezik köny-
nyűnek, hiszen a BVSC ellen ide-
genben, a bajnoki címre legin-
kább esélyes UVSE ellen pedig 
hazai környezetben kellene ma-
radandót alkotni. A két találko-
zó között, csütörtökön, ráadá-
sul be kellett pótolni az elmaradt 
Honvéd elleni bajnokit is. A vá-

logatott gerincét adó fővárosi-
ak elleni találkozó szombaton, 
17 órakor kezdődik. Jövő szer-
dára is marad egy érdekes ösz-
szecsapás, aznap, 19 órától a 
Szeged lesz a mieink ellenfele, 
szintén a sportuszodában. Apro-
pó sportuszoda. Hiába bíztatják 
a gépjárművel érkező szurkoló-
kat arra, hogy a szűk, teniszpálya 
melletti parkolók helyett hasz-
nálják a liget túloldalán lévő par-
kolókat, a sportuszoda bejárata 
sportrendezvények alkalmával 
rendszeresen zárva van, így aki 
be szeretne jutni a mérkőzések-
re, úszóversenyre, majd ki szeret-
ne jönni onnan, azoknak – ha a 
kalandpark felöli oldalon parkol-
nak le gépjárművükkel – bizony 
kisebb sétát kell megtenniük. 
Ami rendben is lenne – ha nem 
lenne egy megépített bejárat 
közvetlenül a sportuszodai rész-
hez, amit nyilvánvalóan azzal a 
céllal találtak ki, hogy a sporte-
seményekre itt történjen a ki- és 
belépés.

BVSC, Honvéd,UVSE, Szeged – ők következnek

Sebők Tamás

A február 5-i játéknap ered-
ményei:

Mosómedvék – Hungerit I. 
(D) 0–4; Zöld Kópé – Fábián U19 
(D) ELMARADT; Sörszívók – Kis-
pályások (C) 2–1; Red Roosters 
– B28 Design Stúdió (C) 0–3; 
Fehér Arany – ABC (D) 5–1; Kon-
taset Kft. – Hungerit II. (C) 3 – 1; 
Foci 2000 – Belvárosi Favágók 
(S) ELMARADT; Favorit – László 
Tábor (A) 1–1; Old Tigers – Vod-
kanarancs (C) 1–1; Loki – Old 
Boys Center Söröző (S) 0–3; Next 
Group – László Tábor (A) 2–1; 
5+1 – Mező Trógerek (B) 3–0; 
Dzsúz – Sereghajtók SE (B) EL-
MARADT; Next group – Kispad 

Legjobbjai (A) 3–3; Szerelemhajó 
– Polyák Trans Kft. (A) 3–1; Bun-
dás Liba – Autocheck Center (B) 
1–4;

A játéknapon az „A” csoport 
ünnepélyes eredményhirdeté-
sére is sor került. A nyolcas cso-
port első helyén a Polyák Trans 
Kft. csapata végzett (képünkön). 
A csoport gólkirálya Paczuk Pál 
(Kurcamenti Hódítók) lett, a leg-
jobb kapus címet a Next Group 
hálóőre Boros Norbert vihette 
haza, még a legtechnikásabb já-
tékosnak Huszka Milán (Szere-
lemhajó) választották.

Következő fordulót 2017. feb-
ruár 12-én, vasárnap rendezik 
meg!

Hungerit KupaIn Memoriam Kiss Ottó
A szentesi vízisport hű szolgálója

Február 6-án, 88 éves korában el-
hunyt Kiss Ottó, a szentesi vízilabda 
legendája. Negyvenöt éven keresz-
tül szolgálta a sportot, munkájával 
számos emlékezetes sikerhez járult 
hozzá. 

Két gyermeke és egyik unokája is 
ezt a sportágat űzte. Ottó fia a Mag-
yar Vízilabda Szövetség főtitkára, 
később ügyvezető igazgatója volt. 
Gábor fia jelenleg diplomata, koráb-

ban a Szentes illetve a Ferencváros első osztályú csapatát is 
erősítette. Játékos-pályafutását Hollandiában fejezte be. 

Kiss Ottó középiskolás tanulmányait a Horváth Mihály 
Gimnáziumban végezte, majd az Állami Kereskedelmi 
Főiskolán szerzett oklevelet. Sportban végzett tekintélyes 
munkája hatvan éve, 1957-ben kezdődött a Szentesi Kinizs-
inél, majd három évet követően a Szentesi Vízműt segítette 
három évtizeden keresztül. Legnagyobb sikerét 1980-ban érte 
el a csapatával, amikor megnyerték a Magyar Népköztársaság 
Kupát, és a nemzetközi vizeken is helyt álltak. Számtalan egyéb 
elismerés mellett 1997-ben kormányzati kitüntetéssel ismer-
ték el munkáját. Később a Szentesi Vízisport Klub technikai, 
valamint sportvezetője volt. Egyéb feladatai mellett úszóedzői 
teendőket is vállalt egészen 2002-ig. Felelősségteljesen, 
elkötelezetten végezte munkáját, és mindig volt egy kedves 
szava minden sportolóhoz. Az utóbbi időszakot a fővárosban 
töltötte, de azért sűrűn hazalátogatott. Utoljára az uszoda né-
vadó ünnepségén találkozhattak vele a vízi sport hívei.

Búcsúztatóját február 18-án 11 órakor tartják a Kálvária 
temető nagy ravatalozójában.
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Február 4-én és 5-én az ország legjobb táncosai mérettették 
meg magukat Szigetszentmiklóson a Táncsport Magyar Baj-
nokságon. A Szilver TSE számos párosa magyar bajnoki címet 
nyert, többen szép eredményekkel térhettek haza. 

A verseny első napján az alábbi dobogós helyezések születtek:
Junior I. Tíztánc - 1.: Papp Ádám István - Gál Dalma (képünkön), Ju-

nior II. Latin 1.: Urbán István - Urbán Lilla Andrea, 2.: Kohon Patrik - Kiss 
Luca. Ifjúsági Standard - 3.: Mészáros Bence Levente - Balanescu Liliá-
na. Felnőtt Standard 1.: Anikeev Nikita - Farkas Bettina, 2.: Fodor Nor-
bert Csanád - Vaszi Réka Beáta. Standard Mix A Liga Formációs Tán-
cok 1. hely Szilver TSE.

A verseny második napján is számos páros dobogóra állhatott. 
Amatőr Standard Kűr 2.: Balga Kristóf János - Molnár Renáta. Gyer-
mek Standard 3.: Kosztolányi Elek - Bottyán Boglárka. Junior I. Stan-
dard 1.: Papp Ádám István - Gál Dalma. Junior I. Latin 2.: Papp Ádám 
István - Gál Dalma. Junior II. Tíztánc 1.: Urbán István - Urbán Lilla And-
rea, 3.: Kohon Patrik - Kiss Luca

A bajnoki sorozat február 18-19-én, szintén Szigetszentmiklóson 
folytatódik.

Szilver TSE sikerek

Hering Viktor

December óta készül a tava-
szi szezonkezdetre a Maximus 
SE dobócsapata. A verseny-
zőkre február 25-én vár az első 
erőpróba, a csapat Szombat-
helyre utazik a Téli Dobóbaj-
nokságra.

Öt nap kivételével végigdol-
gozták a december hónapot a 
Maximus SE versenyzői, és janu-
árban sem volt megállás: az atlé-
ták komoly feladatokra készül-
nek ebben az esztendőben. A 
csapat tagjai közül Seres András a 
tatai edzőtáborban a magyar vá-
logatott kerettel készült kétszer 
tíz napot, míg Váradi Krisztina 
az olimpiai bronzérmes Márton 
Anitával edzett együtt Szege-
den. A két kiválósággal kapcso-
latos hír, hogy mindkét szente-
si sportoló meghívást kapott a 
felnőtt válogatott keretbe, ahol 
a hazánk legjobbjaival készül-
hetnek majd együtt, kiváló szak-
emberek irányításával. Krisztina 
mellett Csordás Cintia is Szege-
den készül, míg Nánai Lilla és Ko-
csis Alexandra Neményi Béla irá-
nyításával Hódmezővásárhelyen 
tréningezik. A Maximus SE ver-
senyzői február 25-án két napos 

versenyre utaznak Szombathely-
re, ahol a Téli Dobóbajnokságon 
szerepelnek majd, és ahonnan 
a szakvezetés reményei szerint 
érmekkel térnek haza. A szom-
bathelyi viadal azért is roppant 
fontos verseny, mert egyben vá-
logató is a Las Palmas-on meg-
rendezésre kerülő dobó Európa 
Kupára, ahol szerencsés esetben 
akár két szentesi atléta is részt 
vehetne.

A Maximus SE edzői, Benkő 
István, Benkő Márta és Neményi 
Béla a legkisebb korosztállyal is 
rendszeresen foglalkoznak, hi-
szen a Klauzál iskolából hatvan 
gyermek vesz részt hetente há-
romszor atlétika órákon, míg 
szakkör keretein belül – a negye-
dik, ötödik osztályos tanulók-
kal kiegészülve – heti két alka-
lommal sajátíthatják el a sportág 
alapjait.

Február közepén komoly be-
jelentésre készül az egyesület, 
Benkő István, a Maximus SE elnö-
ke erről egyelőre annyit árult el 
lapunknak, hogy egy többszörös 
magyar bajnok atlétát igazolnak 
Szentesre, aki szakágában jelen-
leg a legjobbnak számít itthon. 
Kíváncsian várjuk a részleteket.

Dobóbajnokságra 
készülnek az atléták

Rozgonyi Ádám

A Hanák Kolos Turistagye-
sület által szervezett Téli Mát-
ra az egyik legnépszerűbb tel-
jesítménytúra az év kezdetén. 
A január végi megmérettetés-
re több szentesi versenyző is 
vállalkozott. A felnőtt női me-
zőnyben Dósai-Molnár Szilvia 
(képünkön) az előkelő máso-
dik helyen végzett. 

A négy, különböző hosszúsá-
gú – S, M, L és XL  – táv útvona-

la a Központi-Mátrában vezetett, 
90-95%-ban erdei utakon. A leg-
rövidebben 18,7, míg a leghosz-
szabb távon 40,5 kilométert kel-
lett megtenniük az indulóknak, 
akik a mátrafüredi Mátra Szak-
képző Iskolától startoltak, majd 
ugyanide értek vissza. – Egy ko-
moly túrarendezvényt szervez-
tek meg Mátrafüred térségében, 
3200 versenyző részvételével. 

Normál körülmények között egy 
viszonylag könnyedén teljesít-
hető túra lett volna. Extrémi-
tását a 40 centiméteres porhó, 
az alatta lévő jég, az abba bele-
fagyott kövek, és a közel 3000 
méter szintkülönbség adta. Ne-
héz volt a pálya, egyetlen nyom 
volt végig. Aki nagyon sietett 
– mint mi, akik futva teljesítet-
tük a túrát – szűz hóban kellett 
mennie. A térdig érő porhó, és 
felmászni a Kékesre, feladta a 
leckét.  Lent, a 600 méter alatti 
területeken sűrű köd és mínusz 
10 fok, Galyatetőn, illetve a Ké-
kes csúcsán 0, illetve +1 fok, és 
szikrázó napsütés volt – mond-
ta el lapunknak Lőrincz Gábor, 
aki szerint önmagában a szlo-
vák Magas-Tátra hósapkáinak 
fenséges látványa minden erő-
feszítést megért. A Honvéd Rá-
kóczi SE elnöke hozzátette, sport- 
egyesületük részéről 25 katona 
vágott neki a kalandnak, s ezen 
felül még további 13 szentesi tú-
rázó. Jól fel kellett öltözniük, tú-
rabakancs, vastag, meleg ruha is 

az alapfelszerelés részét képez-
ték, a síbottal együtt. A katonák 
felé elvárás volt, hogy futva, ko-
cogva teljesítsék a távot, amely 
a téli alapozó edzés után a fizi-
kai erőnléti állapot felmérését 
is szolgálta. Kiemelte, a felnőtt 
női mezőnyben Dósai-Molnár 
Szilvia triatlonista 4 óra 22 perc 
alatt abszolválta a 25,2 kilomé-
teres M teljesítménytúrát, meg-
szerezve ezzel az abszolút má-
sodik helyet. – Minden évben 
kiemelik a legfiatalabb, legidő-
sebb és leggyorsabb verseny-
zőket. Ebből a szempontból el-
hoztunk egy-két, a felkészülés 
szempontjából jó eredményt – 
fűzte hozzá. Elismerőleg szólt a 
túra rendezéséről, hogy az indu-
lókat meleg teával kínáltak, és 
még befutócsomagot is kaptak. 
Vásárhelyről, de még Szegedről 
sem érkeztek kiugróan sokan az 
erőpróbára. Lőrincz Gábor sze-
rint ez fémjelzi azt, hogy Szentes 
sportváros, és érdekli az embe-
reket többek között ez a teljesít-
ménytúra is.

Teljesítménytúra a Mátrában
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lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel 
szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla 
XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési 
kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról 
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Szentes, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: (06 63) 410 994
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