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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Tartást, önbizalmat kaptam a karatétól, amit 
továbbadok a tanítványaimnak” – interjú 
Bagi Alexandrával, az Év sportolójával  8. oldal
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A HU07-0028-A1-2013 azonosítószámú „Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori Petőfi Szálló műemlék épület megújításával, 
fenntartható kulturális-közösségi funkciók létrehozásával” projekt a EGT Alapok támogatásával valósul meg.

2014 májusában a Szentes Város Önkormányzata 
„Szentes Szecessziós Ház” névvel pályázatot 
nyújtott be az EGT Alap 2009-2014 PA 16 jelű 
„Kulturális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása Városi épített örökség megőrzése” 
című, HU07PA16 A1 2013 kódszámú pályázati 
felhívásra, amely műemlék megújítást, 
nagyközönség számára elérhetővé tételt, kulturális 
és közösségi funkciók elhelyezését támogatta. 
Az eredményes pályázat alapján megvalósuló  
„Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori 
Petőfi Szálló műemlék épület megújításával, 
fenntartható kulturális-közösségi funkciók 
létrehozásával” c. HU07-0028-A1-2013 azonosító-
számú projekt az egykori Petőfi Szálló  utcai 
homlokzatok felújítását, valamint a sarok 
épületrész és a Petőfi utcai szárny földszintjén 
közösségi és kulturális terek – galéria-kávézó, 
kiállítótér, előadó- és próbaterem létrehozását 
tartalmazza. 
A projekt átfogó célja az országos 
műemlékvédelem alatt álló épített kulturális 
örökségi érték fenntartható megújítása, kulturális 
és közösségi funkciók létrehozása és a kulturális 
javak és szolgáltatások hozzáférhetővé tétele a 
nagyközönség számára is.
A fejlesztés eredményeként a sokszínű közösségi, 
multikulturális funkció kialakításával a létrejövő 
Szentes Szecessziós Ház a helyi kulturális, 
művészeti és közösségi élet színterévé válhat. 
A projekt tartalma többfunkciós közösségi tereket 
tartalmaz, melyek az európai sokszínű kultúrát 
közvetítik, fókuszálva a századforduló szecessziós 
művészetére, hangulatára.

A Petőfi utcai szárny földszintjén és a Kossuth u – 
Petőfi u. sarokrészen a régi kávéház helyén mintegy 
450m2-es területen 80 fős Kávézó Kamaraterem, 
és azzal egybe nyithatóan – elválaszthatóan két 
korabeli kiállító tér kerül kialakításra. A Petőfi 
utcai szárnyban az egykori üzletek helyén az 
alkotók, művészek bemutatóhelyei kapnak helyet, 
melyek alkalmasak a kézműves munkafolyamatok 
bemutatására, az alkotások, termékek árusítására 

is. A következő traktusban flexibilis terem kap 
helyet, mely egyéb közösségi programok tere 
is. A „Szentes Szecessziós Ház” végigjárható, 
szakaszonként függetlenül használható.
A terek kialakítása, a belső anyaghasználata, 
berendezése a szecesszió irányzata szerint valósul 
meg, jellemzően terrazzo és kő burkolatok, 
kerámia, kovácsoltvas, csiszolt üveg használatával, 
a XIX. és XX. század fordulójának hangulatát idézve.

www.eeagrants.org, www.norvegalap.hu        
www.facebook.com/szecesszioshaz

www.szentes.hu/szecesszioshaz

A pályázati projekt összes költsége 308 millió Ft.
Ebből az igényelt támogatás 292,6 millió Ft,  

a vállalt önrész 15,4 millió Ft.
A Támogatás intenzitása 95%.

Szentes Szecessziós Ház

Sebők Tamás

Már megszokott, hogy a 
Rádió 451 munkatársai min-
den ünnepnapon valamilyen 
különlegességgel készülnek 

hallgatóiknak. Március 8-án, 
nőnapon a stúdió kitelepült 
a városközpontban találha-
tó egyik kedvelt kávézóba, és 
onnan sugározta Vekker című 

reggeli műsorát. Majzik Attila 
és Varga Gergő műsorvezetők 
ezek mellett virágokkal kö-
szöntötték az éppen arra járó 
hölgyeket.

– Igyekszünk minden ünnep 
alkalmával, valami meglepetéssel 
készülni a hallgatóknak, Valentin 
napon is volt egy hasonló akci-
ónk, amikor apróságokkal ked-
veskedtünk nekik, és persze a 
nőnap sem maradhat ki a sorból 
– mondta el lapunknak Majzik At-
tila, aki hozzátette, a Vekker című 
reggeli műsorban a rádió frek-
venciájához köthetően 106+1 
tulipánt nyújtanak át – ahogy 
mondja, a kávézó előtti átmenő 
forgalom hölgy tagjainak.

A rádió munkatársai elmond-
ták, ezek mellett, március 8-án 
egész nap különböző nyere-
ményjátékokkal kedveskedtek 
a hölgy hallgatóságnak, főleg 

szépségápolási szereket, szol-
gáltatásokat nyerhettek, akik te-
lefont ragadtak.

Lapunk kíváncsi volt a reakci-
ókra is. – Kicsit szégyellősek így 
reggel a lányok, láttunk számos 
elpirulást, az idősebb korosztály 
azonban nagyon hálásan fogad-
ta a virágokat.

Ottjártunkkor két fiatal hölgy 
sétált el a kávézó mellett, ter-
mészetesen a rádió munkatár-
sai nem engedték el őket üres 
kézzel. A lányok a műsorban el-
mondták, így délelőtt még csak 
a rokonok jutottak el a felkö-
szöntésükig, azonban remélik, 
a nap végére több fiú ismerős 
és barát is meglepi majd őket, 
ahogy tették ezt tavaly is. Úgy 
vélik, ezen a napon a fiúk külö-
nösen kedvesek velük, így azzal 
zárták a beszélgetést, hogy le-
hetne minden nap nőnap.

106+1 tulipánt osztottak nőnap alkalmából
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert a megvásárolt termékek 
árérték arányosak.”
 – Gyalai Pál

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Halupa Eszter, Majzik Attila

A városunkban sikeresen 
működő gazdasági társasá-
gok egyike a Szentes Városi 
Szolgáltató Kft., ahol tisztes 
haszonra számítanak az idei 
évben. A várható pozitív mér-
leg a törvényben előírtaknál is 
magasabb béremelést tesz le-
hetővé.

A gazdasági társaságok egyik 
törvényben rögzített kötele-
zettsége a felügyelő bizottsá-
gok felállítása. Ez a grémium el-
lenőrizni a gazdasági társaság 
törvényes működését, határoza-
tainak megtartását, azaz a társa-
ság ügyvezetésének ellenőrzése 
intézményesített formában a fel-
ügyelőbizottság képében jele-
nik meg.

A Szentes Városi Szolgáltató 
Kft.-nél folyó munkába Bujdosó 
Tamás (képünkön) önkormány-
zati képviselő, a cég felügyelő bi-
zottságának elnöke nyújtott be-
pillantást.

– A gazdasági társaságok fel-

ügyelő bizottságainak arra van 
hatásköre, hogy a törvényessé-
get felügyelje, illetve stratégiai 
lépéseket vitasson meg az ügy-
vezetővel – magyarázta Bujdo-
só Tamás.

A Szentes Városi Szolgáltató 
Kft. tevékenységi köre átalaku-
láson ment keresztül, 2016-ban 
és 2017-ben is változott. A cég 
az ingatlankezelés, a közös kép-
viselet, a termálszolgáltatás és a 
lakó- és nem lakó épületek keze-
lése mellé tavaly átvette a köz-
ponti konyha üzemeltetését, 
idén azonban a kéményseprés 
kikerült a hatáskörükből.

– Ez az átalakulás látszik is a 
bevételek és kiadások alakulá-
sában, 2017-re egy durván 850 
millió forintos árbevételt tervez 
a kft., amely 100 alkalmazottat 
foglalkoztat – ismertette a rész-
leteket Bujdosó Tamás, aki el-
mondta, a cég a várható pozitív 
eredmény mellett is tudott biz-
tosítani a dolgozóknak a kötele-
ző bérminimum-emelés mellett 

egy 5 százalékos fizetésemelést 
a 2017-es évre.

A központi konyha üzemelte-
tésére is kitért a felügyelő bizott-
ság elnöke.

– Az átvételkor elég rossz ál-
lapotban voltak a konyha esz-
közei. Az autókat azonnal le is 
kellett cserélni, a konyhai felsze-
relések cseréje pedig folyamato-
san zajlik. Úgy tudom, a központi 
konyha pályázati úton szeretne 
forrást szerezni az eszközállo-
mány megújítására, hogy így ér-
jen el olcsóbb és hatékonyabb 
működést – mondta el Bujdosó 
Tamás, aki kitért az önkormány-
zati bérlakások helyzetére is. 
Ezekkel kapcsolatban megtud-
tuk, az önkormányzat intézkedé-
seinek hatására csaknem meg-
állt a kintlévőségek növekedése.

– Stagnál a kifizetetlen szám-
laállomány, csak minimálisan 
növekszik a kintlévőség. Az lát-
szik, hogy van egy réteg, ame-
lyik vagy nem akarja, vagy nem 
tudja fizetni az amúgy nem túl 
magas lakbért. Az üzleti célú in-
gatlanok egészen más képet 
mutatnak, ott nincs gond a fi-

zetési morállal – tájékoztatta la-
punkat Bujdosó Tamás.

A Szentes Városi Szolgáltató 
Kft. felügyelő bizottságának el-
nöke lapunknak elmondta, má-
jus végéig kell elkészülnie a cég 
beszámolójának, amit majd a 
felügyelő bizottságnak jóvá kell 
hagyni, mielőtt az a testület elé 
kerül. Bujdosó Tamás, aki maga 
is könyvelőként dolgozik, hoz-
zátette, civil szakmája nagyban 
segíti abban, hogy jobban átlás-
sa a cég működését, és így haté-
konyabban tudja segíteni annak 
működését.

Pozitív eredmény és fizetésemelés az SzVSz-nél

Halupa Eszter

Hivatalosan is átadták a kiséri városrész első bank automatá-
ját a Farkas Antal utcán, amely egy közös összefogás eredménye.

– A kiséri lakosok régi álma teljesült, hiszen lakossági fórumokon 
az első helyen szerepelt, hogy szeretnének egy bankautomatát, ahol 
lehet készpénzt felvenni. Nagy öröm számomra, hogy a Hunor Coop 
Zrt. és a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet partner volt ebben, hi-
szen a körzetemben élők már több mint 10 éve várták ezt a pillana-
tot – tette hozzá Antal Balázs Tibor a körzet önkormányzati képviselő-
je, aki sokat lobbizott az ATM-ért.

– Sokszor beszélünk egy város kapcsán arról, hogy vannak leszaka-
dó városrészek. Úgy gondolom, hogy az ilyen alkalmakkor elindulunk 
a másik irányba, a felzárkózó városrészek felé, hiszen régóta vágya a 
kisérieknek, hogy legyen készpénzfelvételi lehetőségük – magyaráz-
za a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet igazgatóságának elnöke. 
Bozó Zoltán hozzátette, nagy öröm számára, hogy egy igazi alközpont 
kezd kialakulni a kiséri városrészben.

– Jelenleg 150 ezer forintig egy magánszemély, maximum két alka-
lommal ingyen tud készpénzhez hozzájutni. Ezt a lehetőséget ennél 
az ATM-nél igénybe tudja venni – hangsúlyozza a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója, Holman István.

– Úgy gondolom, hogy ez az ATM az élhetőbb városrészt szolgálja, 
és áruházunk ezzel az automatával egy jó szimbiózis – mesélte büsz-
kén Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. elnök-vezérigazgatója.

ATM a Kisérben
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Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Szirbik Imre (képünkön) ne-
gyed évszázada vezeti Szentes 
városát. Mostani ciklusának 
félidejénél jár. Huszonkilenc 
évesen vette át a városkassza 
kulcsát. Nevéhez számtalan 
fejlesztés kötődik a Kurca-par-
ti városban, ám mégis arra a 
legbüszkébb, hogy megőrizte 
a város békéjét, és hű tudott 
maradni önmagához és az esz-
méihez.

A 2014-es választások után 
– amikor többségbe kerültek 
a kormánypárti képviselők, az 
MSZP-s polgármester által elnö-
költ grémiumban – úgy nyilat-
kozott, pár hónap után kiderül, 

hogy a pártpolitikát vagy a vá-
rosért tenni akarást tartják job-
ban szem előtt. A kérdést ma-
napság is sokan felteszik, hogy 
egy ilyen modell működőké-
pes-e egyáltalán. A városvezető 
úgy látja, időnként ugyan van-
nak pártpolitikai megnyilatko-
zások, de három elfogadott költ-
ségvetés után arra következtet, 
hogy a rendszer működőképes. 
Mindez rengeteg konzultációval, 
háttérbeszélgetéssel, olykor kés-
hegyre menő vitával jár. Bár van-
nak olyan döntések, amelyekkel 
nem tud egyetérteni, de ahogy 
fogalmaz, fegyelmezett tisztség-
viselőként a lehető legtöbbet 
igyekszik kihozni a lehetőségek-
ből. Volt egy olyan időszak, ami-

kor egyszerre igazgatta a várost, 
és volt országgyűlési képviselő. 
– Teljesen más a kettő. Polgár-
mesterként sokkal jobban érzem 
magam, hiszen rengeteg olyan 
benyomás ér, ami kézzelfogha-
tó. Látszik a munka közvetlen 
eredménye.  Látom azt, hogy az 
emberek sorsa jobbra vagy rosz-
szabbra fordul. Az országgyűlési 
képviselői munkában nincs ilyen 
közvetlen kapcsolat – fogalma-
zott Szirbik Imre. Hiányolta a va-
lódi párbeszédet, együttmű-
ködést, a közös tenni akarást a 
parlamenti munkából, ezért egy 
ciklus után visszaadta mandá-
tumát. A polgármesteri munkát 
tekinti hivatásának. Felelősség-
teljes pályája során 3 évig volt ta-
nácselnök, ami után a rendszer-
váltás, az újrakezdés korszaka, 
majd az uniós csatlakozás elő-
készítésének, végrehajtásának 
periódusa következett. – Ren-
geteg olyan feladat volt, amely 
egy történelmi periódust ívelt 
át. Keveseknek adatik meg, hogy 
megtehessenek egy akkora utat 
– mondta lapunknak. Legna-
gyobb sikerének azt tartja, hogy 
hű tudott maradni önmagához 
és az eszméihez.  Úgy véli, a pol-
gármesterség nem a hatalom-
ról, hanem szolgálatról szól. – Az 
emberek segítése olyan hatal-
mas erőt ad, amely átível minde-

nen. Legfontosabb tettemnek a 
város békéjének megőrzését te-
kintem – beszélt arról, hogy mire 
a legbüszkébb. – Olyan alkotó 
békét tudtam teremteni – foly-
tatta –, amely képes volt a romos 
zsinagógából könyvtárat, a Kur-
ca mocsarából egy várost átíve-
lő folyót varázsolni. Megépítet-
tük az Alföld első elkerülő útját. 
Református templom, megyehá-
za, óvodák, iskolák, kórház, tel-
jes aszfaltosítás és csatornázás a 
városban – sorolta az évek alatt 
megvalósult néhány fejlesztést, 
amelyre reményei szerint a Pe-
tőfi Szálló részleges felújításával 
felteheti a koronát. Utóbbi sok 
viszontagság, konfliktus és meg-
hurcolás után juthatott el a meg-
valósításig. A strand a szentesiek 
másik szívügye. A képviselő-tes-
tület legutóbbi ülésén úgy dön-
tött, meghagyja a 7 éven aluli 
gyermekek számára biztosított 
kedvezményt. – Ezt a költség-
vetésből kell biztosítani. Mind-
ez számítások szerint másfél mil-
lió forintba kerül – tette hozzá a 
polgármester, aki a döntéstől azt 
várja, hogy pénzügyileg egyen-
súlyban marad az üdülőközpont, 
és nő a látogatottsága, szolgál-
tatásainak száma. – Felállítottam 
egy mércét – azon lehet vitatkoz-
ni, hogy ez magas vagy alacsony. 
Remélem, hogy a város ad any-
nyit magára, hogy azt mondja, 
aki utánam jön, a mércét csak fe-
lette ugorhatja át – fogalmazott 
Szirbik Imre.

Halupa Eszter, Majzik Attila

Bár az alapköltségvetésben 
pályázati forrás híján nem sze-
repelt, dr. Rébeli-Szabó Tamás-
nak (képünkön) köszönhetően 
azonban mégis bekerült az a 
javaslat, amely szerint körfor-
galom épülhet az Arany János, 
Szűrszabó, Klauzál utcák talál-
kozásánál.

A városrészben élők, illetve az 
arra közlekedők régi vágya telje-
sülhet a körforgalom megépülé-
sével, hiszen ez megkönnyíti és 
biztonságosabbá teszi a közle-
kedést.

– Azt gondolom, hogy a kör-
forgalom megépítése minden-
képpen szükséges, mivel egy 
nagyon veszélyes helyről beszé-
lünk, öt utca találkozásáról. Az 
ott élők és a környéken lakók 
is szeretnék, hogy megépüljön 
végre – mondta el lapunknak dr. 
Rébeli-Szabó Tamás, az ötös szá-
mú választókörzet képviselője. A 
városatya hozzátette, amellett, 
hogy lakossági fórumokon is je-
lezték az emberek ezt az igényt, 
a város fejlődése és közlekedés-

technikája is szükségessé teszi, 
hogy megépüljön a körforga-
lom.

Emellett a városrész további 
fejlődését szolgálhatja a képvi-
selői keret hasznos elköltése. Ta-
valy ez jelentett forrást például 
a Deák iskola alapítványának tá-
mogatásához, illetve a sportköz-
pontban a 33-as medence és az 
élmény-részleg közötti lépcső ki-
alakításához.

– Nehéz eldönteni, hogy a sok 
szükséges közül mihez fogjon 
először az ember, ezért általában 
meg szoktam várni, hogy több 
igény is összejöjjön, emellett ter-
mészetesen nekem is vannak el-
képzeléseim, hogy miket kelle-
ne véghezvinni – fogalmazott 
dr. Rébeli-Szabó Tamás, aki hoz-
zátette, a járdaépítést, -javítást is 
szem előtt tartják, hogy megfe-
lelő minőségűek legyenek a jár-
dák, erre a Városfejlesztési Bi-
zottságnál van keret.

A képviselő hangsúlyozta, 
fontos számára a társadalmi sze-
repvállalás, ezért támogatja a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
szentesi csoportját. – Az a tevé-

kenység, amit ők nagyon hosz-
szú ideje csinálnak, az kell, hogy 
működjön, és úgy látom, egyre 
jobban működik – fogalmazott 
a képviselő.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás kör-
zetében is elindult az a kezde-
ményezés, hogy az ottani új-
szülöttek egyéves Szentesi Élet 
előfizetést kapnak ajándékba.

– Ezt nagyon jó dolognak tar-
tom, ismerkedjenek meg a csa-
ládok a lappal. Jó látni nekik, a 
szomszédaiknak, ismerőseik-

nek is, hogy egy gyerek benne 
van az újságban, kiváltképp egy 
ilyen szép családi esemény kap-
csán – mondta az új kezdemé-
nyezésről a képviselő.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás, Szen-
tes 5. számú önkormányzati vá-
lasztókörzetének képviselője 
március 21-én, kedden 16 órá-
tól a Deák Ferenc Általános Isko-
la ebédlőjében (Deák F. u. 53-55.) 
képviselői fogadóórát tart, mely-
re szeretettel várja a közügyek 
iránt érdeklődőket.

Huszonöt éve a város élén

Körforgalom épül az ötödik választókerületben
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Halupa Eszter, Sebők Tamás

Március 3-án, pénteken 
kora délután ünnepélyes díjá-
tadó keretein belül ismerték 
el városunk legkiválóbb spor-
tolóit, tavaly nyújtott kiemel-
kedő teljesítményeik alapján. 
A Megyeháza Kulturális és 
Konferencia Központ díszter-
mében 89 egyéni sportoló, 11 
csapat, valamint 6 fő kiemel-
kedő egyesületi munkáját dí-
jazták.  

Az idei Sportolói Díjátadó Ün-
nepség a számtalan díjazott mel-
lett azért is különleges volt, mert 
2016-ban ünnepelte a Nemzet 
Sportvárosa címének 20. évfor-
dulóját Szentes, valamint a Dr. 
Papp László Városi Sportcsarnok 
is két évtizede szolgálja ki a he-
lyi sportolókat. A díjak kiosztá-
sa előtt a résztvevők az Amazinx 
Team freestyle kosárlabda és 
breakdance bemutatóját tekint-
hették meg. A ritmusos, zenés 
műsort követően kiosztották a 
díjakat, melyeket a meghívott 
díszvendégektől, valamint Szir-
bik Imre polgármestertől dr. De-
meter Attila alpolgármester-
től, Farkas Sándor országgyűlési 
képviselőtől és Kovács Jánostól a 
Művelődési-, Ifjúsági- és Sport-

bizottság elnökétől vehették át a 
sportolók. Keller József, a Ferenc-
város labdarúgója, 29-szeres vá-
logatott, Ifjúsági Európa-bajnok 
sportoló, Telek András, 24-sze-
res magyar válogatott labdarú-
gó, valamint Hajtós Bertalan és 
Ungvári Miklós olimpiai ezüstér-
mes cselgáncsozók is díszven-
dégként voltak jelen a rendez-
vényen. Az egyéni sportolók és 
a csapatok elismerése után az el-
múlt év különdíjasainak elisme-
rése következett:

Az Év Sportolója díjat Bagi Ale-
xandra karatés kapta. Az Év Pa-
ra-sportolójának Sztanó György 
erőemelőt választották. Az Év 
edzője: Aleksandar Preskar (Szen-
tesi Kosárlabda Klub) lett. Az Év 
Utánpótlás Edzőjének: Lász-
ló Csabát (Szilver TSE) szavazták 
meg. Az Év Csapata elismerést 
a Szilver TSE Formációs csapa-
ta kapta. Életműdíjban részesült 
Horváth Zoltán (Szentesi Fogat-
hajtó Egyesület), a Gyermekek 
Kedvence díjazott pedig Pohl 
Anette úszóedző lett.

Kovács János, a Művelődési-, 
Ifjúsági- és Sportbizottság elnö-
ke szerint ez az ünnepség a ha-
zai sportolók, egyesületek, va-
lamint a sportbizottság egyik 
legnagyobb ünnepe. – Úgy vé-

lem a létszámból és az elhang-
zott eredményekből is látszik, 
hogy kiváló évet zártak a ver-
senyzők. Kívánok nekik hasonló 
sikereket 2017-ben is.

A szentesi sport kiválóságai-
nak Farkas Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője is adott 
át díjat, aki a Vasutas Vívó Szak-
osztályánál szép eredményeket 
ért el. – Nagyon komoly sportág-
nak tartom a vívást. A kitartásra 
nevelt. Hónapokig gyakoroltuk 
az alapmozdulatokat, állásokat, 
utána kerültünk a tőr közelébe. 
A fegyvert, a felszerelést mind ki 
kellett érdemelni. Gyerekkorom-
ban sokat jelentettek a példaké-
pek, és a sportban is azt tartottuk 
szem előtt, hogy a nyomdokaik-
ba léphessünk. Hátha én is kép-
viselhetném Magyarországot a 
világversenyeket, talán erről ál-

modoztam. Voltak eredménye-
sebb időszakok, és azt hiszem 
a fegyelmezettséget is ennek a 
sportnak köszönhetem. A belső 
rend az, ami még közelebb se-
gít a győzelemhez. Nagyon sok 
edzés, sok verejték van egy-egy 
eredmény mögött. – Vékony, 60 
kg körüli, jobb kezes fiatalember 
voltam. Szerencsés testtartásom 
volt, mert a jobb karommal csak 
kis találati felületet hagytam az 
ellenfélnek – meséli mosolyogva 
emlékeit Farkas Sándor. Később 
megyei, területi, majd országos 
lovassportvezető lett, és annyit 
elárult lapunknak, hogy 2017-
ben is lesz a szokásos nagy má-
jusi versenyük Fábiánsebestyé-
nen, majd a Kettes Fogathajtó 
Világbajnokság, de a négyes fo-
gatok részéről is nagy az érdek-
lődés.

Egyéni eredmények elismerése: 
Szespo SE: Lakics Balázs, Szabó Lász-

ló, Tóth Dániel és Bogdán Péter. Dr. Papp 
László Birkózó Egyesület: Balogh Sza-
bó Anna Alíz. Szentesi Tenisz Klub: Sze-
ri Dávid. Szilver TSE: Vajjon Bence – Don-
ka Csenge, Kiss Zoltán – Pinka Ramóna, 
Kohon Patrik – Kávási Éva, Papp Ádám Ist-
ván – Gál Dalma, Urbán István – Urbán Lilla, 
Rischák Balázs – Gálfi Petra, Mészáros Ben-
ce Levente – Balanescu Liliána, Rónyai Zol-
tán – Farkas Boglárka, Balga Kristóf – Mol-
nár Renáta, Csorba Máté – Haddad Sabrina, 
Nikita Anikeev – Farkas Bettina, László Csa-
ba – Páli Viktória. Szentesi Pollák DSE: 
Kalydy Patrícia Fatima. Jó Úton-Lóháton 
Alapítvány: Benedek Antal, Szabó Zita, 
Horváth Zsolt, Varga Richárd. Honvéd Rá-
kóczi SE: Héjja Imre, Valastyán János, Vak-
hal György, Lőrincz Gábor. Maximus SE: 
Dudás Vencel, Nánai Lilla, Kocsis Alexandra, 
Csordás Cintia, Seres András, Váradi Krisz-
tina. Szentes Városi Úszó Club: Horváth 
Noel László, Kanfi-Horváth Levente, Ador-
ján Kende, Ágoston Máté, Szaszkó Zorka, 
Csatlós Flóra, Batta Orsolya, Szabó Dáni-
el, Kondorosi Gréta. Alföldi Röpp Galam-
bász Egylet: Magyar Imre. Szentes és Kör-
nyéke Modellező Egyesület: Klenóczki 

László, Ifj. Szécsényi János, Szécsényi Já-
nos. Szent László Lovas Sport Klub: Or-
bán Réka Szentesi Kiss Bálint Kötélugró 
Sportegyesület: Vass Mónika, Vass Sán-
dor, Podmaniczki Panna, Nyíri Sára Pan-
ka, Nemes Nóra, Őze Csanád, Varga Máté, 
Varga Dorina, Varga Márk, Tarjányi Orsolya, 
Vass Vivien. Szentesi Delfin ESC: Berezvai-
né Virágos Éva, Pólyáné Téli Éva, Dr. Venczel 
Kincső, Melkuhn Dezső, Pengő Erzsébet, 
Debreczeni Beáta, Bertényi Mária, Dr. Bor-
zi Miklós, Kiss Csaba, Bocskay Zsófia, Pász-
ti Edit, Lukátsy Katalin, Kovács Attila, Dr. 
Demeter Attiláné, Takács Sándor, Ferke Gá-
borné, Molnár Péter, Bodnár Istvánné, Tőke 
Beatrix.

Csapateredmények elismerése:
Szespo SE: Lakics Balázs – Szabó László 

– Papp Tibor. Szilver TSE: Prozlik Ádám – 
Melis Bettina, Kósa András – László Szilvia, 
Schwartz Péter – Lucz Laura, Rónyai Zol-
tán – Makan Zsuzsanna, Kis Vencel – Proz-
lik Anna, Kiss Tamás Bence – Bagóczki Ra-
móna, Mészáros Bence – Balanescu Liliána, 
Sági István Balázs – Busa Dóra, Bődi Richárd 
– Lengyel Helga. Szentesi Tenisz Klub: 
Szeri Dávid – Juhos Tibor – Gruner Bene-
dek. Jó Úton-Lóháton Alapítvány: Bene-

dek Antal – Horváth László – Lévai Dávid 
– Varga Richárd, Szentesi Vízilabda Klub – 
Leány Serdülő csapat: Füsti-Molnár Janka, 
Szabó Krisztina, Káris Janka, Sebők Zsófia, 
Korom Réka, Kis Kamilla, Mihály Kinga, Ku-
della Panna, Kozár Réka, Bárány Alexand-
ra, Bocskay Edit, Lantos Csilla, Dömsödi 
Dalma, Szarvas Enikő. Szentesi Vízilabda 
Klub – Leány gyermek csapat: Mácsai Re-
beka, Verók Laura, Káris Janka, Kovács Hédi, 
Hoffmann Hanna, Bocskay Edit, Dömsö-
di Dalma, Vidovics Adél, Kocsis Fanni, Héri 
Nóra, Kudella Panna, Czirbus Dorottya, Ko-
rom Réka, Kajtár Sára. Szentesi Kiss Bálint 
Kötélugró Sportegyesület: Pataki Lili, Őze 
Virág, Csákó-Balogh Veronika, Rácz Luca 
Kata, Nyíri Sára Panka, Podmaniczki Panna, 
Varga Dorina, Varga Márk, Varga Máté, Vass 
Vivien, Tarjányi Orsolya. A Szentesi Delfin 
ESC szenior úszói. 

Sportágában és egyesületében kimagasló 
sportoló címet kapott:

Szentesi Kinizsi SZITE: Kovács Noel. 
Szentesi Sakk Sportegyesület: Udvardi 
Zalán. Szentesi Farkasok Kézilabda Club: 
Papp Eszter. Petőfi Dzsúdó Közhasznú 
Sportegyesület: Harmath Botond. Szen-
tesi Kosárlabda Klub: Mácsai Krisztián, 
Marrossy Arnold.

Elismerték a legkiválóbb sporttehetségeket

2016. évben sportolói díjazásban részesültek:
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Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Szentes finn testvárosába, 
Kaarinába látogatott a Hor-
váth Mihály Gimnázium di-
ákjainak egy kis csoportja 
pedagógusaik kíséretében. 
Lapunknak lelkesen meséltek 
a külföldi élményeikről, amely 
során nyelvismeretük is gyara-
podhatott. 

Sipos Kitti, a gimnázium angol-
tanára elmondta, az utazás cél-

ja a gyerekek idegennyelv-tudá-
sának fejlesztése volt. – Az egyik 
diákom is részt vett a csereprog-
ramban. Amikor visszaértünk, 
szinte folyékony angol nyelven 
számolt be a többieknek, hogy 
milyen élmények érték Finnor-
szágban. Már ebből a szempont-
ból is eredményes volt az utazás. 
A gyerekek jobban, biztosab-
ban tudják használni a nyelvet, 
és meg mernek szólalni idegen 

emberek előtt is – értékelte a ki-
rándulást.

Tóth Tamás gimnáziumigaz-
gató elmondta, Sepsiszent-
györgy, Sankt Augustin után 
Skierniewicével is folyamatban 
van a kapcsolatfelvétel. – Az ot-
tani gimnáziumban is van foga-
dókészség a diákjaink és a kol-
légáink iránt. A gyerekeknek 
lehetőséget biztosítunk nyelvta-
nulásra, látókör-szélesítésre, de 
a közösségépítés szempontjából 
is rendkívüli egy ilyen kirándulás 
– fogalmazott, kiegészítve azzal, 
hogy a gimnáziumból Kaarinába 
látogató 11 diák egy közösséggé 
kovácsolódott az út során. 

A testvérvárosi látogatás egy-
fajta jutalom a tehetséges tanu-
lók számára, akik szívesen segí-
tenek a programszervezésben 
is, hogy a finn vendégek számá-
ra is tartalmas legyen a szentesi 
tartózkodás. Tóth Tamás úgy véli, 
az önállóságra nevelés fontos lé-
pése, hogy kis, de elvégezhető 
feladatokat kapjanak a diákok, 

amit önállóan el tudnak végezni. 
Ez magabiztosságot, bátorságot 
ad számukra.

A helyi gimnázium tanulói sok 
élménnyel gazdagodtak Finnor-
szágban. – Számomra a legkelle-
mesebb élmény a korcsolyázás 
és a szánkózás volt. Magyaror-
szágon nem látunk ekkora havat  
– mondta Fekete-Nagy Tamara 
11. osztályos tanuló. Tamara év-
folyamtársa, Wolner Zsuzsan-
na tetszését a helsinki óriáske-
rék nyerte el leginkább, amelyen 
beláthatta az egész várost és 
a tengert is. Pap Ivett a helsin-
ki tropicariumban tett látoga-
tást emelte ki, míg Péter Jázmint 
a SuperPark nyűgözte le. A spa-
ban kipróbálhatta az igazi finn 
szaunát is. Többen kiemelték az 
óceánjáró hajós utazást is. A diá-
kok szerint a finn emberek barát-
ságosak, s a kisugárzásuk is más. 
Egy teljesen más kultúrát ismer-
tek meg, és önbizalmat adott 
számukra, hogy angolul beszél-
hettek.

Rozgonyi Ádám

1967. március 6-án hunyt el 
a világszerte ismert zenei ne-
velési módszer kidolgozója, a 
zeneszerző, zenetudós, nép-
zenekutató, zenepedagógus 
Kodály Zoltán. Halálának 50. 
és születésének 135. évfordu-
lója tiszteletére hangversenyt 
rendezett a Szentesi Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Is-
kola.

„A koncertterem annál üre-
sebb, minél értékesebb a műsor” 
– idézte köszöntőjében Kodály 
szavait Nagy János orgonamű-
vész, címzetes zeneiskola igaz-
gató. Elmondta, a háromszoros 
Kossuth-díjas zeneszerző az is-
kolai élet megreformálását tar-
totta a legfontosabbnak. –Kidol-
goztatta az ének-zene oktatás 
új módszerét, amelyet ma vi-
lágszerte Kodály-módszernek 
ismernek. Oktatása először a Gu-
lyás György alapította Békés-Tar-
hosi Énekiskolában valósult 
meg. Nyolcéves működése alatt 
négy Kossuth-díjast, több kivá-
ló művészt, számtalan zeneta-
nárt adott az országnak – fogal-
mazott, sajnálatát is kifejezve, 
hogy a szentesi ének-zene tago-

zatos Petőfi Sándor Általános Is-
kolát is megszűntették. Kiemelte 
a zenei műveltség továbbadásá-
nak fontosságát, a zene szemé-
lyiségformáló erejét. „Teljes lelki 
élet zene nélkül nincs” – idéz-
te Kodályt. Kitért a mai általá-
nos iskolai ének-zene oktatás 
hiányosságaira is. Negatívum-
ként említette, hogy az ének-ze-
ne tantárgyat heti egy órában 
tanítják, és már az énekkarokra 
sem mutatkozik igény. – A zene 
nemcsak szórakoztat, hanem 
ösztönzést ad, hogy életünket 
magasabb rendűen éljük meg – 
fogalmazott beszédében. Mesz-
sze kerültünk Kodálynak attól az 
elképzelésétől, hogy minden ál-
talános iskolás gyermek folyéko-
nyan olvasson kottát, ezért Nagy 
János szerint a legfontosabb cé-
lunk most az lehet, hogy ismét 
énekeljenek a gyermekeink. A 
hangverseny a korai művektől 
kezdve, egészen haláláig átölel-
te a zeneszerző munkásságát. A 
mintegy másfél órás műsorban 
dalok, illetve hangszeres művek 
csendültek fel a Kodály-életmű-
ből. Elsőként bicíniumokat hall-
hatott a közönség, majd Bán-
völgyi-Geréby Dóra előadásában 
a Nausikaa, A nővérek, vala-

mint Andor Csilla tolmácsolásá-
ban A virágok vetélkedése is el-
hangzott. Szekrényesi Viktória az 
Adagiot mélyhegedűn, Majté-
nyi András az ünnepelt zeneszer-
ző Meditáció Debussy egy motí-
vuma fölött című zongoraművét 
játszotta el, illetve Mihály Bé-
lával az Epigrammák sorozat-
ból három darabot mutatott be. 
A zongoraművész-tanár szerint 
Kodály egész életműve példaér-
tékű, amely nagyon kevés zene-
szerzőről mondható el. – A róla 
elnevezett metódust az egész 
világon alkalmazzák. Az általa 
felállított rendszer a mai napig 
létezik és igaz – mondta lapunk-
nak. A csendes mise című mű-
ből Nagy János játszott, Horváth 
Henrietta a Székely keservest 
adta elő zongorán, Kovács Béla 

Kodály emlékére című darabját 
Nánási Orsolya előadásában él-
vezhette a hallgatóság. A hang-
versenyt a Bárdos Lajos Vegyes-
kar fellépése zárta, amely Kodály 
kórusműveit énekelte. A műsort 
Kocsis Györgyi szolfézs, énekta-
nár ismertette, sok érdekességet 
megosztva a szerzeményekről. 
– Kodály neve mást mond egy 
gyereknek, egy énektanárnak, 
egy hangszeres művésznek vagy 
egy zenetudósnak. Éppen ezért 
volt nagyszerű, mert emberi és 
zenei módon tud szólni min-
denkihez – fogalmazott lapunk 
érdeklődésére. A hangverseny 
egészéről elmondható, hogy 
méltó módon és magas színvo-
nalú produkciókkal tisztelgett a 
neves magyar zenetudós, nép-
zenekutató előtt.

Élménygazdag finnországi kirándulás

„A zene, ha idegen, elidegenít”

Színvonalas emlékhangverseny Kodály Zoltán tiszteletére
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Megjelent a sokak által várt 
„Lakóépületek energiahaté- 
konyságának és megújuló 
energia felhasználásának nö-
velését célzó hitel” termékleí-
rása. Az MFB Pontokon ország-
szerte elérhető hitelprogram 
összesen 115 milliárd forint 
keretösszeget biztosít a la-
kosság számára otthona kor-
szerűsítésére. A részletekről 
Nagygyörgy Zsolt (képünkön), 
a Magyar Fejlesztési Bank 
szakértője tájékoztat.

– Milyen beruházások finanszí-
rozhatók az új hitelprogramból?

– A Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Program (GI-
NOP), illetve a Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív 
Program (VEKOP) keretében igé-
nyelhető hitelprogram a lakó-
épületek energiahatékonyságá-
nak, valamint a lakóépületekhez 
kapcsolódó megújuló energia-
forrás alkalmazásának növelésé-
hez biztosít forrást. A hitel több-
féle célra is igényelhető, a kapott 
összeg egyebek mellett felhasz-
nálható lesz a lakóingatlanok 
hőszigetelésére, fűtési vagy me-
legvíz-rendszerek korszerűsíté-
sére, illetve napkollektoros rend-
szerek telepítésére is. 

– Pontosan kik pályázhatnak 
a rendelkezésre álló összesen 115 
milliárd forintra és mekkora ösz-
szeghez juthat egy-egy igénylő?

– Kölcsönfelvevő lehet a fel-
tételeknek megfelelő termé-
szetes személy, társasház vagy 
lakásszövetkezet. A kölcsön ösz-
szege természetes személy ese-
tén 500 ezer forinttól 10 millió 
forintig, míg társasház és lakás-

szövetkezet esetén lakásonként 
500 ezertől 7 millió forintig ter-
jedhet.

– A legtöbben elsősorban anya-
gi okok miatt nem vágnak bele 
egy-egy nagyobb korszerűsítés-
be, jóllehet, hosszútávon spó-
rolhatnak is azzal, ha javítanak 
otthonuk energiahatékonysági 
besorolásán. Milyen feltételekkel 
igényelhetnek kölcsönt az érdek-
lődők?

– A hitel nulla százalékos ka-
mattal érhető el, vagyis ka-
matköltség nem terheli a hitelt 
felvevőket. Bár önerőre minden-
képpen szükség van, ennek el-
várt mértéke kedvező, a projekt 
elszámolható költségeinek mini-
mum 10 százaléka. A futamidő a 
kölcsönszerződés megkötésétől 
számított legfeljebb 20 év. 

– Családi házak, társasházak 
esetében gyakran előfordul, hogy 
van lakás-előtakarékossági szám-
lájuk, fedezendő a majdani felújí-
tásokat. Az ilyen formájú megta-
karítások önerőnek számítanak-e 
a Lakossági Energiahatékonysági 
Hitelprogramnál?

– Bizonyos feltételekkel. Ön- 
erőként azok a lakás-takarék-
pénztári megtakarítások hasz-
nálhatóak fel, melyek az első 
folyósításig kiutalási fázisba ke-
rülnek, vagyis az ügyfél a kiuta-
lási feltételeket teljesítette és ké-
relmezte a kiutalást. A kölcsön 
törlesztésénél viszont már nem 
vehetőek figyelembe a Lakásta-
karék-pénztári megtakarítások.

– Sokaknak, korábbi devizahi-
telükből adódóan, jelzálog lett 
bejegyezve a lakásukra, házukra. 
Pénzhez juthatnak így is a Lakos-

sági Energiahatékonysági Prog-
ramból?

– Amennyiben a kölcsön ösz-
szege 2 millió forint alatt ma-
rad, nincs okuk aggodalomra, 
mert akkor nem kér ingatlan fe-
dezetet a bank. Az e fölötti hite-
lösszeg esetén megkötésekkel 
ugyan, de van lehetőség a jelzá-
loggal terhelt ingatlan bevoná-
sára. Az MFB ebben az esetben 
olyan első ranghelyen terhelt in-
gatlant is elfogad fedezetként, 
amelyen másodhelyi jelzálog-
jogot tud alapítani. Az MFB Zrt. 
második, vagy azt követő rang-
helyen jelzáloggal terhelt In-
gatlant csak abban az esetben 
tud elfogadni fedezetként, ha 
az első ranghelyet követő rang-
helyeken kizárólag az MFB Zrt. 
a jelzálogjog jogosultja és az in-
gatlan fedezeti értéke az Eljárási 
Rendben foglalt fedezeti elvárá-
soknak megfelel.

– A hitelt nyugdíjasok is igényel-
hetik. Vannak-e speciális feltéte-
lek az ő esetükben?

– Amennyiben a hitelfelvevő 
a futamidő lejártakor már betöl-
tötte a 75. életévét, szükséges 
Adóstársat bevonni az igénylé-
si folyamatba, azonban rájuk is 
vonatkozik az az előírás, hogy 
ők sem tölthetik be a 75. életé-
vüket a futamidő lejáratakor. A 
nyugdíj összegét illetően nincs 
minimum elvárás, azonban az 
MFB Zrt. figyelembe veszi a jö-
vedelemarányos törlesztőrész-
let és a hitelfedezeti arányok sza-
bályozásáról szóló 32/2014. (IX. 
10.) MNB rendeletben megha-
tározott jövedelemarányos tör-
lesztőrészlet mutatót (JTM). A 

JTM-et a havi adósságszolgálat 
és az igazolt havi nettó jövede-
lem hányadosaként kell kiszá-
mítani. Eszerint azon hitelfelve-
vő/hitelfelvevők esetében, akik 
összesített havi nettó jövedelme 
nem éri el a 400 ezer forintot, a 
jövedelemarányos törlesztőrész-
let mutató (JTM) nem lehet ma-
gasabb 50 százaléknál. A mu-
tató kiszámítása úgy történik, 
hogy a havi törlesztő részletet 
el kell osztani a hitelfelvevő és 
adóstársak havi összesített net-
tó jövedelmével. Pl. ha az össze-
sített havi nettó jövedelem 200 
ezer forint, akkor a hitel törlesz-
tő részlete nem haladhatja meg 
a havi 100 ezer forintot.

– Hol lehet érdeklődni a hitel- 
program részleteiről, illetve med-
dig nyújthatók be a pályázatok?

– Az országszerte megtalál-
ható, összesen 442 MFB Ponton 
kérhető részletes tájékoztatás. A 
hitelkérelmeket várhatóan 2017. 
április 24-től nyújthatják be az 
ügyfelek. Szentesen a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
lehet érdeklődni.

Pénzügyi tanácsok

Lakossági Energiahatékonysági Program

Internethasználati kalauz 
szülőknek

„Az internetet könnyű rosz-
szul adagolni, túladagolni, akár 
mérgező is lehet, de egy biztos: 
nem lehet élni nélküle.”

Egy átlagos gyerek – a sa-
ját gyerekünk is – másodper-
cenként kényszerül arra, hogy 
döntést hozzon a monitor előtt. 
Milyen szöveget posztoljon a 
Twitteren? Melyik fürdőruhás 
képét töltse fel a Facebookra? 
És vajon elárulja-e ország-vi-
lág előtt, hogy kivel jött össze a 

tegnapi bulin? Egy biztos: a he-
lyes netezési szokások kialakí-
tásában nekünk, felnőtteknek 
kell segítenünk. Megan A. Mo-
reno kutatásai számos kamasz 
és egyetemista bevonásával 
jöttek létre, akik minden témá-
ról kifejtik hiteles véleményü-
ket. A friss tudományos ered-
ményekkel alátámasztott, rövid 
fejezetek az óvodáskortól az 
egyetemig tekintik végig az in-
ternet szerepét a fiatalok sze-
mélyiségfejlődésében. A szerző 
többek között olyan problémák 

megoldására tesz segítő javas-
latokat, mint az online szexu-
ális zaklatás, a netfüggőség és 
egyéb járulékos betegségek (a 
depressziótól az evészavaro-
kig). Megan A. Moreno elismert 
amerikai médiakutató, aki rég-
óta foglalkozik az internet ka-
maszokra gyakorolt hatásával. 
Többek között a washingto-
ni egyetem gyermekgyógyász 
professzora és a Közösségi Mé-
dia és Egészséges Fiatalság 
Munkacsoport (SMAHRT) kuta-
tásvezetője.

Könyvajánló: Szex, drogok, Facebook
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Darók József

Bagi Alexandra (képünkön 
balról) az Év szentesi sporto-
lója a tavalyi év eredményei 
alapján. Ezzel az elismerés-
sel különleges sportágára, a 
kyokushin karatéra is vetül a 
fény. A díjat a múlt év végén 
Japánban szerzett világbajno-
ki ezüstéremnek is köszönhet-
te az Oyama Dojo 23 éves ver-
senyzője. Interjúnkban arról is 
beszél, miből meríti fáradha-
tatlanságát. Mint megtudtuk 
tőle, náluk családban maradt 
a karate.

– Első alkalommal apukám 
vitt le edzésre, mert ő is shihan 
Brezovai Sándornak volt koráb-
ban a tanítványa, s velem volt 
az újrakezdése. Ez volt az első 
sportág, ami megfogott, s itt is 
maradtam, talán örökre. 

– Mi ragadott meg ebben a 
sportágban?

– Kiskoromban nagyon tet-
szett, hogy itt fegyelem van, to-
vábbá a fehér ruha, vagyis a ka-
rate dogi, illetve a színes övek 
kavalkádja is megfogott: akkor 

még nem a fehér öv volt az első 
szint, hanem a narancssárga, 
utána jött a kék, a citromsárga, a 
zöld, a barna. Ezzel volt kapcso-
latos az első célom is, mert a szü-
leim azt mondták, akkor kapom 
meg a karate ruhámat, ha sike-
resen levizsgázom a kezdő foko-
zatra, 10 kyu-ra.

– Azóta nagy bajnokká nőtted 
ki magad. Már az elején is látszott, 
hogy ilyen eredményes leszel?

– Az első versenyemre egy év 
edzés után vittek el, s ha jól em-
lékszem - mert hát 17 évvel ez-
előttről beszélünk - meg is nyer-
tem. Ez egy országos verseny 
volt. Másfél év karatézás után 
jött a szentesi Kyo Sai fesztivál, 
még a diákolimpiák előtti évek-
ben, s ott volt az első nagyobb 
megmérettetésem, ahol szintén 
győztem.

– Egyedüli lányként hogyan ké-
szülsz a küzdelmekre?

– Régebben többen jártunk 
lányok, csak az idő teltével meg-
fogyatkozott a csapatban szá-
muk. Szerencsésnek mondha-
tom magam, mert korombeli 
fiúkkal nőttem fel a teremben, 

velük nagyon sokat készültem, 
ők húztak, motiváltak, alig vol-
tak különbségek a feladatok-
ban, a shihan ugyanúgy tőlem is 
megkövetelt mindent: teljesíte-
ni kellett a szinteket, így halad-
tunk előre.

– Japánba már többször is elju-
tottál. Mekkora töltést adtak ezek 
a lehetőségek egy fiatal karatéká-
nak?

– 2008-ban voltam ott először, 
két edzőtársammal, Brezovai Bo-
tonddal és Lantos Lehellel. Az All 
Japan-on indultunk, ez az egyik 
legnagyobb világverseny gyere-
keknek. A fiúk harmadikok, én 
hatodik lettem. Ez nagyon ko-
moly próba volt, Ázsiában telje-
sen más a keleti kultúra, és olyan 
felfogás uralkodik a harcművé-
szetekben, hogy rendkívül ne-
héz ott helytállni. A kyokushin 
karate alapítója Japánban élt 
és munkálkodott, így szerintem 
minden karate gyakorló egyik 
legnagyobb álma oda eljutni. 
Mi ott lehettünk, megnézhet-
tük azokat a helyeket, ahol so-
sai Oyama végezte edzéseit, fel-
mentünk egy szent hegyre, ahol 
a hamvai egy része található, ide 
nagyon sok karatés ellátogat. 
Utánozhatatlan az a légkör, ami 
Japánban fogadott bennünket.

– Tavaly éppen Japánban tet-
ted fel a koronát eddigi pályafu-
tásodra egy világbajnoki ezüst- 
éremmel. Melyek a legközelebbi 
terveid?

– A szervezet hazai vezetősé-
gétől a 17 éves munkásságom 
elismeréseként a télen meg-
kaptam a 3. dan mesterfokoza-
tot, viszont nekem, itt belül, fon-
tos lenne, ha le is vizsgáznék rá, 
s úgy érzem, meg tudok felelni a 
követelményeknek. Ezért vállal-
tam a vizsgát, augusztus 6-a az 
időpontja. Elég komoly erőpró-
ba vár rám, mind fizikailag, men-
tálisan és technikailag sokrétű 
tudást kell bemutatni, s a több 
órás vizsga 50 küzdelemmel zá-

rul. Nem lesz könnyű teljesíteni. 
Ezután mindenképpen egy kis 
pihenés következik majd, s job-
ban szeretnék a tanítványaimra 
és vendégeimre fókuszálni. Nem 
tudom, lesz-e utána még ko-
molyabb formában versenyzés, 
mert az az igazság, hogy a szer-
vezetem kívánja a pihenőt így 
17 év után. De ugyanolyan ak-
tív maradok, csak nem verseny-
szerűen.

– Köztudomású, hogy a sport 
átszövi az életed. Honnan meríted 
ezt az állandó erőt, energiát?

– Talán nem véletlen, hogy 
sokan hívnak Duracell nyuszi-
nak, aminek egyébként annyira 
nem örülök. Aki viszont régóta 
jól ismer, tudja, 6 éves korom-
ban merültem bele a mozgásba, 
s bekerültem egy hierarchikus 
rendszerbe, ahol az van, amit az 
edző mond. Márpedig a mosta-
ni világban nagy előny, ha valaki 
egy ilyen rendszerből jön, vagy 
be tud lépni. Sajnos én nem tu-
dok olyan szigorú lenni, mint a 
mesterem, de a tanítványaimon 
megfigyelem, mennyit jelent, ha 
az iskolában, osztályukban, cso-
portjukon belül a japán szelle-
miség, a budo útján terelgetik 
őket. Ez nagyon sok pluszt, tar-
tást, kitartást, önbizalmat ad az 
embernek. Én is ennek köszön-
hetően tartok itt, s valóban sok-
fajta edzést tartok. Itt maradtam, 
hogy eredményes tudjak lenni a 
karatéban, s edzőm fitneszköz-
pontjában dolgozva kaptam a 
különböző óratípusokat, újabb 
és újabb csoportokat. 

– Mindezek mellett képezted is 
magad.

– Még most is tanulok. Edzői 
képesítéseket szereztem. Még 
egy évem van az egyetemen, 
ahol hivatásturizmust hallga-
tok. Ez nagyobb volumenű ren-
dezvények szervezéséről szól, 
tudom kamatoztatni szentesi 
versenyek, sportfesztiválok ren-
dezésekor is.

Tizenhét éve karatézik az Év sportolója

Bagi Alexandra ahányszor indult a diákolimpián, soha 
nem talált legyőzőre, ez egyedülálló a sportágban. Szám-
talan országos bajnoki cím, s mintegy 70 kupa van a birto-
kában. Minden évben megnyerte a korosztályos magyar 
bajnokságokat, utánpótlás világbajnok, Európa-bajnok, Eu-
rópa kupa-győztes. 2015-ben budapesten a shidokan vb-n 
győzött, az irányzat nagy egyéniségét verve meg, 2016-ban 
Japánban, a kyokushin világbajnokságon szerzett ezüstér-
mét tartja legnagyobb eredményének. Híres az idő előtt be-
fejezett mérkőzéseiről, Tokióban is ipponnal, azaz K.O.-val 
nyert két küzdelmet, az egyiken a hazai bajnokot búcsúztat-
ta. Edzőként is eredményesen mutatkozott be.

HIRDETMÉNY
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 229/2016. (X.27.)

és a 4/2017. (I.26.) számú határozatok alapján meghirdeti
az Új utca 7. szám alatt lévő 489 m2-es építési telket 5.250000 Ft + áfa,

a Vajda telepen levő 3.045 m2-es telket 3.500.000 Ft + áfa és
a Berekhát 13/C. szám alatt lévő, szegvári út felől megközelíthető

3711 m2-es telket 1.000.000 Ft + áfa áron.
Pályázat útján kedvezményes áron eladásra meghirdeti

Nagyhegyen a Gilicze A. u. 15. szám alatt lévő
1.250 m2-es építési telket.

A pályázati kiírás átvehető a polgármesteri hivatal 226. számú irodájában 
(Szentes, Kossuth tér 6. szám). Az ingatlanokkal és a pályázatokkal
kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 63/510-343-as telefonszámon.

A pályázatok beadási határideje: 2017. május 15.
A pályázati kiírás a www.szentes.hu/pályázatok/eladó ingatlanok

oldalon is megtalálható az interneten.
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Palicska Irén

Ezt a kiváló címet, be kell val-
lanom, nem én találtam ki. (Saj-
nos!) Pamela Druckerman ameri-
kai újságírónő könyvét ajánlom 
kedves anyuka-társaim figyel-
mébe. Aki hajlandó a sok száz 
gyereknevelési módszer mellett 
még egyet megismerni, a fran-
ciát. Mert bizony a francia gye-
rekek mások. Már néhány hó-
napos koruktól átalusszák az 
éjszakát, ujjonganak, ha zöldsé-
get ehetnek, és nem dobálják 
szerte-szét az ételt mondjuk egy 
étteremben, de feltételezem,ott-
hon sem. (Na, ezt irigylem!) Per-
sze nem minden fekete és fehér. 
Gondolom, a francia gyerekek 
között is akad, aki nem olyan jól 
nevelt. Egy két-dologról már le-
késtem, például, hogy Gergő 2 
hónaposan átaludja az éjszakát, 
de miért is kellett volna neki? 

Karácsonyra kaptam a köny-
vet Öcsémtől, remélem nem 
célzásként, hogy neveljük meg 
a gyereket! Az első, ami meg-
ragadt bennem, valóban a pici 
csecsemők éjszakai alvásáról 
szóló fejezet. A francia anyu-
kák ugyanis néhány hónap után 
már nem kelnek fel gyermekük-
höz éjszakánként. Egyrészt mert 

ők is lassan (3 hónap után) visz-
szatérnek a munkába, így ki kell 
pihenniük magukat, másrészt 
azt vallják, hogy egy felnőtt se 
kel fel éjszaka enni, még ha éhes 
is. Egy csecse-
mőt is erre kell 
szoktatni. Tre-
nírozzák. Hagy-
ják sírni, majd 
álomba ringat-
ni magát. Ez ki-
csit meglepő, 
mit ne mondjak 
kegyetlen volt 
számomra. An-
nak idején há-
rom óránként 
keltem Ger-
gőhöz, ponto-
sabban jelzett, 
mint egy kakuk-
kos óra. Megetettem, nem hagy-
tam sírni, mert nekem ez volt a 
természetes. A francia anyák így 
tanítják türelemre a pici babákat 
már pár hetes-hónapos koruktól. 
Tanuljanak várakozni, hogy nem 
ők a legfontosabbak a család-
ban. A legfőbb szempont, hogy 

nem körülöttük forog a világ, el-
lentétben az angol-szász család-
modellel. 

A későbbiekben is ragaszkod-
nak a négy óránkénti evéshez. 

A francia gye-
rekek reggel 
nyolckor reg-
geliznek, dél-
ben ebédel-
nek, négykor 
uzsonnáznak, 
és este nyolc-
kor vacsoráz-
nak. Nincs nasi, 
csoki, süti. Még 
a bölcsődé-
ben is négyfo-
gásos ebéd du-
kál a kicsiknek, 
olyan változa-
tosan, hogy egy 

egész grémium állítja össze az 
étrendjüket. A desszert minden 
esetben sajt. Azért a süteményt 
is ismerik, hiszen vasárnap dél-
utánonként együtt sütkérezik a 
család. 

A nők nem áldozzák fel ma-
gukat az anyaság oltárán, dol-

goznak, törődnek magukkal, 
nagyon fontos számukra a meg-
jelenés, az én-idő. A francia ál-
lam pedig mindebben támogat-
ja is őket. Rendkívül széles körű 
és jól szervezett a bölcsődei há-
lózat, de ha valaki nem adja be 
a kisbabáját, kifizetik a bébiszit-
tert. A francia gyerekek nagyon 
jól neveltek. Első három szavuk: 
a Bonjour ( Jó Napot!), Au revoir 
(Viszontlátásra) és a Merci (kö-
szönöm). (Gergő első szavai a 
hoppá és a vau-vau voltak. ) Az 
élet sok területén szigorú sza-
bályok érvényesülnek. Bizonyos 
dolgokban azonban meglepően 
engedékenyek. 

Megkérdeztem egy régi ked-
ves osztálytársnőmet, aki Fran-
ciaországban él, mi a véleménye 
a francia nevelési módszerekről?  
Zsuzsi ismeri a könyvet, neki na-
gyon ambivalens volt. Ő Magyar-
országon szocializálódott, de 
Franciaországban nevel gyere-
ket, nem franciásan, viszont fran-
cia oktatási közintézményekben, 
amelyekről egyáltalán nincs túl 
jó véleménye. Ugyanakkor na-
gyon sok dologgal szembesült 
a könyvben, amit ő nem franci-
ásan csinált, de lehetett volna, 
mert akár még jobb is.

Baba a fedélzeten

Nem harap a spenót

• Sikerült beazonosítaniuk és el-
fogniuk a szentesi nyomozóknak azt 
a férfit, aki 2015 júliusa és 2017 már-
ciusa között tizenöt lakásba tört be 
Szentes különböző városrészein. A 
férfit előzetes letartóztatásba helyez-
ték, és előfordulhat, hogy további 
betörésekkel is kapcsolatba hozható. 
A gyanúsított minden helyről kész-
pénzt és ékszereket vitt magával, a 
lopási kár eléri a 10 millió forintot.

• A szentesi nyomozók gyanúsí-
tottként hallgattak ki egy helybéli fi-
atalt, aki kábítószerrel kereskedett 
a városban. A feltételezett elkövető 
2016 júniusa és 2017 januárja között 
négy személynek – köztük egy fiatal-
korúnak – közel 50 alkalommal adott 
el kábítószergyanús növényi szár-
mazékot. A gyanúsítottnál 2017. már-
cius 1-jén a szentesi rendőrök házku-
tatást tartottak, amelynek során zöld 
növényi törmeléket, valamint kábító-
szer fogyasztásához használt eszközt 
foglaltak le. A szentesi fiatal kihallga-
tása során beismerő vallomást tett. 
Ellene kábítószer-kereskedelem bűn-
tettének megalapozott gyanúja mi-
att indult eljárás. A négy fogyasztót 
kábítószer birtoklásával gyanúsítja a 
rendőrség.

• A rendőrség a lakosság segít-
ségét kéri egy férfi azonosításában, 
aki egy szentesi szórakozóhelyről lo-

pott. A férfi egy szentesi nő táská-
ját tulajdonította el 2016. novem-
ber 5-én valamivel 1 óra után egy 
helyi szórakozóhelyről. A feltéte-
lezett elkövető a bűncselekmény 
elkövetése után, a sértett bank-
kártyájával egy bankjegykiadó au-
tomatából készpénzt próbált meg 
felvenni. A tolvajról az automata biz-
tonsági kamerája felvételt készített. 
A rendőrség kéri, hogy aki a képeken 
látható férfit felismeri, vagy tartóz-
kodási helyével kapcsolatban infor-
mációval rendelkezik, jelentkezzen 
a Szentesi Rendőrkapitányságon. A 
névtelenség megőrzése mellett tele-
fonon bejelentés tehető a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság Tevé-
kenység-irányítási Központjában a 
62/562-400-as hívószámon vagy az 
ingyenesen hívható 80/555-111-es 
„Telefontanú” zöld számán, illetve a 
107 vagy a 112 központi segélyhívó 
számok valamelyikén.

Tizenöt lakásba tört be
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Palicska Irén

A fenti címmel tartott előa-
dást dr. Hevesi Krisztina (ké-
pünkön) szexuálpszichológus 
a megyeházán. A hátsó sorban 
meghúzódva, de annál lel-
kesebben hallgatta felesége 
minden szavát Hevesi Tamás 
énekes. Az ELTE egyik legnép-
szerűbb előadójával fellépése 
előtt beszélgettünk.

– A párkapcsolatnak is köz-
ponti momentuma az önbi-
zalom – kezdte az interjút a 
szexuálpszichológus. – Olyan 
szempontból is, hogy hogyan 
érzem magam a párom mellett? 
Akkor érzem magam biztonság-
ban, ha nem rombolja, hanem 
inkább építi az önbizalmamat. 
Nem kritikákat és méregnyilakat 
kapok, mert lehet, hogy a seb 
begyógyul, de a heg megmarad. 
Nagyon gyakran látom a páci-
ensek esetében, hogy a hirtelen 
méregből elhangzott mondato-
kat nem lehet visszaszívni, nem 
lehet meg nem történtté tenni, 
és olyan szinten beleégnek az 
ember lelkébe, csökkentik az ön-
bizalmat, hogy már nem tudok 
felszabadult lenni a párkapcso-
latomban, nem tudok önfeled-
ten viszonyulni a másikhoz, nem 
érzem magam biztonságban 
mellette. Igenis fontos az, hogy a 
másik mellett az önértékelésem, 
önbizalmam rendben legyen. 
Még a megcsalások, sőt akár egy 

szakítás után is ez az egyik köz-
ponti kérdés.  A megcsalás is mi-
ről szól? Arról, hogy a párom már 
nem vesz észre, nem dicsér meg, 
neki otthon csak a pocakos kis 
mackó vagyok, aki még a szeme-
tet se képes kivinni. A szeretőm 
mellett pedig a macsó, aki fan-
tasztikus, izgalmas, érdekes. Ez 
a férfiakra vonatkozik, de ugyan-
ez igaz a nőkre is. Fodrásznál vol-
tam, és a vállig érő fekete hajam-
ból rövid szőke lett, de a párom 
észre se veszi, csak a vacsorát hi-
ányolja. Inkább csak a kritikát ka-
pom. Míg a szerető számára ero-
tikus és vonzó lehetek. Fontos, 
hogy egy szakítás ne viselje meg 
az önértékelésemet, elhiggyem 
még, hogy szerethető vagyok. 

A szexepil tanulható – állít-
ja Hevesi Kriszta. A kisbaba nem 
születik szexepillel, tehát ez nem 
egy genetikailag adott dolog, 
hanem tanulási folyamat ered-
ménye. Jellemzően az, hogy 
mit tanult a családban, mit ka-
pott, mennyire lehetett felszaba-
dult, vagy büntették mindenért. 
Mennyire bontakozhatott ki a 
saját énje, és megengedtek-e 
neki némi kacérságot, kislány 
esetében a papával. Természete-
sen mindezt egészséges keretek 
között. Nem véletlenül találko-
zunk annyi királylányos mesével. 
Nagyon sok minden eldől gyer-
mekkorban, főleg lányoknál az 
édesapával való kapcsolatban. 

Fontos, hogy egy kislány megél-
je, hogy ő a királylány. Azért, 
hogy becsülje, tartsa magát, le-
gyen büszke és királynői tartása. 

A neoanalitikus irodalom is azt 
mondja, sosincs késő arra, hogy 
boldog gyerekkorunk legyen. 
Amit elfelejtettek berakni a ta-
risznyánkba, azt később pótol-
nunk kell! Ez persze vitathatat-
lanul nagyobb munka, mint ha 
készen kapnánk.  Ennek egyéb-
ként egészen apró trükkjei is 
vannak. A gésáknál például na-
gyon fontos volt a kisugárzás. 
Egy gésát nem lehetett nem ész-
revenni. Ha csak állt a sarokban, 
és semmit nem csinált, már ak-
kor is megváltozott a légkör. Azt 
viszont tanulniuk kellett, hogy 
hogyan viselkedjenek. Ehhez az 
kellett, hogy tisztában legyenek 
a saját értékükkel. Ennek volt 
az egyik trükkje, hogy már egé-
szen kis kamaszkorukban érté-
kes olajokkal ápolták a testüket. 
Ami egy visszajelzést adott a szá-
mukra, hogy az ő testük értékes.

A gyermekkoráról is kérdeztük 
a szexuálpszichológust. Duci kis-
lányként nem lehetett sok önbi-
zalma. – Épp ellenkezőleg – feleli 
Hevesi Krisztina. – Egyke vagyok, 
ebből kifolyólag nem volt önbi-

zalomhiányom, mert nem volt 
kihez mérni magam. Ha lett vol-
na egy szép, sudár termetű nővé-
rem, akkor biztos nagyon rosszul 
éreztem volna magam. Lévén, 
mint egyeduralkodó, kis dagadt 
királylány, ahhoz képest viszony-
lag jól boldogultam. Viszont po-
rig rombolta az önbizalmamat, 
amikor bekerültem balettre. Ott 
elég pocsékul éreztem magam, 
eleinte megpróbáltam viccet 
kreálni a dologból, több-keve-
sebb sikerrel. Aztán felfedeztem, 
hogy hajlékony vagyok. Olyan 
voltam, mint egy béka. Míg má-
sok nyújtottak, én unatkoztam. 
Nem is értettem mit küszköd-
nek a többiek. Nyilván ez már 
adott egy pozitív visszajelzést, 
hogy jó vagyok. Azt gondolom, 
hogy mindannyian tehetsége-
sek vagyunk valamiben. Az per-
sze a szülők felelőssége is, hogy 
ezt észrevegyék és támogassák 
gyermeküket. Mindenkinek van 
valami olyan tudása, vagy tulaj-
donsága, amivel kiemelkedhet 
a környezetéből. Ha ezt megta-
lálja, kiaknázza, és odafigyel rá, 
az már olyan kapaszkodó lehet, 
ami ad annyi töltést és energizál 
annyira, hogy a továbbiakban is 
jól boldogulunk.

Az önbizalom öltöztet – női szexepil

A Szentesi Élet városi hetilap archívumát
az e-Könyvtár Szentes szolgáltatja.

Aki barangolni szeretne
a lapszámok között, keresse fel

a Szentes Városi Könyvtárat.
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Darók József

Autogramgyűjtő időseb-
beknek furcsa élmény azt ta-
pasztalni, hogy ma már az 
ifjúság, ha lehetősége van 
egy-egy sztárral találkozni, 
nem a kézjegyéükért áll sor-
ba, hanem a közös fotó, a szelfi 
lett a menő. Így volt ez Fred-
die, azaz Fehérvári Gábor Al-
fréd fellépése után is. Kivár-
tuk, míg az első Gyermekexpo 
és Maszkabál szárvendégével 
interjút készíthettünk, s elő-
ször azt tudakoltuk, kikért ra-
jongott ifjabb korában, s mi-
kortól vágyott színpadra.

Gyerekkoromban, bár érde-
kes módon a fiúbandák, épített, 
castingolt zenekarok korát éltük, 
ezek nem gyakoroltak rám túlsá-
gosan nagy hatást – idézte fel a 
90-es éveket az énekes. – Ez an-
nak is köszönhető volt, hogy ott-
hon komolyabb zenei nevelte-
tésben részesültem: 12 évesen 
már Pink Floydra és Totóra tö-
röltem a port a legók alatt. Ami 
a zenélést illeti, sokáig nem volt 
perspektíva számomra, hogy 
hobbiból valami komolyabb le-
het.

Freddie éppen előtte adta sor-
ban álló rajongóinak a nagyon 
sokadik autogramját, és állt be 
szelfizéshez fáradhatatlanul, de 
ő ezt nem rajongásnak, inkább 
szeretetnek hívja. – Nagyon örü-
lök, hogy tavaly is iszonyato-
san sokan voltak a koncertjein-

ken. Általában az szokott lenni, 
hogy kb. 70 perces fellépés után 
70 perc a dedikálás, fényképez-
kedés is. Addig nem hagyom el 
a helyszínt, amíg akad valaki, aki 
szeretne aláírást vagy fényképet. 
Ezt a személyes kapcsolatot vé-
tek lenne elvenni a közönség-
től, hiszen nélkülük sehol se len-
nénk.

A tavaly kivívott Eurovíziós 
Dalfesztivál-szereplés óta tele a 
naptáruk a zenekarával. A hazai 
válogató, a Dal a zenészek szá-
mára uborkaszezonban van, s ha 
bejut az ember a döntőbe, felfo-
kozott lesz iránta a közönség és 
a média érdeklődése is, elkezd 
forogni a neve. S akkor már telje-
sen mindegy, megnyeri-e, vagy 
sem, véleményezte. Az is igaz, a 
tavalyi koncertek sokasága an-
nak köszönhető, hogy kijutott 
Stockholmba, s kétszer elénekel-
hette Pioneer című dalát, a köz-
vetítésnek hála, több százmillió 
ember előtt. 

A magánéletben igyekszik 
ugyanolyan embernek marad-
ni színpadon és akkor is, ha le-
jön róla. Sőt, elárulta, össze lehet 
vele futni a tömegközlekedés-
ben is – Nem fütyörészem a 
Mary Joe-t, hogy felismerjenek, s 
ha odajönnek, az mindig pozitív 
kontextusban történik, mindig 

kedvesen reagálok, akár a met-
rón is.

A tavalyi győztest idén nem 
láthattuk a Dal mezőnyében, s 
nem is szerepel terveiben újabb 
eurovíziós versenyzés. – Soha ne 
mondd, hogy soha, de úgy ér-
zem, ez egy nagyon szép és ke-
rek történet volt, s bőven jó volt 
egyszer – jelentette ki. Ez az 
évük zenésztársaival jóval csen-
desebb mederben folyik, idén az 
első lemezük népszerűsítésére 
koncentrálnak, miközben a má-
sodikon dolgoznak. Videoklipe-
ket is szeretnének készíteni, egy 

dalszövegeset és egy újat.
A Rising Star műsorban feltűnt 

énekes a tehetségkutatókkal 
próbálkozó előadó-palántáknak 
azt üzeni: erősnek kell lenni-
ük. Azoknak ajánlja, akik telje-
sen biztosak magukban, meg-
rendíthetetlenül tudják, miért 
mennek, és ezt a célt nem eresz-
tik el. – Ez egy hatalmas pörgés, 
körforgás, hihetetlen elvárások-
nak kell megfelelni. Aki kételke-
dik magában, vagy nem eléggé 
kiforrott még a személyisége, azt 
bedarálják, azoknak érdemes te-
hát várni – tanácsolta az énekes.

Minden rajongóra van ideje

Darók József

A Kurca parton című népze-
nei DVD hagyományőrző misz-
sziót teljesíthet az iskolai élet-
ben is, készítőinek szándéka 
szerint. A művelődési köz-
pont Zöldág Hagyományőr-
ző Szakköre kezdeményez-
te, a Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület és több támoga-
tó segítségével, a Szív - Hang 

Kulturális és Egészségnevelő 
Egyesület kiadásában napvi-
lágot látott népzenei DVD-t, 
melyet március 3-án közös 
énekléssel, sőt egy kis tánccal 
mutattak be. 

A bemutatón az ifjúsági ház-
ban dr. Demeter Attila alpolgár-
mester köszöntőjében a népi 
hagyományok megőrzésének 
fontosságáról beszélt. A város 
igyekszik sokat tenni ennek ér-

dekében, rendszeresen emléke-
zik a helyi népzenészekre (pl. a 
közelmúltban Székely Gyula ci-
tera és tekerő készítőre), vala-
mint méltatta a népzenei gyűj-
tőket, köztük Derzsi Kovács 
Jenőt. A Kurca parton című DVD 
és rajta keresztül a Zöldág szak-
kör tevékenységének fontossá-
gát is kiemelte. Hankó György-
nének, a szakkör vezetőjének, 
pedagógusnak rengeteg mun-
kája van a megvalósult DVD-
ben, melynek szakmai szerkesz-
tője Szűcsné Molnár Erzsébet 
népzene tanár.

Hankó Györgyné elmesélte a 
lemez előzményeiről, hogy 2015 
augusztusában Nógrády Andor, 
a Jobbágyiban élő, de egykor 
Szentesen tanulmányokat foly-
tató író, népzenekutató itt járva 
ismertette meg őt a könyvével, 
neki pedig azonnal támadt egy 
ötlete: készüljön a dalokat és il-
lusztrációit tartalmazó kötethez 
(Magyar népdalok, népballadák 
és románcok) DVD-n hangzó 

anyag és egyéb kiegészítő mel-
lékletek is.

11 népdal nemcsak hallha-
tó, de képileg is megjelenítet-
ték az előadókat Puskás Kriszti-
án operatőri közreműködésével: 
Balla Tibor (tárogató, citera), Héj-
ja Bella (ének, tárogató), Szűcs 
Miklós (ének, furulya), valamint 
Szentesről Jászné Gyovai Ágnes 
(próza) és Szabó Csaba (klari-
nét). A hanghordozón egy-egy 
dal négyszer hallható a köny-
nyebb tanulhatóság érdeké-
ben, énekes, valamint hangsze-
res verzióban. Mindez lehetővé 
teszi, hogy az oktatásban a kor-
mány által tervezett naponkén-
ti 30-30 perces közös éneklések-
hez is felhasználható legyen ez 
az anyag, magyarázta Hankóné.

A DVD most bővített kiadás-
ban is megjelent, a helyi oktatá-
si és kulturális intézményekhez 
ingyen juttatják el, egyébként 
támogató jegyek vásárlásával 
a Babilon Könyvesboltban kap-
ható.

Szentesiek adományaiból népzenei DVD
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Palicska Irén

Kéri György (képünkön) az első és so-
káig egyetlen magyar skótdudás. Ezt 
írja bemutatkozásában: „Bevallom, dro-
gos vagyok. A legkeményebb drogot… 
fújom. Skótdudás vagyok. Éjjel – nap-
pal. Dudás vagyok, ha eszem, ha iszom, 
ha öltözök, és ha nem veszek alsót a kilt 
alá, mert a tradíció így kívánja. Nem kell 
kockákat öltenem magamra, úgy érzem, 
meztelenül is dudás vagyok. Én így lá-
tom a világot, a dudás szemüvegén ke-
resztül.”  Vele beszélgettünk e különle-
ges „mesterségről”. 

– Amióta az eszemet tudom skót dudás 
akartam lenni. Ehhez azonban akkoriban 
semmi nem volt adott itt Magyarországon – 
kezdi az élettörténetét Kéri György. – 13 éves 
koromban elkezdtem zenélni, rock gitáros-
ként álltam kisebb-nagyobb színpadokon, 
és játszottuk a Black Sabbath-ot, Led Zeppel-
int. Tetőtől-talpig bőrben, láncokkal felsze-
relkezve csűrtem-csavartam a gitáromat. Én 
is írtam számokat, de már akkor kihagytam 
egy-egy részt a skót dudának, mert éreztem, 
hogy ha valami különlegeset akarok csinálni, 
annak ott lesz a helye. 

– Sok év elteltével, amikor már szabadon 
lehetett utazni, fogtam magam, és kimen-
tem Skóciába – folytatja a történetmesélést 
a skótdudás. – Hatalmas mázlim volt, mert 
találkoztam Jack Duff-fal, aki az edinbur-
gh-i egyetemen tanított. Ő egy skót zenész 
ikon, de a jazz-ben. Hamar kiderült számom-
ra, hogy skót dudával nem csak vonulós mar-
sot vagy tradicionális számokat lehet játsza-
ni, hanem más műfajú zenét is. Oda-vissza 
utazgattam Skócia és Magyarország között, 
jártam duda-szemeszterekre, egyre inkább 
szélesedett a repertoárom. Meg kellett ta-
nulnom minden egyes tradicionális számot, 
de szívesebben játszom szabadon választott 
dalokat. 

Képzeljük el Skóciában a gyönyörű tájat, 
az óriási tisztaságot és egyszer csak meg-
szólal a skót duda. Ez hihetetlenül vonzó, és 
az ember első pillanattól kezdve érzi a több 
évezredes tradíciót. A ruha és a hangszer is 
egybeforrt. Az íreknek is van kiltjük és dudá-
juk, de Írországban az angolok nem tiltották 
be a használatát. Amikor a skótok elvesztet-
ték a függetlenségüket, az angolok halál-
büntetés terhe mellett ezt hamar betiltot-

ták. Így aztán a skótok vérig ragaszkodnak a 
hangszerhez és a viselethez. A világon tehát 
egyetlen ruha és hangszer tiltott, ez a kilt és a 
duda. Semmilyen más hangszerhez nem kell 
felöltözni, csak a skót dudához. 

– A ruhát és a hangszert is természetesen 
kintről szerzem be, így sokkal egyszerűbb és 
olcsóbb is, mintha Magyarországon csinál-
tatnám – vallja Kéri György. – A skótok példá-
ul úgy varrják a kiltet, hogy bárhogy táncol, 
izeg-mozog, pörög benne az ember, a szok-
nya mintázata mindig ugyanaz marad. Elég 
sok dudám van, ezekből kettőt használok fo-
lyamatosan, a hangolás és hangerő miatt. 
Több garnitúra ruhát is váltogatok. Amit Eu-
rópában felismernek, a Royal Stewart-min-
ta, és a vörös-zöld színkombináció. Engem 
George Kerr-nek hívnak odakint, és a Kerr 
klánnak is van saját mintázatú ruhája. 

– Olyan szerencsés vagyok, hogy gigan-
tikus nagy koncerteken is részt vehettem. 
Ezek hatalmas élmény jelentettek – emléke-
zik vissza a skótdudás. – Játszottam össze-
vont európai ezerfős zenekarral Németor-
szágban, Izraelbe is meghívtak, ott szólóval 
léptem föl több ezer fős közönség előtt. De 
egy pici magyar faluban hatvanhárom em-
ber előtt is ugyanolyan erőbedobással kel-
lett fújnom a dudámat, mint egy óriási sta-
dionban. Skóciában pedig egy fesztiválra 
hívtak meg. A lányom – aki kint tanult – és 
a barátai előtt játszottam a legnagyobb si-
kerrel. Hiszen amikor megszólalt a skót duda 
hangja, odasereglett több ezer ember, és 
majdnem felrobbant a nézőtér. A gyerek azt 
látta, hogy az apja olyan, mint egy rocksztár. 
Óriási boldogság volt, hogy a lányom büszke 
tudott lenni rám. Azt hiszem, ez volt a legna-
gyobb élményem. 

Az első magyar skótdudás

Városi Könyvtár
Március 13-án, hétfőn 18 óra-

kor a Király István Kertbarátkör 
Dürrenmatt: Az öreg hölgy láto-
gatása című felolvasóestje lesz.

Március 14-én, kedden 18 óra-
kor a Filmklubban a kórus című 
színes amerikai filmet vetítik.

Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában március 16-án, csü-
törtökön 19-21 óráig a KOROK 
ÉS ALKOTÁSOK AZ IRODALOM-
BAN következő előadásán a két 
Kisfaludy életéről és munkássá-
gáról beszélgethetnek Poszler 
György előadóval.

Március 21-én, kedden10.45 
órakor és 18 órakor a Művelődé-
si és Ifjúsági Ház előadótermé-
ben a reformáció 500. évfordu-
lója alkalmából Luther élete és 
kora címmel filmvetítéssel egy-
bekötött előadást tart dr. Reisin-
ger János irodalomtörténész, az 
MTA tagja.

Móricz Zsigmond Művelő-
dési Ház

A Micimackó bérlet sorozat 
következő előadása március 13-

án, hétfőn 9 órakor lesz. Nyakig-
láb, Csupaháj és Málészáj című 
bábelőadás látható a Maszk 
Színház előadásában.

Tokácsli Galéria
Bogdan Nueleanu szobrász-

művész kiállítása megtekinthe-
tő március 25-ig.

A Szentesi Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola

Hangversenyt rendeznek 
március 11-én, szombaton 16 
órai kezdettel Veréb Imre egyko-

ri zeneiskola igazgató tisztele-
tére. Köszöntőt mond Várkonyi 
Mihály Erna.

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.

Kávézó, a Belvárosi Favá-
gókhoz 

Március 11-én,  szombaton 
este Horváth Zoltán zenés estjét 
rendezik meg.

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:

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
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Halupa Eszter

A tavasz gyakran egy új 
kezdetet is jelent számunk-
ra, ilyenkor tele vagyunk ter-
vekkel, ötletekkel, és persze 
megfogadjuk, hogy mostan-
tól egy egészségesebb, jobb 
életet élünk. Az életmódváltás 
mellett érdemes a külsőnkre 
is több időt szentelnünk, első 
lépésként rögtön fel is keres-
hetjük például a fodrászun-

kat, hogy egy új frizurát vá-
gassunk magunknak. Utána 
jöhet a tavaszi ruhatárfrissí-
tés. Vállvillantás másképpen, 
athleisure, sárgák, virágok és 
csíkok minden mennyiségben, 
valamint egy igazán karakte-
res derékmegoldás. 

A virágminta örök divat, sze-
zonról szezonra az változik csu-
pán, hogy épp milyen formában 
a legtrendibb. Nos, idén tavasz-
tól a harsány, mozgalmas, hippi-
korszakot idéző virágminták 
jönnek majd újra divatba. A hoz-
zájuk tartozó szabásvonalakkal 
együtt. 

A csíkok elkötelezett hívei 
örülhetnek, hiszen idén a csíkos 
minta – akár egy ruhadarabon 
belül váltakozva is – mindenfé-
le irányban és vastagságban, va-
lamint színkombinációban diva-
tos lesz. 

Az idei év hivatalos trendszíne 
a greenery, vagyis a lombzöld. 
Az árnyalat keveseknek áll iga-
zán jól, ám ha te azok közé tarto-
zol, akiknek igen, valamint még 
kedveled is, akkor ebben az év-
ben igazán kitombolhatod majd 
magad a lombzöld viselésében. 

Rocker

A rocker stílus sem idén megy 

ki a divatból. Sőt! A letisztultabb-

tól a glamúros, extrémebb for-

mákig mindenféle változatban 

trendi lesz. És nem csak feketé-

ben!

Péntek (március 10.)
14:00 Rock csont
15:45 T2: Trainspotting
18:00 Logan - Farkas
20:30 3D Kong: Koponya-sziget
Szombat (március 11.)
12:30 3D Rock csont
14:00 3D Rock csont
15:45 T2: Trainspotting
18:00 Logan - Farkas
20:30 3D Kong: Koponya-sziget
Vasárnap (március 12.)
12:30 Rock csont
14:00 3D Rock csont
15:45 T2: Trainspotting
18:00 Logan - Farkas
20:30 3D Kong: Koponya-sziget
Hétfő (március 13.)
14:00 3D Rock csont
15:45 T2: Trainspotting
18:00 Logan - Farkas
20:30 3D Kong: Koponya-sziget

Kedd (március 14.)
14:00 3D Rock csont
15:45 T2: Trainspotting
18:00 Logan - Farkas
20:30 Kong: Koponya-sziget
Szerda (március 15.)
12:00 3D Rock csont
13:30 T2: Trainspotting
15:45 Kincsem
18:00 Logan - Farkas
20:30 3D Kong: Koponya-sziget
Csütörtök (március 16.)
14:30 3D Rock csont
16:00 Kincsem
18:15 3D Kong: Koponya-sziget
20:30 Kincsem
Péntek (március 17.)
14:30 3D Rock csont
16:00 Kincsem
18:15 3D Kong: Koponya-sziget
20:30 Kincsem

Moziműsor
Március 13-19.

Hétfő – Zöldségleves
A menü: Mustáros-tejfölös 
sertésragu, galuska
B menü: Rakott kelkáposzta
C menü: Sajtos-sonkás töltött 
sertésborda, rizs köret

Kedd – Csontleves
A menü: Sárgaborsó főzelék, 
sült kolbász
B menü: Szegedi szelet, 
burgonya köret, tartármártás
C menü: Sertésszelet 
parasztosan, burgonya köret, 
savanyúság

Szerda – ÜNNEPNAP

CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü: Röszkei töltött 
sertés borda, vegyes köret, 
savanyúság
B menü: Natúr csirkemell, 
sajtmártás, párolt zöldség

C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás

PénteK – Tárkonyos 
pulykaragu leves
A menü: Krumplis tészta
B menü: Diós guba
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság

Szombat – Zöldborsóleves
Holstein szelet, rizs köret, 
savanyúság

VaSárnaP – Húsleves, Füstölt 
tarjás töltött csirkemell, 
hasábburgonya, 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

Mi a legmenőbb 2017-ben? Tr e n d i
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Burgonyás zellerkrémleves
Hozzávalók: 1 nagy zellergumó, 1 nagy burgonya, 1 közepes vö-

röshagyma, 1 gerezd fokhagyma 1 db húsleveskocka, 3-4 dkg vaj, 
2 dl főzőtejszín, ízlés szerint őrölt szerecsendió só, bors, zellerzöld, 
szárazon pirított zsemle- vagy kenyérkocka.

Elkészítés: Felkockázzuk a zellert és a burgonyát, majd, forró va-
jon megdinszteljük a vöröshagymával. Pár percnyi dinsztelés után 
felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Sózzuk, borsozzuk, és a 
zöldségeket puhára főzzük.

Botmixerrel pürésítjük, felengedjük vízzel. Pótoljuk a fűszere-
ket, ízesítjük őrölt szerecsendióval. Végül a tejszínt is belekeverjük, 
egyet forralunk rajta.

Forrón, aprított friss zellerzöldjével és pirított zsemlekockákkal 
tálaljuk.

Szentes családi ízei

Született

Gyói Ariánnak és Détár Éva 

Ilonának (Derzsi Kovács J. u. 43.) 

Zétény, Mata Ferencnek és  Mal-

kócs Ibolyának (Hétvezér u. 38.) 

Dávid, Deák Róbertnek és Har-

mai Mónikának (Csongrád, Hosz-

szú u. 30.) Máté Róbert nevű 

gyermeke.

Házasságot kötött

Sándor Csaba és Szamoskö-

zi Anikó (Wesselényi u. 98/A. 

– képünkön), Györgyi Tibor és 

Ruzsinszki Renáta (Attila u. 1/A 

2/8.), Gergely Zsolt és Csonka Er-

zsébet Katalin (Kossuth L. u. 17. 

9/48.)

Elhunyt

Tóth László Antal (Nagytő-

ke, Jókai u. 24.), Benkő Lászlóné 

(Óbester telep 36.), Polyák Lász-

ló (Temető u. 19.)

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
Különös örömöd látod az olyan kommunikációban és tevékenységben, 
amely valamiképpen a barátaidhoz kötnek. Zökkenőmentesen tudsz 
együttműködni ezekkel az emberekkel.
BIKA
Egy barátról vagy valakiről, akivel a barátain keresztül találkozol, kiderül-
het, hogy jóval több egyszerű barátnál.
IKREK
A március hónap szokatlan és bővülő tapasztalatokat jelent a karriereddel 
és mások erőforrásaival összefüggésben. Rendkívüli és tehetséges szemé-
lyek bukkannak fel.
RÁK
Könnyedén teljesíted most a határidőket, kiegészítő pénzkereseti lehetősé-
get találhatsz, sikerül elfogadtatni érveidet az utadban állókkal.
OROSZLÁN
Karrieredben valamiféle pozitív újdonságra számíthatsz, jutalomra vagy 
más szakmai elismerésre!

SZŰZ
Egy rövidebb időszak következhet, amikor szívesen kimaradsz a pörgésből, sőt 
még az egyébként élvezetes mennyiségű társasági életből is.
MÉRLEG
A tavasz számtalan váratlan lehetőséget hoz, amelyek valamilyen módon bő-
vítik és javítják az életed. Fogalmazd meg tömören és pontosan, hogy mik a 
kívánságaid!
SKORPIÓ
Belső felismeréseid vagy beszélgetések során kapott információk arra kény-
szerítenek, hogy újragondold kapcsolataidat.
NYILAS
Irányító helyzetbe kerülnek ebben a hónapban a Nyilasok és ebből fakadóan 
fennáll a veszélye annak, hogy hatalmi játszmákba bonyolódnak.
BAK
Alkalmad nyílik több pénzt keresni olyan munkával, amit élvezel is. Ez lehet 
alkalmi részmunka, vagy besegítés.
VÍZÖNTŐ
Olyan beosztásba, állásba kerülhetsz vagy úgy sikerül módosítanod szerződé-
seidet, hogy minden eddiginél több bevételed lesz.
HALAK
A szokásos kettősség gyötör. Egyszerre vágysz a változásra, az új impulzusok-
ra, a kihívásokra és a régi jól ismert közegre.

Március 10-16.

HETI HOROSZKÓP

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

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

Gyógyszertári ügyelet: március 13-20. Pingvin Patika (Szentes, Rákóczi F. u. 12.) hétfő-
től-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30 óráig, csütörtökön 7 – 18.30 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

Menü március 13-17.

Hétfő – Csontleves 
gríznokedlivel,

A menü: Hentes tokány, 
tészta köret

B menü: Rántott hal 
burgonyapüré, tartármártás

Kedd
A menü: Brokkolikrémleves,

Sült pulykacomb, tört burgonya
B menü: Spárgakrém leves,

Csirkemell roston, zöldséges rizs
Szerda – ÜNNEPNAP

Csütörtök – Almaleves,
A menü: Rántott sertésszelet,

rizibizi
B menü: Lassagne

Péntek
A menü: Gulyásleves, Grízes tészta

B menü: Karalábéleves,
Zúzapörkölt, tarhonya,

vegyesvágott
Ár:

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

Jövendő u. 6.
Telefon: 63/560-470

Központi 
konyha
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Labádi Lajos

Legjelentősebb nemzeti ün-
nepünkhöz – március 15-höz 
– közeledve, kötelességünk 
felidézni az 1848/49-es sza-
badságharc hőseinek emlékét. 
Ilyenkor több volt 48-as szente-
si honvéd és honvédtiszt sírjára 
koszorú és virág kerül, akiknek 
ismerjük nevét és sírhelyét. Ezek 
hiányában azonban többen ki-
maradnak a kegyeleti megem-
lékezésből, pedig szabadság-
harcos múltjukkal kiérdemelnék 
azt. Sokáig ezek közé tartozott 
Kosztka Károly mérnök, feltalá-
ló, volt 48-as honvéd tüzérszáza-
dos, akinek fordulatokban gaz-
dag, regényes élete 130 évvel 
ezelőtt Szentesen ért véget, és 
a szentesi katolikus temetőben 
helyezték örök nyugalomra. Mit 
tudhatunk erről a dicső hadfiról, 
aki csupán utolsó éveit élte le vá-
rosunkban? 

Az Abaúj vármegyei Peklinben 
született 1814. október 7-én, 
régi nemesi családban. Műszaki 
tanulmányait a híres, 1782-ben 
alapított pesti Institutum Geo-
metricumban végezte (a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem jog-
előde), ahol 1842-ben mérnöki 
oklevelet nyert. Tanulmányai 
mellett előszeretettel foglalko-
zott pirotechnikával, régészettel 
és numizmatikával; a Nemzeti 
Múzeumot sok nagybecsű ado-
mánnyal gyarapította. 1846-ban 
Krassó-Szörény vármegye szék-
helyén, Lugoson telepedett le, 

ahol városi mérnökké nevezték 
ki. Ekkor kötött házasságot Rutt-
ner Antóniával, akitől három fia 
és három leánya született. 

1848/49-ben a magyar kor-
mány kiküldöttjeként Munkács 
várában teljesített szolgálatot. 
A „hadszer hivatal” (fegyverar-
zenál) vezetőjeként kísérletet 
tett ágyúk öntésére, amely olyan 
jól sikerült, hogy a tiszai hadse-
reg nagyrészt a munkácsi vár-
ban készült ágyúkkal lett ellátva. 
Munkája elismeréseként a kor-
mánytól tüzér századosi rangot 
kapott, melyre egész életében 
büszke volt, noha a megtorlás 
idején majdnem a fejébe került. 

A szabadságharc leverése 
után az Államépítészeti Hivatal 
alkalmazásába került. Főbb ál-
lomáshelyei: Hradek, Mohács, 
Eszék, Gyula, Veszprém, Komá-
rom és Hódmezővásárhely. Mo-
hácsnál a Duna védelmi rend-
szerének munkálatait vezette; 
Gyula városát 1856-ban csator-
na építésével mentette meg az 
árvíztől. 

Ügyes gépész lévén, sokat 
foglalkozott a lőfegyverek tö-
kéletesítésével. Már lugosi mér-
nökként szerkesztett egy soro-
zatlövő fegyvert (a golyószóró 
elődét), amelyet utóbb felaján-
lott a Batthyány-kormánynak, de 
a gyártását nem tudták megva-
lósítani. (A találmány fából ké-
szült makettjét a szentesi mú-
zeum őrzi.) Az 1860-as években 
tervezte meg újrendszerű há-

tultöltős puskáját, amely tüze-
lés gyorsaságában a korabe-
li lőfegyvereket jóval felülmúlta. 
1869-ben Rákosmezőn bemu-
tatót is szervezett, de az osztrák 
hadügyminisztérium a sorozat-
gyártást elutasította. III. Napóle-
on ugyan érdeklődést mutatott 
a találmány iránt, de az 1870/71. 
évi porosz-francia háború Na-
póleon Lajossal együtt Kosztka 
Károly reményeit is elsodorta. A 
fentieken kívül még többféle lő-
fegyvert, petárdát, pokolgépet is 
tervezett, amelyek közül kiemel-
kedett az 1870-es években szer-
kesztett hatfontos, hátultöltős 
tábori ágyúja. 

Családjával együtt 1876-ban 
Csongrád megyében telepe-
dett le, ahol megbízták az Álla-
mépítészeti Hivatal vezetésé-
vel. Előbb Hódmezővásárhelyen, 
majd 1880 januárjában történt 
nyugalomba vonulásától Szen-
tesen lakott, az I. tized 26. sz. alatt 
(ma Arany János u. 3.). Nyugdí-
jas éveiben sem tétlenkedett. 
Az 1881-es árvíz idején Horváth 
Gyula ármentesítési kormány-
biztos (városunk első díszpol-
gára) kinevezte a töltésépítő hi-
vatal napidíjas mérnökévé, így 
tevékenyen részt vett a szentesi 
védművek megtervezésében és 
kiépítésének irányításában. (Fel-
tehetően az ő hívására jött Szen-
tesre patikussegédnek 1882-ben 
unokaöccse, a később világhí-
rű festőművésszé vált Csontváry 
Kosztka Tivadar.)   

1887 elején az idős mérnök 
ágynak esett, és nem épült fel 
többet: február 22-én tüdő- és 
szívszélhűdésben elhunyt. „A 
boldogulttal Szentes város és 
Csongrád megye népszerű alak-
jainak egyike költözött el a föld 
színéről. Ki ne szerette volna a 
jó öreg Kosztka bácsit, ki hosz-
szú és hányatott élete folyásán 
bár megöregedett, de ki ifjúi ke-
délyét és vidámságát életének 
legvégső napjáig megtartotta” 
– írta nekrológjában a kortárs. A 
megye és a város közönségének, 
valamint pályatársainak nagy 
részvéte mellett helyezték örök 
nyugalomba. Sajnos az utóbbi 
évtizedekben nem sikerült meg-
találni a síremlékét; félő, hogy 
sírja – élő leszármazottak hiánya 
miatt – már régen elenyészett. 
Ha így lenne is, koszorú és virág 
helyett Kosztka Károly 48-a hon-
védszázados emlékét őrizzék e 
sorok.

130 éve hunyt el Kosztka Károly 48-as tüzérszázados

A magyar sorozatlövő fegyver feltalálója

Kosztka Károly mérnök (1882)

HETILAP és alkalmankénti napi-
lap terjesztésére megbízható személyt 
keresek, pénteki és hétvégi munkavég-
zéssel. Telefon: 30/611-7126

ÁSÁST, meszelést vállalok. Tele-
fon: 30/530-8062

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

JÓ állapotú üstház, üsttel olcsón el-
adó. Telefon: 30/481-0355 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

9 süldő eladó. Telefon: 30/407-5256
ALBÉRLETET keresek 3 különálló 

szobával. Telefon: 30/972-2504
HÁZ eladó Szentesen a Nagyör-

vény u. 41/A szám alatt. Telefon: 
20/256-0091

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 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 bontat-
lan csomagolásban eladó. Telefon: 
30/454-3581

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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A 9. számban megjelent keresztrejtvény 
megfejtése: „A zsenialitásnak megvannak 
a maga határai, a hülyeség azonban nin-
csen korlátok közé szorítva”. (Ifj. Alexan-
der Dumas)

Múlt heti nyertesünk: Ignácz Ivett (Feke-
te M. u. 19.). Nyereménye a Fülke burger 
menüje. Ezen a héten a Szentesi Őze La-
jos Moziba sorsolunk ki páros belépőt a 
helyes megoldást beküldők között. Meg-
fejtéseiket küldjék el a 6600 Szentes, Kos-
suth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szen-
tesielet@gmail.com internetes címre. 

Vízszintes: 1. Ernest Hemingway Nobel-dí-
jas amerikai írótól idézünk (folytatás a füg-
gőleges 29. számú sorban). 13. Palindrom 
férfinév. 14. A fiú párjának. 15. Hím juh. 16. 
Benépesült (terület). 18. Régi elnevezéssel: 
burkus, a balti nyelvcsalád mára kihalt népe. 
20. Csónaklapát. 21. Török katonai rang. 

23. Becézett Rozália. 24. Nitrogén és argon 
vegyjele. 25. Nem erre a helyre. 28. Nála len-
tebbre. 29. Emelkedőn (hegyoldalban) szin-
tén. 36. Tülök. 37. Visszafelé: népdal. 38. Fo-
hász. 39. Álmosan tátog. 40. Kokas párja. 
42. Félig kötött! 43. Amely személy. 44. Felé 
csörtetés. 47. Aranyszínű gyümölcs. 50. Sza-
údi gépkocsik jelzése. 51. Fosztóképző, tlen 
párja. 52. Betét utáni pénzösszege. 54. Hár-
piák. 56. Angol készlet. 57. Középen talál! 59. 
A győzelem istennője a görög mitológiában. 
60. Az orrához. 62. …apasz – leukoplaszt. 63. 
Kettős mássalhangzó. 64. Legelöl. 65. Az 
„őrült” császár. 66. Közben, során. 68. Növé-
nyi főzetet. 

Függőleges: 1. … egy házasságból - Ing-
mar Bergman svéd filmdrámája. 2. Kikészült, 
beteg. 3. Körülzár. 4. Eldugaszol. 5. Vízparti 
építmény. 6. Fordított kettős mássalhangzó. 

7. Izgő-mozgó, eleven. 8. Andok eleje! 9. Lel-
kész. 10. Sz… Róbert – az R-GO frontembe-
re. 11. Ok-… összefüggés. 12. Sáncoló sak-
kozó. 17. Szózat közepe! 19. Vés, karcol. 21. 
Névelővel: stift. 22. Főverőér. 26. Kerti mun-
kát végez. 27. Hangtalanul vív! 29. Az idézet 
folytatása. 30. Magyar Labdarúgó Szövetség 
névbetűi kiejtve. 31. Amit egyszerre teher 
gyanánt felpakolnak, vagy fel lehet pakol-
ni. 32. Európai szarvasféle. 33. Talán, lehet. 
34. Fájdalom, szenvedés. 35. Fejen használt 
védőfelszerelésen. 37. Névelővel: keleti ere-
detű küzdősport. 41. Katekizmus. 43. Növé-
nyevő hal. 45. Irán határai. 46. Iskolaév. 48. 
Rádium vegyjele. 49. Lufi egynemű hangzói. 
50. Ördög. 53. Glaubersós gyógyvíz. 55. Be-
leegyező válasz. 57. Keleti férfinév. 58. Só-
gorasszony. 60. Csellel a közepén! 61. Görög 
ábécé betűje. 64. Esztendő. 65. Fél nász! 66. 
Vaku egynemű hangzói. 67. Titokhatárok! 
69. Te és ők.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 29. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Heti menü:
március 6-10.

Hétfő
A menü: Tojásos leves,
Fokhagymás császárpecsenye, 
tört burgonya, párolt káposzta
B menü:  Tavaszi zöldségleves,
Rántott sajt, párolt rizs, tartár
Napi desszert:  Vanília krémes palacsinta
Kedd
A menü: Scsí,
Brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Minesrtone,
Tejszínes- gombás csibefalatok, orsó tészta
Napi desszert:  Mákos guba
Szerda
Nemzeti ünnep, menü nincs, 
de az étterem nyitva.

Csütörtök
A menü: Zöldborsókrém leves,
Kassai töltött karaj, hagymás 

tört burgonya
B menü: Csirkegulyás,
Csőben sült túrós tészta
Napi desszert:  Gesztenyepüré
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Vadas sertésszelet
B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Csongrádi aprópecsenye, sült burgonya
Napi desszert:  Reiskoch gyümölcsöntettel

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

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt 
lakosságot, ügyfeleit, hogy 2017 márciusában az alábbi tevé-
kenységei a következőképpen módosulnak:

•  A kommunális, kukás hulladék gyűjtése március 15. napi szerda 

munkaszüneti napon az eddig gyakorlattól eltérően nem törté-

nik, helyette másnap március 16- án csütörtökön az aznapi kör-

zettel együtt kerül elszállításra a hulladék.

•  Zöldhulladék rendszeres gyűjtése, a szokott rendben és módon 

március 13. napjától történik.

Fizető parkolás rendjében történő változás: 
•  március 15. napja munkaszüneti nap, ezen a napon nem kell fi-

zetni a parkolásért.

A Szentes-Berki Hulladékkezelő Telep nyitva tartása: március 15. 

napja munkaszüneti nap, a Telep zárva tart.

Közérdekű tájékoztatás

1 2 3 B 4 5 6 7 8 9 10 G 11 12
O↓

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37
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51 52 53 54 55
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→
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Sebők Tamás

A hétvégén a MEAFC II. csa-
patához, Miskolcra látoga-
tott a Szentesi KK felnőtt férfi 
csapata. A tavalyi hazai mér-
kőzésen 2 pontos vereséget 
szenvedtek Mácsaiék, így egy 
szoros mérkőzés reményében 
utaztak az Acélvárosba, és vé-
gül könnyed győzelmet arat-
tak a körcsarnokban.

A szentesi fiatalok lendüle-
tükkel, gyorsaságukkal próbál-
ták meg legyűrni a miskolcia-
kat, ami sikerült is, a félidőig 
4 pontos előnyre tettek szert. 
A harmadik tízpercben még 
meccsben tartották magukat 

a hazaiak, azonban az utolsó 
játékrészben megtáltosodott 
a Szentesi gárda és további 8 
ponttal növelte előnyét, mely 
14 pontos győzelemhez vezette 
Vejinovicékat. Kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó Halász Ákost 
és Nemanja Gajicot nem sikerült 
megfékezniük a miskolciaknak, 
ketten együtt 48 pontot dobtak 
a mérkőzésen. 

Kihasználtuk „fiatalságunkat” 
és rengeteg futással próbáltuk 
megtörni az ellenfél játékát, ami 
az utolsó negyedre meghozta 
gyümölcsét, kialakítva ezzel a 
14 pontos különbséget. Öröm 
továbbá számunkra, hogy min-
den pályára lépő játékos szer-

zett pontot  – értékelték a mér-
kőzést az egyesület részéről.

MEAC II. - Szentesi KK 68:82 
(19:22, 18:19, 18:20, 13:21)

A szentesi pontszerzők: Veji-
novic (14), Marossy (4), Gajic (24), 
Orgona (2), Halász (24) Vujadino-
vic (4), Mácsai (2), Szanyi (6), Csá-
bi (2).

Az alapszakasz utolsó három 
mérkőzését hazai pályán játsz-
szák Aleksandar Preskarék, legkö-
zelebb március 12-én, vasárnap 
18 órai kezdettel lépnek pályá-
ra a Dr. Papp László Városi Sport-
csarnokban a Ceglédi KE ellen. A 
két csapat őszi mérkőzésén 12 
ponttal kapott ki a szentesi ala-
kulat.

Hering Viktor

Két mérkőzés, két vereség, 
ez az elmúlt hétvége rövid ösz-
szegzése, már ami a felnőtt 
vízilabdacsapataink szerep-
lését illeti. A hölgyek szoros 
mérkőzésen kaptak ki a jóval 
esélyesebb Dunaújvárostól, 
míg a férfiak a Honvéd ellen 
szenvedtek hatgólos veresé-
get. 

A Hungerit-Szentesi VK női 
vízilabda-csapata a Dunaújváros 
ellen szállt medencébe a Szeged 
elleni, elődöntőért folyó pár-
harc első mérkőzése előtt. A fi-
atal szentesi együttes remekül 
helyt állt a válogatottakkal ér-
kező vendégek ellen, és szoros 
negyedeket produkálva 13-9-es 

vereséget szenvedett ellenfe-
létől. A csapat legeredménye-
sebb játékosa Kövér-Kis Réka 
volt, aki négyszer vette be 
Kasó kapuját, rajta kí-
vül Mihály Kinga há-
rom, míg Rybanska 
két gólt szerzett. – 
Azt gondolom, hogy 
jó mérkőzést játszot-
tunk az újvárosiakkal, 
jó főpróbát tartottunk a 
Szeged elleni összecsapás előtt 
– mondta Tóth Gyula, a csapat 
vezetőedzője. – A fiatalok so-
kat játszottak, bátran be lehet 

őket vetni, mindenki tud pihen-
ni a mérkőzés közben, nem há-
rul extra nagy teher egy-egy ru-

tinosabb játékosra. Már 
több hete a Szeged el-

len készülünk, ennek 
a mérkőzésnek a 
szellemében éljük a 
mindenapjainkat.

A Metalcom-Szen-
tesi VK férfi együtte-

sének ellenfele a Honvéd 
volt, és a fővárosiak különösebb 
megerőltetés nélkül nyertek 14-
8-ra, és vitték el a pontokat a li-
geti uszodából.

– Nem a vereség ténye, hanem 
annak mikéntje bánt igazán – ér-
tékelte a látottakat Pellei Csaba, a 
Metalcom vezetőedzője. – Ezek 
azok a mérkőzések, amiken csak 
nyerhetünk, hiszen mi a KSI, Tata-
bánya, UVSE hármassal vagyunk 
nagy harcban a bentmaradá-
sért. A Honvédtól ki lehet kapni, 
még itthon is, ám amilyen hibá-
kat elkövettünk, az megenged-
hetetlen. OB I-es játékosok az 
első osztályban. A Honvéd ránk 
kényszerítette az akaratát, sorra 
követtük el a hibákat egy az egy-
ben, és így nem lehet mérkőzést 
nyerni. Ezen a mérkőzésen nem 
tudtunk partnerek lenni ezek-
ben a párharcokban, ezt követő-
en fejben is szétestünk. 

Sebők Tamás

Megfiatalított csapattal, Né-
methy László vezetésével vá-
gott neki a Csongrád Megyei 
Labdarúgó Bajnokság első 
osztálya tavaszi fordulóinak a 
Szentesi Kinizsi SZITE felnőtt 
csapata. Ahogy az első fordu-
lóban, Hódmezővásárhelyen, 
most a Pusztai László Sportte-
lepen is döntetlennel zárult a 
párharc a HFCII csapata ellen. 

Bátran, harciasan vágott neki 
a mérkőzésnek a megfiatalított 
szentesi csapat és hamar meg-
szerezhette volna a vezetést: 
egy védőn megpattanó beadás 
után Vincze Zoltán talált a ka-
puba, azonban lendült az asz-
szisztens zászlaja. Nem sokkal 
később a frissen a csapatba ke-
rülő Bartucz Péter szenzációsan 

cselezte át magát két védőn, be-
adását azonban senki nem tudta 
értékesíteni. A félidő felénél jött 
a hidegzuhany egy kontra után 
megszerezte a vezetést a ven-
dégcsapat. A mieink később sem 
adták fel, tovább rohamozták az 
ellenfél kapuját, de a félidő előtt 
már nem sikerült egyenlíteni-
ük. Az első 45 perc lefújása előtt 
Paczali Somát egy csúnya belé-
pő után kellett lecserélni. Néme-
thy László tájékoztatta lapunkat, 
szakadás, vagy törés nem tör-
tént, megduzzadt és véraláfutá-
sos lett a fiatal támadó bokája. 

A második félidőben még in-
kább uralta a játékot a Kinizsi. 
gyors kontrákat vezettek, hely-
zeteket alakítottak ki. A félidő fe-
lénél egy bal oldalról érkező be-
adást parádésan vett át Kovács 

Norbert, majd a védő felett át-
emelve a labdát a kapuba lőtte. 
A Kinizsi továbbra is hajtott, a ve-
zető találat azonban nem érke-
zett, így a tavalyi 2-2 után itthon 
is döntetlennel zárt a két csapat.

– Nem játszottunk tetsze-
tősen, de meg vagyok elégedve 
a csapat hozzáállásával és akara-

tával. Több helyzetünk volt, mint 
a vendégeknek, ezek kihasználá-
sával adódtak a problémák. Úgy 
érzem, meg kellett volna nyer-
nünk a meccset – értékelt Né-
methy László. 

A következő fordulóban az Al-
győt legyőző UTC otthonába lá-
togat a Kinizsi. 

Szoros hazai vereség után könnyű győzelem Miskolcon

Elvitték a pontokat

Döntetlennel indították a tavaszi fordulókat
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Hering Viktor

Két klasszis cselgáncso-
zó tette tiszteletét az elmúlt 
hétvégén rendezett sporto-
lói ünnepségen. Az olimpián 
és világbajnokságon egyaránt 
ezüstérmet szerző, kétszeres 
Európa-bajnok Hajtós Berta-
lan (fenti képünkön) és a lon-
doni olimpián ezüstérmes, Eu-
rópa-bajnok és többszörös 
világbajnoki bronzérmes Ung-
vári Miklós (lenti képünkön) 
igazi példakép lehet a jelen 
versenyzői előtt. 

Hajtós Bertalan már 17 esz-
tendeje foglalkozik az utánpót-

lás-neveléssel, régi barátság köti 
a szentesi cselgáncsosokhoz. – 
Kalydy Zoltánnal, illetve Tóth Bé-
lával régóta ismerjük egymást, 
versenyeken rendszeresen talál-
kozunk, így örömmel fogadtam 
el Zoli hívását az ünnepségre – 
mondta Hajtós Bertalan. – Öröm 
ezeket a kiváló sportolókat, fiata-
lokat, idősebbeket együtt látni, 
és büszke lehet a város az ered-
ményeikre. 

Hajtós szerint, aki maga is fia-
talokkal foglalkozik, a gyereke-
ket nem becsalogatni nehéz az 
edzőtermekre, sportpályákra, 
hanem megtartani őket. A honi 
cselgáncs-utánpótlásról szólva 
elmondta, hogy Ungvári Mikló-
sékkal egy generáció búcsúzik 
lassan az élvonaltól, de feltörek-
vő fiatalokban nincs hiány, kér-
dés, sikerül-e tehetségükhöz 
méltó pályát befutniuk.

– Mivel én is kisvárosban, Ceg-
léden születtem, örömmel töl-
tött el, hogy egy hozzánk hason-
ló településre kaptam meghívást 
egy ilyen rendezvényre – erről 
már Ungvári Miklós beszélt. – 
Jó volt látni a gyerekek arcán az 
örömöt, hogy elismerték a mun-
kájukat. Jó érzés volt látni, hogy 
nem csak a judo, hanem a töb-

bi sportág képviselői is milyen 
magas színvonalú munkát vé-
geznek ebben a városban. Kü-
lön gratulálok a kiválóan szerep-
lő táncosoknak is. 

Ungvári elmondta, kellenek 
a példaképek a fiatalok előtt, és 
szerencsére minden sportág ren-
delkezik hatalmas magyar egyé-
niségekkel, akik erőt adhatnak 
a gyerekek számára. – Számom-
ra Kovács Antal csodálatos olim-
piai sikere volt a hajtóerő, olyan 
úton indított el, ami a későbbi 
eredményeimig vezetett. Sajnos 
a legfényesebb érem nem ada-
tott meg nekem az olimpián, de 
érem igen, és fantasztikus dolog, 
nagyon büszke vagyok rá. Azt kí-
vánom, hogy minél több hazai 
fiatal átélje ezt az érzést. És ha 
mégsem lesz valakiből olimpiai, 
Európa- vagy világbajnok, akkor 
is tett már az egészségéért, ami 
a legfontosabb egy ember éle-
tében. 

Ungvári szerint a cselgáncs-
ban szinte minden korosztály-
ban vannak olyan fiatal tehetsé-
gek, akikre érdemes odafigyelni, 
és éppen Hajtós Bertalannak van 
egy olyan cselgáncsos társasá-
ga, akik szépen hozzák az ered-
ményeket. – Négy olimpiát már 

megjártam, valóban, most már 
lassan át kell adnom a küzdőte-
ret a fiataloknak, igaz, ezt még 
egyelőre nekem sem könnyű el-
fogadnom, de elteltek az évek, 
húsz esztendeje sportolok – 
mondta a ceglédi kiválóság. 

A hazai cselgáncs-sport eb-
ben az esztendőben hatalmas 
feladat előtt áll, hiszen Budapest 
a házigazdája az augusztus 28-a 
és szeptember 3-a között meg-
rendezésre kerülő világbajnok-
ságnak. – Bízom benne, hogy eb-
ből a nagyszerű rendezvényből 
is profitál majd a sportág, és ezt 
követően még több fiatal szeret-
ne csatlakozni a cselgáncsozók 
csodálatos táborához – zárta a 
beszélgetést Ungvári Miklós.

Hering Viktor
Ismét mozgalmas hétvégét tudhatnak maguk mögött a Dr. Papp 

László Birkózó Egyesület fiatal versenyzői. Mint ahogy azt Mazu-
la Erik vezetőedzőtől megtudtuk, a kicsiknek ezúttal nem jött ösz-
sze a hétvége, de a csapat nem maradt érem nélkül. – Kovács Zsolti 
és Kuczora Attila kiesett a soltvadkerti diákolimpián, de Zsirmik Tomi 
(képünkön bal szélen) javított az átlagon – mondta a szakvezető.

– Tamás és Vajda Szebasztián Kiskunhalason versengtek a válo-
gatott mezért szabadfogásban. Szebasztiánnak inkább csak kikap-
csolódás volt, mert ő kötöttfogású birkózó. Még így is tudott nyer-
ni meccset, de sajnos a 7. helyen végzett. Tominak könnyebb dolga 
volt hisz ő szabadfogásban birkózik, és sikerült megszereznie a má-
sodik helyet. Még két ilyen verseny és eldől, indulhat-e az idei ka-
dett Európa-bajnokságon. Nem lesz könnyű dolga, de egy kicsit 
több edzéssel meg lehet csinálni – tette hozzá Mazula Erik.

Március 5-én a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok adott otthont 
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei lány serdülő bajnokság 15. és 16. 
fordulójának. Oroszné Tihanyi Márta tanítványai két mérkőzést ját-
szottak vasárnap. Először a Túrkeve csapatával csaptak össze, egy 
szoros mérkőzésen két góllal maradtak alul, főleg a végjátékban fá-
radtak ki a szentesi lányok. A csapat második mérkőzését a tabellán 
2. helyen álló Jászberénnyel mérkőztek meg.

– Határozottabban, jobban védekezett a csapat, többen szerez-
tek gólt, a négy kihagyott büntető azonban megbosszulta magát – 
mondta az edző a mérkőzést követően. 

A hétvégi fordulók eredményei: Túrkeve-Szentes (17:15), Szol-
nok-Jászárokszállás (9:22), Csongrád-Túrkeve (17:12), Jászárok- 
szállás-Törökszentmiklós (12:12), Mezőtúr-Csongrád (8:10), Jász-
berény-Szolnok (27: 6), Törökszentmiklós-Mezőtúr (17:13), Szen-
tes-Jászberény (15:20).

Képünk archív

Mindketten példaképek

Zsirmik az Eb-ért küzdUtánpótlás kézilabdatorna



2017. március 10. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 19

Sebők Tamás

Dr. Faragó Tamás (képün-
kön) az 1976-os montreáli 
olimpia aranyérmes vízilabdá-
zója, egyszeres világ-, két-
szeres Európa-bajnok, BEK és 
KEK győztes, kilencszeres ma-
gyar bajnok nemrégiben a vá-
rosi könyvtárban tartott pódi-
umbeszélgetésen vett részt a 
Halhatatlan Magyar Sportolók 
Egyesületének tagjaként. Az 
előadást megelőzően beszél-
gettünk vele múltról, jelenről 
és jövőről.

– Klubcsapatban válogatott-
ban és edzőként is számtalan si-
kert tudhat magáénak. Mi az ami-
re legbüszkébb pályafutása során? 

– Mindig az élet napfényes 
oldalán állok. Nagyon örülök, 
hogy ezt az utat kaptam, ezt az 
utat választották nekem, és erre 
vagyok a legbüszkébb, hogy fia-
talon rátereltek – főleg testneve-
lő tanárom – a vízilabda útjára és 
mind a mai napig rajta vagyok. 
Hálás vagyok ezért.

– Több országban dolgozott 
edzőként és többek között olyan 
tehetségeket fedezett fel, mint 
Varga Dénes, Varga Dániel, Man-
hercz Krisztián, vagy az olaszok 
nagyhírű kapusa, Stefano Tem-
pesti. Honnan látja meg a tehetsé-
get egy 12-13 éves gyermekben?

– Ex ungue leonem – azaz kör-
méről az oroszlánt. Ez nagyjá-
ból annyit tesz, hogy a tehetség 
azonnal felismerhető, melynek 
külső jegyei vannak. Nagyon jó 
szemem van ahhoz, hogy felis-
merjem ezeket a külső jegyeket. 

– Lát most ilyen kirívó tehetsé-
get az utánpótlásban? 

– Igen! Nagyon sokszor so-
pánkodunk, vagy sajnáljuk, ha 
egy sikeres generáció kiöregszik, 
közben mindig ott van egy új ge-
neráció, ahol ugyanannyi tehet-
ség van, mint korábban. Most is 
megvannak azok a fiatalok, akik 
sokra vihetik, és azt gondolom, 
ha találkozik a tehetség a szor-
galommal jönni fog a siker. 

– Lát árnyoldalakat is?
– Vannak ilyenek, igen. Na-

gyon fontosnak tartom a játék és 
a sportág szeretetét. Úgy látom, 
ma Magyarországon sokan eg-
zisztenciális okokból, megélhe-
tési vízilabdát játszanak.

– A magyar vízilabda szurko-
lói szempontból igen megosztott 
napjainkban. Sokan a 2000-es 
évek elején elért sikereket várják 
el a válogatottaktól. Hogy látja az 
aktuális helyzetet?

– Nem vagyunk könnyű hely-
zetben, de hát ez természetes, 
hiszen, amikor egy nagy gene-
ráció mandátuma véget ér, ak-
kor pár olimpiai ciklust várni kell, 
mire összejön egy nagyon tehet-
séges csapat. Ez a történelem fo-
lyamán is így volt. Én azt gon-
dolom, a magyar vízilabdasport 
ambíciója biztosítani fogja azt, 
hogy megérkezzen egy újabb 
sikeres generáció, akik sok-sok 
örömet fognak nekünk szerezni.

– Szentes már több mint 20 éve 
a nemzet sportvárosa, milyen üze-
nete volna a helyi sportolóknak?

– Mivel vízilabdával foglalko-
zom, ésszerű, hogy azt ajánlom 

mindenkinek, menjen el vízi-
labdázni. Szentes mindig kiváló 
vízilabda kultúrával rendelkezett 
női és férfi vonalon egyaránt, 
nagy múltú szakemberek képez-
ték a fiatalokat, és igenis innen 
Szentesről is lehet valaki nagy já-
tékos. Azt tanácsolom minden 
növendéknek, hogy a hit sokkal 
fontosabb, mint az álom. Ha el-
hiszed azt, hogy érdemes har-
colni a sikerért, akkor megvaló-
sul az álmod!

Interjú dr. Faragó Tamással, Montreal olimpiai bajnokával

Ha hiszel a sikerhez vezető útban,
megvalósul az álmod!

Ismét szép sikereket értek 
el a Szilver TSE párosai a hét-
végén megrendezett E Hat-
tánc D Nyolctánc Országos 
Bajnokságon. Kitettek magu-
kért a táncosok és edzők egya-
ránt. Utánpótlás kategóriában 
kevés bajnoki címet hagytak 
más egyesületek részére. 

Az OB gyerek II. E Hattánc ka-
tegóriában Kosztolányi Elek és 
Bottyán Boglárka állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára, a máso-
dik helyet pedig a Süle Zsombor 
– Szél Anna Csenge páros szerez-
te meg. Az OB junior I. E Hattánc 
kategória aranyérmét Géczi Ale-
xander és párja, Szűcs Nikol Han-

na nyerte el. Az OB junior I. D 
Nyolctánc kategóriában számos 
Szilveres páros volt érdekelt. Első 
helyen végzett Antal Krisztián és 
Prozlik Melinda Lenke, negye-
dik helyen zárt Balázs Dominik 
– Kondacs Jázmin Bíborka, ötö-
dik lett a Vajjon Bence – Donka 
Csenge páros, és az előkelő ha-
todik helyen Fodor Bence és Fo-
dor Luca végzett. Az OB junior II. 
E Hattánc kategória első helyét a 
Varga András és Bulyáki Lili duó 
szerezte meg, az OB junior II. D 
Nyolctánc kategóriában ismét 
a dobogó legfelső fokát bérelte 
ki egy Szilveres páros, nevezete-
sen Dóczi Zsilák László és Bottyán 
Blanka. Az OB Ifjúsági D Nyolc-
tánc versenyszámban az első két 
helyen végzett Szilveres páros: 
Sántha Norbert és Terbán Ágnes 
előzte meg a Ratkai Márk Gergő 
– Márkus Lili párost.

Ezen a napon rendezték meg 
továbbá az I. Sugó Kupát is, ahol 
szintén remek eredményekkel 
tértek haza a Szilver TSE páro-
sai. Szabó Ádám és Fábián Anna 
(képünkön a dobogó felső fokán) 

nem csak a saját korosztályuk 
legjobbjai voltak, hanem az 
idősebbek között is a dobogó 
legfelső fokára állhattak, így 4 
aranyéremmel távoztak Bajá-
ról. A versenyen az alábbi ered-
mények születtek: A Junior II. 
C Standard kategória győztese 
lett Cziklin Dusán Péter és Szil-
ágyi Rebeka, akik a Junior II. C 
Latin versenyszámban hatodik 
helyen végeztek. Az Ifjúsági B 
Latin, az Ifjúsági B Standard va-
lamint a Felnőtt B Latin és a Fel-
nőtt B Standard kategóriát is a 
Szabó Ádám – Fábián Anna pá-
ros nyerte.

A Szilver TSE jövő hét vé-
gén két nagy versenyt is ren-
dez a szentesi sportcsarnok-
ban. Március 18-án, szombaton 
a kelet-magyarországi terüle-
ti bajnokság versenyei 10 órától 
gyermek és junior, 14 órától ifjú-
sági és felnőtt korosztályban 
kezdődnek. Másnap 10 órától a 
szabadidősport területi bajnok-
ság, diákolimpia és művészeti 
iskolás táncversenyt tekinthetik 
meg az érdeklődők.

Szilver: remekelt a Szabó-Fábián páros a hétvégén
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