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Tájékozottnak lenni jó!

„Ez egy olyan hivatás, ahol mindig a maximumot kell 
kihoznod magadból” – interjú Nagy Norbert pincérrel 
és Bottyán György szakáccsal 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Meg vannak számlálva a tél 
utolsó napjai. Jövő hét szom-
baton vidámság és jókedv köl-
tözik a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokba és a városba. 
Első alkalommal rendezik meg 
a megújult télbúcsúztató kar-
nevált, vagyis az I. Interaktív 
Gyermek Expó és Maszkabált. 

A karnevál alapgondolata 

ugyanaz marad. A délelőtt most 
is a kicsiké, a délutáni progra-
mok között pedig idén is helyet 
kapnak a már megszokott, a far-
sangi forgataghoz kapcsolódó 
események, mint a felvonulás, a 
tűzgyújtás vagy az esti koncert. 
– A farsang a megújulás része-
sévé vált. Azokat az alapértéke-
ket azonban, amelyeket közel 
két évtizede a magáénak tudhat, 
meg kívántuk őrizni – mondta 

Szirbik Imre polgármester. A ren-
dezvény vidám hangulatát már 
szerdán, a városi sportcsarnok-
ban tartott sajtótájékoztatón is 
megidézték a Mátéffy utcai ovi-
sok verses-táncos összeállításuk-
kal. Jelmezesekből idén sem lesz 
hiány, hiszen előbb a kicsik, majd 
a nagyok farsangi mulatságának 
ad helyet a sportcsarnok. Emel-
lett családok is jelezték, hogy szí-
vesen maskarába bújnának, így 
ők is részesei lesznek a jelmezes 
forgatagnak. Koncertekből sem 
lesz hiány, hiszen délelőtt a Pom-
Pom Együttes, este a Zenével a 
Rákos Gyermekekért Alapítvány 
és Freddie lép színpadra. Közkí-
vánatra napközben újra zakatol 
majd a városnéző kisvonat. Az 
expón 20 standdal képviseltetik  
magukat az intézmények, vállal-
kozások, amelyek attrakciókkal 
várják az érdeklődőket. A Tallián 
Optika élő szobrot „állíttat”, ame-
lyet adományokkal, régi szem-
üveggel, mesekönyvvel, társas-
játékkal lehet mozgásra bírni. 
A gyűjtés karitatív célt szolgál, 
amellyel a rászorulókat támogat-
ják. A játékokat kárpátaljai isko-
láknak és óvodáknak szeretnék 

eljuttatni. – Az ajándékokért cse-
rébe kupont adunk, amit a stand-
nál mesemaszkra válthatnak be a 
gyerekek – mondta el lapunk-
nak Szamosfalvi Bernadett diplo-
más optometrista, hozzátéve, aki 
a szoborral készült fotót az opti-
ka közösségi oldalára is feltölti, 
további meglepetésekre számít-
hat. Az egyéni jelmezesekről ké-
szült fotók felkerülnek a város Fa-
cebook oldalára, a legtöbb lájkot 
begyűjtő fotóval családi pihe-
nést lehet nyerni. Az üdülőköz-
pont és a Szentesi Vendégsze-
retet Egyesület közös kiállítást 
szervez, mini vízivilágot varázsol 
a gyerekeknek, amellett hogy já-
tékos térképpel is készül, árulta 
el Márton Mária. A karnevál fő- 
szponzora a Toyota Kovács lesz. 
A szalon marketingigazgatója, 
Magyar Márk kiemelte, már má-
sodik alkalommal támogatják a 
karnevált, cégük fontosnak tart-
ja a gyermekprogramok meg-
valósításának segítését. A gaz-
dag gasztronómiai kínálat között 
megtalálható lesz a derekegyhá-
zi palacsinta – amelyet jótékony 
céllal árusítanak –, és a szentesi 
fánk is.

Karneválra fel!

Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Vereb László a Szentes Tele-
víziót üzemeltető DIGART-M 
Kft. új vezetője. Egy szerethe-
tő, szórakoztató, dinamikus, 
friss, szellemileg megújult csa-
tornát szeretne – árulta el la-
punknak, amelynek terveiről, 
elképzeléseiről nyilatkozott.

Bár a vállalkozó Csongrádon 
él, de Szentes mindig is közel állt 
a szívéhez, munkája is ide köti. 
A média új területet jelent szá-
mára, vállalkozóként építészet-
tel foglalkozott, és teszi ezt a mai 
napig. Mint elmondta, a televízi-
óval céljai vannak, meg szeretne 
valósítani valamit.   A helyi médi-
umban lát perspektívát, de job-
ban szeretné csinálni. Olyan vál-
toztatásokat eszközöl majd, ami 
közelebb viszi az emberekhez a 
tévét. – Úgy szeretném átalakí-
tani a televíziót, hogy nézhető, 
szerethető legyen, de megma-
radjon a szentesi emberek szol-
gálatában – mondta. Olyan új 
célokat tűzött ki, mint az adás-
körzet bővítése, a műsoridő nö-
velése. Egy színesebb, szóra-
koztatóbb csatornát képzel el. 

– Arculatváltás lesz. Megújul-
nak a szignálok, a stúdióberen-
dezés is és a műsorok is. A jövő 
majd eldönti, ez mennyire tud 
megvalósulni. Hiszek abban, 
hogy működni fog – tette hoz-
zá. Vereb László elmondta, fiata-
lítani szeretné a stábot, s azt az 
ütemet, amit a televízió koráb-
ban produkált, fel szeretné pör-
getni. A tévé szórakoztató jelle-
ge mellett ugyanúgy közli majd 
a legfontosabb híreket. Az új ve-
zető lapunknak elárulta, a jelen-
legi dolgozók mellett új fiatal, 
kollégáknak is lehetőséget sze-
retne adni. Úgy véli, ha normá-
lis műsorrend, megfelelő bére-
zéssel párosul, lesz új munkaerő 
is. – Nagyon sok ember szerel-
mes a televíziózásba. Az ittlévő 
kollégák szinte magukénak érzik 
a Szentes TV-t. Nekik nem bün-
tetés, hogy be kell jönni szom-
baton, vagy péntek este ki kell 
menni egy interjúra. Szeretik csi-
nálni, természetesen ezt hono-
rálni fogom – jelentette ki Ve-

reb László. A helyi televízió egyik 
meghatározó eleme a testüle-
ti ülések közvetítése, amelyeket 
ezután is nyomon követhetnek 
a nézők, tudtuk meg. – Szen-
tes lakosságának látnia kell a ta-
nácskozásokat. Igénylik a város-
atyák véleményeit – fűzte hozzá. 
Összességében egy dinamikus, 
friss, átlátható, szellemileg meg-
újult csatornát szeretne a médi-
umot üzemeltető kft. vezetője. 

A név egyelőre nem változik, de 
a város címerét használni kíván-
ják. Vereb László azt is elmondta, 
hogy a szóráskörzetben lévő te-
lepüléseket ezután is bemutat-
ják, de a centrumot a Kurca-parti 
város jelenti. A televízió műsorai 
Szentes, Csongrád, Mindszent, 
Kunszentmárton és a kistérsé-
gek községeiben láthatók. Vétel-
körzetében 100 ezer embernek 
ad naponta új műsort. Az adás 
online is nézhető, így a világon 
bárhonnan nyomon követhető, 
mi történik szeretett városunk-
ban és térségében.

Megújul a Szentes TV
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Majzik Attila

Nagy változások előtt a 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház, egy év alatt kö-
zel két milliárd forint támo-
gatáshoz jut az intézmény. A 
forrásoknak köszönhetően 
megvalósuló tervekről, be-
ruházásokról sajtótájékozta-
tó keretében tájékoztatták az 
érdeklődőket, az ott elhang-
zottak közül az egyik legfon-
tosabb, hogy az országban 
egyedülálló módon kizárólag 
termálvízzel fűtik majd a kór-
házat.

A kormány 2016-os kórházi 
konszolidációjának köszönhe-
tően nyílik meg a lehetőség az 
elmúlt évtizedek legnagyobb 
mértékű energetikai beruházá-
sára. A kórházban ekkora volu-
menű és az intézmény ilyen jel-
legű költségeinek csökkentését 
célzó beruházás az utóbbi 30 
évben nem történt, a korábban 
ilyen címen megvalósult fej-
lesztések sem igazán az energia 
megtakarítást szolgálták, hang-
zott el a sajtótájékoztatón.

A most megvalósuló beruhá-
zásoknak teret adó kormányzati 
támogatások hátteréről Farkas 
Sándor, a térség országgyűlé-
si képviselője adott tájékozta-
tást, aki elmondta, az elmúlt 
időszakban rendkívül sokat tett 
a magyar kormányzat az egész-
ségügyi ellátás, az egészség-
ügyben dolgozók és az egész-
ségügyi fejlesztések terén.

Farkas Sándor kiemelte, az in-
tézmények adósságállománya 
folyamatosan hátráltatta a kór-
házak működését, nyomasztot-
ták az egészségügyi rendszert. 
Ezt felismerve a magyar kor-
mány 45 milliárd forintot külö-
nített el adósságrendezésre, en-
nek köszönhetően a Dr. Bugyi 
István Kórház adóssága is „el-
tűnt” 2017. január elsejével. – Ez 
egy óriási lehetőség a kórház-
nak, mivel ez az adósságteher 
tovább nem nyomja az intéz-
ményt, nincs adóssága a szen-
tesi kórháznak – hangsúlyozta 
Farkas Sándor. A jövővel kap-
csolatban a képviselő elmond-
ta, két olyan, jelenleg részben 
már futó projekt van, ami hoz-
zájárul a kórház stabilitásához, 
ezek egyike a tavalyi eszközfej-
lesztés, a másik pedig egy 112 
millió forintos, több részből álló 
projekt.

A kórházak támogatásának 
főbb elveit Dr. Szabó Garbai Dé-
nes, a fenntartó Állami Egész-

ségügyi Ellátó Központ helyet-
tes főigazgatója ismertette. 
Ebből kiderült, hogy azok az 
intézmények kaptak nagyobb 
összeget, akik térségi vagy in-
tézményi együttműködésben, 
konzorciális megoldásokban 
gondolkodva dolgoztak ki költ-
séghatékonyabb megoldásokat 
és így nyújtották be pályáza-
tukat. Az ÁEEK főigazgató-he-
lyettese kiemelte, országos ösz-
szehasonlításban jelentős a 
dél-alföldi régiónak megítélt tá-
mogatás.

– Minden olyan racionalizá-
lással és ésszerű megtakarítás-
sal járó intézkedést támogató 
pályázatot igyekeztünk a pá-
lyázati körbe bevonzani, ami a 
jövő szempontjából potenciális 
lehetőséget biztosít az egész-
ségügyi ágazatnak egy jobb kö-
rülmények között történő fel-
adatellátáshoz – hangsúlyozta 
dr. Szabó Garbai Dénes.

A részletekről dr. Kalmár Mi-
hály, a Dr. Bugyi István Kórház 
főigazgatója számolt be. Ösz-
szességében 1 830 555 516 Ft 
támogatást kapott a szentesi in-
tézmény, ebből 1,5 milliárdot a 
kormánytól, 201 milliót az Euró-
pai Uniótól, 77 milliót pedig az 
Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
ponttól.

Az intézményvezető kiemel-
te, hogy az utóbbi harminc év-
ben nem volt ilyen volumenű, 
a kórház energetikai költsé-
gét csökkentő beruházás, mely 
érintette a kazánház átalakítá-
sát, termálvíz kitermelést és el-
osztását, az SBO fűtés átalakí-
tását. Ennek köszönhetően, a 
gázfűtést – július elejétől az or-
szágban egyedüli kórházként- 
termálvíz fűtésre váltjuk ki. Az 
átalakítások  mintegy 61 mil-
lió forint megtakarítást ered-
ményez az intézménynek, me-
lyek AEEK, európai uniós és vis 
maior támogatással valósul-
hatnak meg. Kiszervezés alatt 
van a mosoda, mely kialakítása 
a Békés Megyei Központi Kór-
ház Gyulai tagkórházában ke-
rül kialakításra. A régió 5 kórhá-
zát, Hódmezővásárhely-Makó, 
Orosháza, Deszk és a Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kórhá-
zat érinti. E átszervezéssel mint-
egy 23 millió forint megtakarí-
tást várhatunk.

A főigazgató a tervek között 
az orvos- és nővérszálló belső 
felújítása és az energetikai rend-
szerek megújítása mellett emlí-
tette, hogy továbbra is tervezik 
a kórház aktív ellátását biztosító 
gyógyító részlegeit áthelyezni 
a Kurca nyugati oldalára, vala-
mint a sürgősségi tömb korsze-
rűsítése továbbra is napirenden 

van. A tervezett műtéti- és inva-
zív tömb olyan körülményeket 
biztosítana, amely versenyké-
pes a régió kórházaival, vala-
mint javuló munkakörülménye-
ket biztosítana a dolgozóknak, 
legelsősorban pedig a betegek 
olyan körülmények között tud-
nának gyógyulni, mint a szom-
szédos kórházakban.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert bőséges és friss a húspult 
kínálata.”
 – Lakatos Ilona

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Energiatakarékos üzemmódra vált
a szentesi kórház
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Majzik Attila

Február 23-án ülésezik a 
képviselő-testület, a napi-
rendi pontok közül az egyik 
legfontosabb a 2017-es évet 
érintő költségvetési rendelet 
előkészítése és elfogadása, de 
tárgyalják az ifjúsági koncep-
ciót is.

Kevesebb számú, de annál 
hangsúlyosabb előterjesztés-
sel foglalkozik következő soros 
ülésén a szentesi képviselő-tes-
tület. Az előkészített napirendi 
pontokról dr. Sztantics Csaba tá-
jékoztatta lapunkat, a jegyzőtől 
megtudtuk, az ezévi költségve-
tés és az ifjúsági koncepció a két 
leginkább izgalmasnak ígérkező 
téma, de szó lesz a városi kitün-
tető díjakról is.

– Mivel a képviselő-testület az 
adható díszpolgári címek szá-

mát túllépte, ezért ebben az év-
ben nem választ új díszpolgárt, 
viszont a Szentes Városért emlé-
kérmek odaítélésére sor kerül. A 
javaslatok megérkeztek, az elő-
készítő bizottság javaslatot tesz 
a képviselők felé, erről zárt ülé-
sen dönt a testület – mondta el 
dr. Sztantics Csaba.

Valószínűleg Szentes költség-
vetése foglalkoztat legtöbbün-
ket, ezt szintén következő tes-
tületi ülésén tárgyalja a város. A 
jegyző lapunknak elmondta, a 
2017-es költségvetés elfogadá-
sához előbb még a 2016-os költ-
ségvetés módosítására is sort 
kell keríteni, mert akadnak olyan 
tételek, olyan pénzmozgások az 
új év elején is, amik befolyásol-
ják az előző évi költségvetést.

Dr. Sztantics Csaba szót ej-
tett az ifjúsági koncepcióról is: – 
Ez határozza meg a városban az 

ifjúság irányába tett intézkedé-
seket. Az előkészítés során közel 
háromezer, 18 és 30 év közötti 
fiataltól visszaérkezett kérdőívet 
dolgoztak fel. Nagyon érdekes 
és tanulságos, hogy a fiatalja-
ink hogyan tekintenek bizonyos 
dolgokra, mit látnának szívesen 
a szabadidejük eltöltésére – fo-
galmazott Szentes jegyzője.

A február 23-i ülésen a Rákó-
czi utcai régi szeméttelep he-

lyén létrehozandó szabadidő-
park ügyét is tárgyalja a testület. 
Arról is szó esik majd, hogy idén, 
illetve a következő évben mi-
lyen tervei vannak a közössé-
gi parkkal a városnak. – Az a 
törekvés, hogy a fejlesztések 
olyan irányú változást hozzanak 
ezen a területen, hogy haszno-
san tudjuk ott eltölteni a szaba-
didőnket – mondta el dr. Sztan-
tics Csaba.

Kevés, de hangsúlyos napirendi pontot tárgyalnak

Halupa Eszter

– Régen azt mondták, hogy 
a gazda szeme hizlalja a jó-
szágot. Én azt vallom, hogy 
a legmagasabb műszerezett-
ség mellett is a szakember sze-
me, jelenléte kötelező ahhoz, 
hogy teljesítményt tudjunk el-
érni. A kertésznek a növények 
között kell lenni – vallja dr. Csi-
kai Miklós, az Árpád-Agrár Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, Az Év 
Agrárembere 2016 elismerés 
tulajdonosa.

– Az alkotót az alkotása ajánl-
ja. Ha végig gondolja az elmúlt 50 
évet, akkor hogyan tekint vissza 
erre az időszakra, és arra, amit fel-
épített?

– A díjátadón is kérdezték tő-
lem, hogy ha újra kezdhetném, 
akkor is a kertész pályát választa-
nám-e. Erre is az volt a válaszom, 
hogy eredetileg én nem kertész-
nek készültem, de azt, hogy így 

alakult, nem bánom. Mindig egy 
kínai mondás jut az eszembe: Ha 
boldog akarsz lenni, ültess fát, le-
gyél kertész. Minden nehézségé-
vel, ezzel a szép és gyötrelmes 
szakmával meg kell birkóznunk, 
de ez örömteli kihívást jelent. 

– 2014 óta adják ezt az elisme-
rést, 11 kategóriában hirdettek 
nyertest. Az esemény pedig egy 
magas színvonalú gálaműsorral 
zárult. Mit jelentett a 2016-os év 
Agrár Embere elismerést átvenni? 

– Bevallom őszintén, engem is 
meglepett, amikor az esemény 
főszervezője felhívott telefonon, 
hogy jelöltek ezen a rangos ese-
ményen, és kérdezte, hogy vál-
lalom-e a megmérettetést, hi-
szen az egyik cég engem jelölt. 
Azt mondják, ha valaki felveszi 
a kolompot, akkor azt rázni kell. 
Így vállaltam. December elején 
kaptam egy értesítést, miszerint 
a Kertészet kategóriában az első 
három közé jutottam, és feltét-

lenül jelenjek meg a februári gá-
laműsoron. A Kertészet kategóri-
ában győztesként mondták ki a 
nevem, majd a nyertesek kihir-
detését követően, élőben indult 
egy szavazás, az Év Agrár Embere 
címre, a 11 győztes közül. A zsű-
rinek 15 másodperce volt arra, 
hogy szavazzon egy személyre, 
akit a legalkalmasabbnak tart. 
Este 11 óra volt, amikor ered-
ményt hirdettek, és nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, ami-
kor engem szólítottak. Rengeteg 
szakmabeli kollégát, partnert és 
támogatót fedeztem fel a sorok 
között, egy kellemes meglepe-
tésként ért ez az est. 

– Ennek a hiánypótló díjnak az 
egyik célja, hogy kiemelje az ag-
rárium értékeit a társadalom előtt. 
Pár év alatt pedig presztízs ese-
ménnyé nőtte ki magát. Ezt hogy 
látja?

– Nem gondoltam, hogy ek-
kora sajtóérdeklődés övezi a ren-
dezvényt, és kifejezetten örülök 
neki, hiszen a fő cél, hogy az ag-

ráriumot és az itt végzett mun-
kát a legszélesebb körben, a ku-
tatástól a gyakorlatig mutassák 
be a nagyérdeműnek. Ezáltal ta-
lán több empátia övezi a szak-
mánkat, hiszem ma már lassan 
szitokszó, ha valaki a mezőgaz-
daságban szeretne elhelyezked-
ni. A „ha nem tanulsz fiam, me-
hetsz kapálni” típusú mondatok, 
remélem, hogy feledésbe merül-
nek, hiszen más irányt vett ez az 
ágazat. A kertészettől az erdésze-
tig, a növényeken át az állatte-
nyésztésig végtelenül fontos te-
rület, amely az utóbbi időben el 
lett hanyagolva, pedig ez is érték-
teremtő tevékenység. 

Az Árpád-Agrár Zrt. társadal-
mi szerepvállalása jelentős Szen-
tesen, a legkiemelkedőbb, hogy 
évente kétszer, aratás, illetve ka-
rácsony előtt szerveznek véra-
dást dolgozóiknak. Véradóbarát 
munkahely kitüntetés tulajdo-
nosa, kiemelkedő véradó szerve-
ző tevékenységéért és a véradók 
megbecsüléséért.

Dr. Csikai Miklós az Év Agrárembere 2016 fődíjasa

Dr. Csikai Miklós kertészmérnöki oklevelét 1966-ban szerezte Budapesten, majd 
Hollandiában dolgozott egy éven át. 1968-tól Csongrád megyében él és dolgozik a 
legjelentősebb termálvízfűtéses üvegház és fólia alatti zöldséghajtatást végző üze-
mekben. 1976-82 között a Kertészeti Egyetemen Budapesten, illetve a Zöldségter-
mesztési Kutatóintézetben Kecskeméten szaktanácsadóként dolgozott. 1983-tól a 
Szentesi Korai Zöldségtermesztési Rendszer vezetője volt, 1990-től Magyarország 
legnagyobb zöldséghajtató üzemének, a szentesi Árpád Szövetkezetnek választott 
elnöke, 1999-től - a szövetkezet részvénytársasággá alakulásától - az Árpád-Agrár 
Zrt. elnök-vezérigazgatója. A Kertészeti Egyetemen szakmérnöki diplomát 1977-
ben, kertészettudományi doktori címet 1984-ben szerzett, 1987-ben címzetes egye-
temi docensi, 2004-ben címzetes főiskolai tanár címet kapott.

Csongrád megye Alkotói díjának, az Újhelyi Imre és a Gábor Dénes díj tulajdono-
sa, a Kecskeméti Főiskola, a Szegedi Tudományegyetem Állattenyésztési Főiskolai 
Kar, Szentes város és a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára. 2008-ban megkap-
ta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést.
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Rozgonyi Ádám

Véget értek a költségvetési 
egyeztető tárgyalások. Antal 
Balázs Tibor (képünkön) bízik 
abban, hogy a képviselő-tes-
tület elfogadja a város 2017-
es költségvetését. A helyi Fi-
desz-frakció vezetője szerint a 
büdzsé tartalmazza azokat az 
elemeket, amelyek a legfon-
tosabbak a város intézményei 
és gazdasági társaságai műkö-
dőképességének szempontjá-
ból.

A 2017-es költségvetésről már 
egyeztettek a városatyák, ame-
lyet a jövő csütörtöki soros tes-
tületi ülésen tárgyalnak. Antal 
Balázs Tibor szerint konszenzu-
son alapuló büdzsé készült. – 
Úgy gondolom, a költségvetés 
tartalmazza azokat az elemeket, 
amelyek a legfontosabbak, hogy 
a város intézményei és gazda-

sági társaságai működőképesek 
maradjanak – mondta. Bízik ab-
ban, hogy a képviselő-testület 
többséggel elfogadja a költség-
vetést. Hozzátette, jelentősebb 
fejlesztéseket szeretne látni a vá-
rosban, amelyek a lakosoknak is 
szembetűnőek. – Emellett na-
gyon fontos volt számunkra a 
hivatali dolgozók béremelése, 
amely 10 éve nem történt meg 
– tért ki a kényes témára. Felele-
venítette, a grémium tavaly tár-
gyalt az önkormányzati hivatal 
működéséről. Egy kérdőíves fel-
mérést végeztek, amelyben a vá-
ros lakossága a hivatal munkájá-
ról nyilatkozhatott. Az emberek 
többsége úgy ítélte meg, a vá-
rosvezetés jól végzi a munkáját. 
– Egy kijelentést tettem a bizott-
sági ülésen, hogy nemcsak er-
kölcsileg kell elismerni a dolgo-
zókat, hanem anyagilag is meg 
kell becsülni. A frakció nevében 

azt javasoltam, hogy minden 
egyes hivatali dolgozó kapjon 
20 százalékos bérkiegészítést. 
Azt gondolom, ez részünkről is 
egy köszönet, amely anyagi el-
ismerésben is megnyilvánul – 
fogalmazott. Az önkormányza-
ti képviselő arra is kitért, hogy 
több költségvetési szervnél és 
óvodánál is jelentős problémák 
tapasztalhatók. Ezek megoldá-
sára több éven keresztül semmi-
lyen lépés nem történt. Tavaly, a 
Városfejlesztési Bizottság elnö-
keként felméréseket végeztetett 
az épületek állapotáról. Két óvo-
da részleges felújításához juttat-
nak anyagi támogatást. – Ez is a 
dolgozók munkájának elismeré-
se. Minél biztonságosabb, jobb 
körülményeket szeretnénk biz-
tosítani, hiszen a gyermekeinkre 
vigyáznak az óvodákban – emel-
te ki Antal Balázs Tibor.

Halupa Eszter, Sebők Tamás

Február 14-én tartotta kö-
telező éves gyűlését a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
szentesi csoportja, melyen a 
vezető értékelte a tavalyi évet 
és néhány idei tervet is meg-
osztott lapunk olvasóival.

Tevékeny, dolgos évet zárt a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat szentesi csoportja. Bozóné 
Ágoston Mária vezető szerint, 
a korábbi években kevesebb fi-
gyelmet kapott a szervezet. A 
2016-os rendezvényeik viszont 
jól tükrözik, hogy milyen fon-
tos feladatot látnak el, melyek 
példázták létjogosultságukat, 
munkájuk elengedhetetlensé-
gét. 

A civil szervezet az önkor-
mányzat éves szintű támoga-
tásából, és a városvezetők kép-
viselői keretéből származó 

felajánlásokból valósította meg 
tevékenységét. Ez eltér a koráb-
bi évektől, ugyanis sokáig ön-

kéntes felajánlásokból tartotta 
fenn magát a csoport. Kezde-
ményezéseik között szerepelt 

számos ruha- és ételosztási ak-
ció, de a saját szervezésű egész-
ségnap is igen népszerű volt. 

Bozóné Ágoston Mária la-
punknak elmondta, hogy a 
csoport 2017-ben is szeretné 
folytatni azokat a tevékenysé-
geket, melyeket 2016-ban el-
kezdtek. Hozzátette, hogy sze-
retne jó kapcsolatot kialakítani 
az egyházi keretek között kari-
tatív tevékenységet végzőkkel, 
diákokkal, de a környező tele-
pülésekkel ápolt viszonyuk erő-
sítését is célként tűzte ki erre az 
évre a vezető. Mindezek mel-
lett csapatépítő jelleggel ismét 
szerveznek közös nyári szalon-
nasütést a csoport tagjainak, az 
önkénteseikkel együtt. 

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat szentesi csoportja kiváló 
kapcsolatot ápol számos szen-
tesi egészségügyi és szociális 
intézménnyel, ahonnan folya-

matosan érkeznek megkeresé-
sek segítségnyújtással kapcso-
latosan. Bozóné Ágoston Mária 
úgy véli, hogy az önkéntesek a 
csoport egyik alappillérei, hi-
szen ők azok, akik idejüket nem 
sajnálva tevékenykednek a szer-
vezetnél. A nap 24 órájában szá-
míthatnak a segítségükre akár 
a Málta-ház falain belül, akár 
az utcán, akár lakóközösség-
ben. Munkájukat ellenszolgál-
tatás nélkül precízen, odaadás-
sal végzik. 

– Mi ad erőt a mindennapok-
ban a csoport tagjainak, milyen 
visszajelzésekből tudtok meríteni?

– Egyik különleges alkalom 
volt, amikor a Máltai Egészség-
napon a Látássérültek Délalföldi 
Egyesülete csatlakozott rendez-
vényünkhöz és lelkesen, köny-
nyedén kapcsolódtak be a tevé-
kenységekbe, ami megható volt 
a legtöbbünk számára. Minde-
zek visszajelzésként is szolgál-
nak nekünk, hogy eredményes, 
amit csinálunk, és szükség van 
ránk.

Tevékeny évet zártak a Máltások

Konszenzuson alapuló költségvetés születhet

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.



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. február 17.

Darók József

Megható és vidám pillana-
tok követték egymást a HSZC 
Pollák Antal Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája sza-
lagavatóján. A végzős diákok 
sokoldalúságát több ízben is 
megtapsolhatta a közönség: 
két osztálytáncuk és az isko-
lai videójuk is osztatlan sikert 
aratott, de néhányan zenész-
ként is bemutatkoztak.

Az első olyan speciális hely-
zetben lévő osztályok végzőseit 
búcsúztatták a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban, akik az 
érettségi mellé szakmát is sze-
reznek. A villamosipari, elektro-
nika szakos diákok az érettségi 
mellé szerezhető  villamos be-
rendezések összeszerelője, míg 
az informatika ágazat végzősei 
számítógép alkatrészek össze-
szerelője szakmával akár el is 
helyezkedhetnek. Ezeket az in-
formációkat Kovács Attilától, az 
intézmény igazgatójától tudtuk 
meg, aki az ünnepségen tartott 
beszédében kedves szavakkal 
idézte fel a két búcsúzó osztály 
emlékezetes pillanatait. A 12. A 
méltatásában többek között el-
mondta, 9-es korukban az is-

kola nagy büszkeségére meg-
nyerték a városi műveltségi 
vetélkedőt, majd a Pollák foci-
bajnokságot is. Három diák 4,9-
es átlagot produkált félévkor, 
de sok iskolai rekord is fűződik 
nevükhöz, ide tartozik az egy 
főre eső koffeinfogyasztás, de 
az a tanuló is ide jár, aki már 9. 
osztály év végén előrehozott 
érettségi vizsgát tett, s az is, aki 
a leghosszabb ideje koptatja a 
padokat. A „Kockák” országos 
versenyek dobogósai, mások 
zenész, megint mások kép-
zőművész tehetséggel vannak 
megáldva. Az igazán színes A 
osztály mellett nemigen marad 
el a B osztály közössége sem. 
Ők már nagyon készülnek az 
érettségire, pedig tulajdonkép-
pen már nem is kellene annyira. 
Legalábbis a statisztikai adatok 
szerint, amelyekkel az igazgató 
szolgált: 10-en informatikából, 
10-en idegen nyelvből már túl 
vannak az előrehozott érettsé-
gin. Ez az ún. kimaxolós osztály, 
akik mindig a maximumra töre-
kednek, legyen az munka vagy 
buli. Aktív, motiválható társa-
ság, jellemezte a diákokat Ko-
vács Attila.

Farkas Sándor országgyűlési 

képviselő levélben küldte gon-
dolatait a végzősöknek, Szirbik 
Imre polgármestertől pedig sze-
mélyesen hallhattak bátorító 
szavakat. 

Keringőt is láthattak a diákok 
családtagjai, barátai, Ujréti Gab-
riella és Szemerédi Endre által 
megkoreografálva. Hasonlóan a 
tánchoz állandó színfolt Kovács 
Attila igazgató ötletéből egy 
visszaemlékező videó, az Adj 
erőt és adj időt című a Republic 
dalra: Cipő érces hangjára kom-
ponálták ezúttal is a feledhetet-
len iskolai pillanatokat.

A pollákosok képzeletének 
nincs határa, ezt igazolták egy 
frappáns kisfilmben, ahogyan 
saját magukat látták iskolásként. 
A 12. A osztálytánca a fiútöbb-
ségű iskolában teljesen érthe-
tő, Keresd a nőt! címet viselte, 
s dolgozta fel ezt a problemati-
kát, Aranyi Erzsébet irányításával. 
A12. B táncát Schwarz Péter taní-
totta be, a diákok igazi retro han-
gulatot varázsoltak a színtérre.

Zenés műsorszámok színesí-
tették a programot, melyekben 
pollákos diákok is közreműköd-
tek: a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítvány koncertjén 
Bíró Máté és Halmai Viktor, az 
Ifjabb Kósa zenekarban pedig 
Forgó István.

Rozgonyi Ádám

Házasságunk résztvevői 
címmel tartott előadást Gál 
Lajos baptista lelkipásztor 
(képünkön) a Házasság Hete 
országos programsorozat ke-
retében az ifjúsági házban. 
Immáron nyolcadik alkalom-
mal látogatott a városba a 
Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság invitálásá-
ra. Olyan kérdéseket bon-
colgatott, amelyek egyszerre 
jelenthetnek útravalót a há-
zasoknak és a házasodni szán-
dékozóknak egyaránt.

A lelkipásztor érdekes párhu-
zammal indította előadását. A 
közönségtől azt kérdezte, kik a 
résztvevői egy futball mérkőzés-
nek. – A bíró, partjelzők, a né-
zők, játékosok – érkeztek sorban 
a válaszok. Mint ahogy egy foci-
meccsnek, úgy a házasságnak is 
vannak résztvevői – érzékeltet-
te a hasonlóságot Gál Lajos, aki 
arra világított rá, hogy egy jó és 
rossz frigynek is vannak követ-
kezményei. –  A házasulandó fi-
atalok, de a házasságban élők 
sem mindig gondolják át, hogy 

a viszonyuk egymással mennyire 
hűségesek, élnek szeretetteljes 
vagy mérgező légkörben kihat 
a gyerekekre, a tágabb családra, 
sőt a társadalomra is. A család, 
házasság meghatározza a gyüle-

kezet atmoszféráját is – fogalma-
zott a lelkipásztor, három cso-
portra osztva a résztvevők körét. 
Előadása során érzékletesen be-
mutatta, milyen nagy felelőssé-
get jelent házastársat választani, 
összekötni valakivel az életün-
ket. A párok nemcsak egymás 
iránt tartoznak felelősséggel, ha-
nem gyermekeikért, gyüleke-

zetükért és a társadalomért is. 
Abba is bele kell gondolni, hogy 
a most szép, vonzó nő édesany-
ja, a jóképű, izmos férfi édesapja 
lesz a születendő utódoknak. Ha 
a két fél szereti egymást, akkor 

jó hatást gyakorolnak a fiaikra, 
lányaikra. Egy rossz kapcsolatba 
a gyermekek belerokkanhatnak. 
Évtizedekről van szó. Gál Lajos 
saját tapasztalatait, élménye-
it osztotta meg a jelenlévőkkel. 
Feleségétől, Somogyi Mónikától 
11 gyermeke született. Lapunk-
nak mosolyogva jegyezte meg, 
hogy az ezzel kapcsolatos kérdé-

seket megelőzve el szokta mon-
dani: – Egy asszonytól vannak, és 
mind saját!

Egész életét meghatározza a 
családi környezet. – A hit által 
indultunk el ezen az úton. A mi 
Urunknak, Jézus Krisztusnak a 
megtartó kegyelmét tapasztal-
juk, anyagi, lelki területen egya-
ránt. Ez az alap, erre lehet épít-
kezni. Lehet rosszul és jól is. 
Hitünktől, képességeinktől tel-
hetően igyekszünk jól építeni 
erre a meglévő alapra – mond-
ta a Szeghalmi Baptista gyüleke-
zet lelkipásztora, aki ugyanakkor 
hozzátette, a házasság intézmé-
nye le van járatva. Elmesélte, 
egyszer egy gimnáziumban tar-
tott előadást. – Nagyokat kacag-
tunk, egy órát együtt töltöttünk. 
Egy következő találkozáskor, 
szűkebb osztályközösségben 
megkérdeztem, hogy ki szeret-
ne megházasodni. Egyetlen je-
lentkező akadt – osztotta meg a 
történetet. Úgy véli, most egy ki-
csit nehezebb a házasságot nép-
szerűsíteni. – Ami rajtunk áll, jó 
házasságban élőkön, szinte kö-
telességünk, hogy bátorítsunk 
erre másokat is, mert lehet ezt 
nagyon jól is csinálni. Szerintem 
csak így érdemes.

Tánc, zene, film a Pollák bálján

A házasság nem magánügy
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Palicska Irén

Gondolták volna, hogy a 
testsúly, a túl sok kávé, bizo-
nyos ételek, az alváshiány és 
akár az orgazmus is okozhat 
fejfájást? Bármily meglepő, ez 
utóbbi nem a nőknél, hanem a 
férfiaknál a gyakoribb. Ezen a 
héten a fejfájást kiváltó okok-
ról kérdeztük szakértőnket dr. 
Gyovai Gabriella szülész-nő-
gyógyászt. 

– A statisztikák szerint az em-
berek 30-40 százaléka szenved 
rendszeresen fejfájás miatt.  Kí-
sérhetik egyéb tünetek, mint a 
hányinger, szédülés, egyensú-
lyozási problémák, fáradtság, lá-
tás-zavarok. Természetesen van-

nak esetek, amikor sürgősen 
orvoshoz kell fordulni: nem rit-
ka, hogy valaki folyamatosan 
bekapkodja a fájdalomcsillapí-
tót, közben soha nem méri meg 
a vérnyomását, pedig a magas 
vérnyomás gyakran okoz fejfá-
jást, néha szédüléssel. Van olyan 
fejfájás, amivel azonnal men-
ni kell: ha tarkómerevséggel jár, 
ha fényérzékenységgel, vagy ha 
hirtelen, ütésszerű tarkótáji fej-
fájásról van szó – mondta a dok-
tornő.

– Elég gyakran látom, hogy a 
nők – biztos a férfiak is – kevés 
folyadékot isznak. Sajnos a fejfá-
jásra hamarabb veszünk be tab-
lettát, mint hogy a folyadékbe-
vitelre figyelnénk – folytatta a 
doktornő. Szomjúság csak akkor 
jelentkezik, amikor már 2%-os a 
folyadékvesztés. Ekkor már csök-
ken az agyi teljesítmény és a fej-
fájás is elindulhat: romlik a köz- 
érzet, a memória és fokozódik 
az ingerlékenység. Ha kiszárad a 
szánk, akkor már 3-5 százalékos 
a veszteség. Hányinger, álmos-
ság és türelmetlenség, egyre 
erősödő fejfájás a jellemző tü-
net. A légkondicionált irodában 
is sok folyadékra van szükség, fi-
zikai munka esetén még többre. 
Manapság elég  gyakori, hogy 

egy nőnek az összes reggeli-
je egy csésze kávé! Gyakran az 
alakjuk megőrzése miatt veszik 
fel ezt a szokást, pedig egész éj-
jel nem iszunk semmit és ennyi-
vel pótolni nem is logikus. Reg-
geli gyümölcslé, gyümölcstea, 
ásványvíz egész nap legyen a 
szemünk előtt – ezek az újítá-
sok sokat segítenek. Nem vé-
letlen mondom én ezt nőgyó-
gyászként: sokszor emlegetik, 
hogy a fogamzásgátló fokozza 
a trombózis kockázatát, pedig 
mindez elenyésző ahhoz képest, 
hogy ülő életmódot folytatunk, 
és állandóan ki vagyunk szárad-
va. Igazság szerint már a szom-
júságot se kellene megvárni. Azt 
sem árt tudni, hogy a folyadék-
pótlás az egyik legjobb kozmeti-
kum ráncok ellen.

Bizonyos ételek és italok is ki-
válthatnak fejfájást, például a 
vörösbor vagy egyes sajtok, de 
akár a vérnyomást is megemel-
hetik. A túl sok kávé fogyasztása 
is fejfájáshoz vezethet. Napon-
ta 2-3 kávénál ne igyunk töb-
bet, mert efölött már nem csak 
fejfájást, hanem ingervezeté-
si problémát is okozhat a szív-
ben. Mostanában azonban na-
gyon sok tudomány foglalkozik 
azzal, hogy vajon segít-e az agy-
nak az Alzheimer-kór megelő-
zésében, és egy enyhe pozitív 
hatást már most is sikerült iga-
zolni.  Vigyázni kell a koffein tar-
talmú fejfájás csillapítókkal is, 
hiszen ha túl sokat szedünk be 
belőle, az önmagában is gene-
rálja a görcsöket. 

A kevés mozgás is összefügg- 
het a fejfájással – folytatta a ki-
váltó okok felsorolását dr. Gyovai 
Gabriella. Amikor a számítógép 
előtt ülünk, folyamatosan kény-
szertartásban vannak a nyakiz- 
mok, amelyek egy idő után 
görcsbe állnak. Szükség len-
ne arra, hogy a tartásunkon ja-
vítsunk, valamint időközönként 
speciális számítógép előtti tor-
nát végezzünk.

– Az orgazmus és maga a 
szexuális élet is vezethet fejfájás-
hoz. Nem is olyan ritka eset, sőt 
a férfiaknál gyakoribb. A meg-
kérdezettek 30-35%-a számolt 
be az orgazmus utáni fejfájásról. 
Ez egy teljesen ártalmatlan do-
log, egy enyhe gyulladáscsök-
kentővel segíthetünk rajta. A 
fogamzásgátló szedése is össze-
függhet a fejfájással, mégpedig 
kétféle módon. Valaki a tablet-
ta szedésének idején tapasztal 
fejfájást, de ennél gyakoribb, ha 
a szünetet – a hormonmentes 
időszakot – nem bírja jól. Tehát 
az ösztrogén hiányos időszak-
ban fáj a feje. Ilyen esetekben 
menzesz naptárt szoktam kitöl-
tetni a pácienseimmel, hogy mi-
kor jelentkeznek a tünetek. Az 
a tapasztalat, hogy ha olyan fo-
gamzásgátlót írunk fel, ami a 
szünetet a legrövidebbre redu-
kálja, csökkenni szokott a fejfá-
jásos panaszok száma. 

Akikre még nagyon fontos 
odafigyelni, ők a peri-menopa-
uzában lévő nők – emeli ki szü-
lész-nőgyógyász. – Hol a rend-
szertelen vérzés, mellfeszülés, 
hol a fejfájás nehezíti meg az 
életüket. Valakinél a ciklus- tá-
mogatás, tehát a hormonpótlás-
nak egy formája nagyon sokat 
tud segíteni. Mostanában azt 
tapasztalom, hogy a fogamzás-
gátlókat is 50 éves korig próbál-
ják ki forgalomba hozatal előtt. 
Ugyanis ebben az időszakban 
is szeretnénk megfelelő gyógy-
szert adni azoknak a nőknek, 
akik viszonylag egészségesek, 
de sok panaszuk van a változó-
kor közeledtével. 

Tehát ki kell tapasztalni, hogy 
kinél mi indítja be a fejfájásos ro-
hamokat. Ha hirtelen erős a fej-
fájás, akkor azonnal, de az eny-
hébb visszatérő fejfájásokkal is 
előbb-utóbb mindenképpen 
keressünk fel neurológust, mert 
lehet, hogy egy komolyabb be-
tegség előhírnöke – magyarázta 
dr. Gyovai Gabriella.

Nőkről, nemcsak nőknek

A fejfájás lehetséges okai

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

Magánrendelés: kedden
és csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com
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Rozgonyi Ádám

Elhivatottság, türelem és 
nagyfokú emberszeretet – 
ezek a tulajdonságok nem 
hiányozhatnak azokból, akik 
a vendéglátóiparban dolgoz-
nak. Egy jókor elengedett mo-
soly vagy néhány kedves szó 
nemcsak az üzletbe betérő lá-
togatók, hanem a munkatár-
sak napját is megszépíthetik. 
Tudja ezt Nagy Norbert pin-
cér és Bottyán György szakács 
is. Mindketten úgy gondolják, 
szakmájukban mindig van le-
hetőség a megújulásra, ezért 
nagy figyelmet fordítanak az 
új ismeretek elsajátítására. 
Abban is egyetértenek, hogy 
napról napra a maximumot 
kell kihozni magukból. 

E heti Szentesi Hőseink már 
gyermekkorukban is tudták, 
hogy egyszer majd a vendéglá-
tásban fognak dolgozni. György 
a szakácsmesterség iránti érdek-
lődését szüleitől, nagyszüleitől 
kapta örökségül, akik gyakran 
megfordultak lakodalmakban, 
ahol pörköltet készítettek. Szülő-
helyén, Derekegyházán egy ét-
teremben dolgozott, majd több 
Kurca-parti vendéglátó egység-
ben is megfordult. Ezek után 
megállapodott a Pano Sport 
Pub mellett, ahol öt éve sza-
kács. Norbert sokat volt nagy-
mamája közelében sütés-főzés 
közben. Előbb cukrász szeretett 
volna lenni, majd lenyűgözték a 
koktélok, amelyekben nemcsak 

a színek, hanem az ízek is keve-
rednek. Innen szinte egyenes út 
vezetett a pincér szakmához. Kis 
megszakítással már három éve 
szolgál fel a helyi sportbárban, 
mert a számos belföldi mellett, 
külföldi munkatapasztalattal is 
rendelkezik. Egy több mint 150 
férőhelyes folyami hajón dolgo-
zott Franciaországban, a Rhô-

ne folyón. A vendéglátásban 
bírni kell a gyűrődést, a műszak 
reggel kezdődik, és késő estig 
is eltart. – Nekem már nem ak-
kora probléma, ha szombat, va-
sárnap dolgoznom kell. Szólok 
a szüleimnek, hogy a szabad-
napomon megyek el hozzájuk 
ebédre. Ez egy külön életmód. 
A sportolóékhoz tudnám hason-
lítani. Ha valaki úszik, vízilabdá-
zik vagy focizik, akkor a szabad- 

idejét azzal a tevékenység-
gel tölti, amivel foglalkozni sze-
ret – mesélte a felszolgáló. – Ez 
egy olyan hivatás, ahol mindig a 
maximumot kell kihoznod ma-
gadból. Itt nem 100, hanem 110 
százalékot kell teljesíteni – je-
gyezte meg György. Nagy figyel-
met fordítanak az új ismeretek 
elsajátítására.

– Rengeteg új dolog van, so-
kat kell olvasni, tanulni. Sok fő-
zési eljárás létezik. Van, hogy a 
tanulók is olyat kérdeznek, ami-
re éppen nem tudok választ adni 
– teszi hozzá a Pano szakácsa, 
aki munkatársaival együtt több 
fiatal pályáját is egyengeti. Nor-
bert a latte machioto-tól kezdve, 
az ízesített capuccinokon át, a 
Long Island Iced Tea koktélig sok 
italkülönlegességet elkészít. Az 

interneten is utánanéz az öntés-
technikának. Mint megtudtuk 
jól is főz, és szeretné megtanul-
ni a szakácsmesterség fortélyait. 
A napi sporthírekkel is tisztában 
van. – Reggel elolvasom a sport-
lapokat. Törzsvendégeink nagy 
része sportoló. Jó, hogy beszélni 
tudok velük arról, ki, mit játszott 
– mondta. Kollégáival szívesen 
kilátogatnak a helyi sportese-
ményekre, amellett, hogy időt 
fordítanak a közösségkovácsoló 
programokra is. Ezen alkalmak-
kor például bowlingozni men-
nek, de volt, hogy éjszakai focira 
is beneveztek. Ezekből lehetne 
több is, teszi hozzá. Elhivatottsá-
gukat, az egymás iránti érdeklő-
désüket jól példázza, hogy sza-
badnapjukon is betérnek éppen 
dolgozó társaikhoz egy jó kávé-
ra, italra. György úgy látja, szoros 
a kapcsolat kis közösségük tag-
jai között, akik idejük nagy részét 
együtt töltik a munkahelyen. S 
hogy mit szeretnek a legjobban 
a szakmájukban? Norbert azt, ha 
telt ház van, és pörögni kell. Így 
gyorsabban eltelik a nap. A pub 
szakácsa az ételek összeszállí-
tását és díszítését kedveli a leg-
jobban. Van is egy saját különle-
gessége, ami a brassói sportosan 
nevet viseli. Mindkettőjüket ked-
velik a vendégek. Az ebédelni já-
rók volt, hogy kávéval vagy pezs-
gővel kedveskedtek, és többször 
dicsérték már a mosolygós ki-
szolgálást is.

Vendéglátás szívvel-lélekkel

Hering Viktor

Két olyan járművezetőt iga-
zoltattak az elmúlt hét során 
a szentesi rendőrök, akik alko-
holt fogyasztottak, mielőtt gép-
járművükbe ültek volna. Érde-
mes megjegyezni, hogy az ittas 
sofőrökkel szemben a zéró to-
lerancia van érvényben, tehát 
mindenki kizárólag abban az 
esetben üljön volán mögé, ha 
egy csepp alkoholt sem fogyasz-
tott. Arról nem is beszélve, hogy 
az ittas sofőr vétlen járműveze-
tők, felnőttek és gyermekek éle-
tét is veszélyeztetheti. 

Február nyolcadikán, a nap-
pali órákban történt, hogy egy 
ismeretlen személy az egyik 

családi ház kerítésén keresztül 
bemászott az udvarra, és addig, 
amíg a társa a házigazda figyel-
mét elterelte, százezer forintot 
szedett össze a lakásból. A sér-
tett azonban meglepte a tolvajt, 
aki a helyszínről elmenekült, a 
rendőrök nyomon vannak a pá-
ros kézre kerítését illetően. 

Illetéktelenek jártak egy be-
rekháti fémátvevő telephelyen. 
A tolvajok villanymotorokat és 
alumínium hulladékokat loptak 
el 70 ezer forint értékben.

Tolvaj járt az egyik szente-
si nagyvállalat öltözőjében. A 
számzáras, kódos szekrények 
egyikét kinyitotta a tettes, majd 
onnan munkásbakancsot vitt 
magával hatezer forint értékben.

Százezret lopott 
a lakásból
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Palicska Irén

Hétfő, 9:47: Gergő alszik, én 
próbálok írni. Közeleg a leadási 
határidő, így össze kell kapnom 
magam. A fiam szerintem kidőlt 
a reggeli sok hisztitől és sírás-
tól, én meg magamba roskad-
va ütöm a billentyűzetet. Nem 
akarok megint rinyálni! De most 
számoljak be jópofa sztorikról? 
Mi történt a fodrásznál? Kará-
csony előtt ugyanis átestünk 
az első hajvágáson, vagy írjak 
a francia gyereknevelési mód-
szerről, mert most olvastam er-
ről egy könyvet. Az adott téma 
itt hever az orrom előtt, nem tu-
dok vele mit kezdeni, kétségbe 
esve keresem a megoldást. Szó-
val a történet 6:00-tól 9:47 idő-
rendben a következő: 

Ma is hat órakor ébresztett 
minket Gergő. Mostanában ke-
vesebbet alszik éjszaka, de ezt 
már tényleg nem fogom ecse-
telni hetente. Szokásos regge-
li tej, bilizés, majd jön az első le-
hetséges neuralgikus pont: az 
öltözés. Mikor milyen kedve van 
a fimnak, ahhoz mérten vagy jó-
kedvűen, vagy üvöltve kezdjük 
a napi rutint. Egy idő után meg-
nyugszik, én is próbálom olda-
ni a feszültséget, hiszen csak 
4-5 perces műveletről van szó. 

Egy-másfél óra játék, laza napin-
dítás, kis autók tologatása a ka-
napén, labdázás, olvasás. Gon-
doltam, készítek róla egy képet, 
milyen önfeledten, elmélyülten 
játszik, de ahogy előkerül a te-
lefon (mert ezzel fotózok) Gergő 
azonnal követelni kezdi, hogy 
nézzük meg benne a róla felvett 
videókat és fényképeket. Las-
san tiltólistára kerül a mobil és 
a táblagép is, mert a gyerek sza-
bályosan megőrül, ha meglátja, 
és őrjöng, ha elvesszük tőle. De 

ebben is engedek, csak ne hisz-
tizzen! Laza fél órás kép és vi-
deó nézegetés, amikor elfogy a 
türelmem, abbahagyjuk. Sírás, 
hiszti. 

Jöhet a reggeli. Legújabban 
a hűtőt szemelte ki magának és 
áll a hideg kamrában, biztos laj-
stromba veszi a lehetséges éle-
lemforrásokat. Ha becsukom a 
fridzsider ajtaját, és kitolonco-
lom a spájzból, újabb hiszti és 
sírás. 

Ha WC-re megyek, természe-
tesen 1 perc múlva megjelenik 
az ajtóban széles vigyorral, hi-
szen itt az újabb örömforrás: el-
éri a csapot, megnyitja és pan-
csol a hideg vízben. A folytatást 
már tudják. Konfliktuskerülő lé-
vén megpróbálom minimális-
ra csökkenteni a lehetséges üt-
közési pontok számát, de nem 
mindig sikerül. Nem számoltam, 
mennyi hiszti volt ma reggel a 
három és fél óra alatt, de időará-
nyosan sok. 

A sétáknál is arra megyünk, 
amerre Gergő akarja. Szó sze-
rint az orromnál fogva vezet a 

gyerek. Néha úgy érzem, telje-
sen palira vesz. Az esti fogmo-
sás újból necces, most már csak 
apának engedi meg, hogy meg-
sikálja a fogait. A férjemnek per-
sze több tekintélye van, ha ő azt 
mondja valamire, hogy nem, ak-
kor a fiunk egy mukk nélkül tu-
domásul veszi. 

Imádom a gyerekem. Hálát 
adok a sorsnak, az életnek, a jó 
Istennek, hogy ilyen későn meg-
ajándékozott bennünket egy 
emberpalántával. De sokszor 
elgondolkozom azon, hogy én 
vagyok a legmegfelelőbb anya 
Gergő számára? Nem igaz, hogy 
nem tudok megbirkózni a fel-
adattal, a gyerekneveléssel. Teg-
nap a férjem azt mondta, hogy 
jó anya vagyok. Nem nagyon 
jó, csak szimplán jó. Már ez is 
eredmény! Azt mondják, hogy 
a gyerek tükröt tart, szembe-
sít bennünket a hibáinkkal, hi-
ányosságainkkal, sok mindenre 
tanít. Azt hiszem, nagyon sokat 
kell még tanulnom! Legfőkép-
pen türelmet és következetes-
séget!

Baba a fedélzeten

Egy átlagos hétfő reggel

Sebők Tamás

Valószínűleg legtöbbünk 

számára nem idegen az az ér-

zés, ami akkor fog el minket, 

amikor több éve a szívünkhöz 

nőtt kedvencünket veszít-

jük el. Steven Rowley (képün-
kön) tavaly megjelent könyve 

azonnal nagy sikert aratott, 

fiatal és idősebb olvasók kö-
rében egyaránt. Egy sablon-
tól mentes, szívet marcango-
ló történet egy életre szóló 
kötelék elszakadásáról. 

Steven egy átlagos közép-
korú srác. Élete kisebb vak-
vágányára terelődött, hosszú 
párkapcsolata  nemrégiben zá-
rult le, és karrier szempontjá-

ból sem a derűs napokat éli. 
Ezekben a nehéz időkben csak 
egyetlen örök társára, a 12 és 
fél éves tacskóra, Lillyre szá-
míthat.  A főhős egy nap hirte-
len furcsa dolgot, egy polipot 
vesz észre Lilly fején. Bele kell 
törődnie, hogy az állat beteg, 
és hogy társát hamarosan elve-
szíti. Azonban rettenetesen ne-
héz számára megbirkózni ezzel 
a gondolattal, így eldönti, közö-
sen harcolnak a rémisztő polip 
ellen. Utolsó kalandjaiknak ál-
lít örök emléket a mű. A harcot 
persze elveszítik, de mire eljön 
az idő, Steven megtanulja elen-
gedni Lilly-t.

Azt gondolnánk egy teljesen 
átlagos, hétköznapi történe-
tet tartunk a kezünkben, könyv 
formájában. El kell, hogy mond-
ja, hogy nem! Belegondolni 
abba, hogy egy már amúgy is 
nehéz napjait élő férfi hirtelen, 
a semmiből ráeszmél arra, hogy 
több mint egy évtizeden át hű 

társaként mellette álló élőlényt 
veszít el napokon belül. Egye-
dül kell végigjárnia az elbúcsú-
zás hosszú és göröngyös útját. 

A könyv egyik legnagyobb 
erénye, hogy piszkosul őszin-
te. Steven minden féle sallang, 
mindenféle máz nélkül, nyíltan 
írja le társa állapotának romlá-
sát, ezzel együtt pedig azt az 
érzést, amit az elbúcsúzás egy-
re közeledő keserűsége nyújt. 
Az utolsó napok megkönnyíté-
se érekében egy hajóútra is ma-
gával viszi Lilly-t. Mit is rejtenek 
az utolsó oldalak? Az író fontos-
nak tartotta, hogy beszámoljon 
az elválást követő időszakról 
is. Feltehetjük a kérdést, hogy 
mire ez az egész, mi a tanulsága 
a történetnek? Konzekvenciát 
nehéz levonni egy élettörténet-
ből. Viszont egyre elterjedtebb, 
hogy a nehéz pillanatokban az 
ember kiírja magából az érzése-
it. Steven ezt tette. Lehet ennél 
őszintébb könyvet készíteni?

Könyvajánló: Steven Rowley – Lilly és a polip
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Sebők Tamás

A Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórház osztályait 
bemutató rovatunk követke-
ző részében az Addiktológi-
ai Gondozó és Drogambulan-
cia munkatársait, történetét 
és hétköznapjait ismerhetik 
meg.

Az Addiktológiai Gondo-
zó 2005 nyara, míg a Drogam-
bulancia 2005 novembere óta 
működik a szentesi kórház ré-
szeként. Dr. Rideg Sándor, or-
vosszakmai vezető rámutatott, 
városunkban régebbre nyúlik 
vissza a szenvedélybetegek el-
látásával foglalkozó intézmény 
története. – A 80-as évek végé-
től vettem át az addiktológia ve-
zetését dr. Molnár Bélától. Ekkor 
még az Ady Endre és az Arany Já-
nos utca sarkán található épület-
ben végeztük az ellátást, első-
sorban alkoholgondozás folyt 
az intézményben. A kórházi osz-

tályon jelenleg négy munkatárs: 
egy szakasszisztens, egy orvos 
írnok, egy addiktológiai konzul-
tens, valamint egy gondozó ve-
zető főorvos dolgozik. 

A pszichiátriai, neurológiai és 
addiktológiai szakképesítéssel is 
rendelkező dr. Rideg Sándor hoz-
zátette, kezdetben alacsonyabb 
arányban voltak a drogfogyasz-
tók, ez a mutató mára felerősö-
dött. Az alkoholfüggők száma 
sem csökkent 2017-re, inkább 
csak kevesebb figyelmet kap ez 
a terület az újonnan megjelenő 
pszichoaktív szerek mellett. – A 
mai fiatalság ún. politoxikomán, 
azaz több típusú szerfogyasztó – 
emelte ki a főorvos. 

Az additktológiai gondozó-
ban az alkoholbetegek ellátása 
folyik, a drogambulancián pedig 
a drogfüggőkkel foglalkoznak. 
Dr. Szalayné Péter Ildikó addikto-
lógiai konzultens elmondta: az 
ellátottak aránya mindkét terü-
leten megegyező, azonban az 

életkorban vannak eltérések. – 
A drogambulancián inkább a ti-
zenévesek száma a magasabb, 
míg az alkoholbetegek nagy ré-
sze 40-50 éves életkorra tehető. 
Azonban elmondhatjuk, hogy 
20-30 éveseket is kezelünk al-
koholproblémákkal, de nem 
meglepő, hogy 50-60 évesek je-
lentkeznek elterelésre, hiszen 
mondhatjuk, hogy divat lett ki-
próbálni a drogokat. 

Mi állhat mindezek hátteré-
ben, merült fel a kérdés. Az in-
tézmény dolgozói rámutattak, 
hogy elsősorban az egyén sze-
mélyiségében keresendők az 
okok, melynek fejlődése egészen 
korán, 3 éves korig a legmeg-
határozóbb. Ennek „programo-
zói” a szülők. – Azt mondanánk, 
hogy az elhanyagolt gyerme-
kek veszélyeztetettebbek ilyen 
szempontból, pedig a túlságo-
san elkényeztetető magatartás 
is később alkalmazkodási zavar-
hoz vezethet, amik okot adhat-
nak a szerfogyasztásra. Ebből ki-
folyólag megállapítható, hogy a 
domináns személyiségek, fiatal 
korban a bandavezérek nagyon 
kevés esetben válnak függővé, 
az elnyomottakkal, sérültekkel, 
önértékelési zavarral küzdőkkel 
ellentétben. Dr. Szalayné Péter 
Ildikó hozzátette, ezek a prob-
lémák már a várandósságot is 
megelőzhetik, az anya személyi-
sége, vagy később a magzattal 
való törődés is nagyban befolyá-
solja a gyermek fejlődését. 

A szakemberek rámutattak 
vannak olyan egyének, akik fel-
ismerik, hogy segítségre van 

szükségük és önként fordul-
nak hozzájuk. Ahogy mondják, 
ez megkönnyíti munkájukat, hi-
szen a gyógyulási szándék már 
jelen van. Van olyan eset, amikor 
a szülők vagy a barátok, hatására 
keresik fel az intézményt – főleg 
az alkoholfüggők esetében – de 
mindmáig a legtöbben a rendőr-
ség útján, a büntetést kiváltó el-
terelés miatt kerülnek a drogam-
bulancia ellátotti sorába. 

A kezelés igen sokszínű. Le-
hetnek pszicoterápiás, gyógy-
szeres, motivációs, csoportos 
kezelések, leszoktató programo-
kon vehetnek részt a betegek, 
krízisintervenciók, felvilágosító 
programok is vannak az intéz-
ményben, és a leglényegesebb 
ezek közül az utánkövetési folya-
mat, hiszen minimum 2, de in-
kább 4-5 év vezet a gyógyulásig.

Mivel a kipróbálási folyamat 
igen korán kezdődik, dr. Szalay-
né Péter Ildikó elmondta, a pre-
venció az egyik leglényege-
sebb folyamat munkájuk során. 
– Ennek egyik hátulütője, hogy 
nincs rá igény. A közoktatásban 
nem érzik ennek fontosságát. 
A Rendőrséggel, a Családsegí-
tő Központtal, a K.E.F.-fel (Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum) és 
a Vöröskereszttel közösen szak-
képzett segítőkkel dolgozunk a 
megelőzésen, de sokan nem is-
merik fel a helyzetet. „Nem, mert 
a végén még azt hiszik, hogy az 
iskolánkban van szerhasználó” – 
hangzik el sok helyről. Ezzel kvá-
zi elutasítják a munkánkat és a 
segítségünket – zárta gondola-
tait az addiktológiai konzultens.

Manapság divat kipróbálni a drogokat

Városi Könyvtár
Február 20-án, hétfőn 17 órakor a 

Gondolkodók klubja Mit értünk a becsü-
let fogalmán a 21. században? címmel 
tart összejövetelt.

Február 21-én, kedden 18 órakor 
„Ki nekünk Arany János?” címmel indít-
ja a könyvtár az Arany János-emlékévet. 
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtör-
ténész, az MTA kandidátusa.

Február 22-én, szerdán 18 órakor a 
Különös esetek a magyar történelem-
ben című sorozat következő része: Bátho-
ry Zsigmond furcsa uralkodása Erdélyben. 

Előadó: Poszler György tanár.
Február 23-án 18 órai kezdettel a  váro-

si könyvtár és a MH. 37. II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki Ezred közös rendezvényeként 
pódiumbeszélgetés lesz a Halhatatlan 
Magyar Sportolók Egyesülete szervezé-
sében. A rendezvény résztvevői: dr. Kár-
páti György háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó, a Nemzet sportolója, dr. Fara-
gó Tamás vízilabdázó, az 1976-os olimpi-
án aranyérmet szerzett csapat kiválósága 

és Vaskuti István 1980-ban olimpiai baj-
nok kenus.

Február 25-én, szombaton 10 órá-
tól Versírók és Versmondók V. találkozója 
Baka István emlékére.

Művelődési Központ
Február 22-én, szerdán 18 órakor a 

Megyeháza Konferencia és Kulturális Köz-
pont Dísztermében Hevesi Kriszta szexu-
álpszichológus előadást rendezik „Az ön-
bizalom öltöztet – női szexepil” címmel.

Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság

Február 20-án, hétfőn 18 órakor az Ér-
tékek átadása címmel tart előadást dr. 
Papp Miklós görög-katolikus áldozópap, 
főiskolai docens. Helyszín: Művelődési és 
Ifjúsági Ház.

Városi Sportcsarnok
Február 25-én, 9-22 óráig I. Gyermek 

Expo és Városi Karnevál.
Tokácsli Galéria
Február 25-ig tekinthető meg He-

inz-Jürgen Rückert képzőművész kiállí-
tása.

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. 17. – Pom Pom (felnőtteknek) / 03. 11. - Horváth Zoli zenés est
03. 17. - PreLoad (Metallica tribute) / 04.01 - Tavaszindító bolondok napja Curtissel

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 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.
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Sebők Tamás

Péntek este a Same Old 
Story (S.O.S.) zenekar „Pad-
lás-próbára” keresztelt élőze-
nés estjén vehettek részt, azok 
akik, ellátogattak a Belváro-
si Favágók Kávézóba, melyen 
a rockzene klasszikus korsza-
kába kalauzolta a közönséget 
a zenekar.

A Same Old Story egy 3 éve 
működő formáció, melyet a Just 
zenekarból ismert Fekete-Kováts 
Zoltán és basszusgitáros társa, 
Szávka László alapított, Kováts 
Zoltán gitárossal és Horváth-Var-
ga Zoltán dobossal. A műfaj pe-
dig egyszerű: a rockzene hős-
kora, a ’60-as ’70-es évek, de a 
’90-es évekből is hozott slágere-
ket a négyes.

Nem sokkal múlt este 9 óra 
és már teljesen megtelt a „Favá-
gó” galériája, többen az alsó he-
lyiségében, kivetítőn tekintet-
ték meg a koncertet. Kézenfekvő 
volt, hogy a Rory Gallagher ve-
zette ír csapat, a Taste slágeré-

vel, a Same Old Story-val indít-
sa a műsort a csapat. Ezt a dalt 
olyan slágerek követték, mint 
J.J. Cale – Cocain-je, Eric Clap-
ton átdolgozásában, a The Guess 
Who – American Woman-je, 
vagy épp a Police Message In 
The Bottle slágere, de Jimi Hend-
rix és Lenny Kravitz slágerei sem 
maradhattak el. 

A koncertet figyelve szinte 
azonnal szembeötlő volt a ta-
gok magas szintű zenei képzett-
sége, óriási gitárszólók, dübörgő 
basszusfutamok, pontos, feszes 
dobtémák tették fel az i-re azt a 
bizonyos pontot. 

Lapunk kíváncsian érdeklő-
dött a zenekar megalakulásá-
nak okairól is. – Igazából ez egy 
összetett dolog. Egyrészről na-
gyon szerettem volna, hogy Ko-
váts Zoli újra zenekarban gitá-
rozzon, másrészről Laci is, és én 
is nagyon szeretjük a blues és 
a rockzenét. Évente körülbelül 
200-250 fellépésünk van hiva-
tásos zenészként, kötelező mű-

sorral. Persze szeretjük ezt is, de 
néha nagyon jó kicsit teljesen 
mást csinálni, mindenféle kö-
töttség nélkül a saját lelkünkhöz 
nagyon közel álló dalokat játsza-
ni. Ezzel szoktunk viccelni, hogy 
ez egy ilyen mentőöv is, és hát a 
zenekar neve is magáért beszél: 
S.O.S. De ez inkább csak poén. 
Szeretjük nagyon a munkán-
kat. Az viszont felemelő érzés, 
hogy koncertről-koncertre be-

bizonyosodik számunkra, hogy 
vannak még emberek, akik tud-
nak és akarnak is bulizni ezek-
re a régi rockzenékre – mondta 
el lapunknak Fekete-Kováts Zol-
tán gitáros. 

A kávézó legközelebb február 
17-én, pénteken várja az élőze-
ne híveit egy újabb szentesi ze-
nekarral, a Pom-Pom együttes 
felnőtteknek szóló koncertjét 
tűzték műsorra 21 órától.

Segélykiáltás a régi idők rockzenéjéért 

Sebők Tamás

Február 10-én kora este lé- 
pett színpadra a Szentesi 
H a n g ve r s e ny kö z p o n t b a n 
Herczku Ágnes és Nikola Parov. 
A Zene-Világ-Zene koncert-
sorozat februári előadása telt 
házas volt. 

Az előadás kezdeti perceiben 
Herczku Ágnes, Liszt Ferenc-dí-
jas énekes köszöntötte a meg-
jelenteket és hívta színpadra a 
számos tradicionális hangszerrel 
ismét városunkba látogató Niko-
la Parovot. Az est a Kárpát-me-
dence népzenéjének világában 

telt. Egy középkori magyar dallal 
nyitotta műsorát a duó. Később a 
fel- és délvidéki népdalok is sze-
rephez jutottak. A népművészet 
mestereként ismert Nikola Parov 
számos hangszerrel érkezett vá-
rosunkba, mindegyiket részlete-
sen bemutatta a közönségnek. 
Svéd találmányként elterjedt bil-
lentyűs hegedűt, gitárt, bolgár 
dudát, lantot is megszólaltatott.  
Műsorukban az interaktivitás is 
helyet kapott, egy helyes válasz 
után a lemezükkel lett gazda-
gabb a közönség egyik tagja. Da-
laik a népi szokásokhoz köthető-
en többségében a szerelemről 
szóltak. Ehhez köthető az egyik 
megható pillanat is, amikor a be 
nem teljesült nagy szerelem da-
lát adták elő Herczku Ágnesnek a 
nagymamájától örökölt gitárján, 
melyet az orosz fronton elesett 
kedvese ajándékozott neki, így 

még különlegesebbé téve ezzel 
a dalt. 

Már a koncert nyitódalánál be-
bizonyosodott számomra a pá-
ros kivételes tehetsége. Kápráza-
tos volt hallgatni Herczku Ágnes 
énekét, néhol vastag erőteljes, 
máskor lágy, bársonyos hangját. 
Nikola Parov hangszeres tehet-
sége felülmúlhatatlan, penge-
tős, vonós, fúvós hangszer sem 
jelentett neki akadályt. Nem vé-
letlenül kapta meg a népművé-
szet mestere címet. Széles lexi-
kális tudását az is példázza, hogy 
szentesi vonatkozású népze-
nei sajátosságokat is említett az 
előadás alatt.

A koncert zárásaként közösen 
énekelték a közönséggel a „Ha te 
tudnád” című népdalt, 
amit manapság több 
együttes is visszaho-
zott a köztudatba.

A Kárpát-medence népzenei világába 
kalauzolt el a Herczku-Parov páros

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

Soproni 179 Ft+üveg
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Darók József

Zenekarokban játszik, tánc- 
házakban húzza a talpaláva- 
lót, koncertezik Debreczeni- 
Kis Helga (képünkön), akinek 
pályafutását időről-időre kö-
vetjük lapunkban. A sokolda-
lú fiatal szentesi népzenészről 
két éve írtunk, amikor citera-
játékával felkerült egy válo-
gatás CD-re, most táncházban 
járt, s hamarosan újra fellép, 
templomi koncertet tervez.

Helga a Házasság Hete alkal-
mából rendezett táncházban 
újra a Dózsa-házban húzta a talp- 
alávalót hegedűn, immár má-
sodszor. Zenésztársaival, a Tal-
léros zenekar tagjaival még a 
békéscsabai zenei szakközépis-

kolában ismerkedett meg, ahol 
népi hegedű szakon tanult. Oda 
vezetett az útja a tizenéves lány-
nak a Pengető Citerazenekar-
ból, szeptember óta a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemen 
tanul. Egyelőre citera-népzene 
elmélet szakon, de remélhető-
leg jövőre citera-hegedű szakon 
folytathatja. 

– Nagyon fontosnak tartom a 
táncházakat, mert így eljuthat 
nem szakmabeli emberekhez is 
a népzene, ráadásul ez egy jó ki-
kapcsolódássá, szórakozássá vál-
hat, közösségépítő ereje is van. 
Megvan az a kör, akik számára 
népszerű a népzene, kicsit ne-
hézkesen terjed, de sokan sze-
retik. Vannak szülők, akik munka 
mellett is eljárnak táncolni. Sze-

rencsére az elmúlt időszakban 
hetente több fellépés is volt – új-
ságolta Helga. Mindez tanulmá-
nyai mellett, de mint mondta, ez 
hozzátartozik a szakmához. 

Általában egész estés progra-
mok a táncházak egy zenész szá-
mára, amelyekre komolyan kell 
készülni is, nagy repertoárt át-
nézni különböző tájegységek 
zenéjéből, azt kézben tartani, a 
kísérő zenészekkel megbeszélni, 
miket fognak játszani, mivel ké-
szüljenek, s azokat nem árt ösz-
szemuzsikálni sem. Utána pedig 
mindig azt kell játszani, amit a 
táncos éppen kér.

Újabb szentesi fellépésre is 
készül a fiatal zenész, szerve-
zés alatt van egy áprilisi koncert, 
mégpedig a Református Nagy-
templomban. Ott már egy má-
sik felállással lépne közönség 
elé, a szegedi konzervatórium-
ból egy énekes leányzó, Korsós 
Kinga, valamint egy, a Zeneaka-
démiát most végző fiatalember, 
Dömény Krisztián fog vele cite-
rázni. Különböző népzenékkel, 
improvizációkkal készül az újon-
nan létrejött együttes.

Régi csapatával, a Pengető Ci-
terazenekarral Helga éveket töl-
tött együtt, de sajnos már nem 
tud velük fellépni, mert ritkán 
jár haza, akkor meg másra kell az 
idő, vallotta be. - A csapatban ze-
nélés így is megvan, de ők, a tár-

saság nagyon hiányzik, fogal-
mazta meg. Új formációjában az 
említett citerás fiúval alakított 
duóval mostanában videókat 
készítenek, illetve fesztiválokra 
adnak be anyagot, ez a tervük a 
nyárra, ám egy márciusi fellépést 
már nagyon várnak, amire nem 
is akárhol kerül sor: Budapesten, 
a Művészetek Palotájában áll-
hatnak színpadra. 

Helga szívesen kipróbálná 
magát a Fölszállott a páva című 
népzenei tehetségkutatóban is, 
de sajnálatára a műsorból újab-
ban csak gyerekszériákat készí-
tenek.

Az akadémián zongorázni kö-
telező, mellette furulyázik, s ütő-
gardonozik, vagyis a csellóhoz 
hasonlatos népi húros hangsze-
ren is játszik. Újabbak megtanu-
lása is tervben van, a koboz és a 
tekerő is kötelező lesz az akadé-
mián.

– A napokban elkészül a kob-
zom – mondta lelkesen Helga. – 
Korábban már tanultam játsza-
ni, de nem volt sajátom, így nem 
tudtam tovább fejlődni. Nekem 
nem olyan vészesen nehéz meg-
tanulni, hiszen már foglalkoztam 
vele, másoknak lehet, hogy ki-
hívás. A hegedűnél úgy gondo-
lom, könnyebb elsajátítani, a ci-
teránál már nem vagyok benne 
biztos – mosolygott a fiatal nép-
zenész.

Alkotói pályázatot hirdet a Koszta József Múze-

um Az őskortól Hundertwasserig című kiállítás mú-

zeumpedagógiai anyagához kapcsolódva. Tárgy-és 

képmásolatokat, egyéni, kreatív megoldásokat vár-

nak. A technika és a fantázia tág határok között mo-

zoghat, egyénileg és csapatban is lehet dolgozni. 

Értékes díjakkal jutalmazzák a diákokat 1-12. osztá-

lyosokig. Leadási hely, határidő: Koszta József Múze-

um, Szentes, Kossuth tér 1., 2017. április 18. A beér-

kezett alkotásokból kiállítást rendeznek Az őskortól 

Hundertwasserig című tárlat zárásakor, mely addig is 

ingyenesen tekinthető meg a megyeháza aulájában.

Fogadónap
2017. február 22-én, szerdán 

délelőtt 9.00-11.00 óra között 
Szirbik Imre polgármester 
2017. február 22-én, szerdán 
délután 14.00-16.00 óra között 
Dr. Demeter Attila alpolgár-
mester hivatali helyiségében 
fogadja az érdeklődőket.

Fesztiválokra és a MÜPÁ-ba készül Helga

Múzeumi pályázat

HASZNÁLT utcai rokkant kocsi, és 
új szobai rokkantkocsi eladó. Telefon: 
20/256-0091

KÉRJÜK támogassa adójának 1%-
ával az ORVOSOK a RÁKBETEGE-
KÉRT – SZENTES ALAPÍTVÁNYT. 
Adószám: 18468421-1-06

BORSÓLISZT, takarmány burgo-
nya eladó. Telefon:70/389-7965

9 SÜLDŐ eladó. Tel.: 30/407-5256

140×200-AS franciaágy, 4 ha-
talmas tároló fiókkal, vadonatúj 
matraccal, vagy anélkül eladó. Tele-
fon:30/263-1625

ARISTON 30 literes hőtárolós 
vízmelegítő eladó. Kifejezetten kis 
helyigényű. 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

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

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

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár:2 m 
Ft. Tel:70/619-8125, 

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 bon-
tatlan csomagolásban eladó. Tele-
fon:30/454-3581

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

SZENTESEN központban 180 m2 
ingatlan eladó.(lakás + 2db utcára nyí-
ló üzlethelyiség ami lakás céljára átala-
kítható). Csere is érdekel. Érdeklődni: 
70/454-6992

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

Szerencsésnek mondhatom 
a gyerekkorom farsangi be-
mutatóit, hiszen édesanyám 
mindig kreatív jelmezzel lep-
te meg a nagyérdeműt a suli 
farsangján. A spenót tükör-
tojással és a fele fiú, fele lány 
jelmez volt a favorit. Az utób-
bival úttörő voltam. Egyik ka-
romban egy baba, a másikban 
egy műanyag pisztoly, szok-
nya és rövidnadrág volt rajtam 
összevarrva, és jobbról copfba 
kötve volt a hajam, a másik ol-
dalt pedig baseball sapkát vi-
seltem.

Ötletes, otthon készíthető jel-
mezekben ma sincs hiány, sőt. 
Az évnek ebben az időszaká-
ban sok anyuka és kisgyerek töri 
a fejét, milyen farsangi jelmezt 
lehetne kitalálni, ami ötletes, 
vicces, és nem túl bonyolult el-
készíteni. Vannak, akik örömmel 
készítik a jelmezeket, és vannak, 
akik inkább neten rendelik meg 

a varázslatos öltözékeket. És így 
vannak Elzák, Annák, Pókembe-
rek, Darth Vaderek.

Popcornnak öltöztetni a gyer-
kőcöt nemcsak vicces, de rém 
egyszerű is. Kisgyerekeknek és 
kisbabáknak is mutatunk egy-
egy verziót. Két kis pattogatott-
kukorica-testvér nagyon jól mu-
tathat egymás mellett.

Csak tekerned kell – csiga-
jelmez papírból

Igazán egyszerű, mégis mu-
tatós jelmezt készíthetsz egy jó 
adag barna csomagolópapír se-
gítségével. Némi ragasztó is le-
gyen a kezed ügyében, és egy 
hajpánt sem árt, valamint egy 
kevés szélesebb szalag. A csi-
ga házához vágj nagyobb dara-
bokat a csomagolópapírból, és 
gyűrögetve-tekergetve csavarj 
belőlük hosszabb darabokat, 

majd ezeket kezdd el a csiga há-
zához hasonló módon feltekerni. 
Itt lesz szükség egy kis ragasztó-
ra, amivel rögzítheted a csigahá-
zat, hogy ne tekeredjen ki. Ha el-
készültél, ragassz rá egy négyzet 
alakú kartonpapírt, majd arra két 
szélesebb szalagdarabot, me-
lyek segítségével a csemetéd az 
iskolatáskához hasonlóan „cipel-
heti” a csigaházat.

A fejdíszhez két kisebb papír-
darabot tekerj össze, és ezeket 
rögzítsd a hajpánthoz. A csiga 
szarvainak végére ragaszthatsz 
egy-egy sárgára festett hun-
garocell-labdát is. Egy hosszú, 
egyszínű trikó és egy egyszerű 
nadrág, és már kész is van a kis-
csigád.

Tudod már, mi leszel farsangon? Tr e n d i

Péntek (február 17.)
14:00 Lego Batman – A film
16:00 A sötét ötven árnyalata
18:15 Arany
20:30 A sötét ötven árnyalata
Szombat (február 18.)
10:30 Egy kutya négy élete
12:30 3D Lego Batman – A film
14:15 3D Lego Batman – A film
16:00 A sötét ötven árnyalata
18:15 Arany
20:30 A sötét ötven árnyalata
Vasárnap (február 19.)
10:30 Egy kutya négy élete
12:30 Lego Batman – A film
14:15 3D Lego Batman – A film
16:00 A sötét ötven árnyalata
18:15 Arany
20:30 A sötét ötven árnyalata
Hétfő (február 20.)
14:00 3D Lego Batman – A film

16:00 A sötét ötven árnyalata
18:15 Arany
20:30 A sötét ötven árnyalata
Kedd (február 21.)
14:00 3D Lego Batman – A film
16:00 A sötét ötven árnyalata
18:15 Arany
20:30 A sötét ötven árnyalata
Szerda (február 22.)
14:00 3D Lego Batman – A film
16:00 A sötét ötven árnyalata
18:15 Arany
20:30 A sötét ötven árnyalata
Csütörtök (február 23.)
16:00 3D Lego Batman – A film
18:00 Pofoncsata
20:15 John Wick: 2. felvonás
Péntek (február 24.)
16:00 3D Lego Batman – A film
18:00 Pofoncsata
20:15 John Wick: 2. felvonás

Moziműsor
Február 20-26.

Hétfő – Paradicsomleves
A menü: Ananászos 
csirkeragu, rizs köret
B menü: Erdélyi rakott 
káposzta 
C menü: Zöldséges töltött 
sertésborda, rizs köret, 
savanyúság
Kedd – Daragaluska leves
A menü: Zöldborsó főzelék, 
fasírozott
B menü: Rántott halfilé, 
tavaszi rizs, tartármártás
C menü: Holstein szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szerda – Lebbencsleves
A menü: Hentes sertéstokány, 
galuska
B menü: Meggymártás 
sertéssült
C menü: Kolbászos töltött 
sertésborda, vegyes köret
CSütörtöK – Kukorica 
krémleves

A menü: Tanyasi töltött sertés 
borda, vegyes köret
B menü: Pulyka brassói, 
savanyúság
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
PénteK – Legényfogó leves
A menü: Ízes derelye
B menü: Sonkás tészta
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Almaleves, Sertés- 
szelet parasztosan, rizs köret, 
savanyúság
VaSárnaP – Húsleves, Sajtos- 
sonkás töltött csirkemell, 
héjas burgonya, savanyúság

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

frissensült 850 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446
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Farsangi fánk
Hozzávalók / 4 adag: 50 dkg finomliszt, 1 kávéskanál só, 2.5 dkg 

élesztő, 3 dl tej, 4 ek. cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 db tojássár-
gája, 7 dkg margarin, 5 dl napraforgó olaj, 2 ek. porcukor.

Elkészítés: Az élesztőt felfuttatjuk a langyos tejben 1 ek cukor-
ral. A liszthez adjuk a sót, a maradék cukrot, a vaníliás cukrot, a 
felfutott élesztőt, a szobahőmérsékletű margarint és a tojássárgá-
ját. Alaposan kidagasztjuk. Meleg helyen kb. 1 óra alatt a duplá-
jára kelesztjük. Lisztezett felületen 1,5 cm vastagra nyújtjuk. Egy 
közepes méretű, lisztezett pogácsaszaggatóval, esetleg pohárral ki-
szaggatjuk. A korongok közepébe hüvelykujjal lyukat nyomunk 
úgy, hogy a tészta ne szakadjon át. Egy magasabb falú edényben 
felforrósítjuk az olajat. Addig is kel még a tészta. Közepes lángon, 
előbb fedő alatt, majd megforgatva fedő nélkül arany barnára süt-
jük mindkét oldalukat. Vigyázzunk, mert hamar sül. Konyhai pa-
pírtörlőn hagyjuk a felesleges olajat lecsöpögni. Porcukorral meg-
hintve, bármilyen ízesítésű lekvárral kínáljuk.

Szentes családi ízei

Született
Bozsoki Imrének és Barta Edit-

nek (Frangepán sor 1.) Ármin Pé-
ter, Valkai Péternek és Pintér Edi-

nának (Köztársaság u. 19. 5/13.) 

Noel Péter, Varga Balázsnak és 

Pusztai Editnek (Szentes) Vivien 
(képünkön), Kárászi Zoltánnak és 

Faragó Mariettának (Csongrád, 

Muskátli u. 4. A lph.1/5.) Noémi 
Borbála, Pintér Tamás Lászlónak 

és Varga Tündének (Csongrád, 

Viola u. 12.) Tamás nevű gyer-

meke.

Elhunyt
Borsos Imréné (Szentes, Dónát 

Tanya 172.), Szamosközi István-

né (Sarkadi N. M. u. 11.), Labádi 

József Géza (Bocskai u. 4.)

Családi 
események

Burgonya 100-150 Ft/kg, répa 100-160 
Ft/kg, gyökér 350-450 Ft/kg, zeller 250 
Ft/db, petrezselyem 60-100 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 100-150 Ft/db, fe-
hér paprika 1200 Ft/kg, paradicsom 
550-880 Ft/kg, póré hagyma 100-150 
Ft/db, zöldhagyma 150-200 Ft/cs, vö-
röshagyma 150-200 Ft/kg, fokhagyma 
1800 Ft/kg tojás 30-38 Ft/db, kígyóu-
borka 1000 Ft/kg, saláta 250 Ft/db, kel-
káposzta 550-800 Ft/kg, fehérkáposz-
ta 80-190 Ft/kg, jégcsapretek 100 Ft/
db, fekete retek 150-250 Ft/kg, sörre-
tek 300 Ft/cs, piros retek 250-300 Ft/cs, 
lilahagyma 300 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, 
gomba 450-600 Ft/kg, datolya, füge 
450 Ft/cs, alma 180-250 Ft/kg, körte 380-
800 Ft/kg, mandarin 300-350 Ft/kg, na-
rancs 250-300 Ft/kg, banán 300-500 Ft/
kg, csíramálé 220 Ft/kg, citrom 550 Ft/
kg, karfiol 700 Ft/kg, dióbél 2600 Ft/kg, 
mák 1800 Ft/kg, méz 1500-2500 Ft/kg, 
gyömbér 700-900 Ft/kg.

PIAC

KOS
Érzékeny, sérülékeny időszakban vagy most. Környezetednek minden lé-
nyegtelen megjegyzése mélyen érinti és megingatja önbizalmad.
BIKA
Izgalmas lehet ez a hónap személyes fejlődésed és önmagad felfedezésé-
nek területén. Új hatások érnek, amelyek arra késztetnek, hogy gondold 
végig eddigi világképed.
IKREK
Amint képessé válsz arra, hogy elkötelezd magad, egészen új távlatok 
nyílnak meg előtted, legyen szó a munkádról vagy a szerelmi életedről.
RÁK
Kiválóan együtt tudsz működni másokkal. Bizonyos körülmények között 
új, érdekes ismeretséget kötsz.
OROSZLÁN
Az Oroszlán szülötteknek ebben a hónapban érdemes tudatosan odafi-
gyelni arra, hogy szerények maradjanak és ne váljanak önzővé.

SZŰZ
Időről-időre vágysz a változatosságra és a kalandra. Hiába igyekszel elfojtani sze-
mélyiségednek ezt az aspektusát, nem fog sikerülni!
MÉRLEG
Bízz abban, hogy életed mindig oda vezet el, ahová menned kell, azokkal az 
emberekkel találkozol, akikkel találkoznod kell.
SKORPIÓ
Kedvező ajánlatot kapsz, amely első hallásra visszautasíthatatlannak tűnik, de 
valójában körülbelül 5 éve lett volna mindez időszerű.
NYILAS
Nyugalmad és derűlátásod révén könnyen meg tudsz oldani valamilyen hiva-
talos vagy jogi ügyet. Kész leszel belevágni hosszú távú tervekbe is.
BAK
Ha csak teheted, szabadulj meg kötelezettségeidtől, gondoskodjon róla, hogy 
legyen lehetőséged beszélgetni az emberekkel.
VÍZÖNTŐ
Érdemes rövid számvetést készítened és tisztázni pénzügyi vagy jogi ügyeidet. 
Azt fogod tapasztalni, hogy a valóság közel sem olyan vészes, mint gondoltad!
HALAK
Energiáid szabályozottak, és rendkívül koncentráltan tudod őket használni 
ezekben a hetekben. Ez az időszak hihetetlen eredményeket hozhat!

Február 17-23.

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 20-27. Kertvárosi Patika (Szentes, Köztársaság u.29.) 
hétfőtől-péntekig 7-18 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 27-március 5.
Hétfő: Zöldborsóleves 

vajas galuskával
A menü: Rizottó

B menü: Dónáti sertésragu, tészta köret
C menü: Rántott csirkemell, 

zöldséges rizs
Kedd: Húsleves

A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Főtt sertéshús, meggymártás

C menü: Töltött rántott szelet, 
párolt zöldség

Szerda: Lencseleves
A menü: Pulykapörkölt, főtt burgonya

B menü: Ráczos szelet
C menü: Rántott szárnyas máj, 

ráczos burgonya
Csütörtök: Csurgatott tojásleves

A menü: Sült kolbász, burgonyafőzelék
B menü: Grill csirkemell, gombamártás-

sal, petrezselymes rizs
C menü: Szezámmagos rántott 
csirkecomb, petrezselymes rizs

Péntek: Májgaluskaleves
A menü: Bolognai spagetti

B menü: Rántott sajt, fokhagymás 
törtburgonya

C menü: Bolognai sertésborda
Szombat: Orjaleves 

Temesvári csirkeragu, pirított tarhonya
Vasárnap: Magyaros 

burgonyagombóc leves
A menü: Hentes tokány, párolt rizs
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

Történelmi tanulmányainkból 
tudjuk, hogy az 1929–1932 kö-
zötti gazdasági világválság Ma-
gyarországon is nyomorúságos 
viszonyokat teremtett. Csongrád 
megyében – azon belül Szen-
tesen – a válság elhúzódott, s 
1935/36-ban érte el a mélypont-
ját. Az ínséges helyzet kialaku-
lásához hozzájárult a hihetetlen 
méreteket öltő munkanélküli-
ség. Kozma György főispán 1936. 
január végén kelt jelentésében 
megállapította: „Kétségtelen, 
hogy a nyomor egészen rendkí-
vüli. A rossz táplálkozás folytán 
kiéhezett arcok tömegével lehet 
találkozni… Különösen aggasz-
tó a tüdőbaj szaporodása, ami-
nek oka kétségtelenül a rossz 
táplálkozás…  A nyomorúság a 
legnagyobb mértékű Szentes 
városában és a Szenteshez közel 
fekvő mindszenti járás községe-
iben...”. 

Az elhúzódó válság legérzé-
kenyebben a Szentesen nagy tö-
megben élő mezőgazdasági és 
földmunkás-kubikosságot érin-
tette, akiknek munka hiányá-
ban kilátásuk sem volt helyze-
tük jobbra fordítására. A Kossuth 
téri „emberpiacról” („köpködő-
ről”) számos küldöttséget me-
nesztettek a megyeházára és a 
városházára, kijelentve, hogy 
nem könyöradományt kérnek, 
hanem tisztességes munkát és 
azért tisztességes bért! Állandó-
suló nyomoruk 1937 elején ha-
tározottabb fellépésre késztette 

őket. Egy memorandumot (em-
lékiratot) szerkesztettek, amely-
ben felvázolták tarthatatlan 
helyzetüket, annak kiváltó oka-
it, és megfogalmazták azt is, ho-
gyan lehetne orvosolni bajaikat. 
Az 1376 aláírással ellátott doku-

mentumot 1937. február 18-án 
nyújtották át a megyei illetéke-
seknek, amely a következőket 
tartalmazta:

„Alulírottak, mezőgazdasági 
és kubikos munkások vagyunk. 
Azok vagyunk, akik munkánkkal 
megtermékenyítjük a magyar ta-
lajt. A mi vérünk és verejtékünk 
nyomán fejlődik a kultúra és a 
civilizáció. Mi vagyunk a társa-
dalom alapja. A mi munkánkon 
épül fel az egész magyar élet. 
És mi vagyunk a kitaszítottak, a 
koldusok, a rongyosak. Mi va-
gyunk a társadalom számkive-
tettjei. Életviszonyaink mélyen 

alatta vannak az embert megil-
letőnek, átlagos évi keresetünk 
nem éri el a kétszáz pengőt. 
Ezért az állandó éhezés, nélkülö-
zés gyötör bennünket, betegség 
pusztítja sorainkat. Gyermeke-
ink az elégtelen táplálkozás mi-

att satnyák, csenevészek. Egy-
szóval nem élünk emberi életet. 
És mindez akkor történik, ami-
kor a bőség korszakát éljük, ami-
kor a termelt javakban fölösle-
gek vannak. Éppen azért, ezeket 
látva önkéntelenül is azt kérdez-
zük, hát mindez miért? Miért kell 
mégis koplalnunk, rongyoskod-
nunk?

Ezeken a kérdéseken gondol-
kozva, mi arra a megállapodásra 
jutottunk, hogy nyomorunknak 
legfőbb okai a következők: 1. a 
jelenlegi nagybirtokrendszer; 2. 
a bankok és kartellek; 3. az ala-
csony munkabérek; 4. a magas 

fogyasztási adók. Úgy gondol-
juk, jelentősen lehetne rajtunk 
segíteni a következőkkel: 1. igaz-
ságos földreformmal; 2. a ban-
kok és kartellek megrendszabá-
lyozásával; 3. a mezőgazdasági 
és kubikos munkások létmini-
mumot biztosító munkabérének 
törvényes megállapításával, a 
munkaidő leszállításával; 4. a 
mezőgazdasági munkásság be-
tegségi-, baleseti- és aggkori biz-
tosításával. Szentes, 1937. febru-
ár; 1376 aláírás”

A memorandum átadását kö-
vető napon igen feszült légkör-
ben zajlott le a városi közgyű-
lés, ugyanis a szociáldemokrata 
képviselők interpellációk és in-
dítványok zuhatagával árasztot-
ták el a testületet, melyekben a 
memorandumban foglalt pon-
tokat tették vita tárgyává, meg-
akadályozva ezzel az emléki-
ratba foglaltak elsikkadását. A 
heves szóváltások, csengőrá-
zások és rendreutasítások kö-
zött lefolyt több mint 5 órás vita 
eredménytelenül zárult, ameny-
nyiben az indítványokat – ha-
tásköri túllépésre hivatkozva – a 
testület elutasította. A földmun-
kásság helyzete az elkövetkező 
hónapokban, években mit sem 
javult; jogos kívánságaikat pe-
dig hamarosan elnyomta a há-
borúra készülődés kardcsörgető 
propagandája. És ami a legsaj-
nálatosabb, a memorandum-
ban megfogalmazott problémák 
többsége azóta újraéledt, s nap-
jainkban is szedi áldozatait. 

80 éves a szentesi földmunkások memoranduma

Fellépés az éhezés, a nyomor és munkanélküliség ellen

Szentesi kubikosok

Az ATIVIZIG működési terü-
letén lévő Tisza és Maros folyók 
vízfelületén az elmúlt egy hó-
nap rendkívüli hideg időjárása 
következtében összefüggő jég-
takaró alakult ki változó vastag-
sággal. Néhány nappal ezelőtt 
az időjárási körülményekben je-
lentős változás állt be, melynek 
következtében mind a nappa-
li, mind pedig az éjszakai lég-
hőmérsékletek jellemzően po-
zitív tartományban maradtak. 
Az enyhe időjárás, valamint a 
Felső-Tiszáról érkező árhullám 
okozta, várhatóan több méteres 
vízszintemelkedés egy intenzív 

másodlagos jégzajlás megindu-
lását eredményezheti. 

Ezúton is felhívjuk a figyelmet, 
hogy a folyók felületén nagy 
mennyiségű és nagyméretű 
jégtáblák megjelenésére lehet 
számítani, melyek az árhullám 
megérkezésével folyamatosan 
emelkedő vízszintek mellett vo-
nulnak le.

A fentiekre tekintettel kér-
jük, hogy a tulajdonosok, part-
használók az úszóművekre, 
úszóeszközökre, valamint azok 
rögzítéseire fokozott figyelmet 
fordítsanak, azokat szükség ese-
tén erősítsék meg, annak érde-
kében, hogy az úszóművek ne 
szabaduljanak el és a vízfelüle-
teken megjelenő úszó jégtáblák 
azokban kárt ne okozzanak.

Több méteres vízemelkedés várható
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Múlt heti megfejtésünk: Nincs női és 
férfi logika, csak egyesek képesek helye-
sen gondolkodni, mások nem.

Múlt heti nyertesünk: Szilágyi Alexand-
ra. Nyereménye egy páros belépő a Szen-
tesi Moziba. Ezen a héten szintén a Szen-
tesi Mozi páros belépőjét sorsoljuk ki. 
Megfejtéseiket küldjék el a 6600 Szentes, 
Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes cím-
re. 

Vízszintes: 1. Az idézet első sora (folytatás 
a függőleges 28. számú sorban). 16. Bejegy-
ző. 17. Hibbant. 18. Blamázs. 19. Néhai mi-
niszterelnök (József ). 21. Azonos magán-
hangzók. 22. Kiszedi a tálból. 23. Orvosok 
neve előtt áll. 24. Ausztrál gépkocsik jelzé-
se. 26. Őszi hónap rövidítve. 27. Megbízott, 
röviden. 28. Csésze jelzője lehet. 30. Ostor 

van ilyen. 33. Idilli (táj). 35. Dara. 37. Hátté-
rének. 38. Bitang, hitvány. 39. Vágyakozó. 41. 
Szándékozott. 43. Szomorkodik. 45. USA-be-
li szabvány betűjele. 47. Álmodozó, romanti-
kus. 52. Hangtalanul hull. 53. Litván gépko-
csik jelzése. 54. Kurcsatóvium vegyjele. 55. 
Lima határai. 57. Mákos belső! 58. Az időtől 
kezdve. 59. Páratlan liftes! 61. Bogota egyik 
fele! 63. Űrmérték. 66. Rövid szúrófegyver. 
68. Végtelen Elba! 69. Tea alkaloidja. 70. Fél 
giliszta! 72. Szignó. 75. Alulra zuhanó. 77. Fo-
lyadék, nedv.

Függőleges: 1. Árpád-házi királyunk. 2. 
Ajánlat. 3. Mennyiségi elemzési módszer a 
kémiában. 4. Időmérő szerkezet. 5. Rainer 
Werner Fassbinder filmje (1981.) 6. Európa 
Kupa betűjele. 7. Új jelentése előtagként. 8. 
Történetíró, elbeszélő. 9. Kortárs színésznő 
(Éva). 10. Tiltás. 11. Római kétezer négy. 12. 

Lambéria eleje! 13. Kisiskolás. 14. Perzsa ere-
detű jegelt, édes gyümölcsös ital. 15. Zűrza-
var. 20. Rés, nyílás népiesen. 22. Juh hímje. 
25. A sajtkészítés mellékterméke. 26. Ottho-
nában. 28. Az idézet folytatása. 29. … nem ta-
lálja. Eltűnt. 31. Fába jelet vés. 32. Kétharmad 
kár! 33. Kör alakú. 34. Éjszakában – népiesen. 
36. Írófolyadék. 38. A szentesi Horváth Mi-
hály Gimnázium drámatagozatára járt, Ka-
rinthy-gyűrűs színész, humorista (Sándor). 
40. Tangens, röviden. 42. A szabadba. 44. 
Kártyajátékom. 45. Arany vegyjele. 46. Rang-
jelző előtag. 48. Ami gyakran kilóg. 49. Szíria 
határai. 50. Angol sör. 51. A házba kukkant. 
54. Üdítőital. 56. Névelővel: megteendő út. 
60. Csonttalan hússzelet. 62. Fölé ellentéte. 
64. Hogy, hogyan - oroszul. 65. Tyúk népie-
sen. 67. Elődje. 68. Spanyol és libériai autók 
jelzése. 69. Indás zöldségféle. 71. Szintén. 73. 
A túloldalra. 74. Errefele! 75. Hale egynemű 
hangzói. 76. Ismételt tiltás.

Beküldendő a vízszintes 1, és függőle-
ges 28. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Menü február 20-24.
Hétfő – Zöldséges tojásleves,
A menü: Kelkáposzta főzelék, 

palócpecsenye
B menü: Bulgur rizottó csirkecombbal

Kedd
A menü: Csontleves tésztabetéttel, 

Rakott zöldbab
B menü: Zöldségleves,

Gomba szárnyas májjal töltve, 
burgonyapüré, majonéz

Szerda
A menü: Cseresznyeleves,

Marhapörkölt, tészta köret

B menü: Csontlevestészta betéttel,
Rakott karfiol, őszibarack befőtt

Csütörtök – Bazsalikomos 
paradicsomleves

A menü: Gyros, burgonyapüré
B menü: Csirkemell roston, 

grill zöldség, pirított burgonya
Péntek

A menü: Jókai bableves, Fánk
B menü: Babgulyás,

Esterházy sertésszelet, tészta köret
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,

Tel.: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
február 20-24.

Hétfő
A menü: Lencseleves virslivel,
Rántott szelet, hagymás tört burgonya
B menü:  Karfiolleves,
Csirkefalatok, sajtmártásban, párolt rizs
Napi desszert:  Sült alma karamell öntettel
Kedd
A menü: Húsleves házi tésztával,
Temesvári sertésszelet, tészta
B menü: Cherry meggyleves,
Dubarry csirkemell, sült burgonya
Napi desszert:  Lekváros derelye
Szerda
A menü: Sertésragu leves,
Stefánia vagdalt, kelkáposzta főzelék
B menü: Magyaros gombaleves,

Zúzapörkölt, tészta
Napi desszert:  Rakott túrós 
palacsinta

Csütörtök
A menü: Sárgaborsókrém leves,

Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Vegyes zöldségleves,
Tandori csirkecomb, currys rizs
Napi desszert:  Mákos nudli
Péntek
A menü: Zöldborsóleves, vajas galuskával,
Marhapörkölt, tészta
B menü: Makói vágottas, rakott zöldségek
Napi desszert:  Mogyorókrémes palacsinta

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

Az elmúlt héten két fordulót 
is rendeztek az NB II-es kosár-
labda bajnokság keleti régió-
jában, ahol a Szentesi KK férfi 
csapata hazai pályán fogadta 
a debreceni DEAC, valamint a 
nyíregyházi NYIKSE csapatát. 
Két igazán szoros mérkőzést 
láthattak azok, akik ellátogat-
tak a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokba.

Február 9-én csütörtökön a ta-
bellán jelenleg 2. helyet elfogla-

ló DEAC látogatott Szentesre. Az 
őszi mérkőzésen csupán 6 pont-
tal győzedelmeskedett a csapat 
Aleksandar Preskar tanítványai el-
len.

Jól indította a Szentes a mér-
kőzést, figyelmesen, villámgyor-
san, pontosan játszottak a mi-
eink, így az első negyedben 7 
pontos előnyt szereztek. A má-
sodik játékrészben pontatlansá-
gok, eladott labdák sora követ-
kezett. Öt perc után még 5 pont 
volt a két csapat között, a ne-
gyed második felében azonban 

szétesett a Szentes játéka, és a 
félidőben már 3 ponttal a DEAC 
vezetett. A harmadik 10 perc na-
gyon szoros játékot hozott, 16-
17-es pontarány után vágtak 
neki a felek az utolsó 10 percnek. 
Megrázták magukat a fiúk és két 
perc után sikerült ledolgozni 4 
pontos hátrányukat. A negyed 
végén ismét elhúzott a Debre-
cen, de hajtottak Halász Ákosék, 
másfél perccel a lefújás előtt 57-
57-et mutatott az eredményjel-
ző. A bravúr azonban nem si-
került, 2 ponttal a hajdúságiak 
nyerték a párharcot. 

Szentesi KK - DEAC 59:61 (20:13, 
6:16, 16:17, 17:15)

Pontszerzők: Vejinovic (14), 
Gergely (10), Marossy (7), Gajic 
(6), Halász (11), Vujadinovic (3), 
Orgona (2), Csábi (6).

Szombaton a nyíregyházi 
Sunshine NYIKSE csapata láto-
gatott a Kurca partjára. A nyír-
ségi csapat 6 győzelemmel és 
7 vereséggel állt a tabellán köz-
vetlenül a Szentesi KK előtt, így 
még pikánsabb mérkőzésre szá-
míthattak a nézők, hiszen egy 
esetleges szentesi győzelem-
mel helyet cserélt volna a két 
csapat a tabellán. Mácsaiékat a 

revans is hajtotta, hiszen ősszel 
alulmaradtak idegenben. Az 
első játékrészben pontok pon-
tokat követtek mindkét oldalon, 
a negyed végén azonban elhú-
zott a vendég csapat 18-21-re. A 
hazai feltámadás a második já-
tékrészben jött, Halász Ákos és 
Sasa Vejinovic húzóemberei vol-
tak a Szentesnek. A félidőben 
már viszonylag megnyugtató, 
42-34-es előnyt dolgozott ki a 
hazai csapat. Az előnyt egészen 
az utolsó negyed elejéig őriz-
ték a mieink, még 8 percet mu-
tatott hátra az eredményjelző, 
amikor kiegyenlített a vendég 
alakulat. A Szentes azonban 
megrázta magát és egy parádés 
végjátékkal 5 pontos győzelmet 
aratott. Ezzel a győzelemmel a 
Szentesi KK a 7. helyre kúszott 
fel az NB II-es tabellán. A követ-
kező mérkőzésen a 9. helyezett 
Békéscsaba otthonába látogat-
nak Marossyék.

Szentesi KK - Sunshine NYIKSE 
74:69 (18:21, 24:13, 14:18, 18:17)

Pontszerzők: Vejinovic (13), 
Gergely (2), Marossy (1), Gajic 
(18), Halász (20), Vujandinovic 
(3), Mácsai (5), Gémes (1), Orgona 
(6), Csábi (1).

Hering Viktor

Megterhelő hét áll a Hunge-
rit Szentesi VK női vízilabda-
csapatának játékosai mögött, 
hogy néhány nap alatt három 
bajnoki mérkőzést kellett le-
játszaniuk a lányoknak, ráadá-
sul az utánpótlás-bajnokság 
is zajlik, így volt olyan csapat-
tag, aki öt nap alatt öt mérkő-
zést játszott.

A sort BVSC elleni főváro-
si összecsapás indította, ahol 
mindössze két góllal, 9-7-re ka-
pott ki a fiatal szentesi együttes. 
Egy nappal később már hazai 
medencében pótolták Kövér-Kis 
Rékáék a Honvéd elleni bajno-
kit, és a papírformának megfe-
lelően sima szentesi győzelem 
született, 13-3-ra nyert a Hun-
gerit. Szombaton aztán követ-
kezett a bombaerős UVSE elleni 
csata, ahol négy góllal nyertek 
ugyan a fővárosiak, de a vere-
ség ellenére kifejezetten jó tel-
jesítményt nyújtott az együttes. 
– A BVSC ellen talán, ha vala-
mivel nagyobb önbizalommal 
vízilabdázunk, még jobb ered-
ményeket érhetünk el – kezd-
te értékelését Tóth Gyula, a csa-

pat vezetőedzője. – A Honvéd 
ellen a második és a harma-
dik negyedben valamivel hal-
ványabban teljesítettünk, de a 
győzelem így sem forgott ve-
szélyben, az UVSE ellen pedig 
kifejezetten jól játszottunk, igaz 
az első negyedben gyermeteg 
hibákat vétettünk, de a folyta-
tásban szoros negyedeket pro-
dukáltunk. Örömteli, hogy a 
BVSC és a Honvéd ellen vala-
mennyi játékosomnak lehetősé-
get tudtam adni a játékra, és re-
mekül teljesítettek. 

A csapat tagjai közül voltak, 
akik még vasárnap is bajnokit 
játszottak, igaz utánpótlás szin-
ten, Egerben, így akadt olyan fi-
atal, akinek a vasárnap esti ösz-
szecsapás volt öt nap alatt az 
ötödik mérkőzése.

A gárda szerdán a Szeged el-
len itthon játszotta a soros baj-
nokiját. A találkozón nem száll-
hatott medencébe Mihály 
Kinga, akinek több öltéssel kel-
lett összevarrni a bőrt a fején, 
Újvárinak az ujja zúzódott meg 

a legutóbbi mérkőzésen, Farkas 
Tamarának pedig a könyöke fáj, 
az ő játékát sem erőltette a stáb, 
hiszen rá a március elején sor-
ra kerülő fontos mérkőzéseken 
lesz nagy szükség. Ezen a hétvé-
gén pihenőt kap a csapat nagy 
része, hiszen a válogatottaknak 
felkészülési programjuk lesz, 
hétfőtől kezdődően viszont is-

mét teljes erőbedobással foly-
tatja a munkát Tóth Gyula csa-
pata.

A férficsapat, a Metalcom 
Szentesi VK együttese jövő szer-
dán játssza első mérkőzését a 
középszakaszban, az alsóház-
ban. Vörös Viktorék a Kaposvár 
otthonában szállnak medencé-
be 19 óra 30 perckor.

Szoros meccseket hoztak a hétvégi fordulók

Öt mérkőzés, öt nap szurkolás
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Darók József

Kétnemzetiségű páros, de a 
parketten egy nyelvet beszél-
nek: Farkas Bettina és orosz 
partnere, Nikita Anikeev má-
sodszor nyert magyar bajno-
ki címet standard táncokban, 
a Szilver TSE színeiben.

Rögtön hat aranyéremmel 
kezdte a társastánc magyar baj-
nokságok első hétvégéjét a Szil-
ver TSE, ebből a felnőtt stan-
dard bajnoki cím is a klubhoz 
vándorolt, Nikita Anikeev és 
Farkas Bettina révén. Ez már a 
második közös bajnoki elsősé-
gük volt, és az első siker gyor-

san jött, mert csak pár hónap-
pal korábban állt össze a páros, 
2015 novemberében. – Első pá-
rommal László Csabáék mögött 
másodikok voltunk. Szepesi Jó-
zseffel az életben is egy párt al-
kottunk, és elég nehéz volt ezt a 
kettőt összeegyeztetni – kezdte 
Bettina. – Úgy gondoltam, fiata-
labb párt szeretnék, de ő is fon-
tolgatta már, hogy abbahagyja. 
Aztán érdekes módon, ő is ma-
gyar bajnok lett a testvérével, 
utánuk pedig mi is Nikitával. 
Együtt tehát nem tudtuk a cé-
lunkat megvalósítani, de külön 
mindkettőnknek sikerült. 

A táncos világban egyre el-
terjedtebbek a vegyes nemzeti-
ségű párosok, hazánkban még 
kevésbé, s Nikitáék alkotják az 
első orosz-magyar táncospárt. 
Mindketten párt kerestek, Betti-
nának a budapesti edzője, Sán-
dor Judit szemelte ki az orosz fiút 
egy edzőtáborban. – Megkap-
tam a kontaktját, írtam neki – 
mesélte Bettina. – Ilyen esetben 
leegyeztetjük a magasságun-
kat, nagyjából megfogalmazzuk 
a céljainkat, videót küldünk ma-
gunkról, s ha úgy látjuk, megfe-
lel a másik, megbeszélünk egy 
próbatáncot. Budapesten került 
rá sor, s jól sikerült. Tisztáztuk, 
milyen áldozatokat kell hoznunk 
a továbbiakban, hogy a közös 
munka működjön. Tavaly január-
ban a magyar bajnokságra már 
tudatosan az első helyért men-
tünk. Változó helyszíneken szok-
tunk gyakorolni, közös nyelvünk 
az angol.

A Dózsa-házban lévő termük-
ben az egyik itteni edzés előtt 
kérdeztük a párost, melynek 
férfitagja elárulta, öt éves kora 
óta táncol, immár 22 éve. Leg-
nagyobb eredményeként a Rus-
sian Open döntőjében elért 4. 
helyet említette. Eddig erre volt 
a legbüszkébb, most már arra is, 

hogy Magyarországon a legjobb 
tudott lenni. – Örülök, hogy má-
sodjára is megszereztük a bajno-
ki aranyérmet, nagy dicsőség ez 
számomra. Siker az is, hogy így 
el tudok jutni világversenyekre, 
erre korábban nem volt lehető-
ségem.

A hazájában sokkal többen 
táncolnak, de itt, Szentesen 
meglátása szerint magas, pro-
fesszionális színvonalon űzik a 
versenytáncot. Maga a város is 
szimpatikus a számára, nagy a 
különbség az orosz városokhoz 
képest, hiszen ott a kisvárosok 
is Budapest méretűek, jegyez-
te meg tréfásan. – Kényelmesen 
érzem itt magam, közel vagyok 
a természethez, szeretem a Kur-
cát is. Úgy érzem, amióta itt va-
gyok, gyakorlás után több lehe-
tőségem van, hogy kipihenjem 
magam, feltöltődjek.

Tanítással is foglalkozik, itt a 
Szilverben is foglalkozik a fiata-
lokkal, ahogyan odahaza is. Ezt 
teszi partnere is, aki egyébként 
családi vállalkozásukban, egy 
épületgépészeti szaküzletben 
is dolgozik a keringők, jive-ok, 
slow foxok után. 

A standard a fő profiljuk, bár 
latinozni is szeretnének, de nem 
fér bele, bemutatókon kívül nem 
fognak valószínűleg. – A tíz-
tánchoz az egyikből lejjebb kel-
lene adnunk, de mi nem szeret-
nénk lejjebb adni a standardből 
– jelentette ki Bettina.

A március elején startoló tavaszi fordulókra készül jelenleg a 
Szentesi Kinizsi SZITE felnőtt férfi labdarúgó csapata. Némethy Lász-
ló (képünkön) tanítványai már megkezdték a felkészülést, két edző-
mérkőzést is lejátszott a csapat az elmúlt hétvégéken.

Két héttel ezelőtt a Soltvadkert otthonában 4-2-es vereséget 
szenvedtünk, az elmúlt hétvégén pedig hazai pályán játszottunk 
döntetlent a Bács Kiskun megyei elsőosztályú csapattal – nyilatkoz-
ta Némethy László, a csapat edzője.

A vezető hozzátette, a játékoskeret nem túl nagy, de reményei 
szerint 20-22 fős tartós kerettel tudnak nekivágni a bajnokság má-

sodik felének. Kiemelte, nem 
lesz egyszerű az elkövetkezen-
dő időszak, de úgy véli, ha a csa-
pat hozzáállása megfelelő lesz, 
akkor bizakodhatnak. – Az elvá-
rásokat mindenképp át kell ér-
tékelnünk, a dobogó idén nem 
várható el, fontos cél azonban, 
hogy azok a fiatalok, akik újon-
nan kerültek fel a felnőtt csapat-
ba, megszokják a környezetet és 
összeszokjanak az idősebb csa-
pattársakkal. 

A bajnoki szezon tavaszi for-
dulói március első hétvégéjén 
startolnak.

Másodszor bajnok Nikita és Bettina

Edzőmeccsekkel készülnek 
a tavaszi rajtra Sebők Tamás

A február 12-i játéknap eredményei
ABC – Fábián U19 (D) 2-8; Mosómedvék – Fehér Arany (D) 0-0; Loki 

– Belvárosi Favágók (S) 0-1; Kunszent Öregfiúk – Foci 2000 (S) ELMA-
RADT; Hungerit II. – Red Roosters (C) 2-3; Foci 2000 – Loki (S) 5-2; Bel-
városi Favágók – Old Boys Center Söröző (S) 0-2; Hungerit II. – Sör-
szívók (C) 4-3; Old Tigers – Kontaset Kft. (C) 3-3; Vodkanarancs – B28 
Design Stúdió (C) 0-4; Bundás Liba – Dzsúz (B) 3-2; Legator – Sereghaj-
tók SE (B) 0-0; Black Jack – Zöld Kópé (D) 3-1; 

A „C” csoport küzdelmei véget értek. A nyolcas élén az B28 Design 
Stúdió csapata végzett. A csoport gólkirálya Földesi Mihály (B28 De-
sign Stúdió) lett 14 góllal. 

Az utolsó fordulókra február 19-én, vasárnap kerül sor. A „B”, „C”, „D”, 
valamint az „S" csoportok ünnepélyes eredményhirdetései február 
19-én, a tervezettek szerint 18.45-ös kezdettel  rendezik a sportcsar-
nokban.

Hungerit Kupa
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Sebők Tamás

A múlt hétvégén Magyar-
ország keleti régiójában ren-
dezték meg az országos tenisz 
bajnokság Play and Stay ver-
senyeit, melyek közül egynek 
a Szentesi Tenisz Klub létesít-
ménye adott otthont, de Sze-
geden, a Gellért Kupán is helyt 
álltak a szentesi fiatalok.

Az ország három régiójából 
február második hétvégéjén a 
Tiszántúlra látogatott a felnö-
vekvő teniszgeneráció, hiszen 
Szentesen a Lakos Sándor Te-
niszcentrumban rendeztek Play 
and Stay tornát. Szegedi Zoltán-
tól, a Szentesi Tenisz Klub edző-
jétől, a torna versenyigazgatójá-
tól megtudtuk, országos szinten 
25-30 versenyző látogatott el a 
Kurca partjára, Dunakesziről, Bu-
dapestről, Gyuláról, Sarkadról 
Szegedről és Kiskunfélegyházá-
ról is érkeztek teniszezők. 

A Play and Stay versenykate-
góriát kimondottan az utánpót-
lás számára hozták létre, a nagy-
pályás tenisz előszobájaként 

említik. – Három különböző pá-
lyaméretet különböztetünk meg 
ebben a kategóriában. A 2009-
ben és 2010-ben született kor-
osztály ún. piros pályán – ami a 
normál teniszpálya egynegyed 
része – 25 százalékos nyomású 
piros labdával játszanak 15 pon-
tos rövidített mérkőzéseket. Ezt 
a korosztályt a 9 évesek követik, 
akik már a normál pálya kéthar-
madának megfelelő méretű pá-
lyán versenyeznek. Náluk már 
felső adogatások is vannak és 2 
rövidített játékból áll a mérkő-
zés. A versenynap a 10-11 éve-
sek versenyével zárul. Ők már 
normál pályán játszanak 4 győ-
zelemig tartó rövidített játékot 
75 százalékos labdanyomással 
– részletezte a versenyt Szege-
di Zoltán. 

A versenyigazgatótól megtud-

tuk, a szentesi versenyzők nagy 
része lebetegedett, így Cser-
nák Tamás képviseli a klubot, il-
letve a szentesi versennyel egy 
időben a szegedi Gellért Kupán 
is részt vettek a mieink. Csernák 
Tamás nagy csatában aranyér-

met szerzett a hazai versenyen, 
a Tisza-parti városban pedig Ju-
hos Tibor vívott küzdelmeket, és 
egyéniben a legjobb négy közé 
jutott, párosban pedig Becser 
Dominikkal az oldalán szintén az 
elődöntőben búcsúztak.

Csernák Tamás aranyérmet szerzett 
a hazai teniszversenyen

Sebők Tamás

Az elmúlt években ismét 
sokat lehetett hallani a repü-
lő modellező sportról, mely 
városunkban az 1930-as évre 
nyúlik vissza. Történetük a 
Horváth Mihály Gimnázium 
lelkes diáksága és tanáruk el-
hivatottságával kezdődött.  

A Szentes és Környéke Model-
lező Egyesület jelenlegi elnö-
ke Tószenberger Györgyi Ágota, 
aki maga is versenyzik szaba-
don repülő „Q” kategóriában. 

Györgyi eredményes verseny-
ző is, hiszen az országos kupa-
sorozatban a 2. helyet érte el, 
mindezek mellett ő koordinálja 
a hazai versenyeket és az egész 
napos program zárásaként a díj-
kiosztókat is.

Az egyesületet Veres János, 
örökös tiszteletbeli elnök, Sza-
bó László, Farkas Bálint, vala-
mint Mészáros István indította 
be a rendszerváltás után. Sza-
bó László mellesleg az Eu. Ve-
terán Modellezők Szövetségé-

nek elnöke, munkásságával 12 
évre visszamenőleg az ország 
és a nemzetközi szintér elisme-
rését vívta ki. Versenyei kapcsán 
a kül- és belföldi versenyzők is 
meglátogatták Szentest.

Mint azt megtudtuk az isko-
lai szakkörök beindítása is folya-
matban van, cél az utánpótlás 
nevelése. Télen a saját repü-
lőgépek építésén van a hang-
súly, hogy tavasszal jöhessen a 
következő lépcsőfok, a reptetés 
és a versenyzés.

A modellezés építő munka, 
fával, műanyaggal, ragasztóval, 
papírokkal, forrasztással, lakko-
zásos borító feszítéssel történik, 
tehát több összetevő és mate-
matikai számítások is szüksége-
sek, hogy elérjék a végső célt, 
azt a pillanatot, amikor először 
emelkedik a levegőbe a repülő 
– véli Szabó László.

A vezetőtől azt is megtud-
tuk, 5 kategóriában rendeznek 
versenyeket. Vitorlázó, robba-
nómotoros, gumimotoros, vil-
lanymotoros és szabadon re-
pülő versenyszámok vannak. A 
megmérettetések helyszínéül 
Szentes-Lapistó, valamint Fábi-
ánsebestyén pusztás területei 

szolgálnak. – A versenyek meg-
rendezéséért köszönetet szeret-
nénk mondani Farkas Sándor-
nak, valamint Horváth Gyulának 
akik a helyszín biztosításában 
segítettek, mellettük Károlyi 
Lászlónak és Hérány Juditnak 
akiknek több eszköz beszerzé-
sét köszönhetjük.

Az egyesület a házi verse-
nyeit májustól késő őszig tartja 
meg. Ezek nagy része emlékver-
seny (Verse János, Röser Nor-
bert), de országos bajnoki for-
dulókat is rendeznek évente két 
alkalommal.  – 2017-ben pályá-
zat útján a Szentes és környéke 
Modellező Egyesület nyerte el a 
világbajnokság rendezési jogát, 
majd a 2018-as Európa-bajnok-
ság rendezését szintén meg-
kapták. A versenyeken minden 
ország 9 versenyzőt delegálhat, 
azaz kategóriánként 3 főt – zár-
ta gondolatait Szabó László.

A Szentes és Környéke Model-
lező Egyesület idén is megren-
dezi a modellezők táborát, ezek 
mellett a versenyekhez kere-
si lelkes érdeklődők segítségét, 
akik a bíráskodással is segítenék 
a küzdelmek magas színvonalú 
lebonyolítását.

Nemzetközi versenyeket rendez
a Szentes és Környéke Modellező Egyesület




