
XLIX. évfolyam 9. szám   –   2017. március 3.   –   Városi hetilap   –   Ára: 195 Ft (elõfizetve 150 Ft)

9
7
7
0
2
3
8

9
9
5
0
0
3

9
0

0
7

1

szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Amikor szárnyalhat a képzelet, 
akkor vagyok igazán önmagam” – interjú 
Meszlényi György virágkötő mesterrel 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Megépül a Kiss Zsigmond 
utcai kerékpárút, hamarosan 
megújul az Eszperantó híd, 
nem vágják ki a Kossuth utca 
öreg platánjait, feszített tem-
póban folyik a Petőfi Szál-
ló belső részének és homlok-
zatának vakolása – derült ki a 
Szentes Házban tartott múlt 
pénteki sajtóreggelin.

– A TOP döntés-előkészítő bi-
zottság támogatólag terjesztet-
te fel a kerékpárút pályázatot, 
amely három kerékpárút elemet 
tartalmaz: a Kiss Zsigmond utca-
it, a Vásárhelyi út melletti iparte-
lepit – amely az Ipartelepi út sar-
kától a tévétoronyig tart –, illetve 
a tiszai kerékpárutat, amely a szi-
vattyúháztól indul, és a strand-

hoz vezet – jelentette ki a sajtó 
képviselői előtt Szirbik Imre. Mint 
ahogy a városvezető fogalma-
zott, a Kiss Zsigmond utcai már 
megkapta a „pénzügyi zöldlám-
pát”, a kerékpárút megépül. Eh-
hez gyakorlatilag megszerezték 
a területeket, a támogatási szer-
ződés aláírását követően meg-
kezdődhet a közbeszerzés, majd 
a kivitelezési munka. Ez nem tar-
talmazza a hidat, és az ahhoz 
kapcsolódó Sima Ferenc utcai 
csomópontot. Ebben a pillanat-
ban nincs olyan területfejleszté-
si pályázat, amely a híd építését 
lehetővé tenné. A polgármes-
ter ez ügyben kérelemmel for-
dult az illetékes miniszterhez. Az 
Eszperantó híd közbeszerzés- és 
kiviteli előkészítése viszont na-
pirenden van, meg van a forrá-

sa – hangzott el. Ezután a Petőfi 
Szálló részleges felújítása került 
szóba. Ahogy fogalmazott, je-
len pillanatban „másfél pályá-
zat” él. Az EGT Alap pályázata, 
amely megvalósítás alatt van, 
és félidejéhez érkezett. A HU07-
0028-A1-2013 azonosítószámú 
„Szentes Szecessziós Ház kiala-
kítása az egykori Petőfi Szálló 
műemlék épület megújításával, 
fenntartható kulturális-közössé-
gi funkciók létrehozásával” pro-
jekt az EGT Alap támogatásával 
valósul meg. A Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ram benyújtásra került, amelyet 
második fordulóra ítélt az előké-
szítő bizottság. – Reményeink-
hez képest 3-4 hónapot csúszik 
a döntés – mondta Szirbik Imre.  

Baloghné Berezvai Csilla városi 
főkertész a Petőfi Szálló megúju-
ló homlokzatát kiemelő környe-
ző zöld növényzet kialakításáról 
tájékoztatott. Elmondta, elsőd-
leges szempont volt az öreg pla-
tánfák megmentése. A visz-
szametszés után egészségügyi 
kezelést kapnak – faseb-, endo-
terápiás kezelést, szükség ese-
tén gyökérinjektálást is – amely-
lyel a cél az, hogy még évtizedek 
múlva is a Kossuth utca megha-
tározó egyedei maradjanak. A 
metszés során arra is figyelmet 
fordítanak, hogy a faágak ne ta-
karják ki a lámpák fényét. Kezde-

nek megerősödni a Petőfi utcai 
szakaszon az újonnan telepített 
fák. A főkertész úgy fogalma-
zott, az egységes fasort azért te-
lepítették, hogy kiváltsák a köz-
vetlenül az épület mellé ültetett 
fákat, így ott teret kell nekik en-
gedni a növekedéshez, egy de-
rékba tört fát kell cserélni. A Pe-
tőfi utcai szárazkapu mellett 
található nagy hársfa és a gó-
lyás háznál lévő kisebb egyed 
megmarad, melyeken csak ko-
ronaalakítást kell végezni. Tanú-
faként az épület ódon korát hi-
vatottak mutatni.

Wittek Krisztina városi főépí-
tész örömét fejezte ki, hogy ked-
vezőbbé váltak az időjárási felté-
telek, s nagy tempóban vakolják 
az épületet belülről és a homlok-
zatot is. Megtudtuk, a régi por-
tálok mintájára újak készültek. 
Sok restaurátor dolgozik, akik 
falkutatás segítségével találták 
meg az épület eredeti falszínét. 
A Petőfi utcai teremben erede-
ti díszítőfestést találtak, ez rész-
ben rekonstrukcióra kerül, de 
az eredeti egy része megment-
hető, így azt régi pompájában 
csodálhatjuk meg. Sok díszítőe-
lemet legyártottak már. A hom-
lokzaton a régi fotókon is látható 
kovácsoltvas falikarok mintájá-
ra készített falikarok lesznek el-
helyezve. Visszakerül a tardosi 
vörös mészkő lábazat és a ko-
vácsoltvas lábazati pincerácsok 
is. – Amit lehet, mindent erede-
tiben tartunk meg. Ami nagyon 
tönkrement, ahelyett a rekonst-
rukció során új készül – tette 
hozzá.

Hídfelújítás, kerékpárút építés is lesz

Gőzerővel folyik a munka a Petőfin

Rozgonyi Ádám

Év elején egy új kezdemé-
nyezést indított útjára heti-
lapunk. Ne lepődjenek meg, 
ha egyéves Szentesi Élet előfi-
zetéssel kedveskednek a csa-
ládnak, hiszen a szentesi élet 
szürkébb és szegényebb len-
ne Szentesi Élet nélkül.

Minden szentesi újszülött 
családját egyéves előfizetés-
sel ajándékozzuk meg, amelyet 
a város körzeteinek képvise-
lői adnak át. Lapunk rendsze-
resen jelen van a város idős la-
kóit köszöntő polgármesteri, 
alpolgármesteri, képviselői lá-
togatásokon, így adódott az 
ötlet, hogy felköszöntsük, s a 
képviselők segítségével meg-
ajándékozzuk a legfiatalabb 

polgárokat  és szüleiket is. Ha-
sábjainkon hétről-hétre hírt 
adunk az új jövevények szüle-
téséről. Akciónkhoz dr. Demeter 
Attila alpolgármester (képün-
kön) is csatlakozott, aki szerint 
a lap elgondolása jól illeszke-
dik a város által indított hason-
ló célzatú kezdeményezések-
hez, az új életfa átadáshoz vagy 
a szépkorúak köszöntéséhez. – 
Ez nagyon jó lehetősége annak, 
hogy a képviselő akár többször 
is eljusson a fiatal házasokhoz, 
gondoskodó képviselőként le-
gyen jelen az életükben. Meg- 
győződésem, hogy a Szente-
si Élet kezdeményezése támo-
gatásra találhat. Ha a szülők el-
teszik a lapszámokat, és amikor 
a gyermek majd olvasni fog, ér-

deklődik, láthatja, hogy a város 
életében melyek voltak a leg-
fontosabb hírek. Ez egy lénye-
ges dolog, ha valaki meg akar-
ja ismerni a saját környezetét. 
Ahogy az életfák esetében a 
hazai tájról kikerülő facseme-
ték – amelyeket a szülők ültet-
nek el, s majd együtt ápolnak a 
gyermekkel – azt szimbolizál-
ják, hogy ide tartoznak Szentes-
re, a város odafigyel a felnövek-
vő nemzedékre, úgy üzeni ezt 
a lap is. A mai felgyorsult világ-
ban információk, hírek nélkül 
nem tudunk semmit – fogalma-
zott dr. Demeter Attila. A meg-
ajándékozott családok kicsinyei 
arról olvashatnak majd, hogy mi 
történt a városban 52 hét alatt, 
születésük évében, 2017-ben. 
Talán felnőttként már saját ma-
guk fizetnek elő újságunkra, 
mert tudni fogják: tájékozott-
nak lenni jó!

Született olvasók
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Halupa Eszter

Már több lapszámunkban 
foglalkoztunk Szentes külön-
böző körzeteivel, most a kiséri 
városrésszel folytatjuk, mely-
nek körzeti megválasztott 
képviselője Antal Balázs Tibor 
(képünkön), a Fidesz frakció-
vezetője.

– A 2014-es választásokon 
megkaptam azt a bizalmat a ki-
sériektől, hogy képviseljem ér-
dekeiket a városházán. Egyik 
legkiemelkedőbb kérés volt a 
lakók részéről az infrastruktú-
ra fejlesztése, ezen belül pedig 
a járdafelújítások. A városi költ-
ségvetésben minden évben ren-
delkezésre áll forrás a Városellátó 
Intézménynél erre a célra. A Vá-
rosfejlesztési Bizottság elnöke-
ként pedig mindent megteszek 
azért, hogy a kiséri lakosok szá-
mára is megoldott legyen a jár-
dák kérdése. A bizottság hét fős, 
és konszenzus alapján döntünk 
felújítási kérdésekben, ügyelve 
arra, hogy más körzetnek is jus-
son a forrásból – tudtuk meg An-
tal Balázs Tibortól. A képviselő 
hozzátette, hogy sajnos kicsi az a 
forrás, mellyel a Városfejlesztési 
Bizottság rendelkezik, és jó len-
ne, ha több jutna a városi járdák 
felújítására. Emellett a képvise-
lő ígéretet tett a 8-as számú vá-
lasztókörzet lakóinak, hogy egy 
bankautomatát kihelyeztet a vá-

rosrészben, hiszen a lakók legkö-
zelebb a városközpontban tud-
nak készpénzt felvenni, mert a 
közelben nem tudják megolda-
ni a tranzakciót.

– Bízom abban, hogy egy hó-
napon belül már használni is 
tudják a bankautomatát, még-
pedig a Farkas Antal utcai Coop 
ABC-nél. Az alapozások meg-
történtek, és hiszem, hogy a la-
kosok kényelmét szolgálja a jö-
vőben és örömüket lelik ebben 
a lehetőségben – hangsúlyozta 
Antal Balázs Tibor. Továbbá hoz-
zátette, hogy az idei tervek kö-
zött szerepel a Farkas Antal utcai 
játszótér megújulása, hiszen 10-
15 éve annak, hogy érdemben 
nem történt változás a gyerekek 
játszóterén. A képviselő bízik ab-
ban, hogy március és május kö-
zött sikerül 4-4,5 millió forint 
értékben eszközparkkal gazda-
gítani a játszóteret. A képvise-
lő kiemelte a játszótér kapcsán, 
hogy az a legfontosabb, hogy 
biztonságos legyen minden kor-
osztály számára. A terület kör-
bekerítését is meg kell oldani, 
hiszen főútvonal mellett helyez-
kedik el. A költségvetés 10 milli-
ós keretösszeggel rendelkezik a 
játszóterek felújítására, melyből 
többet fel tudnak újítani.

– Az egyik legelhanyagoltabb 
és legelhasználtabb a kiséri ját-
szótér volt, de ezen idén változ-

tatunk – tette hozzá. A képviselő 
várja, hogy a szülők is megke-
ressék, milyen játékokat szeret-
nének látni a játszótéren, kíván-
csi, milyen igények merülnek fel, 
melyekkel a gyerekek tartalma-
san tudják eltölteni a délutánja-
ikat. Erre kiváló alkalom lehet az 
a lakossági fórum, melyet a kép-
viselő március 10-én, pénteken 
tart, a 2-es számú Idősek Klubjá-

ban, a Nagyörvény utca 52. szám 
alatt, 16 órakor, ahová szeretet-
tel várja a kiséri lakosokat. Ezen a 
napon elmondhatják megoldás-
ra váró gondjaikat, hiszen ilyen 
alkalmakkor derül ki, hogy mely 
kérdésekben szükséges lépése-
ket tenni ahhoz, hogy élhetőbb, 
kiegyensúlyozottabb és harmo-
nikusabb lehessen az élet a Ki-
sérben, Szentesen.

Végre a Kisérben is lesz bankautomata

Egy kabátból loptak el pénzt 
Szegváron. Az egyik helyi köz-
épületben tette le kabátját egy 
ottani illető, ám mire visszament 
a ruhához, már nem volt benne a 
pénztárcája. A sértettet 100 ezer 
forintjától fosztotta meg a tolvaj.

Bejelentés érkezett a Szentesi 
Rendőrkapitányságra, hogy egy 
szentesi férfi – a gyanú szerint – 
új pszichoaktív anyagot adott át 
egy másik illetőnek. A rendőrség 
szakértők bevonásával vizsgálja 
az eset körülményeit.

Egy önkormányzati bérlakás 
bérlője tett bejelentést a rendőr-
ségen, miszerint ismeretlen tet-
tes szétverte a lakásban lévő be-
rendezéseket, többek között egy 
bojlert, illetve csöveket is elvitt a 

lakásból. A rongálással okozott 
kár eléri a 150 ezer forintot. A 
rendőrség lopás és rongálás mi-
att indított nyomozást az ügy-
ben.

Elektromos kerekesszékével 
közlekedett egy férfi Szentesen, 
amikor a Vecseri és a Koszta Jó-
zsef utca sarkán odalépett hoz-
zá egy fiatal lány, és elvette tőle 
a pénzét. A lány ellen – akivel 
szemben korábban több eljárás 
is indult már – kifosztás miatt in-
dított eljárást a rendőrség.

Két kerékpárt is elloptak a 
Bocskai utcából. A tolvaj egy nyi-
tott udvarra ment be, ahonnan 
elvitte a bringákat, összesen 93 
ezer forintos kárt okozva ezzel a 
sértetteknek.

Százezret loptak el
a kabátból
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Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám, 
Majzik Attila

A város idei költségveté-
sét 5,5 milliárd forintos bevé-
teli főösszeggel fogadta el az 
önkormányzat képviselő-tes-
tülete. Idén 23 millió forintot 
szánnak az orvosi ügyelet el-
látására, csökkentették a mar-
ketinghez kapcsolódó kom-
munikációs költségeket 600 
ezer forinttal, a pénzt sporto-
lók jutalmazására szánják. Ar-
ról is döntöttek, meghagyják 
a Sport- és Üdülőközpontnak 
juttatott évi 146 millió forin-
tos támogatást, amely mun-
káját a jövőben önállóbban 
végezheti.

– Kiegyensúlyozott, biztonsá-
got adó, bár nyilvánvalóan nem 
minden kérdést megoldó költ-
ségvetés született – jelentet-
te ki Szirbik Imre. A polgármes-
ter hozzátette, az elfogadott 
büdzsé a működést kiegyensú-
lyozottan biztosítja, megalapo-
zott, számításokkal alátámasz-
tott, a legfontosabb feladatokra 
koncentrál, ezáltal megvalósít-
ható, emellett néhány eddig bi-
zonytalan kérdésre is választ ad. 
Összesen 12 napirendi pontot 
tárgyalt a grémium, a Sport-és 
Üdülőközpont 2017. évi jegyár-
politikáját kivetették a tárgya-
landók közül. A polgármester 
a strand ügyében elfogadta a 
képviselők álláspontját, hogy át-
testálják a felelősséget az intéz-
ményvezetőre. Azt kérte, hogy 
adják meg a bizalmat az igaz-

gatónak, és fogadják el a dön-
tését. Javasolta, maradjon meg 
a gyermekek számára eddig is 
biztosított kedvezmény, és en-
nek költségeit pénzügyi hely-
zetétől függően vállalja fel a vá-
ros. A polgármester leszögezte, 
a Rákóczi Ferenc utca és környé-
ke nem szerepel a költségvetés-
ben. A pillanatnyi kellemetlen 
döntés annak érdekében szüle-
tett, hogy később kellemesebb 
döntések sorát hajthassák vég-
re, indokolta. A büdzsé a köz-
tisztviselői szférában 20 száza-
lékos bérkiegészítést tartalmaz, 
amely erre a költségvetési évre 
szól. – Ha a központi bérrende-
zés nem valósul meg, akkor ez 
év végén megszűnik, és visz-
szaállnak a bérek a bérrendezé-
si előtti állapotokhoz – erről saj-
tótájékoztató keretében beszélt 
Szirbik Imre. 

– Szorító helyzeteket és bi-
zonytalanságokat látunk a költ-
ségvetésben. Még nem tudjuk 
például, hogy a könyvtár költ-
ségvetési intézménnyé átalakí-
tása mennyi terhet jelent az ön-
kormányzat számára. Ezt csak 
április környékén fogjuk lát-
ni. Csekély az a fejlesztési mér-
ték és arány, amellyel nekiindu-
lunk a ciklus ezen szakaszának 
– mondta Dömsödi Mihályné, 
a Pálmások Szövetsége képvi-
selője. Úgy folytatta, jó volna, 
ahogy korábban is kérték, ha 
lenne valamilyen rálátás a lob-
bitevékenységre, hogyan mű-
ködik, miként valósul meg. Azt 
kérte a többségi frakciótól, hogy 
vegyék komolyan a lobbitevé-
kenységet a maguk részéről is, 

„hiszen nem állapot, hogy el-
megy az egész költségvetési 
ciklus, az uniós periódus, és gya-
korlatilag semmit nem tud be-
lőle a város realizálni”. – Sokan 
elhagyják a várost, máshol ta-
lálnak perspektívát – ezt a folya-
matot is meg kellene akasztani 
- mondta. Ezzel az indoklással, 
ahogy fogalmazott, felkiáltójel-
lel kijelenti, hogy tartózkodik a 
költségvetés megszavazásától. 
Hozzátette, ez nem egyezik meg 
a nem szavazattal, amit a Pálmá-
sok Szövetsége kért tőle. – Job-
ban kell küzdenünk azért, hogy 
forrásokhoz jussunk, másrészt 
a jelenleg meglévő adottsága-
inkat is jobban ki kell használ-
nunk. Ezt a felkiáltójelet ennek 
szánom – jegyezte meg. Azt kér-
te a képviselő-testülettől, hogy 

próbálja megmozgatni a lehető-
ségeket. – Harcolnunk kell azo-
kért a fejlesztésekért, azokért a 
dolgokért, amelyek a mi érde-
keink. Jobban oda kell figyel-
ni azokra is, amiken spórolni tu-
dunk, és még jobban arra, hogy 
politikai erőből ne nyomjunk 
át olyan dolgokat a testületen, 
amelyek többletkiadással járnak 
– fogalmazott. Felhívta a figyel-
met arra is, hogy az idegenfor-
galmi kiadványok készítésekor 
azoknak a magánkezdeménye-
zéseknek, civil rendezvények 
népszerűsítésének is teret kel-
lene engedni, amelyek hozzá-
járulhatnának akár a város ide-
genforgalmához is, ha több 
megbecsülését kapnának. 

Móra József MSZP-s önkor-
mányzati képviselő, a Pénzügyi 
és Tulajdonosi Bizottság elnö-
ke szerint konstruktív, feszített 
büdzsé született. Konstruktív, 
mert a korábbi egyeztetések so-
rán a testület tagjai, a városi in-
tézmények tagjai, az érintett 
szervezetek képviselői közö-
sen alakították ki a költségvetés 
főbb számait. –  Mindenki pró-
bálta betartani, hogy nem sza-
bad úgy tervezni, hogy hitelből 
finanszírozzuk a költségvetés 
egy részét. Konstruktív, együtt-
működő hozzáállást tanúsítot-
tak a képviselő-testület tagjai, 
annak ellenére, hogy a közpon-
ti költségvetés már tavaly júni-
usban elkészült, majd decem-
berben óriási változást jelentett 
a minimálbér-emelés. Ez rendkí-
vül komoly terheket ró az önkor-
mányzatra és az intézményekre 

A város 2017-es költségvetését 5,5 milliárd forintos

Nőnap alkalmából
köszöntöm

a Hölgyeket!

Farkas Sándor
országgyűlési képviselő

Szirbik Imre 
polgármester

Dömsödi Mihályné 
(Pálmások Szövetsége)

Móra József 
(MSZP)
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– mondta lapunknak a képvi-
selő, hozzátéve, hogy a város 
újabb feladatokat, programo-
kat próbált a költségvetésében 
finanszírozni. Megkérdeztük, mi 
történt volna, ha grémium nem 
szavazza meg a városi büdzsét. 
– Gyakorlatilag nincs újratárgya-
lás. Ha nem lett volna a város-
nak költségvetése, akkor beállt 
volna egy olyan állapot, hogy 
nem lehet különféle kifizetése-
ket teljesíteni az előző évhez vi-
szonyítottan. Semmilyen pénzt 
nem lehet úgy elkölteni, hogy 
nincs meg a jogszabályi alap-
ja. A város működésképtelen-
né vált volna, mindaddig, amíg 
nincs költségvetése – válaszolt 
kérdésünkre. 

Városunk költségvetése – a 
korábbi évekhez hasonlóan – 
idén is óvatos, a kiszámítható 
bevételekre épít. A források szű-
kössége miatt azonban új fej-
lesztésekre csak pluszbevételek 
esetén van esély.

Szentes legjelentősebb bevé-
teli forrása az iparűzési adó, eb-
ből 1 milliárd 341 millió forint 
bevételre számítanak, a gépjár-
műadó esetében körülbelül 73 
millió forinttal tud tervezni a vá-
ros, az építményadóból pedig 
141 millió forintos tervezési ösz-
szeggel számolt a költségvetés.

A büdzsé, mint a megelőző 
években, idén is óvatos, 2015-
höz és 2016-hoz hasonlóan 
mintegy negyvenmillió forint-
tal tervezték alul a bevétele-
ket. – tudtuk meg Hevesi-Tulipán 
Edit képviselőnőtől, aki kiemel-
te, egyetért azzal, hogy csak a 
kiszámítható bevételekre épít a 
költségvetés, és azok esetében 
is óvatosan.

A kiadási oldalt tekintve a 
képviselő elmondta, a források 
szűkössége befolyásolta a költ-
ségvetést, a büdzsének a pályá-
zatok anyagi hátterét kell biz-
tosítania. Hevesi-Tulipán Edit 
hozzátette, az intézmények ese-
tében szempont volt a működés 
biztosítása és a takarékosság 
szem előtt tartása a szakmaiság 
figyelembe vétele mellett.

Korábban már többször szóba 
került a minimálbér emelés és 
a garantált bérminimum kérdé-
se, ugyanis ami a munkavállalók 

szempontjából áldás, az a mun-
káltatók szemszögéből átoknak 
is tűnhet. A személyi juttatások 
törvényi változásainak betartá-
sa százötvenöt millió forinttal 
terhelte meg Szentes költség-
vetését, a járulékcsökkentések 
pozitív hatásait bekalkulálva is 
kilencvenmillió forint a különb-
ség.

Hevesi-Tulipán Edit a költ-
ségvetés értékelése kapcsán 
lapunknak elmondta, szociá-
lis téren is tartalmaz változást 
a 2017-es büdzsé, a 70 éven fe-
lüliek szemétszállítása kedvez-
ményes lesz, emelkednek a jö-
vedelemhatárok a települési 
támogatásnál, a lakástámoga-
tásnál és a temetési segély vo-
natkozásában, a lakásfenn-
tartási támogatás pedig 2500 
forintról 3000 forintra emelke-
dik.

Szintén a költségvetés része 
a közfoglalkoztatás, ezzel kap-
csolatban a képviselő elmond-
ta, a tavalyi évihez hasonló felté-
telekkel folytatódik a közmunka 
program, a résztvevők a belvíz- 
elvezetéssel, az illegális hul-
ladékkal fognak foglalkozni. 
2017-ben is várhatóan lesz majd 
hosszabb időszakra vonatkozó 
foglalkoztatás.

A szociális kiadásokkal kap-
csolatban megtudtuk, hogy 102 
millió forintos keret áll erre ren-
delkezésre a költségvetésben 50 
millió forintos állami támogatás 
mellett, ez utóbbi függ a város 
adóerő-képességétől is.

A költségvetés számait vizs-

gálva Hevesi-Tulipán Edit el-
mondta, idén két óvoda kor-
szerűsítését is elhatározták, a 
Mátéffy utcai óvoda konyhájá-
nak felújítása, illetve a Damja-
nich utcai óvoda nyílászáróinak 
cseréje van az idei büdzsébe be-
tervezve, emellett a képviselőnő 
hozzátette, a testvérvárosi kap-
csolatok ápolására is jut a keret-
ből.

Hevesi-Tulipán Edit az idei 
költségvetés összegzéseképp 
rámutatott, bár óvatos, bizton-
ságra törekvő büdzsé készült, 
a fejlesztésekre fordítható ösz-
szegek és a pályázati források is 
szűkös keretek között mozog-
nak, új feladatok megvalósításá-
ra csak többletbevétel realizálá-
sa esetén van esély.

Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik) 
szerint egy olyan költségvetést 
fogadott el egyhangúan a testü-
let, amely konszenzuson alapul, 
ugyanakkor aggodalmainak is 
hangot adott.

– Az előzetes megbeszélése-
ken megfogalmaztam kritikákat 
a költségvetéssel kapcsolatban, 
mivel a nagyobb beruházása-
inkat fedező TOP-os pályázatok 
az első körben nem jártak siker-
rel a megyén. Ha nem sikerül ki-
alakítanunk egy olyan összhan-
got, amit a megyén is át tudunk 
vinni, akkor nem sok fejlesztés 
fog megvalósulni a városban. – 
fogalmazott a képviselő, aki ki-
emelte, örül az eddig sikeres pá-
lyázatoknak.

A 2017-es költségvetés-

sel kapcsolatban Szabó Zoltán 
megjegyezte, hosszas egyez-
tetések után valóban elkészült 
a büdzsé, ugyanakkor az, hogy 
csak a működést tudjuk finan-
szírozni, az számára csak az 
„alapvonal”, egy kiindulási szint. 
– Tavaly úgy fogalmaztam, hogy 
unalmas a költségvetés, idén 
azt mondom, a túlélést bizto-
sítja Szentes költségvetése. Én 
azokra a fejlesztésekre és azok-
ra a kitörési pontoknak a finan-
szírozására várnék, amikkel meg 
lehetne állítani a fiatalok elván-
dorlását a városból. Mi ebben a 
városban élünk, kutya köteles-
ségünk az országból, a régióból 
vagy az agglomerációból ide 
vonzani a családokat. Ezeknek 
a fejlesztési elképzeléseknek, ki-
törési pontoknak a finanszíro-
zást kevésbé látom a költség-
vetésben – szögezte le Szabó 
Zoltán.

bevételi főösszeggel fogadta el a képviselő-testületA város 2017-es költségvetését 5,5 milliárd forintos

„Szaladj a rétre és keress egy szál virágot,
Találd meg a párod, kit az idő Rád váratott.
Mondd el néki ez a nap csak alkalom,
Az év többi napján is jár majd a busás jutalom.

Állj meg vándor roppant nehéz utadon,
Hisz vár Téged minden este a meghitt élet, nyugalom.
Ha megtaláltad, szeresd, becsüld a nőt,
Ki hozza a boldogságot, jelenti a jövőt.”

Szentes Város Önkormányzata
valamennyi férfi tagja nevében

ezzel az idézettel köszöntök
minden hölgyet

NŐNAP alkalmából!

Szirbik Imre polgármester

Szabó Zoltán Ferenc 
(Jobbik)

Hevesi-Tulipán Edit 
(Fidesz)



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. március 3.

Sebők Tamás

Február 25-én a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok-
ban rendezték meg a télbú-
csúztató karnevál utódjaként 
az I. Gyermek Expo és Masz-
kabált. A rendezvényen ismét 
népszerű volt az óvodások és 
a kisiskolások farsangja, de 
számos szervezet is kitelepült. 
Délután elmaradhatatlan volt 
többek között a zenés felvo-
nulás, a téltemetés, valamint 
Freddie élő koncertje.

Nem sokkal reggel 9 óra után 
a Victoria Fitness SE akrobati-
kus bemutatójával startolt el az 
I. Gyermek Expo és Maszkabál. 
A hangulat kellően meg lett ala-
pozva a FitKid bemutatóval, me-
lyet az óvodások farsangi műso-
rai követtek. A délelőtt folyamán 
9 intézmény ovisai foglalták el a 
színpadot. A mackó, papagáj, ör-

dög, angyal, és a népies viselet is 
népszerű volt a kicsiknél. A Rákó-
czi utcai óvoda katica csoportja 
angyaloknak és ördögöknek öl-
tözve mutatta be műsorát. – Hol 
ördögi, hol angyali a gyermekek 
hangulata, ezt próbáltuk a jel-
mezükben is tükrözni – mondta 
el lapunknak Győri Gyuláné Esz-
ter óvónéni, aki hozzátette, ha-
gyomány, hogy minden évben a 
pedagógusok és a dajkák is sze-
repelnek a műsorban, ezzel pél-
dát mutatva a kis gyerkőcöknek, 
nem utolsó sorban pedig maguk-
nak is örömöt szereznek ezzel. Az 
előző évektől eltérően idén min-
den csoport azonos jutalmat ka-
pott, amit Szirbik Imre polgármes-
ter, Kovács János, a Művelődési-, 
Ifjúsági- és Sportbizottság elnö-
ke, valamint Magyar Márk, az ese-
mény főszponzora, a Toyota Ko-
vács marketingigazgatója adott 

át. Az eseményt Kovács János 
értékelte lapunknak. – Az előző 
rendezvényeket a képviselő-tes-
tület több tagja enyhe kritikával 
illette, így egy újabb szemlélet-
ben rendezték meg az I. Gyermek 
Expo és Maszkabált. Azt gondo-
lom, hogy a gyermekek is jobban 
érzik magukat a rendezvényen, 
úgy vélem, sikeres napot zárunk. 
Nekem több szempontból is kü-
lönleges a rendezvény, hiszen a 
kisfiam az első farsangján lépett 
fel szombaton, pont a születésna-
pomon, szóval egyfajta szülinapi 
ajándék is volt ez nekem – érté-
kelte a rendezvényt a képviselő.

Az esemény színvonalát szá-
mos kitelepült szervezet emel-
te. A Tallián Optika karitatív céllal 
volt jelen, a rendezvényen felál-
lítottak egy élő szobrot, melyet 
nem használt társasjáték és me-
sekönyv, valamint használaton 
kívüli szemüvegek adományozá-
sával tudtak életre kelteni az em-
berek. – A szemüvegeket az op-
tika felújítja, kitisztítja, rendbe 
hozza és a családsegítő központ-
tal, valamint a Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdő Otthonnal együttmű-
ködve rászorulóknak szeretnénk 
adományozni. A mesekönyveket 
és a társasjátékokat pedig kárpát-
aljai óvodáknak ajánlottuk fel – 
mondta el lapunknak Szamosfal-
vi Bernadett.

Az Egészségfejlesztési Iroda 
szemléletformáló játékokkal ked-
veskedett a gyerekeknek, ezen 
felül táplálkozási tanácsokat ad-

tak az érdeklődőknek, valamint 
koleszterin és vércukorszint, test-
súly, testzsírszázalék mérés és 
testtömeg index számítást is el-
végeztek a munkatársak a hely-
színen. 

Az Esély a Mosolyra Alapít-
vány a tavalyi évhez hasonlóan 
2017-ben is jelen volt az esemé-
nyen. Pótári Tímea tagintézmény 
vezető elmondta a tavalyi évük 
nagyon nehezen indult, hiszen 
leégett az Rigó iskola épülete. 
– Akkor Derekegyház és Árpád-
halom polgármesterei segítet-
tek nekünk egy adománykasszá-
val, amibe igen szép összeg gyűlt 
össze. Az idei rendezvényen ha-
sonló koncepciót képzeltünk el, 
palacsintaosztással gyűjtjük az 
adományokat.

Déltől az általános iskolások 
műsorát láthatta a közönség, a 
Klauzál, a Rigó, a Kiss Bálint, vala-
mint Deák Iskola növendékei mu-
tatták meg tehetségüket. 

A szervezetek kínálatai mellett 
nagyon népszerűek volt a sport-
csarnok hátsó részében felállított 
Xbox 360-as játékkonzolok a kül-
ső téren elhelyezett vidámpar-
ki eszközök, kézműves termékek, 
de vattacukrot, kürtőskalácsot, és 
persze farsangi fánkot is megkós-
tolhattak a résztvevők. 

Délután elmaradhatatlan volt 
az Ifjúsági Parkban megrendezett 
hagyományos télbúcsúztatás, va-
lamint a Zenével a Rákos Gyer-
mekekért zenés műsora, és Fred-
die élőzenés koncertje.

Rozgonyi Ádám

Farsangi mulatságot rende-
zett múlt szerdán növendékei 
és pedagógusai számára a Rigó 
Alajos Általános Iskola és Szak-
iskola. Az osztályok jelmezes 
csoportbemutatókat tartottak, 
és közel harminc egyéni jelme-
zest is láthattak a jelenlévők.

Közel 200-an vettek részt a 
Rigó-iskola farsangi rendezvé-
nyén, amelynek a Művelődési és 
Ifjúsági Ház adott helyet. A szülők 
is meghívást kaptak, s látható-
an nagyon jól érezték magukat. 
– Hagyományos rendezvényről 
beszélünk, a programok is ha-
gyományosak voltak. Jelmez-
verseny, csoportos bemutatók 
is színesítették a mulatságot. A 
napot játékos, vicces feladatok 
zárták, és nem maradhatott el a 
farsangi fánk sem, amely a dél-

után csúcspontja volt – mondta 
el lapunknak Pótári Tímea tagin-
tézmény-vezető. A rendezvényt 
egy néhány tagot számláló pe-
dagógus csoport szervezte. Az 
osztályokban zajlott a készülő-
dés, a pedagógusok, osztályfő-
nökök irányításával. – Minden 
általános iskolás osztály jelme-
zes, táncos produkcióval készült. 
Ezentúl voltak olyan gyerekek is, 
akik nagyon szívesen egyéni jel-
mezesként is beöltöztek. Első-
sorban a kisebbek, de a szakis-
kolások közül is volt olyan, aki 
maskarát öltött – tette hozzá. A 
szakavatott zsűri tagjai dr. Tóth 
Flórián, a járási kormányhivatal 
vezetője, Agócs Lászlóné a Vö-
röskereszt helyi szervezetének 
vezetője és munkatársa Agócs 
Zoltán, valamint a Családsegí-
tő Központ munkatársa, Mátyás 
Adél voltak. A csoportos produk-

ciók közül a nyusziknak öltözött 
óvodásokat emelték ki és jutal-
mazták egy tortával. Az egyéni 
jelmezesek közül a sebész főor-
vost, a Tininindzsa Teknőcöt és a 
rendőrt díjazták. Ezután követ-
kezett a tombolahúzás, amely-
nek szintén egy torta volt a fő-
nyereménye. A délutáni játékos 

vetélkedőket követően mintegy 
500 farsangi fánk fogyott. A kö-
vetkező nagyrendezvény idő-
pontja április 21-e, ekkor tartják 
az iskolában folyó szakmai mun-
kát támogató Esély a Mosolyra 
Alapítvány negyedik tavaszkö-
szöntő jótékonysági bálját a me-
gyeházán.

Százak az I. Gyermek Expo és Maszkabálon

Sebésznek, tininindzsának is beöltöztek
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Rozgonyi Ádám

Hölgyek ünnepe címmel, 
egy programokban igen gaz-
dag eseményt rendez a Szen-
tes-Csongrád Rotary Club 
március 11-én a Megyeháza 
Konferencia és Kulturális Köz-
pontban. A számos sztárfellé-
pő mellett a helyi hírességek és 
nevezetességek is bemutatko-
zási lehetőséget kapnak. A ren-
dezvény támogatói jeggyel lá-
togatható, a bevételt jótékony 
célra fordítják.

A nemzetközi nőnap a nők 
iránti tisztelet és megbecsülés 
kifejezésének napja. Ehhez kap-
csolódóan, a hölgyek tiszteletére 
szerveznek egész napos progra-
mot a megyeházán.

Nagypéter Sándor, a Szen-
tes-Csongrád Rotary Club soros 
elnöke elmondta, a magyaror-
szági klubok között az övékben 
van a legtöbb nő, a tagságnak 
majdnem a fele. – Alapításunk 
óta, az elmúlt több mint 10 év-
ben, sok programot szervez-
tünk, amelyek a hölgyek nélkül 
nem működhettek volna. Ők te-
szik sikeressé, változatossá klub- 
életünket – mondta. Hozzátet-

te, a márciusi rendezvény nem-
csak a hölgyeknek szól, hiszen a 
párjukkal együtt vehetnek részt 
az ünnepen. Az idén nyártól a 
Rotary Club magyarországi kor-
mányzója posztot betöltő Mé-
száros Zoltán úgy fogalmazott, 
azt szeretnénk, amit helyben, a 
Szentes-Csongrád Rotary Club-
bal mutatnak, országosan is jel-
lemző legyen. – A rendezvény 
népszerűsíti azt az életfelfogást, 
amelyet clubunk is felmutat. A 
legfontosabb, hogy a hölgyek-
ről szól, nekik rendezzük ezt a 
programot. A Hölgyek ünnepé-
vel példát szeretnénk mutatni – 
mondta. Bejelentette, a program 
háziasszonya Jakupcsek Gabriella 
újságíró lesz. Róla is sok mindent 
megtudhatnak majd a jelenlé-
vők, többek között munkássá-
gáról és legutóbbi könyvéről is 
hallhatnak. Pál Feri atya, mentál-
higiénés szakember személyé-
ben egy kiváló előadó is gyarapít-
ja a fellépők sorát. A Soul Fashion 
Beauty öltözködéssel, divattal és 
stílussal, Fert Mónika önbecsülés 
coach életvezetéssel kapcsolat-
ban ad tanácsokat az ünnepel-
teknek. A résztvevők emellett 
Béres Alexandra fitneszvilágbaj-

nokkal is találkozhatnak. Kiemelt 
szempont volt az is, hogy a he-
lyi női hírességek is képviselhes-
sék magukat. Meghívást kapott 
Gila Olga sminkmester és Dancsó 
Erika mesterfodrász is, akik szak-
májuk kiválóságai. Az egész na-
pos program délelőtt fél 10-kor 
kezdődik, és a konferencia te-
rem mellett a vörös és zöld te-
remben is érdekességekkel várja 
a látogatókat. Kiállít többek kö-
zött a szentesi képzőművészeket, 
iparművészeket, mesterembe-
reket összefogó Kapocs Egyesü-
let, amely a színpadon is szerepel 

majd. A megyeházán tartott ren-
dezvényt 3000 forintos támoga-
tói jeggyel lehet látogatni, a be-
vételt jótékony célra fordítják, 
például diákcsereprogramra.

– Támogatjuk a határon túli 
rászoruló családokat. Kárpátal-
ján több nagycsaládot is segíte-
ni szeretnénk – tette hozzá Mé-
száros Zoltán. Nem zártkörű 
eseményről van szó, hanem or-
szágosan nyitottról, mindenkit 
szeretettel várnak. A részletekről 
a rotary.hu oldalon lehet tájéko-
zódni, itt lehetőség van a digitá-
lis regisztrációra is.

Egész napos rendezvénnyel ünneplik a nőket
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Halupa Eszter

Közeledik a Nemzetközi Nő-
nap, ebből az alkalomból heti 
Szentesi Hősünk Meszlényi 
György (képünkön) virágkötő 
mester. Az ország legelismer-
tebb virágkötői által részesül-
het valaki ezen elismerésben, 
elméleti és gyakorlati tudása 
alapján kapja meg a mester-
levelet. 

– A virágkötészetről azt gondo-
lom, hogy egy rendkívül kreatív 
szakma. Hogyan kerültél virágkö-
zelbe? Ez egy régi szerelem?

– Édesapám agronómus, édes-
anyám pedig kertész, így nem is 
volt kérdés, hogy gyermekko-
rom hétvégéin a ház körül öröm-
mel segédkeztem. Azt hiszem, 
így vezetett a virágkötészet felé 
az utam. Viszonylag jól rajzol-
tam általános iskolában, és ere-
detileg grafika szakra szerettem 
volna jelentkezni. A rajztanárunk 

– egy vásárhelyi festőművész – 
javasolta, hogy inkább válasszak 
egy olyan pályát, amiből meg is 
lehet élni. Próbáltam az önmeg-
valósítás és a megélhetés szem-
pontját figyelembe venni, és így 
kötöttem ki a virágkötészet mel-
lett. Eredetileg dísznövényker-
tész vagyok, ennek része a virág-
kötészet. 

– Említetted az önmegvalósí-
tást. Hogyan tud működni egy vi-
rágkötő esetében?

– Azt hiszem, hogy a hétköz-
napok adnak lehetőséget arra, 
hogy az ember apró lépésekben 
megvalósítsa önmagát, kifejezze 
érzéseit, gondolatait. Úgy gon-
dolom, hogy ez egy elég szub-
jektív szakma, lehet nagyot is ál-
modni, és meg lehet élni a szürke 
hétköznapokat is. A mi dönté-
sünk, hogy melyik mellett dön-
tünk. Amikor nagyon sok munka 
van, akkor beindul a mókuske-

rék, de vannak olyan alkalmak, 
amikor szárnyalhat a képzelet. 
Ekkor vagyok igazán önmagam.

– Befolyásol a hangulatod egy-
egy csokor kötésekor?

– Nem is igazán a csokrok kö-
tésénél, hanem inkább a virágok 
beszerzésénél érezhető. A sógo-
rommal járok áruért, és tudom, 
hogy mikor volt épp rózsaszín 
hétvégéjük – mondja nevetve. 
Akkor minden pink és lila árnya-
latban úszik. De van, amikor a fe-
héres, zöldes színek tetszenek 
jobban, ősszel pedig a naran-
csos, bordós, ciklámenes hatás 
varázsol el. Meglátni és megsze-
retni. Fontos, hogy mindig nyi-
tott szemmel járjunk, hiszen egy 
új növény láttán be tud indulni 
a fantáziám, hogy milyen virág-
fejformát, milyen színekkel tár-
sítok. 

– A virágkötészettel 26 éves az 
üzlet kapcsolata. A folyamatos 
megújulás ebben a szakmában is 
elengedhetetlen.

– Ameddig nem volt csalá-
dom, egyszerűbb volt követni az 
irányvonalakat, több időm is volt 
rá. Kiállításra, nemzetközi szintű 
versenyre is el tudtam látogat-
ni. Azóta született két fiam, 8 és 
3 évesek, velük is szeretnék mi-
nél több időt tölteni. Még várni 
kell egy pár évet, hogy újra sza-
badság legyen – mondja elmo-
solyodva, majd büszkén előve-
szi fiai fényképét. – Bár, most 
szeptemberben kiutazunk Belgi-
umban, ahol a családdal együtt 
kapcsolódunk ki a virágkötésze-

ti Európa-kupán. Ezt már nagyon 
várom.

– Milyen visszajelzésekből tudsz 
meríteni a hétköznapokban?

– Igen, vannak kedves és há-
lás vásárlók, akik miatt érde-
mes minden nap készülni. A tör-
zsvendégeink jelentős részét 
ismerjük, és tudjuk, hogy a csa-
ládban kinek mi a kedvenc virá-
ga, mely színek állnak hozzá kö-
zel. Ezért is szeretem ezt a vidéki 
kisvárosi létet.

– A visszajáró vásárlók bizalma 
lehet egy elégedettség mérő is. Mi 
a titkotok?

– Az alázatosság, megbízható-
ság, igényes megjelenés, érdek-
lődés elengedhetetlenek ebben 
a szakmában. Szerencsés va-
gyok, hogy ilyen csapattal dol-
gozhatok. Mindig törekszünk a 
magas minőségre. 

– Közeledik március 8-a, a Nem-
zetközi Nőnap, mely bizonyára 
egy óriási hajtás a virágkötők éle-
tében. Ebből a pörgésből hogyan 
tudsz kikapcsolódni?

– Igen, elég sok stresszel is jár 
együtt ez a szakma, az örömte-
li pillanatok mellett. Két délután 
jut a családnak hétvégén, a fia-
im napi másfél óra apukát kap-
nak. Ha van lehetőségem, akkor 
a hét elején, kedden és szerdán 
igyekszem több időt szakítani a 
családra és kedvenc hobbimra, a 
horgászatra is. Gyerekkoromban 
is szerettem kijárni, most pedig 
ismét egymásra találtunk. Kell 
néha egy kis kikapcsolódás.

Huszonhat éve virágközelben

Darók József

Úgy tűnt, elmarad a Versírók és vers-
mondók jubileumi, ötödik találkozója, 
ám a lelkes szervezők mégis ragaszkod-
tak a városi könyvtárban februárban már 
hagyományos, hiánypótló rendezvény-
hez idén is.

Az 1995-ben elhunyt Baka István költő 
emlékének szentelik a találkozót, mely kez-
detben a versmondóknak, majd az évek fo-
lyamán a versíróknak is kedvelt, országosan 
is kuriózumnak számító eseményévé nőtte 
ki magát. Az elmúlt két évben élte fényko-
rát a költészet híveinek találkozója a szentesi 
könyvtárban, különösen, hogy a tavalyi ese-
ményhez a Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tását is élvezhették. Február utolsó szom-
batján családias hangulatban folyt a vitázás, 
eszmecsere a kortárs irodalom aktuális kér-

déseiről. Bene Zoltán szegedi író, a Szegedi 
Lap főszerkesztője vezette a műhelymun-
kát, mely meglátása szerint így, szűk körben 
sem vesztett hasznosságából. Idén admi-
nisztrációs okok miatt a támogatási össze-
get nem lehetett felhasználni, ez magyaráz-
za a mostani családias hangulatot. Azonban, 
ahogyan a résztvevők, úgy Szirbik Imre pol-
gármester is a rendezvény folytatása mellett 
van, a megnyitón támogatásáról biztosítot-
ta a szervezőket.

– Három hete még úgy volt, elmarad a ren-
dezvény, de úgy döntöttünk, ne szakadjon 
meg a folytonosság, és szűk „családi” körben 
alkossuk meg az ötödiket. Kevés idő maradt 
a reklámozásra is, jövőre talán jobban neki-
lendülünk, reméljük, az új vezetés is pozití-
van viszonyul hozzá. De azért örülünk, hogy 
5 éve létezünk ezzel a rendezvénnyel. Aki 
bejött,  hallhatta, hogy színvonalas – mond-

ta lapunknak az ötletgazda, Paulovics Tamás. 
A versmondó verseket maga is ír, s elárulta, 
van egy újabb kötetre való költeménye, töb-
ben biztatják, érdemes lenne megjelentet-
nie. Régi és újabb verseit emelné bele, csak 
az anyagiakat kell megtalálnia hozzá, fogal-
mazott. – Gyönyörű, torokszorítóan szép és 
gazdag történelmünk van, de szívesen írok a 
természet szépségéről is, az élet megélésé-
ről. A költészet élni segít. Jó ébredni, lemen-
ni a ligetbe, hallgatni a madarakat, nézni az 
úszó lányokat.

Eme élménye ihlette egy sajátos versét, a 
Teljességet, amelyet figyelmünkbe ajánlott.

Egy szikrázó júliusi szombat délelőtt
a lányok úsztak, én mértem az időt,
platánfák árnyékában a parton ültem, 
a tenger-kék víztükör ezer darabra tört,
jó volt nézni ahogyan a lányok úsztak, 
fény-árny játékok, nyár, vibráló víztükör,
én csak ültem a platánfák alatt és 
néztem a lányokat mennyire, mennyire
szépen úsznak és mértem az időt.

Verselők „családi” körben
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Palicska Irén

A múlt heti rovat folytatása-
ként azt a címet is adhatnám a 
mai írásnak, hogy Apa, a hős 2. 
rész. Folytatásos tele-regény. 
Ez esetben azonban Apa nem 
önként vállalta a gyermekfel-
ügyeletet, hanem mert kidől-
tem a sorból. Szó szerint. Olyan 
görcsös hátfájdalmaim voltak, 
hogy nem tudtam ellátni Ger-
gőt. Nemhogy őt pelenkázni, 
felöltöztetni, de még magam se 
tudtam felöltözni. Ja, hogy a rek-
lámok szerint anya soha nem je-
lenthet beteget, csak bekap egy-
két bogyót és már szalad is a 
gyerkőcökkel, frissen-fitten ug-
rik, játszik, ebédet főz. Remélem, 
senki nem eszi meg ezt a maszla-
got. És ha betegek leszünk ezek 
alapján, még érezzünk lelkiisme-
ret furdalást is! 

A hosszas bevezető után tér-
jünk a tárgyra, a férjem hősi-
es helytállására, és az én beteg-
ségemre. A fiunk ebből csak azt 
tapasztalta, hogy többet van 
Apával. Anyát pedig nem lehet 
rángatni, mert csak fekszik, eset-
leg mesét olvas, de azt is víz-
szintesben. Mindez persze csak 
egy napra szólt. Se a masszázs, 
se a csontkovács, se mindenféle 
csodatapaszok nem segítettek. 
Szerdán este már a sürgősségin 
kötöttem ki, barátnőm cipelt be, 

ha nem is a hátán. (Csak melléke-
sen megjegyzem, hogy kelleme-
sen csalódtam a kórházi ellátás-
ban, alaposan kikérdeztek, vért 
vettek, EKG-t csináltak, a hasi ult-
rahangon a doktornő már nem 
volt olyan szívélyes, pedig én 
próbálkoztam.) Szóval nem talál-
tak semmit, és a fájdalmaim is el-
múltak. A bő egyórás sürgősségi 
látogatásból hazatérve Gergő-
kém már az igazak álmát aludta. 
Apa egész délután vele volt. Sé-
táltatta, megetette, játszott vele, 
megfürdette és ágyba dugta. 

Büszke vagyok rá! Az persze nem 
vigasztal, hogy a gyerek már nél-
külem is elboldogul. 

Másnap reggel ismét szörnyű 
kínok között ébredtem. Minden 
mozdulattól üvöltöttem, sze-
gény gyereket megijesztettem, 
nem tudta mire vélni, Anya mi-
ért ordít? Apa kénytelen- kellet-
len itthon maradt, és most már 
egész nap neki kellett helyt áll-
nia a fiunk mellett. Amíg meg-
reggeliztettem Gergőt, elszaladt 
és kiváltotta a gyógyszeremet, 
délben ebédet hozott. Szóval az-

nap is lótott-futott, játszott, ete-
tett, sétáltatott, fürdetett. A ház-
tartás azonban nem kapott túl 
nagy hangsúlyt az elmúlt egy 
napban. Az egész délelőttös fek-
vés után, megsajnáltam a fér-
jemet, és amíg a gyerekkel sé-
táltak, elmosogattam, mert 
megrémültem a mosogatóból 
kifolyó szennyes edény-halom 
látványától. Meg persze már tisz-
ta tányér és evőeszköz se na-
gyon akadt. Alap esetben én 
minden étkezés után elmosoga-
tok, egyrészt mert rövidebb ide-
ig tart, másrészt nem szeretem 
felhalmozni a koszos edényeket. 
Mosogatás közben egészen fi-
lozofikus mélységekben jártam. 
Ahogy nem szabad felhalmozni 
a szennyest a mosogatóban, úgy 
nem szabad felhalmozni az éle-
tünkben sem. Sokkal kevesebb 
energia és idő a kis problémákat 
megoldani, mint hagyni, hogy 
hatalmasra duzzadjanak, és csak 
akkor orvosolni. 

A nap végére a férjem is kidől-
ni látszott, pedig neki nem is fájt 
a háta. Már nem volt olyan ener-
gikus és jó kedélyű, mint reg-
gel. Az intenzív apa-fia együtt-
lét óta mást se hallok, csak: „ÁPÁ, 
ÁPÁ, ÁPÁ” Anyát még véletle-
nül se említi meg Gergő. Pedig 
„ÁPÁ”csak 1 napot csinált végig, 
én meg 531-et!

Baba a fedélzeten

Anya kidőlt

Dr. Chomiak Waldemar, Szentes város 1. számú önkormány-
zati választókörzetének képviselője 2017. március 9-én, (csütör-
tök) 9.00-10.00 óra között a Köztársaság u. 27. szám alatti ren-
delőintézetben

Kovács János, Szentes város 2. számú önkormányzati válasz-
tókörzetének képviselője 2017. március 6-án, (hétfő) 17.00 órá-
tól a Damjanich utcai óvodában

Sipos Antal, Szentes város 3. számú önkormányzati válasz-
tókörzetének képviselője 2017. március 9-én, (csütörtök) 16.00 
órától a Munkás u. 54. szám alatti gondozási központban

Dr. Rébeli-Szabó Tamás, Szentes város 5. számú önkormány-
zati választókörzetének képviselője 2017. március 16-án, (csü-
törtök) 16.00 órától a Deák Ferenc Általános Iskola ebédlőjében 
(Deák F. u. 53-55.)

Dr. Szabó Andrea, Szentes város 6. számú önkormányzati vá-
lasztókörzetének képviselője 2017. március 6-án, (csütörtök) 
15.00-16.30 óra között a Kossuth u. 11. szám alatt

Antal Balázs Tibor, Szentes város 8. számú önkormányzati 
körzetének képviselője 2017. március 10-én (péntek) 16 órától a 
2-es számú idősek klubjában (Nagyörvény u. 53.)

Bujdosó Tamás, Szentes város 9. számú önkormányzati vá-
lasztókörzetének képviselője 2017. március 10-én, (péntek) 
17.00 órától a Kossuth u. 11. szám alatt

Hevesi Tulipán Edit, Szentes város 10. számú önkormányzati 
választókörzetének képviselője 2017. március 9-én, (csütörtök) 
16.30 órától a volt Vásárhelyi úti óvodában

képviselői fogadóórát tartanak, melyre szeretettel várják a 
közügyek iránt érdeklődőket.

Képviselői fogadóórák
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Aranyérmet nyert junior kor-
csoportban Sztanó György a pa-
rasportolók 8. Fazza erőemelő 
világkupáján. A Dubaiban ren-
dezett viadal február 27-i ver-
senynapján a 19 éves szentesi 
sportoló az 54 kilogrammos súly-
csoportban szerezte meg a győ-
zelmet. Az aranyéremhez 113 
kg-os teljesítménnyel, IPC-verse-
nyen elért egyéni csúccsal jutott 
hozzá Gyuri. A riói paralimpai 8. 
helyezett erőemelő első alka-
lommal hallgathatta meg a ma-
gyar himnuszt nemzetközi ver-
senyen – írta a Hunpower című 
szaklap.

Világkupa 
győzelem

Darók József

A fitneszversenyek világát 
meghittebb, bensőségesebb 
tréningekre cserélte dr. Mu-
zsik Réka (képünkön). Az él-
sportban a csúcsot számára 
2015-ben a thaiföldi világbaj-
nokságon szerzett bronzé-
rem jelentette. S egyúttal a 
záróakkordot is, mert utá-
na felhagyott a versenysze-
rű sportolással. Továbbra is 
gyógyszertár-vezetőként dol-
gozik, mellette versenyző-
ből edzővé képezte át magát, 
szakirányú végzettsége birto-
kában csoportos mozgásfor-
mát oktat és személyi edzése-
ket vezet Szentesen.

A csinos hölgy bevallja, jól 
érezte magát fitneszversenyző-
ként is, de azon a véleményen 

van, hogy ha az ember önma-
gához képest eléri valamiben 
a maximumot, akkor keresnie 
kell egy új iranyt, amiben is-
mét kiteljesedhet. – Célok min-
dig kellenek, de nem ugyanazok 
– hangsúlyozza. A korábbi sike-
res versenyző ma már nem áll 
naponta a mérlegre, azt csak a 
patikában használja, inkább a 
testi-lelki egyensúlyra figyel és 
folyamatosan tanul. Nyolc órá-
ban felelősségteljes állásban 
dolgozik, a hétvégéken azon-
ban fitnesz-képzésekre jár, me-
lyek végén komoly vizsgákat 
kell tennie, szakemberek előtt.

– Annyiszor megfogadtam 
már, hogy az egyetem után nem 
fogok újra beülni az iskolapad-
ba, most mégis ott tartok, hogy 
még véget sem ér az egyik kép-

zés, már kirajzolódik előttem az 
új irány. Próbálom összegyúrni 
azt a tudást, amit megszerzek, 
s amire később lehet építkez-
ni, bármilyen edzésformában. 
Célom, hogy azokat, akik hosz-
szabb-rövidebb kihagyásból, 
például sérülésből térnek visz-
sza, vagy éppen soha életükben 
nem edzettek komolyan, egy tu-
datosan felépített tréninggel is-
mertessem meg.

Test-lélek-szellem együttes 
erősítése az, amivel mostaná-
ban foglalkozik. – Nagyon fon-
tos, hogy az ember egyensúly-
ban legyen önmagával, én ezt a 
bodyArtban találtam meg. A sa-
ját tapasztalataim alapján pró-
bálom kifejleszteni, amit átad-
hatok másoknak – mondja.

Réka a múlt év végén lett bo-
dyArt basic tréner, s tesztcso-
portokkal kezdett foglalkozni. 
Nem hirdette különösebben, 
szeretné elkerülni, hogy ez egy 
„új őrület” legyen. Halovány 
gyertyafényben tréningeznek 
elősegítve ezzel, hogy minden-
ki csak saját magára tudjon ösz-
szpontosítani, ne arra, hogy más 
hogyan csinálja az adott moz-
dulatot. Ez az edzésforma fel-
ébreszti a gyakorló testtudatát: 
egy tudatosan felépített tréning, 
jóga és gyógytorna alapokkal, 
statikus, kitartott mozdulatok-
kal, nagy hangsúlyt fektetve a 
gerincmerevítő izomzat erősíté-
sére. Réka szerint, ha valaki fel-

nőttként ilyen képzést kap és 
megtapasztalja jótékony hatá-
sait, nagy valószínűséggel saját 
gyermekeinek is ezt fogja aján-
lani a versenysportot megelő-
zően és annak kiegészítésére 
is. Bárki, bármikor becsatlakoz-
hat, mert minden óra kicsit más, 
mondja az edző.

– Aki évek óta edz, annak 
is szeretnék újat adni minden 
órán, amire építkezhet más 
edzéseken, és szerencsére a vá-
rosban széles a választható moz-
gáslehetőségek tárháza. Azt 
gondolom, amivel foglalkozom, 
nem egy hiányzó láncszem, in-
kább egy összekötő kapocs, ami 
átvezeti egyik edzésformát a 
másikba.

Réka elárulja, rajta is sokat se-
gített ez a módszer, mert a súly-
zós edzések hatására nagyon 
kötöttek lettek az izmai. Bár 
a csúcsszálkás versenyalakot 
maga mögött hagyta, jól érzi 
magát jelenlegi formájában is.

– A versenyzés egy szélsőség 
volt, az is kellett, hiszen erősí-
tett kívül-belül, és sok mindent 
meg is tartottam belőle: annak 
köszönhetem a kitartásomat, 
céltudatosságomat, maximaliz-
musomat. A tréningekkel tehát 
szeretném segíteni mindazokat, 
akik a kiegyensúlyozottságot és 
a harmóniát keresik a sportban 
és a mindennapi életben egya-
ránt, a kettő nem működhet jól 
és hosszú távon egymás nélkül.

Akikről régen hallottunk: dr. Muzsik Réka

Testtudatunkat formálja
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Rozgonyi Ádám

Farsanghoz kapcsolódó-
an immár ötödik alkalom-
mal szerveztek vidám hang-
versenyt a Szentesi Lajtha 
László Alapfokú Művésze-
ti Iskolában. Ezúttal tizenhat 
rendhagyó produkciót látha-
tott a közönség.

A zeneiskola valamennyi 
tanszaka lelkesen készült a múlt 
pénteki hangversenyre. A nö-
vendékek többször tanáraikkal 
álltak színpadra, és a télbúcsúz-
tató, farsangi koncert most arra 
is lehetőséget biztosított, hogy 
mókás maszkokat, maskarákat 
viselve szólaltassák meg hang-
szereiket. – A műsorszámokkal 
már hosszú hetekkel, hónapok-
kal a fellépés előtt készülünk. 
Ahhoz, hogy valaki ki tudjon áll-
ni, és biztosan el tudja játsza-
ni a darabját, nagyon sokat kell 
próbálni. A kamaraprodukci-
ók az együttzenélés szempont-

jából is fontosak, ezekre is sokat 
kell gyakorolni – nyilatkozta la-
punknak Várkonyiné Mihály Erna, 
a zeneiskola igazgatója. Elő-
ször a vonós zenekarok játszot-
tak, majd zongora, gitár, fúvós 
és ütőhangszeres produkciókat 
is hallhattak a jelenlévők. A szol-
fézscsoportok az óévbúcsúztató 
hangversenyen is előadott me-
sezenés összeállításukkal lép-
tek fel, amelyet ezúttal a farsangi 
tréfás hangulathoz aktualizálva, 
pizsamában adtak elő. A növen-
dékhangversenyt – a sok hangu-
latos műsorszám után – a Mar-
garéta Citerazenekar jókedvű 
Balázs napi farsangolója zárta. 
A 12 éves Kállai Lajos Zsolt a Kis 
vonószenekar tagjaként lépett 
a közönség elé, Nino Rota köz-
ismert filmzenéjében, a Napfi-
vér, Holdnővérben hegedűn 
szólót is játszott. Az ifjú tehetség 
napi 1-2 órát is gyakorolt fellé-
pés előtt. Családjában édesapja 
és nagybátyja, Lehota András he-

gedűművész is a hangszer virtu-
óza. Mint lapunknak elmondta, 
csak néha izgul, amikor reflek-
torfénybe kerül, ha nehéz da-
rabot játszik. A koncertek előtt 
édesanyjától mindig kap néhány 
bátorító szót, aki ez alkalommal 
is elkísérte. Mint megtudtuk, a 
későbbiekben a Liszt Ferenc Ze-

neművészeti Egyetemre szeret-
ne jelentkezni. Rátermettségét 
az eddigi sikerei is igazolják, hi-
szen több nemzetközi és külföldi 
versenyen is szerepelt már. Ősz-
szel, a XV. Országos Koncz János 
Hegedűversenyen külön dicsé-
retben részesült, legutóbb pe-
dig, egy kecskeméti regionális 
hegedűversenyen második he-
lyezést ért el. Jelenleg is több 
megmérettetésre készül.

Magyarországon és az Eu-
rópai Unióban az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO), va-
lamint a Nemzetközi Rákellenes 
Unió (UICC) ajánlásait fogadják 
el mértékadónak, mely szerint a 

mammográfia 45-65 év között, 
kétévenként indokolt. 

– Amikor még kicsi az elválto-
zás, és egyáltalán nem tapintha-
tó, akkor van legnagyobb ered-
ménye a szűrésnek. Ekkor kb. 

95 százalékban teljesen megy-
gyógyulnak az asszonyok – 
hangsúlyozza dr. Varga Erika. A 
szentesi emlőszűrő központ ve-
zetője hozzáteszi, több külföl-
di cikkben, és a közösségi olda-
lon is terjed, hogy nincs haszna 
a mammográfiának. Ez egyál-
talán nem igaz. – Mai tudásunk 
szerint, ez az egyetlen vizsgálat, 
ami nagy találati biztonsággal 
kiszűri az emlőrákot. Nem hő-
kamerás és egyéb vizsgálatokra 
kell gondolni. Csakis a mammo-
gráfia az, amely szűrésre alkal-
mas – mondta. A vizsgálat akkor 
is kimutathatja az elváltozást, 
ha még nincs panasz. Az em-
lőrák természetesen nem olyan 
gyakori, de élete folyamán min-
den 9-10. asszonynál előfordul. 
A pubertás után havonta egy-
szer minden nőnek érdemes ön-
vizsgálatot tartania. – Ha bármi 
rendellenséget – főleg ha cso-
mót, emlőbimbó váladékozást – 
észlel, akkor érdemes eljönni az 
emlőbizottságra, amely minden 
hétfőn 14 órakor, a rendelőinté-
zet sebészetén működik – osz-
totta meg a fontos információt 
lapunkkal. A megfelelő vizsgálat-
ra továbbküldik a pácienseket: a 

fiatalokat elsősorban ultrahang-
ra, 35 év felettiek esetében már 
a mammográfia az első vizsgá-
lat. A tavalyi év statisztikája alap-
ján dr. Varga Erika elmondta, van 
olyan hónap, hogy a behívott 
asszonyok 30-40 százaléka vesz 
részt a mammográfiás szűrésen. 
Átlagosan 45 és 50 százalék kö-
zötti a részvételi arány, egyedül 
tavaly januárban volt 60 százalé-
kos. – A cél a 70-80 százalék el-
érése lenne. Így még sokkal na-
gyobb lehetne a megmenthető 
betegek száma. Kb. 40 százalék 
halálozáscsökkenést lehetne el-
érni – jegyzi meg. Azonban fon-
tos a főorvos asszony által is ki-
emelt tudnivaló: túl sokszor nem 
érdemes, és nem is szabad el-
végezni ezt a vizsgálatot, mert 
sugárterheléssel jár. – Ez a hát-
térsugárzás tized része, elhanya-
golhatónak mondható, de mi is 
vigyázunk arra, hogy a sugárhi-
giénés szempontoknak megfe-
leljünk. A rendkívüli szűrőnapo-
kat annak érdekében szervezik, 
hogy a dolgozó asszonyoknak is 
lehetőséget biztosítsanak a szű-
résen való részvételre. Legutóbb 
február 18-án, szombaton volt 
ilyen alkalom. A megjelenők-
nek fürdőbelépővel, reklámtollal 
kedveskedtek. A Szentesi Egész-
ségfejlesztési Iroda munkatársai 
jóvoltából egészségügyi szűrést 
is rendeztek. A következő szom-
bati szűrőnap március 25-én, 
8 és 14 óra között lesz.

Farsangi növendékhangverseny

Az emlőrák megelőzésében is 
a szűrés a legfontosabb

Rozgonyi Ádám

A nők körében a vezető daganatos megbetegedés az em-
lőrák. Megelőzésében fontos szerepet játszanak a szűrő-
vizsgálatok, melynek első és elengedhetetlen lépése az ön-
vizsgálat. A szentesi Mammográfiás Szűrőközpont minden 
hónapban egyszer, egy szombati napon, rendkívüli szűrőna-
pot tart azon hölgyek számára, akik a kijelölt időpontban nem 
tudnak megjelenni munka-, egészségi állapot, illetve más el-
foglaltság miatt.
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Péntek (március 3.)
16:00 Kaliforniai álom
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas
Szombat (március 4.)
14:00 3D Lego Batman – A film
16:00 Logan - Farkas
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas
Vasárnap (március 5.)
14:00 3D Lego Batman – A film
16:00 Kaliforniai álom
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas
Hétfő (március 6.)
16:00 Logan - Farkas
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas

Kedd (március 7.)
16:00 Kaliforniai álom
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas
Szerda (március 8.)
16:00 Logan - Farkas
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas
Csütörtök (március 9.)
14:30 3D Rock csont
16:00 T2: Trainspotting
18:15 Logan - Farkas
20:30 3D Kong: Koponya-sziget
Péntek (március 10.)
14:30 Rock csont
16:00 T2: Trainspotting
18:15 Logan - Farkas
20:30 3D Kong: Koponya-sziget

Moziműsor
március 6-12.

Hétfő – Zöldborsóleves
A menü: Pásztor tarhonya, 
csemegeuborka
B menü: Bársonyos pulyka- 
tokány, galuska 
C menü: Gombás töltött 
sertésborda, rizs köret, 
savanyúság
Kedd – Májgaluskaleves
A menü: Burgonyafőzelék, 
fasírozott
B menü: Bakonyi sertésszelet, 
rizs köret
C menü: Csáki töltött sertés-
borda, burgonya köret, 
savanyúság
Szerda – Pirított tésztaleves
A menü: Bácskai rizses hús, 
savanyúság
B menü: Vadas mártás, 
sertéssült spagetti
C menü: Aszalt szilvás töltött 
sertésborda, rizs köret
CSütörtöK – Brokkoli 
krémleves

A menü: Görögös csirkemell, 
vegyes köret
B menü: Francia sertésborda, 
savanyúság
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
PénteK – Babgulyás
A menü: Aranygaluska
B menü: Krumplis tócsni 
tejföllel
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Gyümölcs leves,
Sertéspaprikás, tészta köret
VaSárnaP – Húsleves, 
Röszkei töltött csirkemell, 
héjas burgonya, saláta

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

RÉZ, RÉZ, RÉZ

Annak, aki tisztán szeretné érezni a va-

gány réz hatását. Semmi klisé és cukormáz. 

Ilyen esküvőhöz végtelenül letisztult ruha il-

lik.

BOHÉM STÍLUS – Néha kell egy kis laza-
ság, bujaság… Nos hát ennél a stílusnál fel-
szabadultabbat, életigenlőbbet aligha lehet 
elképzelni. A bohókás stílus legfőbb jellem-
zői a vidámság, sokszínűség és a játékosság. 
A nomád, és a hippi stílus tulajdonságainak 
egyvelege, egy kis avantgárddal fűszerezve. 
Kétség kívül ez a legkötetlenebb, a fantázi-
átokat leginkább szárnyalni engedő stílus. 
Szokatlan kiegészítők és hangulatvilág jel-
lemzőek rá.

CSUPA ZÖLD – Rusztikus hangulathoz, 
natúr anyagokkal, egy-egy csepp fehér-
rel kombinálva igazán különleges lesz az 
összhatás. A menyasszonyi csokrok esetén a 
leginkább szokatlan talán az lehet, ha nincs 
benne virág… A sok-sok zölddel is csodá-
latos hatást lehet ám elérni! Szóval jöhet a 
rengeteg zöld… és nem csak az év színének 
kikiáltott árnyalatban. Sőt. Haragos zöld, 
ezüstös zöld, mohazöld…

Halupa Eszter összeállítása

Bizony sok olyan pár van, akik 
javában tervezik idei esküvőjüket. 
Összeállításunk alapján biztos va-
gyok benne, hogy idén is népszerű-
ek lesznek az alábbi stílusok, han-
gulatok:

Esküvői trendek 2017-ben Tr e n d i
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Tavaszi rakottas
Hozzávalók 4 adaghoz: 3 közepes sárgarépa, 40 dkg kelbimbó, 5 

dkg vaj, 2 db tojás, só, bors ízlés szerint, 2 evőkanál étkezési kemé-
nyítő, 50 dkg csirkemell filé, 3 ek. olaj, 5 g zsemlemorzsa, 2 dl főző-
tejszín, 1 közepes fej fokhagyma, szerecsendió ízlés szerint, 1 cso-
kor petrezselyem, 15 dkg sajt.

Elkészítés: A répát felkarikázzuk, és a kelbimbóval együtt kevés 
vajon megpároljuk. A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét kissé fel-
verjük, sózzuk, borsozzuk, és a keményítővel simára keverjük. A 
csirkehúst megforgatjuk a masszában, és egy serpenyőben kevés 
olajon mindkét oldalát pár percig elősütjük. Egy tűzálló tálat kiva-
jazunk, megszórjuk morzsával, és beletesszük a húst. A tejszínt el-
keverjük a tojás sárgákkal, ízesítjük fokhagymával, szerecsendió-
val, petrezselyemzölddel, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. A felét 
ráöntjük a húsra, erre halmozzuk a párolt zöldségeket. Végül a te-
tejét megszórjuk reszelt sajttal, és a maradék tejszínt is rácsurgat-
juk. Előmelegített 180 fokos sütőben kb. 30-35 percig sütjük.

Szentes családi ízei

Született
Bencsik Károly Gergelynek 

és Krámli Martina Juditnak (Al-
sórét tanya 237.) Jázmin Julian-
na (képünkön), Kozák Jánosnak 
és Tóth Tímeának (Kiss E. u. 26.) 
Lőrinc, Dancsó Richárdnak és Lé-
vai Editnek (Kisér u. 59.) Larissza 
Jázmin, Nagyjános Attilának és 
Szepesi Mártának (Csongrád, Ta-
nya 8835) Réka nevű gyermeke.

Elhunyt
Kiss Sándor (Felsőrét tanya 

5/A.), Gedai Antal (Dr. Berényi 
I. u. 104/A), Czibulya Szilvesz-
ter (Vecseri u. 33.), Tályai István 
(Munkás u. 14.), Kun Sándorné 
(Köztársaság u. 21.), Túri András 
István (Csongrád, Thököly I. u. 
14.), Mucsi István János (Csong-
rád, Szántó Kovács J. u. 6.), Far-
kas Kálmán (Csongrád,Tulipán 
U. 5. 1/1.), Pintér László (Csong-
rád, Csaba Királyfi u. 4.), Szivák 
Mihályné (Csongrád, Szőlőhegyi 
u. 7/A.)

Családi 
események

Burgonya 100-130 Ft/kg, répa 100-160 
Ft/kg, gyökér 350-450 Ft/kg, zeller 250 
Ft/db, petrezselyem 60-100 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 100-120 Ft/db, fe-
hér paprika 800-1200 Ft/kg, paradi-
csom 650-800 Ft/kg, póré hagyma 100-
170 Ft/db, zöldhagyma 150-200Ft/cs, 
vöröshagyma 150-200 Ft/kg, fokhagy-
ma 1800 Ft/kg tojás 35-40 Ft/db, kígyóu-
borka 800-1000 Ft/kg, saláta 250 Ft/db, 
kelkáposzta 550-800 Ft/kg, fehérká-
poszta 80-190 Ft/kg, jégcsapretek 100 
Ft/db, fekete retek 150-250 Ft/kg, sör-
retek 300 Ft/cs, piros retek 100-200 Ft/
cs, lilahagyma 300 Ft/kg, cékla 250 Ft/
kg, gomba 450-600 Ft/kg, alma 180-
250 Ft/kg, körte 380-800 Ft/kg, manda-
rin 300-350 Ft/kg, narancs 250-300 Ft/
kg, banán 300-450 Ft/kg, csíramálé 220 
Ft/kg, citrom 550-600 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
Kezdj el tanulni valami olyasmit, ami segítheti a mostani munkád. Ez lehet 
szakmai továbbképzés, szakosodás vagy akár egy idegen nyelv is.
BIKA
Egy barátról vagy valakiről, akivel a barátaidon keresztül találkozol, kiderül-
het, hogy jóval több egyszerű barátnál..
IKREK
A március hónap szokatlan és bővülő tapasztalatokat jelent karriereddel és 
mások erőforrásaival összefüggésben. Rendkívüli és tehetséges személyek 
bukkannak fel, éppen amikor a legnagyobb szükséged van rájuk.
RÁK
Életed minden területén tökéletesen szeretnél teljesíteni, így egyszerre 
akarsz helytállni otthonodban, munkádban és párkapcsolatodban is. Ez az 
igényed maximalizmusodból fakad.
OROSZLÁN
Olyan intenzíven nyitott vagy most az emberekre, hogy megtalálod a szel-
lemileg, lelkileg és fizikailag is vonzó lehetséges partnereket.

SZŰZ
Sokszor csak akkor szánod rá magad a változtatásokra, ha már nagyon sok ne-
hézséget okozott a makacsságod. Keresd az izgalmat az újban!
MÉRLEG
A tavasz számtalan váratlan lehetőséget hoz, amelyek valamilyen módon bő-
vítik és javítják az életedet. Fogalmazd meg tömören és pontosan, hogy mik 
a kívánságaid, az álmaid!
SKORPIÓ
A románc, a kommunikáció és az utazás szerves részét fogják képezni a tavasz 
első hónapjának a Skorpió jegy szülöttei számára.
NYILAS
Egy utazás lehetősége tart izgalomban. Légy nagyvonalú magaddal, és ne 
sajnálj pénzt kiadni felejthetetlen élményekre!
BAK
Több időt tölthetsz szeretteiddel, partnereddel most különösen jól tudtok 
egymással kommunikálni!
VÍZÖNTŐ
Felismered, milyen gyógyító ereje van a szavaknak. Egy elmélyült baráti be-
szélgetés sorsdöntő fordulatot hozhat!
HALAK
Kezdesz ráébredni arra, hogy a hivatásodban elért siker önmagában kevés ah-
hoz, hogy boldognak érezd magad, ha nincs kivel megosztanod az örömöd.

Március 3 – 9.

HETI HOROSZKÓP

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

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

Gyógyszertári ügyelet: március 6-13. Pingvin Patika (Szentes, Nagyörvény u. 59.) hét-
főtől-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 7.30-12 óráig vasárnap és ünnepnapokon zárva. 
Készenléti telefon: 70/5635139

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

Egészségügyi ügyelet

Rendelésfelvétel: 63/311-333
munkanapokon: 7-12 óráig.
Ételhordós menürendelést

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

Menü: március 3-19.
Hétfő: Meggyleves

A menü: Csikós tokány, tészta köret
B menü: Rántott halfilé, 

zöldséges rizs, tartármártás
C menü: Párizsi csirkemell, zöldséges rizs

Kedd: Marha csontleves
A menü: Sült csirkecomb, szilvamártás
B menü: Mustáros szelet pirított hagy-

mával, burgonyapüré
Szerda: Marha csontleves
A menü: Rántott sertésszelet, 

burgonyapüré
A szerdai menü 

a keddi napon kerül kiszállításra 
az ünnepre való tekintettel.

Csütörtök: Hamis gulyásleves
A menü: Tavaszi pulykaragu, köles

B menü: Stefánia vagdalt, parajfőzelék
C menü: Májjal töltött sertésszelet, 

zöldséges köles
Péntek: Sárgaborsó leves virslivel

A menü: Resztelt szárnyas máj, párolt rizs
B menü: Húsos rakott tészta

C menü: Kukorica pelyhes rántott 
csirkecomb, párolt rizs

Szombat: Egres leves 
A menü: Bácskai húsos galuska

Vasárnap: Karalábéleves
A menü: Athéni csirkemell, 

tepsis burgonya
A megadott ár tartalmazza a 

kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

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

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

2017. március 9-én, csü-
törtökön a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Szentesi 
Szervezete ruhaosztást tart 
14-15 óra között a Málta 
házban (Szentes, Sáfrán M. 
u. 31.)
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Labádi Lajos

Az első világháború kitörése-
kor a hivatalos propaganda vil-
lámháborúról beszélt; senki sem 
gondolta, hogy közel öt évig el-
húzódik, s mérhetetlen nyomor-
ral párosul. Az 1914. évi jó ter-
més még biztosította a lakosság 
gabonaszükségletét; a hadba-
vonultak ellátatlan családtagjai 
pedig államsegélyben részesül-
tek. A segély összege Szentesen 
naponként és fejenként 62 fil-
lér, amely ekkor még elegendő 
volt a megélhetéshez. A város 
2000 korona napi segélyt osz-
tott, ebből 3226 ellátatlanra le-
het következtetni. A háború el-
húzódásával az élelmiszerek és 
a közszükségleti cikkek ára nap-
ról-napra emelkedett. 

1917-ben a közellátás tovább 
romlott. Ennek következtében 
az időközben 25 dkg-ban meg-
állapított napi kenyérfejadagot 
a városi hatóság kénytelen volt 
20 dkg-ra csökkenteni, amely 
április végén 16 dkg-ra zsugoro-
dott. Ez a kereső nélkül maradt 
ellátatlanokat érintette a legér-
zékenyebben. A május végére 
kialakult helyzetet Mátéffy Fe-
renc polgármester így jellemez-
te egyik jelentésében: „Szentes 
városában az ellátatlanok száma 
a tízezret meghaladja, akik a leg-
nagyobb nyomorban és nélkü-
lözések között élnek, mert ez a 
tízezer ember egyszersmind túl-
nyomó részben a város munkás 

eleme, s a hadbavonultak itthon 
lévő, támasz nélküli családtagjai, 
akik hónapszámra húst nem esz-
nek, azt megfizetni nem tudják, 
s csaknem kizárólagos táplálé-
kuk a kenyér volna…” Jelentését 
azzal zárta, hogy az éhínség bár-

melyik pillanatban nyílt zavar-
gást robbanthat ki a tömegben. 

Baljós előérzete hamarosan 
beigazolódott. A helyi Kossuth 
Lajos Pártkör 1918. február 24-
re rendkívüli közgyűlést hirde-
tett az általános politikai hely-
zet megvitatására. A szervezők 
meglepetésére, a rendezvényen 
megjelent 150–180 lakos kö-
zül csupán 15–20 volt a férfi, a 
többi nő. A hadisegélyes asszo-
nyok nagyszámú megjelenése 
módosította az eredeti napiren-
det, amennyiben a hadisegé-
lyek ügye került a tárgyalás kö-
zéppontjába. Árvai Bálintné sz. 

Rácz Nagy Eszter – az egyik leg-
ismertebb munkásvezető fele-
sége – indítványozta, hogy egy 
200 tagú – hadisegélyes asszo-
nyokból álló küldöttséggel – já-
ruljanak a belügyminiszter elé, 
és kérjék az államsegély feleme-

lését. A delegáció összeállításá-
ra újabb gyűlést határoztak el. 
A február 26-ra meghirdetett ta-
nácskozásra már mintegy 800–
1000 asszony jött össze. A gyü-
lekezés hírére Zilahy Kálmán 
rendőrkapitány a helyszínre 
küldte Jobban József rendőrtisz-
tet két rendőrrel, azzal a feladat-
tal, hogy oszlassa fel a csopor-
tosulást. Ez azonban nem járt 
eredménnyel. A rendőrtiszt fel-
hívására az asszonyok azzal vá-
laszoltak, hogy: „Adják vissza az 
uraikat, adják meg a békét, adja-
nak egyenlő hadisegélyt!” A ren-
dőrkapitány ekkor a helyi csen-

dőrőrshöz fordult segítségért. 
A csendőri karhatalom megér-
kezése előtt a tömeg egy része 
szétoszlott, mintegy 400–500 
asszony azonban megindult a 
Vármegyeháza elé. Menet köz-
ben több vagyonos személy há-
zának, valamint az Úri Kaszinó 
épületének ablaktábláit téglada-
rabokkal bezúzták. A Kossuth té-
ren a 4 főből álló csendőrjárőr 
– a rekvirálásra kirendelt kato-
naság segítségével – komolyabb 
incidens nélkül szétoszlatta a tö-
meget. 

Az este folyamán egy kisebb 
csoport ismét tüntetett és kő-
vel hajigált; a résztvevőket a ren-
dőrség előállította. A következő 
napon – február 27-én délután 
– újból nagyobb számú asszony 
kezdett felvonulni, az előre kive-
zényelt karhatalmi erő azonban 
a menet kialakulását megakadá-
lyozta. A szétoszlatott tüntetők 
kisebb csoportokban a Kossuth 
utcán tüntető sétába kezdtek. A 
kocsiján elhaladó katonai rekvi-
ráló hadnagyot kővel megdobál-
ták. A február 26–27-i tüntetések 
kapcsán összesen 36 személy el-
len folytattak nyomozást; előállí-
tottak 14 személyt, s közülük 10 
ellen bűnvádi eljárást indítottak. 
A szentesi nők, asszonyok tilta-
kozó megmozdulása a hatósági 
eljárások nyomán elhalt; az ér-
telmetlen háború és a nélkülö-
zés pedig folytatódott tovább.

A szentesi hadisegélyes asszonyok tüntetése

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

03.11. - Horváth Zoli zenés est / 03.18. - PreLoad (Metallica tribute)
03.25. - Rockin'RockCats / 04.01 - Tavaszindító bolondok napja Curtissel

Nyitva h-cs: 6.00-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00

6-fajta 
csapolt sör

Tokácsli Galéria
Bogdan Nueleanu szobrász-

művész kiállítása megtekinthe-
tő március 25-ig.

Koszta József Múzeum
Pásztorok Cifraszűrben cím-

mel Múzeumi Családi Matinét 
tartanak kézműves foglalkozás-
sal március 4-én, szombaton 10-
12 óráig.

Mi kell a nőnek? címmel nő-
napi előadásokkal várják a höl-
gyeket, urakat március 10-én, 
pénteken 17 órától. Előadók: dr. 
Béres Mária, Filep Fanni, Király 

Edit régészek, Pintér Zsófia, Pur-
gel Nóra, Szemerédi Ágnes nép-
rajzosok.

Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában március 9-én, csütör-
tökön 19-21 óráig a KOROK ÉS 
ALKOTÁSOK AZ IRODALOMBAN 
következő előadásán Fazekas 
Mihály: Lúdas Matyi című mű-
véről beszélgethetnek Poszler 
György előadóval.

Megyeháza Konferencia és 
Kulturális Központ

A Megyeháza KKK Dísztermé-
ben március 8-án, szerdán 18 
órai kezdettel Nőnapi Gálamű-
sort rendeznek. Közreműködik 
Szeredy Krisztina. A belépés díj-
talan, minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.

A Szentesi Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola

Kodály Zoltán születésének 

135., halálának 50. évfordulója 
alkalmából rendeznek hangver-
senyt március 6-án, 18 órai kez-
dettel. Ünnepi köszöntőt mond 
Nagy János. Műsorismertető Ko-
csis Györgyi.

Dózsa ház – Közösségi tér
„Sétálj a forradalom jegyé-

ben!” címmel március 15-én, 
szerdán rendezik meg a IX. Váro-
sismereti túraversenyt. Rajt - cél 
helyszín: Dózsa-ház Közösségi 
tér. A versenyzéshez előnevezés 
szükséges, melyet március 13-ig 
a helyszínen lehet leadni.

P r o g r a m a j á n l ó
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A 8. számunkban megjelent keresztrejt-
vény megfejtése: A jó jelmezben annak ér-
zed magad, akit el kell játszanod. (John 
Boyne).

Múlt heti nyertesünk: Almási Józsefné. 
Nyereménye Albert Györgyi A nő helye 
című könyve. Ezen a héten a Fülke burger 
menüjét sorsoljuk ki a helyes megoldást 
beküldők között. Megfejtéseiket küldjék 
el a 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. 
postacímre, vagy a szentesielet@gmail.
com internetes címre. 

Vízszintes: 1. Ifj. A. Dumas francia író, drá-
maíró, novellista bölcs mondását idézzük 
(folytatás a vízszintes 32., 47. és a függőleges 
16. számú sorokban). 14. Orvostudományi 
egyetem névbetűi. 15. Nagyobb lélegzetű 
epikai műveim. 16. A dohányban találha-
tó alkaloida. 18. Baszk nacionalista függet-

lenségi mozgalom. 19. Púderben van! 20. 
Rabság jelképe. 21. Titel határai! 23. Rész-
ben MÚK-tag! 24. Pápai követ. 27. Férfinév. 
30. Klór vegyjele. 31. Iskola a diákok nyelvén. 
32. Az idézet második része. 41. Éles hangon 
kiált. 44. Luxemburgi és jordániai autók jel-
zése. 46. Mára tervezett munka – máskép-
pen. 47. Az idézet harmadik sora. 51. Csődör. 
52. Becézett Nóra. 54. Gallium vegyjele. 55. 
Azon. 56. Ezen a helyen – népiesen. 58. Gép-
kocsimárka. 59. Olivér - becézve. 61. Te és én. 
62. Horvát kikötőváros. 65. Boltív, bolthajtás. 
67. Díszítőeleme, idegen szóval. 70. Albán 
és litván gépkocsik jelzése. 71. Hűséges, ra-
gaszkodó. 73. Határtalan bőgés!

Függőleges: 2. Lada elődje. 3. Számosan. 
4. Győri fociklub. 5. Szórványos női név. 6. 
Részben akarni! 7. A földre. 8. Latinul ver-

bum. 9. Kockázata. 10. Kánaánban van! 11. 
Sydney eleje! 12. …lizáció – semlegesítés. 
13. Verdi operája. 16. Az idézet negyedik sora. 
17. Becézett Ilona. 22. Egész, hiánytalan. 23. 
Iskolai tantárgy. 25. …-puhi – bunyó. 26. Ne-
hezék, teher. 28. Lítium és ozmium vegyjele. 
29. Ezen a napon. 33. …ia – mértan. 34. A sör 
dísze. 35. Örökség jelzője lehet. 36. Írófolya-
déka. 37. Bizony, igazán. 38.Eredményesen 
versenyző. 39. Névelővel: az orosz folyamig. 
40. Elektromos töltéssel rendelkező atom-
csoport. 42. Dél-Amerika második legna-
gyobb folyója. 43. Varróeszköz. 45. Ódon. 48. 
Psziché. 49. Régi pénzérme. 50. Folyamat-
ban lévő, történő. 53. Megkevert Lóri! 57. 
Trombitahang. 59. Mosópormárka. 60. Pálin-
kacsepp! 61. Sporting. 63. Izraeli és zambiai 
gépkocsik jelzése. 64. Női énekhang. 66. Pá-
ratlan díszét! 68. Csatak közepe! 69. Sövény 
kezdete! 72. Osztályvezető, röviden.

Beküldendő a vízszintes 1.,32., 47. és a 
függőleges 16. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Menü március 6-10.
Hétfő – Májgaluska leves,

A menü: Csikós tokány, párolt rizs
B menü: Tengeri hal zöldségágyon

Kedd – Tarhonyaleves
A menü: Zöldborsófőzelék, 

csiberopogós,
B menü: Rakott burgonya, céklasaláta

Szerda
A menü: Húsleves,

Főtt hússzelet, vadas mártás, 
makaróni

B menü: Csirkemell roston, 

fokhagymamártás, kuszkusz
Csütörtök

A menü: Eperkrém leves,
Tört burgonya, fokhagymás csirkeapró

B menü: Cseresznyeleves,
hortobágyi palacsinta
Péntek – Palócleves,

Ferdinánd tekercs, vanília sodó
B menü: Jókai bableves,

Töltött paprika, főtt burgonya
Ár: A menü: 750 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,

Telefon: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
március 6-10.

Hétfő
A menü: Korhelyleves, 
Bolognai spagetti
B menü:  Grízgaluska leves, 
Rántott csibemáj, krumplifőzelék
Napi desszert:  Lekváros derelye
Kedd
A menü: Disznótoros leves,
Savanyú vetrece, tészta
B menü: Karfiolleves,
Hawaii csirkemell, mazsolás rizs
Napi desszert:  Csokis piskóta tekercs
Szerda
A menü: Száraz bableves füstölt ízekkel,
Karaj ropogós bundában, burgonyapüré
B menü: Csirke raguleves,
Tonhalas rakott tészta

Napi desszert:  Rákóczi túrós 
palacsinta
Csütörtök

A menü: Tárkonyos krumpli-
leves,

Húsgombóc, paradicsommártás, sós bur-
gonya
B menü: Kókuszleves kukoricapehellyel
Csirkemell szezámos bundában, rizibizi
Napi desszert:  Babapiskótás pudingkehely
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Temesvári sertésszelet tésztával
B menü: Frankfurti leves,
Sajtos csirkecomb, sült burgonya
Napi desszert:  Gyümölcsrizs

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

Szerdán kezdte, szombaton 
folytatta a férfi vízilabda-baj-
nokság középszakaszának 
küzdelemsorozatát a Metal-
com Szentesi VK együttese. A 
kaposvári vendégszereplést 
követően Tatabányán játszott 
a csapat, de pontot egyik vá-
rosban sem sikerült szerezni. 

A bajnokság középszakaszá-
ban a pontokat már az alsóház-
ban gyűjtheti a Szentes, a mieink 
hét pontot hoztak magukkal az 
alapszakaszból. Szerdán a kilenc 
pontos Kaposvárral meccselt a 
gárda, szombaton viszont az ed-
dig öt pontot gyűjtő Tatabányá-
hoz utazott a csapat. A kaposvá-
ri mérkőzés számunkra egyetlen 

emlékezetes pillanata György 
Dávid csaknem egész pályás gól-
ja volt, fájó, ezért nem jár pont a 
találkozó után. A Szécsi Zoltán 
vezette Kaposvár simán, 11-5-re 
verte a Szentest. A tatabányai ta-
lálkozót meglehetősen szokat-
lan időpontban, délben rendez-
ték meg. A mieink jól kezdtek, 
vezettek, a félidőben pedig dön-
tetlenre álltak, ám a harmadik 
negyedet 6-4-re elvesztették, és 
ezt a kétgólos hátrányt már nem 
sikerült ledolgozniuk a találko-
zó végéig, a hazaiak 15-13-ra di-
adalmaskodtak. A szentesi veze-
tőedző, Pellei Csaba lehetőségei 
ugyan bővültek az alapszakasz 
végéhez képest, hiszen immár 
játszhatott az orosz Visnyjakov, 
aki összesen négy gólt szerezett, 

de Vörös Viktor is góllal tért visz-
sza eltiltását követően, illetve az 
Egerből érkező Szalai Gábor is 
medencébe szállhatott, és két 
gólt dobott, ennek ellenére Ta-
tabányán is pont nélkül maradt 
a gárda. A mieink március ne-
gyedikén, szombaton hazai kör-
nyezetben fogadják a Honvéd 
együttesét, a találkozó 18 órakor 
kezdődik a Dr. Rébeli - Szabó Jó-
zsef Városi Sportuszodában.

A hölgyek pihenője még tart, 
a Hungerit Szentesi VK vízilab-
dázói a legjobb négy közé ke-
rülésért a Szegeddel vívnak 
párharcot, amelynek az első for-
dulóját március hetedikén ren-
dezik a megyeszékhelyen, a má-
sodik összecsapásra egy héttel 
később kerül majd sor.

Sebők Tamás

A városi könyvtár, valamint 
az MH. 37. II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki Ezred közös rendez-
vényeként február 23-án há-
rom olimpiai bajnok sportoló, 
dr. Faragó Tamás, dr. Kárpáti 
György, valamint Vaskuti Ist-
ván részvételével rendeztek 
pódiumbeszélgetést a váro-
si könyvtárban. A Halhatatlan 
Magyar Sportolók Egyesüle-
tétől érkezett legendák élet-
pályájukat, sportsikereiket 
elevenítették fel a szépszámú 
nézőközönségnek.

Nem sokkal este 6 óra előtt lé-
pett be a városi könyvtár előadó-
termébe Vaskuti István és dr. 
Faragó Tamás. A közönség so-
raiban jó néhány ismerős arccal 
találkoztak, üdvözült mosollyal 
ráztak kezet. Nem sokkal később 
dr. Kárpáti György is megérke-
zett a helyszínre és elkezdődött 
a dr. Nagy Endre moderátor ve-
zetésével zajló pódiumbeszélge-
tés. A közönség soraiban a szen-
tesi vízilabda egykori nagyágyúi, 
Szénászky Zsiga és Berki András is 
helyet foglaltak, de az utánpót-
lás csapatból számos fiatal is kí-
váncsi volt az olimpiai bajnokok-
ra. Dr. Kárpáti György, a Nemzet 
sportolója, háromszoros olim-
piai, négyszeres Európa-bajnok 
vízilabdázó bemutatásával kez-
dődött az esemény. 

A rövid videóban Kárpáti 
Györgyöt fogadta otthonában 
a szintén kiváló vízilabda múlt-
tal rendelkező színész legen-

da, Carlo Pedersoli, ismertebb 
nevén Bud Spencer. – Ez a férfi 
minden idők legjobb vízilabdá-
zója! – hangzott el a kisfilmben 
a 86 évesen, tavaly elhunyt fil-
msztártól, aki a medencében 
parázs csatákat vívott Kárpáti-
val. 

Gyuri bácsi legkedvesebb 
emlékeként az 1952-es helsinki 
olimpiát nevezte meg, ahol 17 
évesen szerzett aranyérmet. Ez-
zel még ma is ő számít minden 
idők legfiatalabb magyar olim-
piai bajnok vízilabdázójának.

Ezt követően Kárpáti György 
mesélt a régi idők mérkőzése-
iről, majd az olimpiai és világ-, 
kétszeres Európa-bajnok, két-
szeres BEK és KEK győztes dr. Fa-
ragó Tamás kért szót és beszélt 
elismerően egykori edzőjéről. 
Később felelevenítették a 70-es 
években Szentesen vívott csa-
tákat. – Szentesen nyerni spor-
tértéknek számított, jó OB I-es 
játékosokkal volt teli a csapat, 
ráadásul erős volt a csapaton 
belüli kohézió, ez tovább erősí-
tette a gárdát – emlékezett visz-
sza Faragó Tamás. 

A legenda 1976-ban szerzett 
montreali aranyérmét is elhozta 
Szentesre, mely kézről kézre járt 
a közönség soraiban. (Különle-
ges, megtisztelő érzés volt ke-
zemben tartani a vízilabda tör-
ténelem egyik darabkáját, egy 

aranymedált, mely országunk 
egyik legnagyobb sportsikerét 
örökíti meg – a szerk.).

Vaskuti István 1980 olimpiai 
bajnok kenusa a számára leg-
kedvesebb emléket, a moszk-
vai aranyérmét elevenítette fel, 
majd elmondta, úgy érzi, 1984-
ben is tudott volna nyerni, erre 
azonban a szovjet bojkott miatt 
nem volt lehetősége. A kenus 
másik kedves emlékét a szöuli 
olimpiai játékokról őrzi, ahol ő 
vitte a magyar csapat zászlaját.  

Faragó Tamás nosztalgikus 
hangulatban volt, a 70-es, 80-as 
évek olimpiáira is visszaemléke-
zett. – Nem volt ennyire szigorú 
keretek közé szorítva, minden 
lazább, szabadabb volt. A je-
lentkezéskor nem voltak szint-

idők. Volt sok olyan sportoló, aki 
regisztrált, elindult egy verseny-
számban, és utána nem szólt 
másról az egész, mint bulizás, 
udvarlás, iszogatás világlátás. 
Sokaknak erről szólt az egész. 
Mi ezzel szemben érmet akar-
tunk szerezni, azért küzdöttünk, 
ez volt a mentalitásunk – emlé-
kezett vissza a jelenleg az után-
pótlás női válogatott kapitánya-
ként tevékenykedő Faragó. 

A közel egy órás műsorba 
egy kis kvízjáték is belefért, a 
Hallhatatlan Magyar Sportolók 
Egyesületének egyik kiadványát 
sorsolták ki a megfejtők között.

A legendákkal készült interjú-
inkat a Szentesi Élet következő 
lapszámaiban olvashatják.

Az újak sem segítettek

Olimpiai bajnok legendák meséltek
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Hering Viktor

Bronzéremmel mutatko-
zott be a Téli Dobó Bajnoksá-
gon a Maximus SE friss igazo-
lása, a 23 esztendős súlylökő, 
Rakovszky Tibor. A budapes-
ti versenyző nagy tervekkel 
csatlakozott új klubjához, cél-
ja, hogy mind Szentesen, mind 
a válogatottban maradandót 
alkosson.

Gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnöki végzettséggel ren-
delkező Tibor hosszú éveken át 
a KSI sportolója volt, ám onnan 
már szeretett volna tovább lépni, 
ám a fővárosi klubok nem vála-
szoltak a megkeresésére. Hozzá-
tesszük: hat éve válogatott spor-
tolóról van szó... Közben Seres 
Andrással már együtt edzett a vá-
logatott keretben, amikor András 
felvetette neki egy szentesi foly-

tatás lehetőségét. A beszélgeté-
sek Benkő István elnökkel ered-
ményesen zárultak, így február 
elején Rakovszky csatlakozha-
tott a Maximushoz. – Azt gondo-
lom, hogy jól döntöttem, hogy a 
Maximust választottam – mond-
ta a súlylökő. – Végre dobóatlé-
ták között lehetek, ráadásul egy 
olyan környezetben, ahol sokkal 
jobban megbecsülik az embert, 
mint Pesten. 

Rakovszky ifjúsági korától 
kezdve tíz magyar bajnokságot 
nyert, ebből hármat a felnőt-
tek között, junior EB-n nyolca-
dik lett, illetve a tavalyi Téli Dobó 
Európa-kupán az U 23-asok me-
zőnyében negyedik helyen vég-
zett. Szentesen Benkő Márta 
irányítása alatt edz majd, a fővá-
rosban a technikai jellegű felké-
szítésében még kérdéses, hogy 
ki vesz részt, de Eperjesi László, 
Márton Anita edzője minden bi-
zonnyal Tibor munkáját is se-
gíti majd. A szombathelyi Téli 
Dobó Bajnokságon már a Maxi-
mus csapatát erősítette, és a do-

bogó harmadik helyére állhatott 
fel. – Erőnlétileg szerintem rend-
ben vagyok, sokat erősödtem, 
gyorsultam, a technikai részén 
viszont még van mit csiszolnom, 
hiszen ilyen jellegű munkát ke-
veset végeztem az utóbbi idő-
szakban. Célom, hogy a nyári, 
szabadtéri versenyidőszakra jó 
formába kerüljek, és az erő mel-
lett a mozgás technikája is ösz-
szeálljon.

A Maximus SE dobócsapata 
összesen négy harmadik helye-
zéssel tért haza Szombathely-
ről, a Téli Dobó bajnokságról. A 
már említett Rakovszky Tibor 
súlylökésben szerezett bronzér-
me mellett Seres András disz-
koszvetésben, Váradi Krisztina 
pedig súlylökésben és diszkosz-
vetésben ért el harmadik helye-
zést. – Előzetes várakozásunk 
az volt, hogy mindenki kerüljön 
be a nyolcas döntőbe, és lega-
lább egy versenyzőnk szerezzen 
dobogós helyezést – mondta 
Benkő István, az egyesület el-
nöke. – Ezt jóval túlteljesítettük, 
de Kocsis Alexandra hetedik, va-
lamint Csordás Cintia nyolcadik 
helyére is büszkék vagyunk. 

Sebők Tamás

Február 25-én 17. alkalom-
mal rendezett steel darts ku-
pát a Pano Sport Pub. A ver-
senyek nem csak a szentesiek, 
de a kistérség versenyzői kö-
rében is népszerűek. Szomba-
ton Szegvárra került az arany 
és az egyik bronzérem is.  

A versenyeken kizárólag 
amatőr, szövetségnél bejegy-
zett versenyzői engedéllyel nem 
rendelkező játékosok vehetnek 
részt. 501 dupla kiszállós ver-
senyeket rendeznek 4 táblán. A 
februári fordulóra összesen 24 
játékos jelentkezett.

Márk és László orosházi ver-
senyzők, akik szívesen járnak át 
Szentesre is versenyre, hiszen, 
mint mondják nagyon jó a tár-
saság ezeken az amatőr verse-

nyeken. – A társaság miatt kezd-
tünk el versenyezni is, ami már 
havi rendszerességgel van je-
len az életünkben. Szentesre 
harmadik alkalommal jövünk. 
Orosházán szoktunk „edzeni” is 
– mondták a fiatalok, akik hoz-
zátették, figyelemmel köve-
tik a profik pályáját is, Michael 
van Gerwent jelölték meg ked-
vencükként. 

A szentesi alakulatot Nagypál 
Lehel is erősítette, aki korábban 
versenyszerűen dartsozott. La-
punknak elmondta 20 éve űzi a 
játékot. – Az egyik legpozitívabb 
dolog számomra ebben a sport-
ban, hogy nincs benne vita. El-
dobod a dartot, célt ér, megvan a 
pontszámod, a többi matemati-
ka. Mint minden normális sport-
ágat, ezt is az angolok, vagy an-

golszász országok találták ki és 
egykoron nagyon sok sportoló-
nak segített kigyógyulni például 
szenvedélybetegségből. A veze-
tő országok között ma is ott van 
Anglia, Írország, Kanada. Egyik 
nagy kedvencem a tizenhatszo-
ros világbajnok, Phil Taylor. Sze-
retem ezeket a versenyeket, hi-

szen nagyon jó közösség gyűlik 
itt össze és átjön a sport hangu-
lata mindenkinek. Ez a délután a 
dartsról szól – zárta a beszélge-
tést Lehel.

A verseny végeredménye: 
1. Nagy Gergő, Szegvár, 2. Tö-
rök Gábor, Szentes, 3. Ács Károly, 
Szentes, Lovas Zoltán, Szegvár.

Rakovszky bronzéremmel debütált

Amatőr darts kupa: nincs vita, csak matek

FEKETE dió csemeték eladók. Te-
lefon: 30/516-1885

ELADÓ hódfarkú kis cserép, lovas 
naptárgyűjtemény, 42-es kemény szá-
rú (népi táncos csizma), autóra való 
tetőcsomagtartó. Telefon: 70/578-
2603, 63/311-971

ERKÉLYES első emeleti, 59 m2-es 
lakás eladó a Klauzál u.1sz.alatt. Tele-
fon: 30/544-5777, 30/481-0355

9 süldő eladó. Telefon: 30/407-5256

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

AZ „EGYÜTT A VÉRADÓKÉRT 
SZENTESEN" ALAPÍTVÁNY  a 
18457445-1-06 adószámra továbbra is 
várja az SZJA adó 1% felajánlását.

KISPATÉI út 196/a kiskert, hétvé-
gi házzal eladó, vagy kiadó. Telefon: 
30/262-7368, vagy 63/ 322057 

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

SZENTESEN ház eladó telek áron, 
a Vörösmarty utcában. Ár: 3 M Ft. 
Telefon: 30/5445-777, 30/9135-560, 
30/4810-355

BORSÓLISZT, és takarmány bur-
gonya eladó. Telefon: 70/389-7965

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Pólyáné Téli Éva

A Budapesti Masters Világ-
bajnokság közeledtével a ha-
zai szenior úszósport soha 
nem látott népszerűségnek 
örvend. A 8. Országos Rövid-
pályás Szenior Úszóbajnok-
ságra a százhalombattai uszo-
dába 52 egyesületből több 
mint 380 szenior úszó gyűlt 
össze. 

A színvonalra jellemző, hogy 
korosztályos világcsúcs, Euró-
pa-csúcs mellett számtalan or-
szágos csúcs is született. Ez 
utóbbihoz a Szentesi Delfin 
Egészségmegőrző Sport Club 
úszói is hozzájárultak. Berezva-
iné Virágos Éva 400 gyorson és 
50 háton, Pólyáné Téli Éva 200 
mellúszásban, a Kollár Marcell, 
László Márk, Vidóczy Zalán, Czel-
ler Viktor összeállítású váltó pe-
dig a 4x50 méteres gyorsváltó 
I. korcsoportjában úszott kor-
osztályos országos csúcsot. Az 
egyesületek versenyében az 52 
egyesületből a Szentesi Delfin 

ESC csapata a 4. helyen végzett. 
Egyéniben összesen 31 bajno-
ki címet, 26 második helyet és 
17 harmadik helyet szereztek, 
váltóban 4 bajnoki hely mellé 2 
ezüst és három bronzérem jutott 
a szentesieknek.  Csak a nagy lét-
számmal és a volt válogatott ver-
senyzőkkel kiálló Iron Aquatics 
(Hosszú Katinka csapata) a szin-
tén nagy nevekkel és létszám-
mal rendelkező Törökbálint és 
Budapesti Delfinek csapata előz-
te meg a legjobb vidéki egyesü-
letet.

Egyéni sikerek: Felvégi Zsu-
zsanna: bajnok: 100 gyors, 50 
mell, 200 gyors, 50 hát, 2. hely: 
400 gyors, 50 pille, 100 pille, 100 
vegyes, 3. hely: 50 gyors, 4. hely: 
100 mell. Pólyáné Téli Éva: baj-
nok: 200 mell, 50 pille, 50 mell, 
100 mell, 2. hely: 100 pille. Kol-
lár Marcell: bajnok: 50 pille, 100 
gyors, 100 pille, 50 gyors, 2. hely: 
100 vegyes. Kiss Csaba: bajnok: 
200 mell, 50 pille, 200 vegyes, 
50 mell. Lukátsy Katalin: baj-
nok: 50 mell, 100 mell, 100 ve-

gyes, 3. hely: 100 hát. Dr. Venczel 
Kincső: bajnok: 200 vegyes, 200 
pille, 50 pille. Berezvainé Virá-
gos Éva: bajnok: 400 gyors, 50 
hát, 2. hely: 100 hát, 200 ve-
gyes, 200 gyors, 100 vegyes, 
200 hát, 3. hely: 50 gyors. Ber-
tényi Mária: bajnok: 400 gyors, 
200 gyors, 2. hely: 200 mell, 50 
mell, 100 mell, 3. hely: 50 gyors, 
100 gyors. Melkuhn Dezső: Baj-
nok: 200 pille, 200 vegyes, 2. 
hely: 400 gyors. Dr. Borzi Mik-
lós: bajnok: 200 gyors, 2. hely: 
400 gyors, 100 gyors, 50 gyors. 
Bocskay Zsófia: bajnok: 100 pille, 
2. hely: 200 vegyes, 3. hely: 100 
gyors, 4. hely: 100 vegyes. Deb-

reczeni Beáta: bajnok: 100 mell, 
2. hely: 50 mell, 3. hely: 200 pil-
le. László Márk: bajnok: 100 hát 
3. hely 100 vegyes. Pengő Erzsé-
bet: 2. hely: 100 mell, 100 ve-
gyes, 3. hely: 200 mell, 4. hely: 
50 mell. Pászti Edit: 2. hely: 200 
hát, 3. hely: 50 gyors, 50 hát. Vi-
dóczy Zalán: 2. hely: 100 vegyes, 
3. hely: 50 pille. Barakonyi Judit: 
3. hely: 50 mell, 50 gyors, 4. hely: 
100 mell. Czeller Viktor: 3. hely: 
100 mell. Bodnár Istvánné: 3. 
hely: 50 mell. Geönczeöl Gábor: 
4. hely 100 gyors. Szabó Imre: 6. 
hely: 50 mell. Tánczos Zoltán: 6. 
hely: 100 mell, 50 gyors. Nyéki 
Anikó: 6. hely: 50 pille.

Delfines csúcsok a rövidpályás bajnokságon

Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén a lista-
vezető BGK Príma SE ottho-
nába, Debrecenbe látogatott 
a Szentesi KK férfi csapata. 
Nagyarányú vereségbe sza-
ladtak bele a hajdúsági fővá-
rosban Vejinovicék, de hasz-
nos konklúziókat szűrtek le, 
amit további mérkőzéseken 
tudnak hasznosítani.

Ősszel 33 ponttal győzött a 
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nokban a debreceni BGK Príma 
SE, akik február 24-én pénteken 
látták vendégül Aleksandar Pres-
kar tanítványait. Ijedten, megil-
letődve kezdték a mérkőzést a 
mieink, ebből adódóan 23 pon-
tos hátránnyal zártuk az első tíz 
percet. A második félidőben fel-
ébredtek a szentesiek, Gajic és 
Vejinovic vezetésével több pon-
tot gyűjtöttek. A harmadik játék-
részben mintha egy új mérkő-
zést kezdtek volna a csapatok, 
Halász Ákos is csatlakozott a ve-
zéregyéniségek közé, ennek kö-

szönhetően 17:18-ra megnyerte 
a negyedet a Szentes. Az utolsó 
negyed hetedik percéig tartotta 
magát csapatunk, majd a hajrá-
ban tovább növelte előnyét.

– Összességében elégedettek 
vagyunk a mérkőzéssel és büsz-
kék a fiúkra, mert amikor túlju-
tottak a megszeppenésen, 20 
percet képesek voltak játszani és 
küzdeni egy ilyen erős, jó felépí-
tésű csapat ellen, akik megérde-
melten lehetnek bajnokok idén. 
Egy rendkívül hasznos mérkő-
zést tudhatunk magunk mögött 
– nyilatkozták az egyesület ré-
széről.

BKG Príma SE – Szentesi KK 
105-54 (31:8, 28:14, 17:18, 29:14)

A szentesi pontszerzők: Vuja- 
dinovic (5), Vejinovic (12), Ma-
rossy (2), Gajic (15), Halász (12) 
Szanyi (2), Csábi (6). 

A csapat a következő forduló-
ban MEAFC II. csapatához láto-
gat. A hazai mérkőzésen 2 pont-
tal győzött a miskolci gárda, így 
szoros mérkőzésre számítha-
tunk.

Hering Viktor

Az év első kadett kötöttfogású válogató versenyére, amit Ka-
posváron rendeztek, a szentesi Dr. Papp László Birkózó Egyesület-
ből két versenyzőt nevezett a klub. A tizenegy súlycsoportban ösz-
szesen nyolcvannyolc birkózó pályázott az aranyérmekre. A mieink 
közül a legjobb eredményt Vajda Szebasztián érte el, aki harmadik 
helyezésével nagyon közel került a válogatottsághoz. Zsirmik Tamás 
hetedik helye sajnos nem pontszerző, de a jövő heti szabadfogá-
sú válogatón lehetősége lesz a javításra a szentesi birkózónak. 
Ezzel egy időben a kisebbek is összemérték tudásukat Bócsán. Cseh 
Balázs első helyezése jó ómen a diákolimpia előtt. Kuczora Attila har-
madik helyezést ért el, míg Góg Levente betegségéből felépülve és 
Felföldi Máté az előkelő ötödik helyezést érték el. A legkisebbek sem 
maradtak érem nélkül, Felföldi Bence, Bogyó Benedek, Chlebik Balázs 
és Tóth Ákos harmadik helyezést értek el.

Kosárlabda: vereség 
a bajnokesélyestől

Szebasztián közel 
a válogatottsághoz




