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Sebők Tamás

Immáron hagyományosan, 
húsvéthétfőn rendezi meg a 
VII. Kézműves Ízek Fesztivál-
ját a Szentesi Vendégszere-
tet Egyesület, mely az elmúlt 
évekhez hasonlóan a Kur-
ca partján, az ifjúsági házban 
kap helyet. 

Matkócsik Pál, az egyesület el-
nöke tájékoztatta a sajtó mun-
katársait, hogy a rendezvényt 
10 órakor ünnepélyes műsor ke-
retében nyitják meg. A rendez-
vényen egész nap kézműves 
termékeket, helyi ízeket kóstol-
hatnak azok, akik 400 forintért 
támogatói jegyet váltanak az 
eseményre (6 éven aluliaknak 
ingyenes). Bemutatkoznak asz-

talos, fafaragó és kovács meste-
rek, de lovaskocsin is megnéz-
hetik a várost az érdeklődők, s 
a Fábiáni Nyugdíjaskör is ellá-
togat a fesztiválra és helyi íze-
ket, különlegességeket mutat-
nak be. 

Hankó Györgyné, a Zöldág Ha-
gyományőrző Szakkör néptánc-
pedagógusa a műsorokra rátér-
ve elmondta a fesztiválon nagy 
szerepet kap a húsvétolás, mely 
tevékenységgel egész nap vár-
ják a kicsiket, s nagyokat egya-
ránt. Az előadóteremben „Igaz 
volt? Mese volt?” címmel fon-
tos történelmi események tör-
téneteit, meséit hallgathatja 
meg a közönség, ezek mellett 
az egészséges életmódról és a 
gyógynövényekről is tartanak 

ismeretterjesztő előadásokat. A 
zenét egész nap Balla Tibor szol-
gáltatja citerán és tekerőn. Han-
kó Györgyné hozzátette a tánc 
is főszereplője lesz az esemény-
nek, kalotaszegi táncokat adnak 
elő népi viseletben.

A sajtótájékoztató zárásaként 
Matkócsik Pál megjegyezte, egy 
húsvéti fesztivál elengedhetet-
len kelléke a locsolkodás, így 
örülne, ha ez a szokás sem me-
rülne feledésbe.

Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Vállalkozói kamarai fórumot 
és beszámolót tartott Szente-
sen a Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Szentes 
Térségi Szervezete és az En-
terprise Europe Network-Sze-
ged. A rendezvény célja az volt, 
hogy jövőképet adjanak a vál-
lalkozásoknak arról, hogy mire 
számíthat a város és térsége az 
elkövetkezendő években.

Szentes gazdasági helyzeté-
ről, a helyi vállalkozásokat érintő 
tervekről Szirbik Imre polgármes-
ter beszélt. Lapunknak elmond-
ta, egy város kereteket tud biz-
tosítani a gazdaságélénkítéshez, 
de a vállalkozóknak kell meg-
hozniuk azt a döntést, hogy mi-

lyen tevékenységet folytatnak, 
és azt milyen gazdasági feltéte-
lek mellett teszik. A város három 
dolgot tud tenni. A település jó 
hírnevének terjesztésével felkelti 
az érdeklődést, bizalmat ébreszt 
az itt dolgozók felé. Olyan élet-
körülményeket teremt, hogy ér-
demes legyen itt élni. Biztosítja 
a fizikális feltételeket, közműve-
sítést, telkeket, esetleg megren-
delői pozícióban piacot. Hozzá-
tette, a vállalkozások a városért 
annyit tehetnek, hogy mernek 
újítani, bővíteni, ezáltal kenye-
ret biztosítanak a dolgozóknak 
és beszállítóknak is. Jó adófize-
tőként pedig hozzájárulnak a 
város fenntartásához és fejlesz-
téséhez. Horváth István a 2016. 
évben végzett térségi kamarai 

munkáról és az idei célkitűzé-
sekről tájékoztatott. Érdeklődé-
sünkre elmondta, Szentes pol-
gármestere, Szirbik Imre, és a 
térség országgyűlési képviselő-
je, Farkas Sándor azért kaptak 
meghívást, hogy jövőképet adja-
nak a megjelenő vállalkozóknak 
arról, hogy mire számíthat a vá-
ros és térsége az elkövetkezen-
dő években. – Az uniós gazda-
sági költségvetési ciklus felénél 
járunk. A pályázatok, amelyek-
től a települések jelentős fej-
lesztési összeget remélhetnek, 
a legnagyobb fordulatszámhoz 
érkeztek. Az egyik célunk a köl-
csönös eszmecsere, hogy tájé-
koztatást kapjunk, illetve, hogy 
a vállalkozások elmondhassák 
a véleményüket, hogyan ítélik 
meg a saját, valamint a telepü-
lés és környékének a helyzetét 
– fogalmazott a térségi szerve-
zet elnöke. Vállalkozói szemmel 
úgy látja, stagnáló állapotot mu-
tat Szentes városa. – Ez nem sze-
mélyes véleményem, hanem 
több vállalkozótársamé is. Mi 
bútorkereskedelemmel foglal-
kozunk. A 2015/16-os évünk ha-
sonló volt a 2014-eshez. Ez azzal 
van összefüggésben, hogy sem 
jelentősebb intézményi beruhá-
zás, sem jelentősebb lakásépítés 
nem volt. Vannak olyan vállalko-
zók, akik a divatban, vendéglá-

tásban vagy az idegenforgalom-
ban dolgoznak, és hasonlókat 
tapasztalnak. Ezért is próbálunk 
a jövőképről beszélni – mond-
ta Horváth István. Farkas Sándor 
kijelentette, a kormánynak vál-
lalkozásbarát politikája van. Fel-
tette a kérdést, hogy vannak-e 
olyan vállalkozók, fiatalok a vá-
rosban, megfelelő tudással és 
szakképzettséggel rendelkezők, 
akik ebben partnerek? –  Erre kell 
minden erőt összpontosítani, és 
partnerként kezelni a fiatalokat. 
Nem jó, hogyha az ország külön-
böző városaiban találják meg azt 
a vállalkozói kört, ahol szívesen 
fogadják és segítik őket – tet-
te hozzá. Az országgyűlési kép-
viselő szerint elgondolkodtató, 
miért jelentek meg ilyen keve-
sen a vállalkozói fórumon. – Le-
het, hogy a vállalkozók egy ré-
sze hitevesztett. Bízom benne, 
hogy ez nem így van, és csak az 
időpont volt rossz. Abban biztos 
vagyok, hogy a fiatal vállalkozá-
sok segítése elengedhetetlen a 
városvezetés szempontjából – 
fogalmazott. Úgy véli, jó gazda-
ságpolitikája van az országnak, 
amely a béremelkedésekben is 
tetten érhető. – Egy térség ak-
kor tud fejlődni, ha azonosulni 
tud ezzel a politikával – hangsú-
lyozta.

Hetedik alkalommal: Kézműves Ízek Fesztiválja

Fórum a vállalkozások és a város jövőjéről
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Halupa Eszter

 A szentesi képviselő-tes-
tület márciusi soros ülésén 
hallgatta meg a Szentesi Ren-
dőrkapitányság beszámoló-
ját a város közrendjének és 
közbiztonságának alkulásá- 
ról, a 2016-os évre vonatko-
zóan. Ennek kapcsán Heve-
si-Tulipán Edit (képünkön) ön-
kormányzati képviselőt a 
közbiztonsággal kapcsolat-
ban a külterületek helyzeté-
ről kérdeztük. 

– A 10. választókerület képvi-
selőjeként hogy látja, mennyire 
vannak kitéve veszélynek az elszi-
getelt tanyán élők?

– Ez az a körzet, ahol sok kül-
terület található. Sokan élnek ta-
nyán, emiatt fokozott veszély-
nek vannak kitéve. Ide sorolható 
a berki rész, a bereklaposi zárt-
kertek, a lapistói tanyavilág, 
nagynyomási tanyarészek, illet-
ve Lapistó, mint település is. Sok 
az idős, akik magányosan élnek, 
ők célpontként szolgálhatnak a 
bűnözők számára. Nagy távol-
ságok is vannak a tanyák között, 
így szomszédként nehezen tud-
nak egymásra figyelni. 

– Jellemzőek az évszakos bűn-
cselekmények? Télen falopás, nyá-
ron és ősszel a szántóföldi növé-
nyek lopása?

– Valóban a falopás az, amely 
a téli időszakot érinti, de erről 
azt gondolom, hogy ez legin-

kább megélhetési bűnözés. Ezt 
egy biztonságosabb, gondosko-
dóbb szociális hálóval lehetne 
enyhíteni. 

– Ön is kifejezetten fontosnak 
tartja, hogy egyetlen terület se 
maradjon rendészeti ellenőrzés 
nélkül. Hogy látja ennek a megva-
lósulását?

– A polgárőrség bevoná-
sát kulcsfontosságúnak tartom. 
Egy-egy tanyán élő ember a 
polgárőröket jobban elfogad-
ja, és családtagként is tekinte-
nek rájuk. Évek óta szoros kap-
csolatot tartok a polgárőrökkel, 
akiket képviselői keretemből tá-
mogatok az idén is, és ezúton 
szeretném megköszönni hatha-
tós munkájukat. Legyen éjszaka, 
vagy hétvége, mindig lehet rájuk 
számítani, hogy védelmet bizto-
sítanak a külterületen élők részé-
re, ez számomra is megnyugvást 
jelent. 

– Elmondható, hogy a tanyák 
hátrányos helyzetű lakói jobban 
igénylik a társadalom gondosko-
dását? 

– Azt gondolom, hogy igen. 
Leginkább a téli időszak tarto-
gatja a nagyobb kihívásokat. Ne-
hezen megközelíthetőek a ta-
nyák. A gyógyszerek beszerzése, 
a bevásárlás a tanyagondnoki 
szolgálat segítségével tud meg-
valósulni. 

– Mennyire elégedett a tanya-
gondnoki szolgálattal, hogyan 
tud velük együtt dolgozni?

– Úgy tapasztaltam, hogy a ta-
nyagondnok az, aki ellátja a ta-
nyán élők hétköznapi megélhe-
téséhez szükséges teendőket, 
illetve ő a kapcsolattartó. Ez egy 
igazi hivatás, szolgálat. Sajnos 
elég túlterheltek, hiszen vannak 
olyan városrészek, ahol a bevá-
sárlást kizárólag ők tudják meg-
oldani. Költségvetési tárgyaláso-
kon már kezdeményeztem több 
mozgóbolt létesítését, és bízom 
abban, hogy hamarosan lépések 
történnek az ügyben. 

– Milyen együttműködést lát 
a rendőrség, a polgárőrség, ta-
nyagondnoki szolgálat az önkor-

mányzat és a lakosság között? 
– A rendőrkapitányság 2016-

os beszámolójában részletezte, 
hogy többféle együttműködé-
si megállapodást is kötöttek a 
roma kisebbségi önkormányzat-
tal, a civil szervezetekkel, a csa-
ládsegítő központtal, valamint 
a polgárőrséggel. Ez azt jelen-
ti, hogy szorosan együttműköd-
ve, egymást segítve egy haté-
kony munka alakul ki. Köszönöm 
a Szentesi Rendőrkapitányság-
nak, hogy két évvel ezelőtt lép-
tek a képviselők felé, és minden 
hónapban visszajelzést kérnek a 
körzetek gondjaival kapcsolat-
ban. Képviselői fogadóórákon is 
segítik a lakosok problémáinak a 
megoldását.

Az összetartás növeli a biztonságot

A Szentesi Koszta József Általános Iskolában februárban rendezték 
meg a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny regionális döntőjét. A 
versenyt a Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Ala-
pítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kémia és Környezet-
védelmi Szekciója szervezi. A verseny célcsoportja az általános isko-
lák 3-4. osztályos, 5-6. osztályos, 7-8. osztályos, továbbá a középiskola 
9-10. és 11-12. osztályos (illetve más iskolatípusok ennek megfelelő 
évfolyamú) magyarországi és határainkon túli magyar diákjainak 3-3 
fős csapatai. A verseny célja, hogy a diákok irányítottan figyeljék, is-
merjék meg környezetüket, Magyarország értékeit. A szentesi kör-
zet az ország legnagyobb létszámú versenyzőt fogadó regionális köz-
pontja. Körzetenként a legjobb 5-5 csapat dolgozatát továbbította a 
zsűri országos elbírálásra, amely eredményeként 11 szentesi csapat 
kapott meghívást az április 22-én, Szolnokon rendezendő országos 
döntőbe. A Kosztából 5, a HMG-ből és a Borosból 2, a Szent Erzsébet-, 
illetve a Kiss Bálint-iskolából 1-1 csapat lehet a megmérettetés részese.

11 csapat a döntőben
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Halupa Eszter

Szentes belvárosában elég-
gé szűkösek a parkolási lehe-
tőségek, ezért is indulhatott el 
a lakosság részéről egy kezde-
ményezés, parkolóhelyek lét-
rehozásával kapcsolatban.

– A 17 új parkolóhely kiala-
kítása nemcsak a körzetemben 
élők kényelmét szolgálja, ha-
nem kifejezetten a Petőfi utcai 
társasházhoz tartozó járművek 
is méltó helyen állhatnak meg– 
meséli dr. Szabó Andrea (képün-
kön) önkormányzati képviselő. 
A 6. választókerület képviselő-
jét már több alkalommal keres-

ték meg a lakók, parkolók létesí-
tésével kapcsolatban. – Egy elég 
rendezetlen területről van szó, 
ahol található egy műemlékvé-
delem alatt álló góré is, amely 
véleményem szerint méltat-
lan körülmények között, magá-
ra hagyva áll, állapota csak rom-
lik. A Városrendezési, Fejlesztési 
és Idegenforgalmi Bizottság leg-
utóbbi ülésén elmondtam, hogy 
az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkot tudnám el-
képzelni a góré számára a leg-
megfelelőbb helynek, hiszen 
öregbítené Szentes hírnevét. 
Emellett bízom abban, hogy 
többen látogatnák, mint a jelen-

legi, elhanyagolt állapotában – 
tudtuk meg dr. Szabó Andreá-
tól. Az önkormányzati képviselő 
továbbá azt is hozzátette, hogy 
szeretné, ha körzetében megva-
lósulna 17 parkolóhely kialakítá-
sa a Szabadság tér 3. és a Petőfi 
u. 16. szám alatti ingatlanok mö-
götti területen, mely nagyban 
segítene megoldani a jelenle-
gi parkolással kapcsolatos prob-
lémákat. Az önkormányzat mű-
szaki irodája is megállapította, 

hogy az említett területen ren-
dezetlen viszonyok között zajlik 
a gépkocsikkal való várakozás, 
melynek következtében a füve-
sített zöldterület és az útpadka 
nagy területen ki lett taposva, 
illetve kátyúsodott. A költség-
becslés alapján a pályaszerkezet 
tervezéssel, engedélyezéssel, az 
út felújításával és az ingatlan 
változás földhivatali átvezetésé-
vel körülbelül 10 millió forintból 
valósítható meg a 17 új parkoló-
hely a Szabadság tér 3. és a Pe-
tőfi utca 16. sz. alatti ingatlanok 
mögött. 

Tizenhét új parkoló a belvárosban

Halupa Eszter, Majzik Attila

Hangos bulizás, ivászat, 
bandákban vonulás, majd 
másnap szemét-, üvegcserép 
és hányáskupacok – ez is jel-
lemzője egy átlagos szentesi 
hétvégének. Krausz Jánosné 
(képünkön)  képviselő szerint, 
bár régebben is elengedték 
magukat a fiatalok, akkoriban 
azért betartottak bizonyos 
emberi normákat. A fiatalok-
nak „alkoholmentesen” is meg 
kellene találni a kikapcsolódá-
si lehetőségeket.

Kényes az egyensúly a kika-
csolódni vágyó fiatalok elvárásai 
és a szórakozóhelyek környékén 
élők vágyai között, de valaho-
gyan mégis arra kellene töreked-

ni, hogy mindenki számára ked-
vező megoldás szülessen.

Ennek érdekében Krausz Já-
nosné önkormányzati képvise-
lő már több ízben interpellált, 
sőt, zajszintmérést is kért. A mé-
rések során három szórakozóhe-
lyet vizsgáltak, a Főnix Söröző 90 
decibel, az utcai mérésponton 
48,6 és 49,1 decibel volt a mért 
szint, ez a megengedett 45 deci-
beles éjszakai zajszinttől alig tér 
el. A Kávézó a Belvárosi Favázók-
hoz-nál mért benti zajszint közel 
70 decibel volt, ez azonban az ut-
cai mérésponton nem volt hall-
ható. A három üzlethelyiség kö-
zül a leghangosabb a Centrum 
Söröző volt, bent 96 decibelt, az 
utcán 60-61,4 decibelt mértek, 
ez jelentős túllépésnek számít. 

Érzékeltetésképpen: a 60 decibel 
egy porszívó vagy egy hajszárí-
tó zajszintjének felel meg, ami 
éjfél körül nem valószínű, hogy 
túlzottan hiányozna az ablakunk 
alól.

A zavaró zajszint mellett leg-
alább annyi bosszúságot okoz a 
környéken lakóknak a Centrum 
vendégeinek éjszakai viselkedé-
se. A lakók beszámolói szerint ki-
abálnak, szemetelnek, bőgetik az 
autókat és illemhelynek használ-
ják az utcát.

A felmérést követően a meg-
oldáson is dolgoznak, Krauszné 
arra kérte a Centrum üzletveze-
tőjét, hogy alkalmazzon rend-
fenntartót, helyezzen ki mobil 
WC-t az udvarra. Az üzlethelyi-
ség környékén pedig nem ártana 
több szemetes és fokozottabb 
rendőri és polgárőri jelenlét, kü-
lönösen záróra környékén.

A képviselőnő leszögezte, nem 
a szórakozási lehetőségeket sze-
retnék ellehetetleníteni, de a fia-
taloknak is be kell látniuk, hogy 
vannak bizonyos társadalmi nor-
mák, amiket be kell tartaniuk.

Ugyanakkor városi szinten is 
kezelni kellene azt a problémát, 
hogy szinte csak a kocsmák nyúj-
tanak szórakozási lehetőséget a 
szentesi ifjúságnak, akik így nem 

tudják lekötni magukat.
– Nincs azzal baj, hogy szó-

rakozni akarnak a fiatalok, arra 
minden korosztálynak szüksége 
van. Az én ifjúságomban is volt 
bulizás, talán a huligán szó is ab-
ban a korban került be a köztu-
datba. Mindig volt szórakozás, 
de valahogy más volt, arra pél-
dául odafigyeltek, hogy fiatalko-
rút nem szolgáltak ki alkohollal 
– emlékezett vissza Krausz Já-
nosné. A képviselőnő elmondta, 
a nemrég készült ifjúsági felmé-
résben maguk a fiatalok is kér-
ték, hogy legyen „alkoholmen-
tes” szórakozóhely is Szentesen.

A felmérésből kiderült, az ifjú-
sági ház áll a népszerűségi lista 
legalján, ez a legkevésbé látoga-
tott hely. Krausz Jánosné ennek 
okát leginkább az anyagi forrá-
sok hiányában látja.

– Nagyon sok pénz kell ahhoz, 
hogy idehozzanak előadókat; 
azt nem tudom, hogyan tudnák 
a bevételben realizálni. Annyira 
szűkös költségvetése van a mű-
velődési központnak, nem hi-
szem, hogy egy nevesebb együt-
test ki tudnának gazdálkodni 
– fogalmazott a képviselő, aki 
hozzátette, a szűkös mozgástér 
ellenére látja a szervezők próbál-
kozásait.

Nem tudják lekötni magukat a fiatalok

Kukoricagóré és jégverem
Meglepő a város szívében álló, a környezetével diszharmóni-

ában lévő épület. A helybéliek sem nagyon érthetik, mit keres 
ott, szemlátomást nem nagyon kezdenek vele semmit. A tető-
zet kissé pusztul, az egykori jégveremben (kb. 4 méter mély le-
het) szemét. Kis gondoskodással Szentes egyik gyöngyszeme 
lehetne. Az építmény állapota hanyatló, a korábbi jelentés óta 
semmiféle karbantartásnak nincs nyoma, a belenőtt bokrokat 
sem irtják ki. Elszomorító. (forrás: műemlékem.hu)
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Halupa Eszter

Kiterjedt a szentesi szociális 
háló, nagyon sok olyan támo-
gatás van, ami szükség ese-
tén odaítélhető a szociálisan 
rászorulóknak, erről azonban 
sokan nem tudnak, így nem is 
tudnak élni a lehetőségekkel.

Dr. Chomiak Waldemar la-
punknak elmondta, minden fó-
rumon megpróbálják felhívni az 
emberek figyelmét a támogatá-
si lehetőségekre, hiszen sokan 
nem élnek ezekkel, annak elle-
nére, hogy rászorulnának. Senkit 
sem hagy cserben a város, hang-
súlyozta az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság elnöke.

Több támogatási forma lé-
tezik, amivel segíteni tudják a 
szociálisan rászorulókat. Ilyen 
például a rendkívüli települé-
si támogatás, ez akkor nyújt-
ható, ha a kérelmező a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal küzd. A tá-
mogatás feltétele, hogy a kérel-
mező illetve a családja jövedelmi 
viszonyait figyelembe véve az 
egy főre jutó havi nettó jövede-
lem nem haladhatja meg csalá-
dok esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé-
nek 150 százalékát, egyedül élő, 
illetve gyermekét egyedül ne-
velő szülő esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 százalékát.

Ezt a támogatási formát éven-
te maximum négyszer lehet 
igénybe venni.

Szintén a rászorulókon se-
gít az étkezési térítési díj támo-
gatása, ennek összege havon-
ta átlagosan 5500 forint. Erre a 
támogatási formára azok pályáz-
hatnak, akik államilag nem jogo-
sultak étkezési támogatásra, jö-
vedelemhatár nincs megszabva.

Azok számára, akik közüze-
mi díjtartozást halmoztak fel, 
adósságcsökkentési támogatást 
nyújthat az önkormányzat. Az a 
család vagy egyedül élő személy 
részesülhet ebben a támogatási 
formában, akinek közüzemi díj-
tartozása nem éri el az 50 000 
forintot, vagy közüzemi díjtar-
tozása miatt a szolgáltatást ki-
kapcsolták. Az is pályázhat erre 
a támogatásra, akinek a háztar-
tásában az 1 főre eső havi jöve-
delem nem haladja meg több 
személy együttélése esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 szá-
zalékát, és a háztartás tagjai 
egyikének sincs vagyona, egye-
dül élő esetén az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 200 százalékát, és 
vagyona nincs.

Ezt a támogatást is évente 
négyszer lehet odaítélni.

Szintén a nehéz helyzetbe 
került családokon segít a ka-
matmentes szociális kölcsön, 
amit pénzintézeti tartozás, re-
zsi hátralék, lakással, lakhatás-
sal kapcsolatos tartozások ren-
dezéséhez lehet felhasználni. A 
kamatmentes kölcsön abban az 
esetben nyújtható, ha a kérelme-
ző nem rendelkezik egynél több 
lakás tulajdonjogával, bérleti ha-
szonélvezeti jogával, vagy egyéb 
hasznosítható ingatlannal, vagy 
a kérelmező, illetve családja jö-
vedelmi viszonyait figyelembe 
véve a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 szá-
zalékát.

Dr. Chomiak Waldemar la-
punknak elmondta, a szentesiek 
a lakhatáshoz kapcsolódó rend-

szeres kiadásokra is kaphatnak 
támogatást, az önkormányzat 
ezek viseléséhez a települési tá-
mogatás keretében lakásfenn-
tartási támogatást nyújthat. Ez a 
csak rezsire fordítható támoga-
tás akkor adható, ha a háztartás-
ban élők egy főre jutó jövedelme 
nem haladja meg több személy 
esetén a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum kétszeresét, 
egyedül élő esetén a két és fél-
szeresét.

A szemétszállítás támogatását 
a hetven év felettiek kérvényez-
hetik, ennek összege évente tíz-
ezer forint lehet.

A szociális támogatásokról bő-
vebb információt a Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Szo-
ciális Irodáján kaphatnak hétfőn 
és csütörtökön 8-tól 12 óráig, és 
13-tól 16 óráig.

Senkit sem hagy magára Szentes

Rozgonyi Ádám

A 103-as szám díszítette 
Szentes legidősebb lakosá-
nak, Palotás Lászlónak a szü-
letésnapi tortáját a gondozási 
központ III. számú klubjában 
rendezett ünnepségen. Paulo-
vics Tamás verssel, Kiss Viktó-
ria énekes produkciókkal, a 
klubtagok énekes-verses ösz-
szeállítással kedveskedtek. A 

városvezetés nevében dr. De-
meter Attila alpolgármester 
köszöntötte az ünnepeltet.

Laci bácsi 1914. március 16-
án született a Románia és Uk-
rajna határán fekvő Márama-
rosszigeten. Gyermekkora első 
éveit itt töltötte, majd a román 
megszállás miatt Orosházá-
ra menekültek családjával. Ke-
reskedőnek tanult, és ebben a 
szakmában dolgozott néhány 
évig. A mezőgazdaság azonban 
jobban vonzotta, ezért beirat-
kozott egy felső mezőgazdasági 
iskolába. A háború közbeszólt, 
és behívták katonának, fog-
ságba esett, ahol nagyon ne-
héz éveket töltött. Hazatérése 
után tovább folytatta munká-
ját az állattenyésztésben, a tör-
zskönyvezett tenyészállatokkal 
foglalkozott. 1948-ban meg-
nősült, majd családjával Szen-
tesre költözött és a Pankotai Ál-
lami Gazdaságnál helyezkedett 

el. 1996-ban meghalt a felesé-
ge, ekkor iratkozott be az Idő-
sek Klubjába, azóta lelkes tagja 
a közösségnek. Három unokára 
és egy dédunokára lehet büsz-
ke. Szabadidejében gyakran he-
gedül és énekel, számítógépen 
e-mailben levelezik a rokonai-
val. Mint megannyi klubrendez-
vényen, a tiszteletére rendezett 
ünnepségen is megcsillogtatta 
hangszeres tudását és dalra is 
fakadt. – Ha az embernek vala-
mi gondja van, akkor kezdjen el 
énekelni – mondta lapunknak.

Az egészségére is odafigyel, 
minden nap tornázik. Reggel 
ötven láb- és törzsemelést vé-
gez, de este is erősít. A fiata-
loknak azt tanácsolja, hogy ne 
azt szeressék, ami nem árt, ha-
nem azt, ami használ. – Az a 
baj, hogy nincs jelen a köztu-
datban az egészséges életmód. 
Nem tudják, hogy kell egészsé-
gesen élni. Orvosi könyveket is 

olvasni kell, nem csak regénye-
ket. Az első dolog az egészség. 
Ha nincs, akkor hiába lehet va-
laki az Egyesült Államok elnö-
ke is, nem ér semmit – fogal-
mazott Laci bácsi. Tököli Ildikó 
klubvezető is megerősítette la-
punknak, hogy a szépkorú va-
lóban nem ismer tréfát, ha az 
egészségéről van szó. – Nagyon 
odafigyel az egészséges táplál-
kozásra. Mióta ismerem, 1995 
óta, a testkontroll szabályai sze-
rint étkezik. Ebből nem enged. 
– Rokonok és ismerősök szoktak 
jönni hozzá, hogy megtudják a 
hosszú élet titkát, de már az ala-
poknál megrekednek – mond-
ta Palotás József, az ünnepelt 
fia, aki édesapjához hasonlóan 
állattenyésztőként dolgozott. 
Hozzátette, az egészséges élet-
módot ő is helyesnek tartja, ha-
bár sokszor elfogy a kitartása, 
hiszen „a jó utat ismerni nem 
azonos a jó úton járással”. 

Tornázik és hegedül a 103 éves Laci bácsi



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. március 31.

Darók József

A siker receptjével tért haza 
külföldről Tonomárné Dancsó 
Erika, és tovább is adja tudá-
sát, tapasztalatait. Ő az első 
magyar mesterfodrász, aki 
egymás után kétszer is beju-
tott a világ egyik legrango-
sabb szépségipari versenyé-
nek elit 10-es kategóriájába. 
Közösséget is szeretne építe-
ni, Szeresd magad! címmel.

Vendégeiből meríti boldogsá-
gát, a naponta őt érő sok pozití-
vumból táplálkozik, állítja Tono-
márné Dancsó Erika. A szentesi 
mesterfodrász nem panaszkod-

hat szakmai sikereire sem: vég-
hezvitte azt, ami rajta kívül más 
hazai fodrász még nem, azaz két 
egymást követő évben is beju-
tott a HFC Trophy szépségipa-
ri verseny tíz legjobbja közé. A 
Haute Coiffure Francaise a fod-
rász szakma csúcsrendezvényé-
nek számít, amit a helyszín is iga-
zol: Párizsban a Louvre múzeum 
dísztermében rendezték meg. 
Erika az idén februárban szerzett 
élményeit nemrégen egy sajtó-
tájékoztató keretében is meg-
osztotta. Ez alkalommal mesél-
te, hogy több száz pályázó közül 
került be az elitbe, s kétezer fős 

közönség előtt mutathatta be 
tudását, a szakma legnagyobb 
művelőit figyelhette közelről 
egy nagyszabású hajshow kere-
tében.

Tapasztalatait szeretné to-
vábbadni mind több kollégájá-
nak, úgy is, mint ettől az évtől 
a HCF Hungary igazgatója. Sze-
retné meghonosítani itthon is 
a francia hajvágási trendeket. 
Továbbképzéseket tart, ezek-
ben közösen vesz részt a példa-
képének tartott francia Laetitia 
Guenaou-val. Vele egy Szente-
sen tanuló diáklány is találkoz-
hatott, a mesterfodrász ugyanis 
támogatja az utánpótlást is. La-
punknak Erika elmondta, az álta-
la alapított Atelier-díjat minden 
évben a legjobb fodrász tanuló 
diák nyerheti el, a tavalyi győz-
tes, a Zsoldos szakiskolából Kel-
ler Dóra lehetőséget kapott egy 
két hetes budapesti képzésen 
részt venni, Erika szervezésében, 
ahol tanulhatott az említett fran-
cia szakembertől.

Dancsó Erika nemcsak a szak-
mai tudásának terjesztését te-
kinti szívügyének, hanem azt is 
bejelentette: elindítja városunk-
ban a Szeresd magad!-közössé-

get. Az általa vezetett szalon lesz 
a helyszíne azoknak a találko-
zóknak, amelyeken a vendégek 
belső önfejlesztését is támogat-
ja. Az ötletet Spanyolországból 
hozta Erika, ahol futás közben 
egy hölgyre lett figyelmes, aki 
hangosan énekelve kocogott. 
Bevallása szerint ez a találko-
zás elgondolkodtatta, érdemes 
lenne egy közösséget teremte-
nie, ahol a külső szépítése, a bel-
ső építése és a mozgás, a spor-
tos életmód fontossága alkotta 
hármas egységbe foglalva igye-
keznének segíteni egymásnak, 
hogy jobban tudjuk magunkat 
szeretni. Bocskay Istvánnal kezd-
tek rajta ötletelni, akinek Siker-
képzés című programja adja a 
közösség alapját. A havi össze-
jövetelekre mindig hívnak előa-
dókat, s egyébként férfiakat is 
szívesen látnak a hamarosan a 
Kossuth utcára költöző, francia 
kávézóval bővített szalonban. 
Az első találkozás időpontja és 
témája is hozzáférhető már a kö-
zösség Facebook-csoportjában: 
április 10-én, hétfőn 17 órától 
Bocskay István osztja meg gon-
dolatait, Hová tettem az önbizal-
mam?címmel.

A szentesi Szent Anna Plébánia tisztelettel meghívja váro-
sunk minden érdeklődő lakóját az általa szervezett VÁROSI 
FÁKLYÁS KERESZTÚTRA, mely 2017. április 7-én pénteken este 
7 órakor indul a központi, katolikus Szent Anna Plébánia elől.

A keresztúton Szentes központi részén, a templomok, közintéz-
mények sorát felkeresve, azok bejárata előtt meg-megállva, Jézus 
Krisztus keresztútjának állomásait, az ott történteket elevenítjük fel 
rövid elbeszélésekkel, elmélkedésekkel, és imákkal, ily módon is ki-
fejezve tiszteletünket és hálánkat az értünk ártatlanul szenvedő Jé-
zus Krisztusnak.

Az esemény rendőri biztosítással történik, így járműforgalom 
nem akadályoz bennünket. Fáklyákat korlátozott számban biztosí-
tani tudunk, de tökéletes egy jól hordozható szélálló mécses, eset-
leg zseblámpa is. Ha tudsz és szeretsz énekelni, katolikus énekes-
könyved is hozdd magaddal ha van, de e nélkül is 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT !
Szent Anna Egyházközség Szentes, Erzsébet tér 2.

Kedves Vendégeink, Tisztelt Szülők! 
2017. március 16-tól lehetett igénybe venni a sportolói kísérő je-

gyet, a 20 alkalmas sportolói kísérő bérletet, illetve a 2 órás kísérő 
jegyet. 2017. március 28-tól a 2 órás kísérő jegy bérletes formáját is 
bevezettük. 

A kísérő jegyek tehát az alábbiak szerint válthatók: 
1./ Sportolói kísérő jegy: 250,- Ft/alkalom 
2./ 20 alkalmas sportolói kísérő bérlet: 2.500,- Ft (125,- Ft/alk.) 
A kísérőjegy/bérlet megváltásának feltétele, ha a gyermek legfel-

jebb 10 éves és igazolt sportolója valamely szerződött egyesület-
nek. A jegy/bérlet igénybevételével semmilyen szolgáltatás nem ve-
hető igénybe. Belépés: edzés előtt 15 perccel, Kilépés: edzés után 
25 percen belül. Benntartózkodási idő 15 és 25 perc, a belépőjegy 
2 belépést tartalmaz. Aki mégis használja az üdülőközpont szolgál-
tatását, annak ki kell egyenlíteni a szolgáltatás ellenértékét és ezen 
felül 5.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles. A belépőjegy/bérlet 
szeptember 1.- december 31. és január 1. - június 15. között vehe-
tő igénybe. 

3./ 2 órás kísérő jegy: 450,- Ft/alkalom 
4./ 20 alkalmas 2 órás kísérő bérlet: 4.500 Ft (225,- Ft/alk.) 
A kísérőjegy/bérlet megváltásának feltétele, ha a gyermek legfel-

jebb 10 éves és igazolt sportolója valamely szerződött egyesület-
nek. A jegy/bérlet igénybevételével semmilyen szolgáltatás nem 
vehető igénybe. A belépővel 2 órát tartózkodhat a fürdőben. Aki 
mégis használja az üdülőközpont 
szolgáltatását, azt a szolgáltatás 
igénybe vételének további lehe-
tőségéből kizárjuk. 

Szentes, 2017. március 28. 
Üdülőközpont vezetősége

Boldog embereket akar látni a mesterfodrász

Meghívó Sajtóközlemény



2017. március 31. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 7

Darók József

Amíg katedrálisaink vannak, 
addig reményünk is van – vont 
konklúziót tavaly nyári francia-
országi útjáról dr. Gruber László 
(képünkön). A plébános kated-
rálisokat érintő  zarándokla-
ta gondolatébresztőnek bizo-
nyult, s utazásának élményeit 
és üzenetét előadás keretében 
adta át.

A Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság szervezésében 
tartotta nagyon sok érdeklődőt 
vonzó előadását dr. Gruber László 
március 29-én az ifjúsági házban. 
Az út előzményeiről elmesélte, 
2013-ban Bélapátfalván esketett 
egy francia-magyar párt, s ők in-
vitálták Franciaországba. Tavaly 
nyáron nagy hezitálást követően 
szánta rá magát, hogy egymagá-
ban útra keljen vendéglátóihoz. 
Náluk csupán két éjszakát töltött 
2016 augusztusában, majd elin-
dult mintegy másfél hetes ván-
dorútjára, melyen tudatosan a 
franciaországi katedrálisokat ke-
reste fel. 

Ezen élményei alapján szüle-
tett az Építsünk katedrálist! című 
előadásának anyaga. Ebben ké-
pek és lenyűgöző videók segít-
ségével mutatta be, járta körül (a 
szó szoros értelmében) a gótikus 
építészet csúcsteljesítményeit. 
A közönség láthatta a strasbour-
gi katedrális monumentalitá-
sát, amit az atya is, mint mesél-

te, szinte gyermeki ujjongással 
üdvözölt, de a legpompásabb-
nak tartott amiens-i építményt is 
„elhozta” előadására. A chartes-i 
székesegyház részleteit is meg-
csodálhattuk általa, s a híres Not-
re Dame sem maradhatott ki.

A katedrális a vágyat testesítet-
te meg, hogy az ember Isten kö-
zelében lehessen. Ezt indokolja a 
székesegyházak keleti tájolása is, 
a felkelő nap irányába néző ka-
tedrálist átjárja a fény, mely a fel-
támadt Krisztus szimbóluma. S a 
katedrálisok keresztet formázó 
alaprajza is funkciót tölt be: az Is-
ten láthatja fentről a templomot.

Tornyai minden más épületnél 
magasabbra emelkednek, ural-
ják a várost. Természetesen a gi-
gantikusságukból adódik, hogy 
hosszadalmas és igen költséges 
is volt a létrehozásuk: a chartes-i 
katedrális például mai pénzben 
egymilliárd dollárból lehetne ki-
vitelezhető, mondta a plébános.

Előadásának címét azzal ma-
gyarázta, az foglalkoztatja, 60 év-
vel a Római Szerződés aláírása 
után hol tart ma ez a keresztény 
alapokra helyezett építkezés, és 
mi a katedrálisok mai szerepe, 
sorsa. Nos, a videók, amikből rész-
leteket villantott fel, nem éppen 
pozitív képet mutatnak: techni-
kai csodák, fényjátékok az épüle-

tek homlokzatán, techno diszkó a 
katedrálisban, s fájdalmas képso-
rok egy templom ledózerolásáról. 
László atya felhívta a figyelmet a 
józan realitásra: a francia lakosság 
37 százaléka ateista, és növekszik 
a muszlimok száma.

Nem egy új keresztes hábo-
rú hirdetéséről van szó, hanem 
többrétű építkezésről, fogalma-
zott dr. Gruber László, aki Sző-
regen és Újszentivánon is részt 
vett templomépítésben, illetve 
-felújításban. Fontos a közössé-
gi és lelki építkezés, szellemi-in-
tellektuális polgári építkezés, de 
a kereszténységet nem csak han-
goztató, de a szerint is élő po-
litikusokra, s a keleti kereszté-

nyekkel való szolidaritásra, az 
ökumenikus, közös tanúságtétel-
re is szükség van. Reményt a ka-
tedrálisokból és a gyerekekből 
meríthetünk, jegyezte meg dr. 
Gruber László.

A plébános megosztotta la-
punkkal: franciaországi körútja 
során semmit sem érzékelt a tár-
sadalmi feszültségekből, sőt, bőr-
színtől függetlenül inkább segí-
tőkészséget tapasztalt, ez persze 
nem azt jelenti, hogy nincs prob-
léma az országban. Annyira fel-
töltődött az útján, hogy akár újra 
elindulna, sőt ha tehetné, bu-
szokkal vitetné ki a szentesieket, 
részesüljenek minél többen az él-
ményből.

Katedrálisok és remények
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Szívügy Klub
Legközelebbi összejövetele 

április 5-én 17.00 órakor lesz az 
ifjúsági házban. Dr. Szerb János 
tart előadást Egészséges élet-
mód címmel. Előtte 16.00 órá-
tól a kirándulással kapcsolatos 
ügyek intézésére lesz lehetőség.

Tokácsli Galéria
Április 1-jén 15 órai kezdettel 

„Rejtelmek ha zengenek” cím-
mel Alkotó pedagógusok XX. 
képzőművészeti tárlata nyílik. 
Megnyitja Szirbik Imre polgár-
mester. A tárlat megtekinthető 
április 29-ig.

Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában április 6-án, csütörtö-
kön, 19-21 óráig a Korok és alko-
tások az irodalomban soron kö-
vetkező előadásában Friedrich 
Nietzsche Irodalom a filozófiá-
ban témakörben beszélgethet-
nek Poszler György előadóval.

Április 6-án, csütörtökön, 19 
órakor a Megyeháza Konferen-
cia és Kulturális Központ Dísz-

termében Berecz András ének- 
és mesemondó estje látható.

Koszta József Múzeum
Április 4-én, kedden, 17 óra-

kor Szenti Tibor író, etnográ-
fus előadását tekinthetik meg 
Pásztorélet Hódmezővásárhely 
nagyreliktumában címmel.

Szentesi Fotókör
Április 3-án, hétfőn,18 órakor 

nyílik a Galéria Kávéház és Étte-
remben Gálfalvy Hilda szentesi 

fotográfus kiállítása „Fák ahogy 
én látom” címmel. Megnyitja: 
Dömötör Mihály fotóművész.

Móricz Zsigmond Művelő-
dési Ház

A Szentesi Művelődési Köz-
pont Micimackó bérlet soro-
zatának következő előadásán 
április 4-én, kedden, 9 órakor Ri-
gócsőr király című mese látható 
a Nektár Színház előadásában.

Hangversenyközpont
A Zene-Világ-Zene program-

sorozat következő előadása áp-
rilis 7-én, 19 órakor lesz. Fellép a 
Molnár Dixieland Band.

P r o g r a m a j á n l ó

6-fajta 
csapolt sör

A programajánló támogatója a KÁVÉZÓ A BELVÁROSI FAVÁGÓKHOZ
A kávézó elkövetkező programjai: 04.01 - Tavaszindító bolondok napja Curtissel

04.15. - Zenevan együttes / 04.16. - Élőzenés est (Otrosinka Richárd,
Vincze Attila, Kerekes Róbert, Marton András) / 04.21. - CsótányDzsó

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

 

        Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott  
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 

országos programhoz csatlakozva 
 

Szentes Város Önkormányzata 
meghirdeti  

„A legszebb konyhakertek” 
programot 

 

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező 
kertművelő és közösség jelentkezését! 

 
Jelentkezési határidő:  

2017. május 20. 
 
 

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal  

Műszaki Irodáján (226-os szoba)  
Baloghné Berezvai Csilla főkertész 

 
Nevezési kategóriák: 

Balkon: Erkélyen kialakított Zártkert 1.  Zöldség 
Mini: 10 – 50 m2 Zártkert 2.  Gyümölcsös 
Normál: 50 m2 felett Zártkert 3.  Vegyes (zöldség és gyümölcs) 
Közösségi  Csoportok, szervezetek által megművelt kertek 

 
A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján 

 
 

Szirbik Imre 

polgármester 

szentesiélet
Fizessen elő!

Az éves előfizetés

csak 7800 Ft!

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

vagy a szentesielet@gmail.com címen.

Az „EGYÜTT A VÉRADÓKÉRT
SZENTESEN” ALAPÍTVÁNY

számlájára 2016-ben 208.184 Ft érkezett.
Az adózók által felajánlott SZJA 1 százalékából 

a sokszoros véradókat ismerték el.
Az Alapítvány a 18457445-1-06 adószámra

továbbra is várja a felajánlásokat.
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Palicska Irén

Gergő talán fél éves lehetett, 
amikor először nekem szegez-
ték a kérdést: Hogy álltok a böl-
csivel? Hogy állnánk, még csak 
fél éves a gyerek? Fel sem merült 
bennem, hogy ne töltsem ott-
hon mind a három évet. Ahogy 
észrevettem, elég megosztó ez 
a dolog. „Régi utas” anyukák (bo-
csánat a kifejezésért) abszolút 
a „Maradj otthon a gyerekkel, 
ameddig csak lehet” elvet vall-
ják. A friss mamik pedig – vér-
mérséklettől függően – szívesen 
választják a bölcsödét. 

Na, nézzük a véleményeket! 
Azt hiszem csak két anyuka ér-
velt az otthonmaradás mellett, 
ők természetesen kihasználták 
mind a három évet a két, illetve 
három gyermek mellett is. Nem 
mellesleg ők egyébként 50 év fe-
lettiek. Nem tudom, régen meny-
nyi volt GYES vagy GYED össze-
ge, mert bizony ez is igencsak 
befolyásolja, ki meddig marad 
otthon, illetve kénytelen vissza-
menni dolgozni. Ma ugyanis 2 
évig jár a GYED, ami a fizetés 
70%-a, de maximalizálták. Két 
év után azonban nagymérték-

ben lecsökken, 
30.000,- forint 
alá. Ez egy két-
keresős csa-
ládnál jelentős 
bevétel-kiesés, 
így (ha csak 
nem néznek 
újabb gyer-
mekáldás elé) 
anyának újra 
munkába kell 
állnia. Néha 
elém kerül 
egy-két kiírás 
a közösségi ol-
dalon, mely-
ben a három évig tartó gyed (te-
hát a magasabb összeg) mellett 
kardoskodnak a szülők. Személy 
szerint én a kétéves gyedet is lu-
xusnak tartom, hiszen fejlettebb 
nyugat-európai országokban is 
csak néhány hét, illetve hónap az 
ellátás. Ez az egyik indok tehát, 
amiért a mamik a bölcsit választ-
ják. Valakinek sok a két év a gye-
rekkel, bezárva érzi magát. Múlt-
kor a játszótéren hallottam az 
egyik anyukától, hogy alig vár-
ta, hogy visszamenjen dolgozni. 
Másnak maga az orvos ajánlotta, 
hogy ha nem akar magának egy 

jó kis idegösz-
szeroppanást 
otthon a két 
picivel, válasz-
sza a munkát! 
A bölcsődei el-
látásról egyéb-
ként csak jót 
hallottam, le-
gyen az álla-
mi vagy ma-
gán bölcsi. 
Szentesen is 
választhatunk 
m i n d k e t t ő -
ből. Sokat se-
gít a gyerekek 

szocializációjában, megindul a 
beszédfejlődése, sok minden-
nel megismerkedik, tanul. Per-
sze van hátulütője is a dolog-
nak, mint minden közösségben, 
gyakran lesz beteg a gyerek. Ez 
az óvodánál is ugyanúgy fenn-
áll. Épp unokatestvéremnél tör-
tént meg, hogy a kis Ádám olyan 
gyakran betegedett meg a böl-
csiben, hogy az orvos azt java-
solta anyának, ne dolgozzon to-
vább, menjen vissza GYES-re. 

És mi a helyzet nálunk? Ger-
gő egy éves kora után én is el-
gondolkoztam a bölcsin, az egy-

re szaporodó hisztik miatt. Nem 
mondom, hogy kezelhetetlen 
a gyerek, és én se állok még az 
idegösszeomlás szélén. Csak 
néha! Az én mosolygós, barát-
ságos, édi-bédi, tünci-bünci fi-
amról el se tudják képzelni, hogy 
hisztizik. Sajnos ide nem tudok 
videót feltölteni, de legyen elég 
annyi, hogy van bizonyítékom! 
Amikor először szembesítettem 
a férjemet a bölcsi-kérdéssel, ő 
is a szokásos, sztereotip választ 
adta: „Ezek visszahozhatatlan 
idők, használd ki!” Ahogy egyre 
többet van kettesben Gergővel, 
ő is megtapasztalja, hogy bizony 
nem mindig rózsaszín felhőbe 
burkolózó álom a gyerekneve-
lés, és a saját nyugalmunk és lel-
ki békénk megőrzése érdekében 
(is), jó választás lehet a bölcső-
de. Amikor nála is szakad a cér-
na, én is szembesítem kedvenc 
mondatával: „Ezek visszahozha-
tatlan idők!”

Ma reggel is megkérdeztem, 
mi legyen a bölcsivel, hiszen las-
san kifutunk az időből. Azt a vá-
laszt kaptam, hogy gondoljuk 
végig higgadtan, hideg fejjel, és 
még térjünk vissza rá!

Baba a fedélzeten

Bölcsi vagy nem bölcsi: az itt a kérdés

Darók József

Nyelvtudásuk bemutatá-
sa mellett a diákok egyéni ké-
pességei is szerepet kapnak a 
Deák Ferenc Általános Iskola 
két tanítási nyelvű tagozatá-
nak színielőadásain. Így volt 
ez a legutóbb bemutatott, 
Avatar és Magic Train Ride 
című produkcióikban is.

A látványos sci-fi híres és 
nagyszabású jelenetei eleve-
nedtek meg március 25-én a 
Móricz művelődési ház színpa-
dán, az Avatar kék figurái bonyo-
lódtak küzdelembe a szabadsá-

gukat, létüket veszélyeztető 
betolakodókkal, valamint az el-
sősök varázsvonata járta be a 
valódi és elképzelt világot – a 
nagyszámú közönség kivetítőre 
kiírt magyar szöveggel is követ-
hette a cselekményt.

Már nyolcadikosok azok a ta-
nulók, akik az intézményben 
2009-ben bevezetett angol-ma-
gyar két tanítási nyelvű osztály-
ba legelső évfolyamként beirat-
koztak. Az elsősök gyakorlatilag 
az első órán találkoznak az an-

gol nyelvvel, de az első két évfo-
lyamon még csak szóbeli előké-
szítés folyik, mesék, mondókák 
révén alapozhatják meg szókin-
csüket a gyerekek, magyarázta 
Veressné Lajkó Sarolta angolta-
nár, a képzés elindítója. Harma-
diktól előkerülnek a tankönyvek 
is, s alsó tagozaton a rajz, tech-
nika és környezetismeret tantár-
gyak egy részét is angolul tanul-
ják. Felső tagozaton a földrajz 
kerül be a környezet helyett, a 
technikát felváltja a számítás-
technika az idegen nyelvi kép-
zésben. Nyolcadikban az Euroe-
xam próbanyelvvizsgát követi az 
igazi nyelvvizsga, középfokon.

Az elsősöknek szóló játékos 
foglalkozásokból nőttek ki azok 
az előadások, melyeken  2013 
óta a Móricz művelődési Ház 
színpadán, közönség előtt mu-
tathatják meg tudásukat a gye-
rekek. A legutóbbi, immáron ha-
todik színpadi produkcióban, az 
Avatarban a 4-5-es és a 8-os di-
ákok szerepeltek. A végzősök 
a hódító kutatók bőrébe búj-

va egy bolygó kizsákmányolá-
sát tervezték, majd megtanul-
ják elfogadni a másik kultúrát, 
vagyis a történet komolyabb 
tartalmát is megismerhették 
szerepük során, míg a kisebbek  
életkori sajátosságaiknak meg-
felelően járultak hozzá a darab 
sikeréhez. Sőt, a pedagógus sze-
reti úgy kiosztani a szerepeket, 
hogy a gyerekek egyéb képes-
ségei is megnyilvánulhassanak: 
zenében, énekben, tornamutat-
ványokban. Elárulta, a tavaszi 
előadásokra már előző szeptem-
bertől elkezdik a közös munkát. 
Gyerekek, pedagógusok és szü-
lők is kiveszik a részüket az elő-
készületekből, a jelmezek, dísz-
letek például a technika órákon 
készülnek, Tornyi Molnár Edit ve-
zetésével.

Most először kollégája, Vajdá-
né Balogh Ida egy egész ének-
karral egészítette ki az előadást, 
az elsősök műsorát Móriczné Bi-
hari Krisztinával tanították be, 
s óvodások is felléptek angol 
nyelvű műsorral.

Angolul játszották el az Avatart
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EREDETI német, elegáns öltö-
nyök, zakók, ruhaneműk 20% ked-
vezménnyel kaphatók. Horváth M. u. 
13/a.

GYERMEKKERÉKPÁR eladó, 
legkisebb 12”-es méretű újszerű álla-
potban. Telefon:30/299-0214 

RÉGI rossz hűtőjét, tévéjét, elekt-
romos dolgait ingyen elviszem, ha 
önnél már csak útban van. Telefon: 
30/913-5560

MESZELÉST, kerti munkát, ásást 
vállalok. Telefon: 30/530-8062

ZEPTER edénycsomag bontat-
lan csomagolásban eladó. Telefon: 
30/454-8135

3X1 méteres futó szőnyeg, króm 
cipőtartó+fogas, 30 literes villany víz-
melegítő kifejezetten kis helyigényű 
eladó. Telefon: 30/263-1625

KÉRJÜK adója 1%-ával támogassa 
a Szentesi Vendégszeretet Egyesület 
tevékenységét. Adószám: 19561479-
1-06

SZENTESEN Kertvárosban 150 
m2-es, kétszintes felújított, hőszigetelt 
családi ház kerttel, nagy garázzsal el-
adó. Telefon: 70/228-9913

SZENTESEN Vörösmarty utcában 
házrész telekáron eladó. Ár: 3 M Ft. 
Telefon: 30/544-5777, 30/913-5560, 
30/481-0355

FEJLESZTŐ pedagógiai munkát 
vállalok óvodásoknak, illetve alsó ta-
gozatos iskolásoknak. ( írás, olvasás, 
matematika) Telefon: 30/667-7741

A Mátra legszebb részén Mátra-
szentlászlóban panorámás családi 
üdülő eladó. Telefon: 20/354-6787

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

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

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

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

KÉRJÜK támogassa adójának 
1százalékával az: ORVOSOK a RÁK-
BETEGEKÉRT – SZENTES ALAPÍT-
VÁNYT. Adószám: 18468421-1-06

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

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

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

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

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

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

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

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

EXTRA minőségű, eredeti német 
férfi ruhanemű: öltönyök, nadrágok, 
zakók eladók. Horváth M. u. 13.

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

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

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

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

GONDOZÓNŐ nagy gyakorlattal 
mindenben segít Tel.: 30/259-1931 

SZENTESEN az Új utcában 1. 
emeleti 52 m2-es, másfél szobás lakás 
8nm önálló pincerésszel 8,9M Ft-ért 
eladó. Tel.: 20/414-0506

BONTATLAN chi gép eladó. Ár: 
15.000 Ft. Akár ajándéknak is. Tel.: 
30/263-1625

ÜZLETHELYISÉG forgalmas he-
lyen (Ady E. u.) kiadó. 1 nagy, vagy 2 
kisebb. Tel.: 30/516-1885

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

A globális környezetvédelmi érdekek mentén a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal is energiatakarékos megoldásokat keres és 
alkalmaz épületein, amellyel csökkenti a fosszilis energiafelhaszná-
lást és a fenntartási költségeket. 

A Kormányhivatal ezt a stratégiai célkitűzést szem előtt tartva 
nyújtott be pályázatot a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épü-
letenergetikai fejlesztései” című pályázati felhívásra, melyen sikere-
sen szerepelt. 

 A Csongrád Megyei Kormányhivatal „KEHOP-5.2.2-16-2016- 
00007 – Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései a 
Csongrád Megyei Kormányhivatalnál” elnevezésű nyertes pályá-
zata révén 8 épület energetikai korszerűsítése kezdődhetett meg 
2016 szeptemberében.  A Kisteleken, Szentesen, Csongrádon, 
Hódmezővásárhelyen és Szegeden elindult beruházások kivitele-
zése - egy épület kivételével - a végéhez ért. 

A program azonban további ingatlanok bevonásával folytatódik, 
így a pályázati támogatásnak köszönhetően a Kormányhivatal ál-
tal üzemeltetett további épületekben várható energia- és költség-
megtakarítás.  

Szentesen két, kormányhivatali működést szolgáló ingatlant érin-
tett a projekt. 

A Szentesi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztályának 
helyet biztosító épületében - a he-
lyi védettségre figyelemmel az eredeti osz-
tással megegyező módon – az utcai homlokzaton 
nyílászárók cseréje valósult meg fokozottan hőszigetelt fa nyílás-
zárókra. 

Az udvari homlokzati nyílászárókat fokozottan hőszigetelt 
műanyag nyílászárókra cserélték. Sor került az épület udvari és 
telekhatáron lévő homlokzati falak utólagos hőszigetelésére, az 
épület udvari és telekhatáron lévő lábazati falak utólagos hőszi-
getelésére, az utcai homlokzati oldal külső fal belső oldali hőszi-
getelésére, padlásfödém utólagos hőszigetelésére.  Megtörtént a 
nyílászárókhoz és a tetőszerkezethez kapcsolódó bádogos szerke-
zetek cseréje, a fűtési, hűtési rendszer korszerűsítése, LED fény-
forrással szerelt lámpatestek felszerelése. A projektnek köszönhe-
tően 16,0 kWp-os hálózatra visszatápláló napelemes energiaellátó 
rendszer kiépítésére került sor. 

A Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 
épülete tekintetében sor kerülhetett a nyílászárók cseréjére az ut-
cai homlokzaton az eredeti osztással megegyező fokozottan hőszi-
getelt fa, az udvari homlokzaton PVC nyílászárókra. Megtörtént a 
belső udvarra néző homlokzati fal, az oldalsó homlokzati fal, továb-
bá a lábazati fal utólagos hőszigetelése, a padlásfödém és pin-
cefödém utólagos hőszigetelése, kondenzációs gáz kazán beépí-
tése, szabályozószivattyú beépítése, rendszerszabályozó elemek 
beépítése, radiátorok termosztatikus fejjel való ellátása, energia-
takarékos fénycsövek és kompaktfénycsövek felszerelése. A pince 
helyiségeiben hővisszanyerős szellőzési rendszer kialakítására ke-
rült sor.  A pályázati forrásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt to-
vábbá 5,0 kWp-os hálózatra visszatápláló napelemes energiaellá-
tó rendszer kiépítésére. 

A beruházás megvalósulásától a két épület energiatakarékossá-
gának és megújuló forrásból származó energiafelhasználásának fo-
kozását, a fenntartási költségek csökkenését várja a Kormányhiva-
tal. (X)

Energetikai korszerűsítés Szentesen
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Sebők Tamás

Az elmúlt hetekben a köz-
média egyik felkapott témája 
lett az X-Faktor tehetségkuta-
tó műsora, melynek 2017-
es válogatóját Szentesen is 
megrendezték. Az egyik ven-
déglátó egységben létreho-
zott színpadon mutathatták 
meg tehetségüket a vállalko-
zó szellemű szentesiek, akadt 
azonban olyan helybéli is, aki 
többszöri megkeresés után 
sem adta be derekát.

Az egyik legnagyobb keres-
kedelmi csatorna ismert tehet-
ségkutatója immáron a hetedik 
évadának válogatójával járja az 
országot. Az állomások között 
városunk is szerepelt, és az el-
múlt pénteken le is zajlott a he-
lyi válogató, melyet a műsortól 
érkező munkatársak koordinál-
tak, ezek mellett pedig rögzítet-
ték a produkciókat. A válogató 
színpadán több jelentkező mu-
tatta meg tudását. Konkoly Dá-
vid, a műsor castingszerkesztője 
lapunknak elmondta, a 2016-os 
évadhoz hasonlóan, idén is el-
utaznak a vidéki válogatókra a 
castingszerkesztők, hogy úgy-
mond hazai környezetben mu-
tathassák meg magukat a je-

lentkezők, ezzel is enyhítve a 
lámpalázat. – Mi nem formá-
lunk véleményt a produkciók-
ról, csak felvételeket készítünk, 
amit a hét elején fogunk visz-
szanézni Budapesten, és ezek 
után értesítjük azokat a ver-
senyzőket, akiket szeretnénk a 
fővárosban is meghallgatni – 
mondta a műsor munkatársa, 
aki arra is kitért, hogy bár eze-
ken a vidéki rendezvényeken vi-
szonylag kisszámú jelentkező 
van, azért tavaly is volt, aki dön-
tőig menetelt egy ilyen váloga-
tó után, amiért megéri ezt az 
egészet csinálni. 

Az elmúlt hetekben nagy 
port kavart Alapi István, az Edda 
Művek gitárosának közössé-
gi portálon megjelent posztja, 
melyről szintén megkérdeztük 
a médium munkatársait. – Nyil-
ván nálunk is dolgoznak fiata-
lok. Az hogy nem ismernek fel 
egy neves zenészt, az bárkivel 
előfordul, hiszen nem ismerhet-
nek mindenkit. Azt gondoljuk, 
hogy a munkatársunk termé-
szetesen viselkedett, és senkit 
nem szerettünk volna megbán-
tani, egyszerűen a munkánkat 
végeztük... Elnézést kértünk Ist-
vántól, aki ezt el is fogadta, sok 
sikert kívánt a műsorhoz.

Városunkból Kertész Ákost, ze-
neművészt, zenetanárt, hang-
versenyközpont-vezetőt is felke-
reste a műsor egyik munkatársa. 
Korábban olyan neves zenészek 
osztották meg a színpadot vele, 
mint Al di Meola, vagy Mike Stern. 
A zeneművészt lapunk is meg-
kérdezte tapasztalatairól. – Ne-
héz erről úgy beszélni, hogy ne 
sérts meg vele senkit, de meg-
próbálom kulturált keretek kö-
zött összefoglalni a vélemé-
nyem. Természetes, hogy nem 
ismernek fel egy zenészt, még-
is úgy gondolom, ha valakit fel-
keresek egy ilyen ügyben, előtte 
tájékozódom, ha nem is vagyok 
biztos a dolgomban. Úgy vé-
lem, hogy nem azzal van az el-
sődleges probléma, hogy olyan 
embereket kerestek meg, akik-
nek gyermekkoruk óta a zene 
az életük, ezt tanulták, ez ha-
tározza meg az életüket – gon-
dolhatunk itt Berki Tamásra, Ala-
pi Istvánra, és rám is – hiszen 
ez előfordul. Engem az bosz-
szantott fel, hogy figyelmen kí-
vül hagyták a válaszaim és aka-
ratosabban nyomultak. Amikor 
megkeresett a televízió munka-
társa, kedves hangnemben ad-
tam tudtára, hogy nem kívánok 
részt venni a műsorban, és leír-

tam a titulusaimat az elköszönés 
után. Nem sokkal később jött 
a válasz, hogy „úúú, de jó, hogy 
ilyen profi vagyok”, mikor tud-
nék bemenni meghallgatásra. 
Ezek után egy oldalas összetett 
mondat következett tőlem, mi-
után végül elnézést kértek. Úgy 
érzem, hogy nem elnézést kell 
kérni, hanem egy kicsit körülte-
kintőbben utánajárni, hogy kit is 
keresünk meg, illetve elfogadni 
a válaszukat.

Nem mindenkit csábít az X-Faktor színpada

300 liter gázolajat lopott el isme-
retlen elkövető Nagytőkén. A tet-
tes az egyik mezőgazdasági tár-
saság telephelyére hatolt be, és 
onnan lopta el az üzemanyagot. 
Szintén ismeretlen tettes ellen nyo-
moz a Szentesi Rendőrkapitányság 
egy másik ügyben. Az elkövető egy, 
a Mátyás király utcán parkoló sze-
mélygépkocsi karosszériáját karcol-
ta meg. 

Két személy ellen is ittas veze-
tés miatt indult eljárás. Egyikük sze-
mélygépkocsit vezetett, a másik 
pedig segédmotoros kerékpárral 
közlekedett. 

Kerékpártolvajt fogtak a szente-
si rendőrök, aki még januárban tu-

lajdonított el egy kerékpárt a Kos-
suth térről. 

Pénzt szeretett volna felven-
ni egy szentesi illető az egyik he-
lyi bankjegykiadó automatánál. A 
tranzakciót el is indította, az ATM ki-
adta a kért százezer forintot, ám va-
lamilyen oknál fogva – vagy figyel-
metlenség miatt – a pénzt az illető 
nem vette ki a gépből, hanem ottfe-
lejtette. A bankjegykiadó-nyílásban 
hagyott pénzt ismeretlen eltulajdo-
nította, és nem szolgáltatta vissza, 
ami bűncselekménynek számít. Az 
ott készült felvételek elemzése je-
lenleg is folyamatban van. 

Továbbra is keresik a rendőrök a 
képen látható férfi, aki. egy szente-

si nő táskáját tulajdonította 
el 2016. november 5-én va-
lamivel 1 óra után egy he-
lyi szórakozóhelyről, ami 
után a sértett bankkártyájá-
val egy bankjegykiadó auto-
matából készpénzt próbált 
meg felvenni. A rendőrség 
kéri, hogy aki a képeken lát-
ható férfit felismeri, vagy 
tartózkodási helyével kap-
csolatban információval 

rendelkezik, jelentkezzen a Szentesi 
Rendőrkapitányságon (6600 Szen-
tes, Kossuth L. utca 43.). Telefonon 
is tehető bejelentés a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság Te-
vékenység-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 segélyhí-
vó telefonszámok valamelyikén.

Több bűncselekmény miatt kö-
rözött, letöltendő szabadságvesz-
tésre ítélt szentesi férfit fogtak el a 
rendőrök nyomozók március 21-én, 
10 óra körül Szegeden, aki bünteté-
se letöltését nem kezdte meg, ezért 
a bíróság elfogását rendelte el. A 
férfit a rendőrök előállították, majd 
őrizetbe vették.

Százezret talált az automatában

Heti menü:
április 3-7.

Hétfő
A menü: Lebbencsleves,
Rántott szelet, tökfőzelék
B menü:  Sajtos fokhagymakrém leves,
Csirkefalatok tejszínes gombamártásban, 
petrezselymes rizs
Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta
Kedd
A menü: Grízgaluska leves,
Tüzes sertésfalatok, sült burgonya
B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Zöldséges-csirkés lasagne
Napi desszert: Reiskoch gyümölcsöntettel
Szerda
A menü: Lestyános csorba,
Chilis bab
B menü: Frankfurti leves,

Rántott csirkecomb filé, 
meggyszósz
Napi desszert: Mokka szelet

Csütörtök
A menü: Magyaros gombaleves,

Tavaszi töltött karaj, zöldbabfőzelék
B menü: Csirkebecsinált leves,
Csirkemell steak, zöldséges rizs
Napi desszert: Gyümölcs rizs
Péntek
A menü: Paradicsomleves,
Mustáros flekken, sült burgonya
B menü: Zöldborsóleves,
Hortobágyi húsos palacsinta, burgonyapüré
Napi desszert:  Rakott túrós palacsinta

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu
info@galeriakavehaz.hu
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Már a hatvanas évek közepe óta működik Magyarország 
egyik legnépszerűbb jazzegyütteseként a Molnár Dixieland 
Band. A számtalan díjat bezsebelt világhírű együttes április 
7-én a Hangversenyközpontban is megmutatja muzikalitását a 
szentesi közönségnek. 

A kezdetben Szeged Oldtimers néven járták az országot, de ha-
marosan külföldi hírnévre is szert tettek, Európa országaiba, de a 
tengeren túlra is eljutottak. Mindezek során olyan világhírű zené-
szekkel osztották meg a színpadot, mint az osztrák Fatty George, 
Eddy Davis, Tony Scott, az amerikai Joe Muranyi, John Mortimer, az 
angol Ian Wheeler, a francia Marcel Zanini, vagy a dán Theis Jensen. 

A számos kiadvánnyal rendelkező népszerű együttes április 7-én 
pénteken ad koncertet a Zene-Világ-Zene koncertsorozat keretein 
belül a Hangversenyközpontban. Az előadás 19 órai kezdettel indul.

Szentesen már hazajáró ven-
dégként tekintünk a Rockin Rock- 
Cats zenekarra, hiszen számta-
lan bulit adott már a Kurca part-
ján az ország egyik legnevesebb 
rockabilly csapata. Március 25-
én a Kávézó, a Belvárosi Favá-
gókhoz tetőterét rengette meg 
a hírhedt négyes.

A lassan negyed évszázados 
csapat a ma is létező magyar-
országi rockabilly bandák közül 
elsőként alakult, az 50-es évek 
zenéjének hazai úttörői. Kon-
certjeik a legtöbb esetben fel-
fokozott hangulatúak, szinte 

azonnal táncra perdítik közön-
ségüket. Nem volt ez másképp a 
szombati koncerten sem, ahol is-
mét szép számú közönség gyűlt 
össze a Favágóban. Repertoárjuk 
alapját eddig megjelent 7 kiad-
ványukból állították össze, mely 
láthatóan elnyerte a szentesiek 
szimpátiáját, akadt aki be is állt 
a zenekar mellé egy rövid „léggi-
tár jam”-re. 

A Kávézó, a Belvárosi Favágók-
hoz április 1-én nagyszabású bo-
londok napi szabadtéri rendez-
vénnyel készül vendégeinek. Az 
este sztárvendége Curtis lesz.

Neves dixie csapat érkezik

Palicska Irén

Három sportágban is váloga-
tott szintig jutott. A több mint 
húsz, élsportban eltöltött év 
alatt a legfontosabb, amit meg-
tanult, hogy a megfelelő kitar-
tással a legtöbb célunkat igen-
is elérhetjük. A közelmúltban 
a Hölgyek ünnepének előadói 
között volt Béres Alexandra, 
akivel egészségről, sportról, 
nőiségről és pályájának alaku-
lásáról beszélgettünk. 

– Hogyan indult a pályád, és 
hogy látod az elmúlt húsz évedet?

– Az elmúlt húsz évem azért 
nagyon érdekes, mert akkor 
kezdtem el a fitnesszel foglal-
kozni. Egy plakát-hirdetésre vá-
laszoltam, és az első magyar fit-
nesz-versenyre jelentkeztem. 
Akkor még nem tudtuk, hogy 
mivé alakul ez a sportág, hogy 
egy egész életmódot hoz magá-
val. Egyszerűen élsportolóként 
belementem egy újabb kihívás-
ba, amit nagyon megszerettem, 
mert többről szólt, mint színpa-
di teljesítmény. Szólt táplálkozás-
ról, mögöttes tartalomról. Ezek 
után nagyon sokan megkerestek, 
hogy miként fogyjanak le, ho-
gyan alakítsák át az alakjukat. Ez-
által bekerültem egy teljesen más 
típusú életformába. 

– Mennyiben változott a nők 
igénye, a mozgáshoz való viszo-
nyuk ez alatt az idő alatt? 

– Azt látom, hogy az utóbbi 
húsz évben nagyon sokat válto-
zott a magyar nők igénye. Koráb-
ban a kerekded, illetve a nagyon 
vékony formákat keresték, most 
pedig inkább a természetes a 
trendi, és sokkal inkább szeret-
nek ön-azonosak lenni a nők. 
Olyanok, akik senki számára nem 

túlzóak, hanem egyensúlyban 
lévő, csinos hölgyek. Általában 
nőkkel dolgozom, azért nem em-
lítettem a férfiakat. A magyar nők 
67százaléka túlsúlyos, ami úgy 
gondolom, hogy nagyon magas 
arány. Sokan foglalkoznak ezzel 
a problémával, de csak addig jut-
nak el, hogy tenni kellene vala-
mit. Belemennek gyors fogyókú-
rákba, de ez hosszú távon nem 
segít. Kevesen vannak azok, akik 
valóban tesznek is. Hogy teszünk 
érte, hogy rendszeressé, szoká-
sunkká válik a testmozgás, és az 
odafigyelés, onnan tudunk elérni 
valamit. Ehhez viszont konkrétan 
meg kell határoznunk, hogy mi-
kor legyen a pontos ideje a test-
mozgásainknak, milyen formá-
ját válasszuk, hogyan tudunk erre 
szabadidőt teremteni, mert kü-
lönben nőként mindig elúszunk 
valamivel. Mindig van valami 
fontosabb dolog, amit gyorsan 
megcsinálunk, ha véletlenül fel-
szabadul egy óránk. Ha az egész 
családunk tudja, hogy ez szá-

munkra fontos, és nemcsak ello-
pott idő, amit megengednek ne-
künk, hanem ezt a családunkért, 
önmagunkért, a hosszú boldog-
ságunkért tesszük. Lehet, hogy 
az elején harc, de utána mindenki 
megszokja, könnyebben működ-
nek a dolgok, és büszkék lesznek 
ránk, leginkább önmagunk. 

– Melyik korosztály figyel oda 
magára jobban, kik keresnek fel, és 
kérik a segítségedet? 

– Nagyon sok huszonéves jár 
hozzám, ez most divat náluk. Azt 
látom, hogy egyre többen posz-
tolnak az edzőteremből, ez hoz-
zátartozik a trendi életükhöz. Ezt 
még azonban nem érzem annyi-
ra valósnak, mint a harmincasok, 
negyvenesek szokásait. Ami na-
gyon érdekes, hogy 12 éve dol-
gozom szeniorokkal. 50 év fölött 
határoztuk meg ezt a korosz-
tályt, de 85 éves néni és bácsi is 
jár hozzám, akik szívesen sportol-
nak. Ehhez mindig tartják magu-
kat. Nagyon kedvesek, mert még 
szólnak is, ha véletlenül nem jön-
nek. Nem csak az a fontos szá-
mukra, hogy leadják azt a néhány 
kilót, ami a középkorúaknál jel-
lemző, hanem hogy jobb legyen 
az egészségük, az egyensúly-
rendszerük, stabilabbak legye-

nek, a csontritkulásuk ellen küz-
denek. Tehát bármikor el lehet 
kezdeni. 

– Mégis, miért olyan nehéz el-
kezdeni? 

– Azért, mert tennünk kell 
érte, miközben lehet, hogy fá-
radtak, kimerültek vagyunk. De 
ha megtaláljuk a motivációt, és 
legalább egyszer megpróbáljuk, 
rájövünk, hogy ugyan nehéz el-
indulni, de amikor visszatérünk, 
több energiánk lesz. Válasszunk 
olyan mozgásformát, ami szá-
munkra nem annyira nehéz. Sok-
szor a testnevelő tanárok rontják 
el a Cooper-futással, és elveszik a 
futás iránti kedvünket. Ezt bátran 
mondhatom, mert én is testneve-
lő tanár vagyok. Ne arra gondol-
junk, hogy gyorsan kell rohanni, 
elegendő egy séta is. Csak men-
jen végig az a 20-30 perc. Más 
sportot is választhatunk. Mindig 
jót fog tenni a mozgás, és jobb 
lesz a közérzetünk, a kedvünk, az 
önértékelésünk, odafigyelünk a 
táplálkozásra és utána ezt is su-
gározzuk. Olyan sok hozománya 
van a sportnak, de a legnagyobb 
mégis a stressz-kezelés. Ugyanis 
természetes módon, fizikai aktivi-
tással oltjuk ki a stresszt, és ez na-
gyon sokat tesz az életünkhöz. Ez 
teljesen természetes, bárki meg-
teheti, hogy mozog 20-30 percet, 
és rögtön pozitív gondolatokkal 
fog visszatérni.

Húsz éve a fitnesz élvonalában

Hazajárnak Szentesre
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Péntek (március 31.)
14:00 Hupikék törpikék – Az elve-
szett falu
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Élet
20:30 3D Páncélba zárt szellem
Szombat (április 1.)
12:00 3D Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu
14:00 3D Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 3D Páncélba zárt szellem
Vasárnap (április 2.)
12:00 Hupikék törpikék – Az elve-
szett falu
14:00 3D Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Élet
20:30 3D Páncélba zárt szellem
Hétfő (április 3.)
14:00 3D Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg

18:15 Kincsem
20:30 3D Páncélba zárt szellem
Kedd (április 4.)
14:00 3D Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Élet
20:30 Páncélba zárt szellem
Szerda (április 5.)
14:00 3D Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 3D Páncélba zárt szellem
Csütörtök (április 6.)
14:30 3D Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu
16:15 Power Rangers
18:30 Vén rókák
20:30 3D Páncélba zárt szellem
Péntek (április 7.)
14:30 3D Hupikék törpikék – Az el-
veszett falu
16:15 Power Rangers
18:30 Vén rókák
20:30 3D Páncélba zárt szellem

Moziműsor
Április 3-9.

Hétfő – Paradicsomleves
A menü: Dónáti pulykatokány, 
galuska
B menü: Rakott karfiol
C menü: Tanyasi töltött 
sertésborda, rizs köret
Kedd – Zöldséges 
húsgombóc leves
A menü: Száraz babfőzelék, 
sültkolbász
B menü: Mézes-chilis csirke 
szárny és comb, rizs köret, 
savanyúság
C menü: Cigánypecsenye, 
burgonya köret, savanyúság
Szerda – Tarhonyaleves
A menü: Sertésrizottó, 
savanyúság
B menü: Csirkemáj jóasszony-
módra, burgonya köret
C menü: Kassai töltött 
sertésborda, vegyes köret, 
savanyúság
CSütörtöK – Fokhagyma 
krémleves

A menü: Fűszeres-sajtos 
töltött sertésborda, burgonya 
köret, savanyúság
B menü: Milánói sertésborda, 
reszelt sajt
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
PénteK – Korhelyleves
A menü: Morzsás tészta
B menü: Hortobágyi húsos 
palacsinta
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Almaleves
Sertésszelet parasztosan, 
rizs köret, savanyúság
VaSárnaP – Húsleves, 
Aszalt szilvás csirkemell, 
héjas burgonya

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

Halupa Eszter

Fészek asztaldekoráció
Egy tányérra tegyünk valamilyen apró vi-

rágú növényt ’’ágynak”, erre helyezzünk egy 
kis fonott kosarat, amit béleljünk ki műszal-
mával. Erre aztán jöhetnek a festett tojások. 
Kedves dísze az ünnepi asztalnak. 

Nyuszis asztalkendő festett tojással
Terítsünk ki egy asztalkendőt. Két szem-

ben lévő sarkát tűrjük be, majd hajtsuk az 
egészet ketté. Helyezzünk el a közepén egy 
tojást, majd egy gombostűvel fogjuk össze 
az anyagot a tojás körül. A tojás körül így két 
nyuszifülre emlékeztető kendővég lesz. Ha 
van kedvünk, mindegyik tányérban helyez-
zünk el egy-egy ilyen kedves díszt. 

 
Tojásos gyertyák
A tojás formájú gyertyák tökéletesek hús-

véti dekorációnak. Egyrészt lángjukkal han-
gulatosabbá teszik az ünnepi étkezést, más-
részt formailag illeszkednek a Húsvéthoz.

Húsvéti trend Tr e n d i
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Tepsis burgonya
Hozzávalók egy személyre: 1 nagy fej vöröshagyma, szalonna, 

3 nagyobb burgonya, kisebb vékonyabb oldalas darabok, 10 dkg 
házi kolbász, savanyú káposzta.

Elkészítés: A hagymát karikára vágjuk, és a tepsi alján sorban le-
rakjuk. Tetejére szalonna szeleteket rakunk, és a karikára vágott 
burgonya 2/3-át, sózzuk, borsozzuk, ezután rátesszük az oldalast 
és a felkarikázott házikolbászt. Még egy sor karikára vágott burgo-
nya, és erre jön ismét egy sor füstölt szalonna. Sütőbe tesszük, és 
szép pirosra sütjük, savanyú káposztával tálaljuk.

Jó étvágyat kíván Kati néni. 

Szentes családi ízei

Született

Gyári Gabriellának és Kövér 

Lászlónak Lilienn Noémi (képün-
kön), Borsos Dánielnek és Petes 

Zsuzsannának (Szentes, Huszár 

u. 24.) Olívia, Ormos Csanádnak 

és Gonda Dianának (Csongrád, 

Iskola u. 3.) Blanka, Faragó At-

tilának és Jurena Henriettnek 

(Csongrád, Orgona u.14.) Gréta 

nevű gyermeke.

Elhunyt

Kolompár Zoltánné (Szentes, 

Köztársaság u. 13. 7/21.), Dr. Sza-

bó Andrásné (Csongrádi út. 18.), 

Busi Kálmánné (Dobó u.2.), Sza-

bó Katalin (Csongrád, Wesselé-

nyi u. 1.)

Családi 
események

Burgonya 100-160 Ft/kg, répa 100-200 
Ft/kg, gyökér 250-680 Ft/kg, zeller 200 
Ft/db, petrezselyem 100 Ft/cs, hegyes 
erős paprika 120-150 Ft/db, fehér pap-
rika 1000-1300 Ft/kg, paradicsom 650-
850 Ft/kg, póré hagyma 100-180 Ft/db, 
zöldhagyma 150 Ft/cs, vöröshagyma 
150-200 Ft/kg, fokhagyma 1800-2500 
Ft/kg tojás 30-35 Ft/db, kígyóuborka 
650 Ft/kg, saláta 250 Ft/db, kelkáposzta 
650 Ft/kg, fehérkáposzta 150-180 Ft/kg, 
jégcsapretek 100 Ft/db, fekete retek 
250 Ft/kg, sörretek 300 Ft/cs, piros re-
tek 180-200 Ft/cs, lilahagyma 350 Ft/kg, 
cékla 250 Ft/kg, gomba 500 Ft/kg, alma 
200-250 Ft/kg, körte 650 Ft/kg, manda-
rin 400 Ft/kg, narancs 300 Ft/kg, banán 
480-500 Ft/kg, csíramálé 220 Ft/kg, cit-
rom 570-600 Ft/kg, karfiol 380-450 Ft/
kg, dióbél 2600 Ft/kg, mák 1800 Ft/kg, 
méz 1500-2500 Ft/kg, medvehagyma 
200 Ft/cs, dughagyma 650-780 Ft/kg.

PIAC

KOS
Nagyon sok örömöd lesz a héten. Megtapasztalhatod, hogy mennyien sze-
retnek. A hét közepét egy váratlanul kibontakozó flört teszi izgalmassá.
BIKA
A bolygók azt jelzik, hogy valaki titokban szerelmes beléd, vagy épp ne-
ked vannak megvallatlan érzéseid. A következő napokban kibontakozhat 
ez a románc.
IKREK
A héten minden egy kicsit kiszámíthatatlan lesz. A körülmények kevés időt 
engednek a morfondírozásra, dönts legjobb belátásod szerint!
RÁK
Szerdáig úgy érezheted, mintha ólomcsizmákat viselnél: nem haladsz előre 
semmilyen tennivalóddal, de ne csüggedj, a hét végére minden jóra fordul.
OROSZLÁN
Örömteljes időszak következik az életedben. Ha egyedülálló vagy, akkor 
most nagy esélye van, hogy rád talál a szerelem! Ha párkapcsolatban élsz, 
és gyermekvállalást tervezel, akkor valóra válhat az álmod!

SZŰZ
A munka frontján minden kiszámíthatóan és olajozottan halad, nem úgy a ma-
gánéletében: a hét első felét a pénz és féltékenységi viták teszi feszültté.
MÉRLEG
A csillagok a szerelmi életed varázsolják csodálatossá, ha egyedülálló vagy, 
most minden esély megvan rá, hogy társra találj.
SKORPIÓ
Anyagi helyzeteden egy új munka, vagy előnyös megállapodás lendíthet na-
gyot, ám ha nem akarsz irigykedő megjegyzéseket, ezt még ne verd nagy-
dobra!
NYILAS
Szívesen barátkozol ezen a héten, és még azokkal is jól kijössz, akiket egyéb-
ként nem szívlelsz.
BAK
Ne dőlj be a pletykáknak, inkább várd meg a következő hetet, és ha a körül-
mények nem diktálnak mást, sokkal világosabb kép bontakozhat ki előtted.
VÍZÖNTŐ
Egy kisebb munkahelyi kudarccal kezdődhet ez az időszak, előtérbe kerülhet 
egy korábbi problémás ügyed. A folytatás már jobb lesz!
HALAK
Mivel eléggé hektikus energiák uralkodnak, te sem tudsz eléggé koncentrálni. 
Azért kisebb eredményeket el tudsz érni. Ez is valami!

Március 31-április 6.

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: április 3-10. Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 
5.)  mindennap, hétvégén és ünnepnapokon is 8-20 óráig. Készenléti telefon: 70/5635139

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

Egészségügyi ügyelet

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

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

Menü: április 3-9.
Hétfő: Paradicsomleves

A menü: Hortobágyi sertésragu, 
tészta köret

B menü: Natúr halfilé, gombamártással 
petrezselymes rizs

C menü: Sertésborda burgonyás 
köntösben, petrezselymes rizs

Kedd: Lebbencsleves
A menü: Rántott sertésszelet, 

sárgarépa főzelék
B menü: Sajtos, paradicsomos sült 

csirkemell, szalonnás burgonyapüré
C menü: Rántott szárnyas máj, 

szalonnás burgonyapüré
Szerda: Gyümölcsleves

A menü: Csirkepörkölt, galuska köret
B menü: Hentes  sertés tokány, 

pirított tarhonya
C menü: Töltött rántott szelet, 

gombás köles
Csütörtök: Magyaros burgonyaleves

A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Skót húspogácsa, tökfőzelék

C menü: Sok magvas csirkecomb, 
tepsis burgonya

Péntek: Csirkeaprólékleves
A menü: Szilvásgombóc
B menü: Mákos metélt

C menü: Rántott zöldségek, fokhagymás 
tejfölös rakott burgonya

Szombat: Szárazbableves 
A menü: Brassói apró pecsenye

Vasárnap: Orjaleves
A menü: Csőben sült csirkemell, 

ananászos rizs
A megadott ár tartalmazza a 

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

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

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR
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Labádi Lajos

Nyíri Antal 1952 szeptembe-
rében a tanárképző főiskoláról 
átkerült a Szegedi Tudomány-
egyetem Magyar Nyelvészeti 
Tanszékére, ahol három évig do-
censként dolgozott, majd 1955-
től 1977-ig a tanszéket vezet-
te. 1956. február 1-jén nevezték 
ki egyetemi tanárrá (professzor-
rá). Ettől az évtől a Bölcsészettu-
dományi Kar dékáni tisztségét 
is betöltötte. Komoly tisztsé-
gei mellett mindig maradt ide-
je a tudomány számára. Szakmai 
berkekben a nyelvtörténet és a 
nyelvjárástan kiváló művelője-
ként vált ismertté. A tanításon 
kívül tagja, vezetője volt számos 
szakmai és társadalmi szervezet-
nek: 1930-tól a Magyar Nyelvtu-
dományi Társaság tagja, a sze-
gedi csoport elnöke; 1962-től a 
Finnugor Társaság tagja; az MTA 
Magyar Nyelvészeti Bizottságá-
nak; 1957–1977 között a Nép-
rajz és Nyelvtudomány c. sorozat 
társszerkesztője, 1960-tól 1974-
ig a HNF Csongrád Megyei Hon-
ismereti Bizottságának elnöke… 

Hetvenedik életévének be-
töltése után, 1977 végén vonult 
nyugalomba, de még több évig 
tartott nyelvtörténeti előadáso-

kat az egyetemen. Ebben az év-
ben jelent meg a „Szentes nyel-
vi sajátságai és az irodalmi nyelv” 
c. tanulmánya, amellyel megem-
lékezett szülővárosához fűződő 
kapcsolatairól. Erről 1982-ben 
egy interjú keretében is megnyi-
latkozott, amelyet Fogas Pál ké-
szített vele a Szentesi Élet szá-
mára: „A szép, változatos magyar 
nyelv és a szentesi nyelvjárás ma 
is köt a városhoz. Szülőhelye-
men ma is gyakran megfordu-
lok, mindig hazajövök. Szente-
si nagyszüleim körében éltem, 
ők nagyon szépen beszéltek ma-
gyarul. Ebből a gazdag nyelvi 
örökségből táplálkoztam, és lé-
péselőnyben voltam egyetemis-
ta társaimmal szemben” – vallot-
ta a 75 éves tudós.  

Nyolcvanadik születésnap-
ján a szakma nevében Hajdú Pé-
ter köszöntötte a Magyar Nyelv 
c. folyóirat hasábjain. Többek 
között kijelentette, hogy „… Ő 
a totális és univerzális magyar 
nyelvészet művelője. Alig van 
a magyar nyelvészetnek olyan 
ága, amelyhez ne volna köze.” 
Ezt bizonyítja sokrétű életműve: 
foglalkozott szólásmagyarázat-
tal, otthonosan mozgott a nyelv-
történetben, több írása jelent 
meg a hangtörténet, a történeti 

tőtan és alaktan területén, vala-
mint kutatott a dialektológia tár-
gykörében is. 

Nyíri Antal 90. életévében járt, 
amikor Szentes Város Képvise-
lő-testülete 1997. február 21-én 
tartott közgyűlésén úgy határo-
zott, hogy eddigi életművéért 
– Tokácsli Lajos festőművész és 
dr. Zsoldos Ferenc sebész-főor-
vos mellett – dr. Nyíri Antal nyel-
vészprofesszornak ítéli oda a 
Szentes Város Díszpolgára címet. 
Az átadási ünnepségen (márci-
us 21-én) Nyíri tanár úr egész-
ségügyi okok miatt nem tudott 
megjelenni, ezért Szirbik Imre 
polgármester március 24-én az 
idős tudós szegedi lakásán adta 
át az elismerő díszoklevelet és 
emlékplakettet. Meleg szavak-
kal köszöntötte a szellemi fris-
sességét változatlanul őrző pro-
fesszort, aki soha nem szakította 
meg kapcsolatait szülővárosá-
val, és tudományos munkájával 
is öregbítette hírét. Nyíri Antal 
megköszönve a magas kitünte-
tést, kérte a polgármestert, hogy 
közvetítse a háláját Szentes né-
pének és önkormányzatának.

A Szentesről indult Tanár Úr 
Szeged hunyt el 2000. decem-
ber 13-án. Több százan kísérték 
utolsó útjára december 21-én a 

szegedi református temetőben. 
A Szentesi Életben egy volt ta-
nítvány, Mészáros Júlia búcsúz-
tatta, felidézve a diákévek em-
lékeit, Nyíri Antal feledhetetlen 
alakját: „Tudatosította bennünk a 
tájnyelvi sajátosságok, a kiejtési 
eltérések megőrzésének fontos-
ságát, anyanyelvünk szépségét, 
gazdagságát. Színesen, érdeke-
sen adott elő, de meg is követel-
te a tananyag pontos, hiánytalan 
elsajátítását… Tanát úr ember-
séges magatartása, barátságos 
modora is hozzájárult, hogy töb-
ben írtunk nála szakdolgoza-
tot...” Legyünk büszkék egykori 
földinkre, és őrizzük meg soká-
ig emlékét!

110 éve született dr. Nyíri Antal egyetemi tanár, városunk díszpolgára (II.)

A totális és univerzális magyar nyelvészet művelője

Nyíri Antal, az idős professzor

Darók József

A Csillagok háborúja-uni-
verzum egyik legfényesebb 
csillaga tavaly karácsonykor 
húnyt ki. Az eposz Leia her-
cegnőjét alakító Carrie Fisher 
60 éves korában, váratlanul 
bekövetkezett halálát sokmil-

liónyi rajongó fogadta meg-
rendülten. Valóban nehéz volt 
elhinni, hogy a sorozat, mely-
be éppen mostanában lehel-
tek újra életet, nélküle folyta-
tódik. 

Van valami furcsa és borzon-
gató, egyben megnyugtató ab-

ban, hogy a hetekben látott nap-
világot a színésznő önéletrajzi 
könyve. Tavaly írta meg, illet-
ve állította össze régebbi írásai-
ból a kötetre való anyagot a szí-
nésznő. A háttértörténet szerint 
ugyanis régi újsághalmok alatt 
fedezte fel régi, kézzel írott nap-
lóját. Akkoriban 19 éves volt, a 
friss kasszasiker, a Csillagok há-
borúja – Új remény ifjú női fősze-
replőjeként még nem sejtve, mi-
lyen mértékben megváltozik 
hamarosan az élete. S nem csu-
pán az övé, de a színésztársaié 
is, akikkel, elsősorban a Han So-
lót megformáló Harrison Ford-
dal nem csak szimplán kollegi-
ális kapcsolatba is bonyolódott. 

Önéletrajzi kötetét lapozgatva 
mondhatnánk, egy író veszett el 
benne, ám ez nem helytálló, te-
kintve, hogy több jelentős (meg-
filmesített és/vagy színpadra 
adaptált) könyv is része Carrie 

Fisher munkásságának. A kö-
tet lapjain a már érett színész-
nő közvetlenül szól az olvasó-
hoz, szinte ott érezzük magunk 
mellett: annyira közvetlen, any-
nyira őszinte. Akkor is, amikor a 
kultikus filmbe való bekerülésé-
ről beszél, amikor intimitásokat 
oszt meg, arról is nyíltan vall, ho-
gyan élte meg, amikor a drogok 
és az alkohol hálójába került, s 
megpróbálja szavakba önteni a 
filmbeli karakteréhez, legismer-
tebb szerepéhez, Leia herceg-
nőhöz fűződő viszonyát. Ő maga 
Leia, nem tud sohasem szaba-
dulni tőle.

A korai naplórészletek meg-
hökkentő stílusról árulkodnak, 
egy fiatal, naiv lány életfelfogá-
sáról. A rajongók mindenképpen 
kuriózumként tehetik könyves-
polcukra az Egy hercegnő nap-
lója – Találkozás önmagammal 
című könyvet.

Könyvajánló: A hercegnő naplója



16  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. március 31.

A 12. számban megjelent rejtvény meg-
fejtése: „Nem csak a bikát kell a szarvánál 
megragadni, az életet is”.

Múlt heti nyertesünk: Kissné Szeri Szil-
via. Nyereménye a Szentesi Üdülőközpont 
családi belépője. Ezen a héten a Zene-Vi-
lág-Zene koncertsorozat Molnár Dixiland 
Band koncertjére sorsolunk ki egy páros 
belépőt. Megfejtéseiket telefonszám fel-
tüntetésével küldjék el a 6600 Szentes, 
Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Szabó Magda bölcs gondo-
lata, első rész (folytatás a vízszintes 42. és a 
függőleges 47. számú sorban). 13. Közhely-
szerű, érdektelen. 14. Feladatban van! 15. 
Égéstermék. 16. Vízözön. 17. Fegyelmezet-
len. 20. Lítium vegyjele. 21. Fényt és meleget 
adó égitest. 23. Kettős mássalhangzó kiejtve. 
24. Páros mohair. 25. Félig fegyőr! 26. MÁV 

ügyfele. 28. Írország része! 30. Gyümölcs. 
31. Német város, az ország harmadik legna-
gyobb kikötője. 33. Ilyen csend is van. 42. Az 
idézet második sora. 46. Ostoba. 47. … mor-
tale (halálugrás). 48. Könnyű fém rövid neve 
(ékezetfelesleg). 49. Keresztfűrész. 51. Hang-
talan lét! 52. Amerikai hírügynökség. 53. E… 
- uniós fizetőeszköz. 54. Milánói székhelyű 
futballklubra. 57. Japán harcművészet. 59. 
Regény szerzője. 60. Részvénytársaság, rövi-
den. 61. Részben meszet! 62. Belga áruház-
lánc márkaneve. 64. Kilökik egynemű hang-
zói. 65. Benin határai. 66. Babasírást utánzó. 
68. Szülésznő. 70. Japán elektronikai márka. 
72. Nem is fölötte.

Függőleges: 1. Dzsidás. 2. Torok, nyelőcső. 
3. Yperit eleje. 4. Éra. 5. Történés. 6. Szemér-
metlen, csapodár. 7. Kés vágórésze. 8. Go-
nosztevő. 9. Kettőzött. 10. Haza. 11. Kéthar-

mad óra! 12. Agyagember, idomtalan alak. 
18. Táruló. 19. Lajhár (mozgás). 22. Rámoló. 
25. Puska, karabély. 27. Pityergett. 29. Ode-
ra-parti lengyel város. 30. BAZ-megyei tele-
pülés. 32. …mus – énközpontúság. 34. Irri-
táció. 35. Korsószerű ivóedény. 36. Lutécium 
vegyjele. 37. Diagonális. 38. Jó, németül. 39. 
Bécs határai. 40. Szándékozik. 41. Több hu-
szonnégy órát (tölt). 42.  Az ember alsó-hát-
só fele (argó). 43. Szememmel érzékeltem. 
44. Dacos. 45. Erkölcstan. 47. Az idézet har-
madik sora. 50. Visszafelé: osztrák impresszi-
onista költő (Rainer Maria). 55. Gyakori kér-
dés a hivatalos iratokon. 56. Olasz főváros, 
ahogyan az angolok írják. 58. Dán és albán 
gépkocsik jelzése. 59. Megrovás az iskolá-
ban. 61. Számos. 63. S… - svéd autómárka. 
65. Népiesen paszuly. 67. Zuhany eleje. 
69. Félig dáma! 71. Fecskefarok! 73. Lantán 
vegyjele.

Beküldendő a vízszintes 1. és 42., 
 valamit a függőleges 47. számú sorok 
megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
áp
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15. hét

Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

A
menü

B
menü

B
menü

C
menü

C
menü

Májgaluska leves,
Sonkás rakott spagetti

Legényfogó leves,
Bolognai spagetti

Kertészleves,
Tökfőzelék, sertés vagdalt

Brokkoli krémleves,
Krumplipaprikás kolbásszal,  

csemegeuborka

Csontleves csigatésztával,
Csirkemell roston sütve, burgonyapüré

Karfiolleves,
Spenótos lencsefőzelék,  

setés vagdalt

Tárkonyos burgonyaleves,
Rántott csirkecomb póréhagymás panírban, 

mexikói zöldköret, kurkumás rizs

Zellerkrémleves,
Sertésszelet Budapest módra, bulgur

Tejfölös gombaleves,
Brassói aprópecsenye, vegyes vágott, 

barackízes palacsinta

Sajtkrémleves,
Confitált malacoldalas, hagymás törtburgo-
nya, párolt káposzta, citromos tortaszelet

Szárnyasaprólék leves,
Milánói makaróni

Zöldborsó leves,
Rántott borjúláb, burgonyapüré,  

tartármártás

Fejtett bableves sertéshúskockákkal,
Szilvalekváros gombóc  
pisztáciás morzsában

Görög gyümölcsleves,
Sertésszelet Villeroy módra, petrezselymes 
burgonya, káposztasaláta, somlói galuska

Orjaleves cérnametélttel,
Rántott sajt, pirított burgonya, tartármártás, 

joghurtos tortaszelet

Nádasdy húsgombóc leves, 
Roston sült harcsa, héjában sült burgonya, 
grillezett paradicsom, kakaós palacsinta

Magyaros gombaleves,
Palermói sertésszelet, burgonyapüré, 
káposztasaláta, túrós barackos rétes

Sertés raguleves,  
Lassagne, banán

Tarhonya leves, 
Tejszínes, kapros pulykamell kockák, párolt 

rizs, kókuszos kocka

Bazsalikomos paradicsomleves, 
Csülök Pékné módra,  

almapaprika, piskóta tekercs

 Csontleves gríz nokedlivel,
Fűszeres csirkemell csíkok, joghurtos saláta, 

pirított burgonya

Hamisgulyás, Pulykamell roston, 
tejszínes zöldséges gnoocchini

Fokhagyma krémleves,
Darált steak juhtúróval töltve,  

sült hagymakarikák, röszti, almapaprika

Burgonyaleves,
Pecsenye kacsamáj bacongyűrűben,  

sonkás rizottó

Málnakrém leves,
Fűszeres piskótában sült karaj,  

burgonyafánk, vajban párolt répagyöngyök

 Karalábé leves, 
Csirkepaprikás, galuska, 

uborkasaláta

Sárgaborsó leves szalonna chipsszel, 
Roston sült sertéskaraj, veluté mártás, 

gratinírozott brokkoli

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

A menü 
750 Ft

B menü 
900 Ft 

C menü 
830 Ft

A menü 
750 Ft

B menü 
900 Ft 

C menü 
830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje
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Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén Sándor-
falvára utazott a Szentesi Ki-
nizsi SZITE gárdája. Némethy 
László tanítványai a megyei 
labdarúgó bajnokság 19. for-
dulójában 2-1-es vereséget 
szenvedtek. 

Nehéz mérkőzés várt a Szen-
tesre, hiszen három alapemberét 
is nélkülözni kellett a csapatnak: 
Kovács Norbert 5 sárga lap utáni 
eltiltását töltötte, de Lőrincz Ben-
ce és Vincze Zoltán sem utazott a 
csapattal, így a fiatalok ugrottak 
a „mélyvízbe”. 

Az első félidőben nem sze-
reztek gólt a felek, viszont 5 
sárga lapot is kiosztott Csön-
gető Endre játékvezető. A má-
sodik félidőben egy védelmi 
hiba után szerezte meg a veze-
tést a hazai csapat, és jött egy 
rövidzárlat, ami után 5 perccel 
később ismét betalált a Sán-

dorfalva. A szépítő gólt Bartucz 
Péter szerezte negyedórával a 
lefújás előtt. Az utolsó 15 perc-
ben küzdött a Szentes, de nem 
bírt kiegyenlíteni. 

Némethy László lapunk-
nak elmondta fejlődés, hogy 
nem kaptak gólt az első félidő-
ben, még úgy is, hogy a fiatalo-
kat kellett a mélyvízbe dobni. 
– Nagy részben hozták az el-
vártakat a fiúk, viszont látszik, 
hogy a fiataloknak még szokni 
kell ezeket a mérkőzéseket, de 
én úgy látom, hogy bele fognak 
rázódni. Nehéz dolgunk volt, hi-
szen hiányoztak az alapembe-
reink, de még így is meg kellett 
volna nyernünk ezt a mérkő-
zést. 

Sándorfalva SK – Szentesi Kini-

zsi SZITE 2-1 (0-0) gsz. Tóth Attila 
(61’), Péter Sándor (66’), ill. Bar-
tucz Péter (78’). 

A következő fordulóban a ta-
bellán jelenleg 12. Szegedi VSE lá-

togat a Pusztai László Sporttelep-
re. A vezetőedző szerint egy nehéz, 
de nyerhető mérkőzés vár a Kinizsi-
re. Az összecsapás 16.30-kor kez-
dődik. 

Hering Viktor

Március 25-én Karcagon ren-
dezték meg a kötöttfogású bir-
kózó diákolimpia országos dön-
tőjét, ahol a Dr. Papp László 
Birkózó Egyesület versenyzője, 
Cseh Balázs remek formában az 
összes ellenfelét két vállra fektet-
te, és így szerezte meg a bajnoki 
címet. – Nem számítottunk ilyen 
szép sikerre – mondta Rónyai 
Zoltán, az egyesület szakmai ve-
zetője. – Abban bíztunk, hogy 
Balázs érmet szerezhet, hiszen 
már a területi döntőben bíztató 

volt a formája, de mivel a teljes 
magyar mezőnyt nem ismertük, 
így csak reménykedni tudtunk 
a minél előkelőbb helyezésben. 
Balázs végig remekül birkózott, 
mindenkit tussal győzött le, ami 
ritkaságnak számít. Érdekesség, 
hogy a területi döntőben is vala-
mennyi ellenfelét két vállra tud-
ta fektetni. A döntőben összesen 
négy pontot hoztak össze ellen, 

szóval tényleg nagyot küzdött.
Rónyai Zoltán klubtörténeti 

eredményként értékelte a mos-
tani aranyérmet, hiszen eddig 
még sem az országos bajnok-
ságban, sem a diákolimpiai dön-
tőben nem sikerült elhozniuk a 
legfényesebb érmet, egészen 
mostanáig.  Balázs első osztá-
lyos kora óta birkózik a csongrá-
di szakosztályban, és ebben az 

esztendőben – a tavalyi ötödik 
helyezése után – a Diák kettes 
korosztályban (a 2006-2007-es 
születésűek között) lett diáko-
limpiai bajnok. 

Az egyesület versenyzői leg-
közelebb a kadett és a serdülő 
diákolimpiai területi döntőkben 
szerepelnek, majd következik 
április, május hónapokban az or-
szágos bajnokság.

Hering Viktor

8-6-ra legyőzte a Tatabánya 
együttesét a Metalcom Szen-
tesi VK férfi vízilabdacsapata, 
így hosszú idő után újra győ-
zelemnek örülhettek a druk-
kerek. A gárda szombaton 
újabb pontokat gyűjthet be, 
az ellenfél ezúttal az UVSE 
együttese lesz majd.

Két mérkőzés, két győzelem, 
legalább is így tervezte a szen-
tesi vezérkar a Tatabánya és az 
UVSE elleni összecsapások for-
gatókönyvét. Nos, a terv első ré-
sze valóra vált, hiszen a mieink 
8-6-ra tudtak nyerni a Tatabá-
nya ellen. Fej-fej mellett haladt a 
két együttes egészen a félidőig, 
két negyedet követően 4-4 állt 
az eredményjelzőn. A harmadik 
negyedben robbantott igazán 
nagyon a Szentes, ekkor 4 gólt 
szereztek Vörös Viktorék, és a há-

romgólos előnyből kettőt a talál-
kozó végéig sikerült is megőriz-
ni. – Hét sérült játékosunk volt, 
lehetőségünk lett volna ilyen 
esetben a találkozó elhalasztá-
sára, de a játék mellett döntött 
a csapat – mondta Pellei Csaba a 
lefújást követően.

– Nagyon szerettük volna ezt 
a győzelmet, mindenki odatette 
magát, harcosan védekeztünk, 
ennek, no meg a jó kapustelje-
sítménynek köszönhető a siker. 
A bekk pozícióban voltunk vala-
mivel halványabbak, javulnunk 
kell, mert gólokat lőttek a cen-

terek, és nagyon sok kiállítást is 
összeszedtünk itt. A Tatabányá-
val szemben kiegyenlítettük a 
ponthátrányunkat, most 3-3-ról 
indulna a párharc. Ez a célunk 
az UVSE ellen is, itt is szeretnénk 
döntetlenről nekivágni a folyta-
tásnak, akár melyik együttest is 
kapjuk a későbbiekben. 

Somogyi Balázs, aki három 
góllal vette ki a részét a győze-
lemből, elmondta, hogy hazai 
medencében egy rangadót ilyen 
harcossággal, ilyen hőfokkal 
kell játszani. Korábban hiányol-
ta, hogy nem mindenki „pörög” 
kellőképpen a csapattársak kö-
zül egy-egy mérkőzésen, most 
azonban ezzel nem volt baj, meg 
is lett az eredménye. – Az UVSE 
ellen hasonló akarattal, és ilyen 
tűzzel kell játszanunk – mondta 
a Metalcom 12-ese. 

A szombati találkozó 18 óra-
kor kezdődik a Dr. Rébeli-Szabó 
József Városi Sportuszodában. 

Öt perc alatt kapott ki a Kinizsi

Birkózó arany a diákolimpiáról

Győzelem a Tatabánya ellen
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Darók József

A Kelet-Magyarországi Te-
rületi Bajnokságot, valamint 
diákolimpiát rendezett egy 
hétvégén a Szilver Táncsport 
Egyesület március 18-án és 
19-én.

Még a 2000-es évek elején 
rendezett a klub területi baj-
nokságot, most újra ide érke-
zett ez a rangos verseny. Lénye-
ge, hogy egy időben zajlott a 
nyugat-magyarországi és a bu-
dapesti bajnoksággal, s a felju-
tás a magasabb osztályba, az 
országos bajnokságon való in-
dulás feltétele az itt elért jó 
eredmény. Szatmári-Nagy Szil-
via szerint ez a régió adja a leg-
több párost. A Szilver vezetője 
azt mondta, a magasabb kate-
góriában szinte a magyar baj-
noki döntőket láthatta a szen-
tesi közönség. A két napon 
mintegy 800 páros versenyzett 
a szentesi sportcsarnokban, szó 
szerint reggeltől estig. A rende-

ző egyesület számos szép he-
lyezést szerzett.

Kelet-Magyarország Terüle-
ti Bajnokság

Gyerek II E standard és latin: 
1. Süle Zsombor - Szél Anna Csen-
ge, 2. Kosztolányi Elek - Bottyán 
Boglárka

 Junior I E standard: 2. Géczi 
Alexander - Szűcs Nikol Hanna

Junior I D Standard: 1. Antal 
Krisztián - Prozlik Melinda Lenke, 
3. Balázs Dominik - Kondacs Jáz-
min Bíborka, 4. Fodor Bence - Fo-
dor Luca, 6. Vajjon Bence - Don-
ka Csenge

Junior I D latin: 1. Antal Kriszti-
án - Prozlik Melinda Lenke, 4. Fo-
dor Bence - Fodor Luca, 5. Vajjon 
Bence - Donka Csenge, 6. Balázs 
Dominik - Kondacs Jázmin Bíbor-
ka

Junior I C standard és Latin: 3. 
Kiss Zoltán - Pinka Ramóna Fran-
ciska

Junior I B Standard és latin: 1. 
Papp Ádám István - Gál Dalma

Junior II E standard: 1. Varga 

András - Bulyáki Lili, 3. Besenyi 
Norbert - Besenyi Adél, 5. Márkus 
Erik Krisztián - Balog Alexandra

Junior II E latin: 3. Besenyi 
Norbert - Besenyi Adél, 5. Varga 
András - Bulyáki Lili

Junior II D standard: 4. Dóczi 
Zsilák László - Bottyán Blanka

Junior II D Latin: 2. Sántha Ro-
land - Miskolczi Nóra

Junior II C standard: 2. Kala-
pács Bence - Prágai Szimonetta, 
4. Cziklin Dusán Péter - Szilágyi 
Rebeka, 6. Sántha Roland - Mis-
kolczi Nóra

Junior II C latin: 3. Cziklin Du-
sán Péter - Szilágyi Rebeka

Junior II B standard: 1. Urbán 
István - Urbán Lilla Andrea, 3. Ko-
hon Patrik - Kiss Luca

Junior II B latin: 1. Urbán Ist-
ván - Urbán Lilla Andrea, 2. Ko-
hon Patrik - Kiss Luca

Ifjúsági D standard: 2. Sántha 
Norbert - Terbán Ágnes, 3. Ratkai 
Márk Gergő - Márkus Lili

Ifjúsági D latin: 3. Sántha Nor-
bert - Terbán Ágnes, 6. Ratkai 
Márk Gergő - Márkus Lili

Ifjúsági C standard: 2. Halmai 
Dániel - Bencsik Noémi

Ifjúsági C latin: 3. Melich Krisz-
tián - Petrás Kíra, 4. Halmai Dáni-
el - Bencsik Noémi

Ifjúsági B standard: 1. Szabó 
Ádám - Fábián Anna, 2. Rácz Alex 
- Juhász Jázmin

Ifjúsági B latin: 1. Szabó Ádám 
- Fábián Anna, 6. Rácz Alex - Ju-
hász Jázmin

Ifjúsági A standard: 1. Mészá-
ros Bence Levente - Balanescu Li-
liána, 3. Rischák Balázs - Gálfi 
Petra

Ifjúsági A latin: 1. Mészáros 
Bence Levente - Balanescu Liliá-
na, 3. Rischák Balázs - Gálfi Petra

Felnőtt D standard: 3. Krem 
Attila Máté - Gajda Loretta

Felnőtt B standard: 5. Dulai 
György - Torkos Rita Mária, 6. Bá-
rándi János - Demény Dóra

Felnőtt B latin: 2. Dulai György 
- Torkos Rita Mária, 3. Czuczi Pat-
rik - Késmárki Vanessza

Felnőtt A standard: 1. Czuczi 
Patrik - Késmárki Vanessza

Felnőtt A latin: 1. Katona And-
rás - Bondár Dóra

Felnőtt S standard: 1. Balga 
Kristóf János - Molnár Renáta

Felnőtt S latin: 3. Bődi Dénes - 
Balogh Nikolett Evelin

Senior III. C standard és latin: 
3. Gilicze László - Nagy Bálintné

Diákolimpia
Junior-Páros-Standard: 1. Ur-

bán István - Urbán Lilla Andrea 
(Klauzál iskola). 2. Papp Ádám 
István - Gál Dalma (Koszta isko-
la)

Junior-Páros-Latin: 1. Urbán 
István - Urbán Lilla Andrea (Kla-
uzál), 2. Papp Ádám István - Gál 
Dalma (Koszta), 6. Dóczi-Zsilák 
László - Bottyán Blanka (Kiss Bá-
lint iskola)

Ifjúsági-Páros-Standard: 1. 
Rónyai Zoltán - Forgó Éva Pat-
rícia, 2. Fedics Richárd - Lengyel 
Helga, 4. Halmai Dániel - Bencsik 
Noémi, 5. Melich Krisztián – Pet-
rás Kíra, 6. Sántha Norbert - Ter-
bán Ágnes (mind Horváth Mi-
hály Gimnázium)

Ifjúsági-Páros-Latin: 1. Fe-
dics Richárd - Lengyel Helga, 
6. Sántha Norbert - Terbán Ág-
nes (mindkettő Horváth Mihály 
Gimnázium)

Sebők Tamás

Szoros, izgalmas mérkőzés-
sel zárult a kosárlabda NB II ke-
leti csoportja, ahol a Szentes 6 
pontos vereséget szenvedett 
a Békéscsaba gárdájától, ezzel 
eldőlt, hogy Aleksandar Pres-
kar tanítványai a 9. helyen zár-
ták az alapszakaszt első NB II-
es idényükben.

Jól kezdték az összecsapást a 
hazaiak és bizony két és fél perc 
után időkérésre kényszerült a ven-
dég alakulat, 10 pontos előnyben 
volt a Szentes. A játékrész második 
felére felélénkült a vendégjáték és 
5 pontra felzárkóztak. A második 

10 perc felénél utolérték a miein-
ket és már ekkor is látszott, hogy 
nagyon jó arányban értékesítik a 
hárompontosaikat. A félidőben 
már 8 ponttal vezetett a Békéscsa-
ba. A harmadik játékrészben ösz-
szeszedték magunkat a mieink, 
annak ellenére, hogy Gajic ellen 
több alkalommal fújtak kontrát lé-
péshiba miatt és a védekezésben 
is akadtak problémák. A negyed 
végén 3 pontra zárkóztunk, majd 
az utolsó 7 percre új mérkőzés in-
dult 62-62-ről. Bár az utolsó perc 
indulásakor még az egyenlítésért 
támadtunk, a végére kiengedtek 
Vejinovicék és 6 pontos vereséget 
szenvedett a csapat.

Aleksandar Preskar is a véde-
kezést említette hiányosságként 
mérkőzés utáni értékelésében, 
de elmondta többen sérülten és 
fáradtan is vállalták a mérkőzést. 
Hozzátette, úgy érzi fejlődtek já-
tékosai az első idényben és nincs 
okuk szégyenkezni az eredmény 
miatt. Az edző hamarosan hosz-
szabb értékelést is tart az idényről.

Szentesi Kosárlabda Klub - Bé-
késcsabai KK 75-81 (19-14, 14-25, 
22-19, 20-23)

A szentesi pontszerzők: Vejino-
vic (18), Gergely (4), Marossy (5), 
Gajic (23), Szanyi (7) Vujadinovic 
(5), Mácsai (2), Orgona (2), Csá-
bi (3).

Sikerek hazai parketten

Kilencedik helyen zárták az alapszakaszt
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László Csaba (képünkön), 
a Szilver Tánc-sport Egyesü-
let táncpedagógusa lett a 
2016-os esztendő Év után-
pótlás edzője Szentesen. A ki-
váló sportember, amellett, 
hogy a legmagasabb fokon 
űzi a táncsportot, az egyesület 
utánpótlását is irányítja. A si-
ker azonban, ahogy a lapunk-
nak adott interjúban elmond-
ta, az egész egyesület sikere.

Közel háromezer gyermekkel 
működteti művészeti iskoláját a 
Szilver TSE, természetesen nem 
csak Szentesen, hanem a kör-
nyező településeken is tartanak 
táncórákat az egyesület pedagó-
gusai. – Nagyon sok fiatal tanítvá-
nyunk van a művészeti iskolában, 
közülük a legtehetségesebbeket, 
legügyesebbeket igyekszünk be-
vonni az egyesület munkájába is, 
így gondoskodunk az utánpót-
lásról – mondta László Csaba. – A 
tavalyi esztendőből szinte a ma-
ximumot hoztuk ki, hiszen min-
den kategóriában, ami utánpót-
lásnak számít, így a gyerek 1, a 
gyerek 2, a junior 1és a junior 2 
kategóriákban magyar bajnoki 
címeket szereztünk. Ezt a magas 
színvonalú és eredményes mun-
kát igyekszünk tovább folytat-
ni az előttünk álló időszakban is. 
Azt gondolom, hogy a mostani 
elismerés, amellyel a munkámat 
illették, nem csak az én, hanem 
valamennyi kollégám elismeré-
se. Nagyon komoly csapatmunka 

áll a sikereink mögött, ami elen-
gedhetetlen a kiemelkedő sze-
repléshez.

Csaba a hétfői és a szerdai 
edzéseket vezeti, de emellett 
kedden és csütörtökön is tarta-
nak foglalkozásokat a táncosok-
nak, ráadásul erőnléti edzései is 
vannak a pároknak. – Hat eszten-
dős kortól már járnak hozzánk 
gyerekek, de igazi társastáncról 
nyolc esztendős koruktól kezdve 
beszélhetünk. Az utánpótlás kor-
osztály egészen a tizenhat esz-
tendős fiatalokig tartozik hoz-
zám, de mellettük felnőttekkel 
is foglalkozom – mesélte László 
Csaba. – Egy-egy foglalkozáson 
van, hogy harminc párra is figyel-
nem kell, de tíz pár az, amelyikkel 
folyamatosan én foglalkozom, 
nem beszélve a formációs táncs-
csoportról. 

Arra a kérdésre, hogy mire len-
ne szükségük a még jobb mun-
kához, a díjazott elmondta, hogy 
leginkább táncteremre. – A Dó-
zsa-házat lassan kinőjük, a sport-

csarnokban, illetve a tornaterem-
felújítások miatt az iskolákba is 
nehezen jutunk be, igen, valóban 
táncteremre lenne szükségünk. 

László Csaba szerint egy tánc-
pedagógusnak egyre inkább 
szülőként is viselkednie kell, so-
kat kell foglalkoznia tanítványai 
problémáival, lelki gondjaival, 
kezelnie kell a párok tagjai kö-
zötti konfliktusokat, a szülő-gye-
rek összezördüléseket. – Terve-
im között szerepel, hogy kicsit 
mélyebbre ássam bele magam a 
sportpszichológiába, pontosan 
ezért, hogy az ilyen helyzeteket is 
meg tudjam oldani. 

A fiatalokkal nyáron is to-
vább folyik majd a munka, a ju-
nior 2 kategóriában szereplők, 
akik kvalifikálták magukat a vi-
lágbajnokságra, azok már Po-
zsonyra készülnek, a junior kettő 
standard világbajnokságot vala-
mikor szeptember és december 
között rendezik, a formációs csa-
pat az év végén Németországba 
utazik, emellett László Csaba ott 
lesz a Szilver nyári táborában, de 
edzi és felkészíti az egyesület fia-
tal versenyzőit a különböző osz-
tályos megmérettetésekre.

László Csaba az Év utánpótlás edzője

„Csapatmunka a sikerünk titka”

Sebők Tamás

Dr. Kárpáti Györgyről (ké-
pünkön) egykori játékostár-
sa, a színész legenda, Carlo Pe-
dersoli – ismertebb nevén Bud 
Spencer – említette, hogy sze-
mélyében a világ legnagyobb 
vízilabda bajnokát látja. A 82 
éves háromszoros olimpiai 
bajnok, a Nemzet Sportolója 
a Halhatatlan Magyar Sporto-
lók Egyesületének pódiumbe-
szélgetésén járt ismét váro-
sunkban.

– Hogyan lépett be a sport az 
életébe? Miért pont a vízilabdát 
választotta?

– Úszóként kezdtem a spor-
tolást, de ez nem tartott tovább 
egy évnél. Villámgyorsan átpár-
toltam a vízilabdához. Egy rö-
vid ideig azt hiszem párhuzamo-
san is űztem a két sportágat, de 
nem kellett hosszú időnek eltel-
ni, hogy ráeszméljek, a póló lesz 
az én pályám.

– Adódtak nehézségei pályafu-
tása során az átlagosnál kisebb 
testméretéből fakadóan?

– Ha így oldalra tekintek (Fara-
gó Tamás ült mellette – a szerk.), 

a Tamás mérete a megfelelő egy 
vízilabdás számára. Én azt gon-
dolom, ha nem lett volna a te-
hetségem, akkor nehézségeim 
lettek volna, de kitartóan úsz-
tam, tornáztam, edzettem és 
meg tudtam maradni a sport-
ág mellett. Egy történetet azért 
röviden elmesélnék. A jugo-
szlávok ellen játszottunk egy 
mérkőzést Dubrovnikban a ten-
gerben. Mindig a nagyobb, tes-
tesebb játékosokat kaptam 
meg a vízben. Egyszer egyikő-
jük benyúlt és a sapkát összekö-
tő madzag mellett és szorította 
a gigám. Majdnem megfullad-
tam, de nem adtam fel, hátra-
nyúltam és elkezdtem csavar-
ni ott, ahol egy férfinak nagyon 
fáj. Nem szép dolog ez, de ez is 
a sport velejárója.

– Milyen volt akkoriban a Szen-
tesen ellen vízilabdázni, hogy em-
lékszik vissza a hazai meccsekre?

– Volt alkalmam Szentesen ját-
szani, de a mérkőzések mellett 
nagyon élénken él a fejemben 
a csodálatos közönség. Nyáron 
játszottuk a meccseket és ez az 
uszoda mindig teli volt. Hihetet-
len atmoszférája van a Szentesi 

meccseknek. Emlékszem Harasz-
ti doktor úrra, aki minden mecs-
csen lent volt és a gigafonjával 
bujtogatta a közönséget. „Hajrá 
Szentes! Minden bíró ellenünk!” 
A fia, Tegze nagyon tehetséges 
volt. Száz gyorson megvert en-
gem. Ha vele történt valami, ak-
kor felrobbant a gigafon. „Ő a 
fiam! Én megnyúzlak, ha bántod 
a fiam!” Nos, ilyen volt a hangu-
lat akkoriban.

– Háromszoros olimpiai bajnok-
ként melyik címe a legkedvesebb?

– Minden olimpia emléke-
zetes számomra, de az 1952-
es Helsinki játékokra mindig 
kiemelt örömmel fogok emlé-
kezni. Tizenhét évesen lettem 
bajnok. Rajki Béla nagy kocká-
zatot vállalt velem, hiszen 17 év 
nem nagy kor vízilabdában, fő-
leg egy olimpián. Erre a címemre 
büszke vagyok, és hogy ezzel a 
legfiatalabb olimpiai bajnok va-
gyok. Ami még rendkívül fontos 
pályafutásomban, a 76-as olim-
piai cím, amikor Gyarmati Dezső 
mellett edzősködtem és aranyat 
nyertek Tonóék.

– Ha már szóba hozta az edzői 
pályát. Ausztráliában egy másik 

magyar sportoló legendával tör-
ténelmet írtak. Mesélne erről?

– Puskás Öcsivel mind a ketten 
edzők voltunk. Imádtam Auszt-
ráliát: meleg volt, ott volt tenger, 
nyugodt életünk volt. Ő a Mel-
bourne Hellas csapatának kapi-
tánya volt, én pedig a vízilabdá-
sokat irányítottam. Egy gazdag 
magyartól kaptunk egy házat, 
ott éltünk. Az idény végén pedig 
mind a ketten megnyertük a baj-
nokságot a csapatunkkal. Csodá-
latos 2 év volt.

Interjú dr. Kárpáti Györggyel, a Nemzet Sportolójával

„A világ legnagyobb vízilabda bajnoka”




