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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Ha nem szeretnénk egymást emberileg, 
akkor a műsor sem működne” – interjú  
a Rádió 451 Vekker műsorvezetőivel. 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Hatvanöt facsemetét osz-
tottak szét a szentesi babák-
nak szerda délután a városhá-
za udvarán. A szülők örömmel 
vették át Szirbik Imre polgár-
mestertől (képünkön jobbról) 
az emléklapokat, és válasz-
tottak az újszülöttek és a vá-
ros összetartozását szimboli-
záló újélet-fák közül.

Két évtized alatt közel 3000 
fát osztottak szét a kezdemé-
nyezés keretein belül, mond-
ta Szirbik Imre. A városvezető 
kiemelte, így lassan egy jelen-
tősebb „erdő” kerül a kertek-
be, közterületekbe és a liget-
be. Mindez azt jelképezi, hogy 
Szentes újszülöttjei és a város 
összetartoznak.

– A fácska jelentse azt, hogy 
bárhová is visz az élet a későb-
biekben, van egy pont a világ-
ban, ahová mindig vissza lehet 

térni, ahol el lehet mondani az 
örömöt a barátoknak – fogal-
mazott, majd megosztott egy 
történetet, amelyre az egész 

város büszke lehet. A több ezer 
fa közül csak egyről tud, amely 
eltört, és pótolni kellett. –  A 
gazdája élete nem tört meg, 
sikeres fiatal hölgy lett belőle 
– mondta. A szülők mogyoró, 
tölgy, gömbakác, díszalma, fűz, 
hárs, korai és ezüst juhar közül 
választhattak. A hat hónapos 
Korcsmáros Liza Emma (képün-
kön balról) részére gömbaká-
cot választottak a szülők. A kicsi 
édesanyja, Erika lapunknak el-
mondta, nagy örömmel vettek 
részt az életfa átadáson, immá-
ron másodszor. Először a most 
hétéves Amina nevében vehet-
tek át facsemetét. A vérszilva fa 
a nagyszülőknél áll, de a ház-
nál is ültetnek majd egy fát a 
nagyobbik kislánynak, tudtuk 
meg. 

Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Március végén csaknem 
egyhónapos programsorozat 
vette kezdetét a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskolában, 
amely egyszerre nyújt tartal-
mas kikapcsolódási lehetősé-
get a diákoknak és az érdeklő-
dőknek egyaránt. A Kiss Bálint 
Napokon az elmélet találkozik 
a gyakorlattal, a tanulás a szó-
rakozással.

 – Igyekszünk névadónk szel-
lemiségét és örökségét úgy 
ápolni, hogy különböző prog-
ramokkal emlékezünk meg a 
munkásságáról, illetve a korsze-
rű pedagógia eredményeit, az 
iskolában folyó műhelymunkát 
is próbáljuk minél többféle mó-
don megmutatni a szülőknek és 
a városlakóknak – hangsúlyoz-
za Karikó-Tóth Tibor intézmény-
vezető (képünkön). Március 25. 
Kiss Bálint halálának évforduló-
ja, e köré a dátum köré szervezik 
a programsorozatot. Március 24-
én kezdődtek a Kiss Bálint Na-
pok, amelyek egészen április 21-
ig tartanak, ekkor nyitják meg a 
tudásvásárt. Idén is megkoszo-
rúzták az intézmény névadójá-
nak sírját a Szeder-temetőben, 
melyet a gyerekekkel tartanak 

rendben szeretetszolgálati mun-
ka keretében. – Az úgynevezett 
projekt, illetve moduláris hetün-
kön új típusú pedagógiai mód-
szereket igyekszünk behozni a 
gyakorlatba. Ilyenkor új órarend 
lép életbe, olyan készségeket, 
tudásokat próbálunk megmu-
tatni a gyerekek számára, ame-
lyekre nincs idő a normál tanítási 
órák keretében. Ennek fénypont-
ja a tudásvásár, amely kifejezet-
ten a diákok kreativitására, saját 
tapasztalatainak a megszerzé-
sére irányul –folytatja az isko-
laigazgató, akitől megtudtuk, 
hogy a csapatok már hónapok 
óta készülnek. Ekkor megmutat-
ják, hogy az egyes tudományte-
rületeken – pl. csillagászat, fizi-
ka vagy idegen nyelv – milyen 
projektet alkottak. Megtud-
tuk, az egyik ilyen bemutatkozó 
projektet benevezte a felkészí-
tő tanár egy versenyre, amelyet 
megnyertek a tanulók összeál-
lításukkal. A rendezvénysoro-
zat keretében játékos módsze-
rekkel tanulhatnak. Az illemtan 
része, hogy közösen elmennek 
egy étterembe, és a gyakorlat-
ban tanulják meg az ott elvár-
ható illendő viselkedést. Elsőse-
gély, KRESZ és az önvédelem is 

részét képezi a programoknak, 
úgymint a különleges sportolá-
si lehetőségek – barlangtúrára is 
mennek. Van robotika történet 
is, ahol kis mechanikus szerkeze-
teket építhetnek, tehát nagyon 
színes a paletta. 

– Régóta célkitűzésünk, hogy 
a pedagógia új kihívásait beépít-
sük. Ami úgy tűnik, hogy jó lehe-
tőséget kínál, annak itt a helye az 
iskolánkban. A tanulásmódszer-
tan is ezt szolgálja. Nem csak ko-
moly lexikális tudást szeretnénk 
adni a tanulóinknak. Ez is a fel-
adatunk, viszont a mai társada-
lom már mást vár, mint ahogy 
a gyerekektől is mást várunk. 

Komplex személyiségfejlesztés 
a célunk, efelé próbálunk halad-
ni. Még nem járunk az út végén, 
sok kihívás van előttünk. Minél 
több területen próbáljuk a ta-
nulóink személyiségét fejleszte-
ni. Ezért is volt fontos, hogy az 
itt folyó munkáról visszajelzést 
kaptunk, kiválóra minősített te-
hetségpontként akkreditáltak 
minket. Az a cél, hogy megta-
láljuk minden gyermekben azt 
a tehetséget, lehetőséget, amit 
nekünk kell elkezdeni fejleszte-
ni, közösen a fiatalokkal – mond-
ta Karikó-Tóth Tibor, hozzátéve, 
hogy egy kicsit más szemlélet-
módot közvetítenek a diákság 
felé, hogy az iskolában megszer-
zett tudással, sokkal sikereseb-
ben boldogulhassanak.

Életfákat kaptak az újszülöttek

A diákok személyiségét is fejlesztik
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert szeretem a Coop -os 
termékeket, gazdag a választék és 
nagyon jó az ára is.” – Szabó Antalné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Halupa Eszter

Még 2016-ban elkezdődtek 
a tárgyalások a hulladékszál-
lítás kérdésében. Már akkor 
jelentkezett a Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft., hi-
szen területet szerettek vol-
na, melyhez a szentesi térség 
kapcsolódása is nyitott kér-
dés volt. A folyamatok akkor 
megakadtak, de az országos 
jogszabályok körzethatárai-
nak újragondolásával sikerült 
meglépni a szükséges változá-
sokat.

Szentes önkormányzata szá-
mos alkalommal tárgyalta a hul-
ladékgazdálkodási közszolgál-
tatás várható átalakulását. A 
meghozott döntések arról szól-
tak, hogy a város az orosházi DA-
REH (Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer) 
Önkormányzati Társulás keretei 
között lesz a regionális hulladék-
gazdálkodási rendszer része. Az 
országos hulladékgazdálkodá-
si rendszer területi optimalizá-
ciós folyamat következtében át-
alakult, ezért szükségessé vált a 
DAREH társulás felmondása, és 
2017. április 1-jétől egy újabb 
ideiglenes vállalkozói szerződést 
köt a város a Homokhátsági Tár-
sulással.

– A város lakossága ezeket 
a változásokat nem érzi meg a 
mindennapokban, hiszen a sze-
métszállítás továbbra is folya-

matosan működik, a Városellátó 
Nonprofit Kft. hulladékgazdál-
kodásában a szerződés megkö-
tése csak előnyt fog jelenteni – 
tudtuk meg Hevesi-Tulipán Edit 
képviselő asszonytól. A Szen-
tes Városellátó Nkft. Felügyelő 
Bizottság elnöke továbbá hoz-
zátette, hogy a korábbi tárgya-
lásoktól eltérően magasabb 
összeget ajánlottak a szemét-
szállítás literenkénti összegéért. 
Ez azt jelenti, hogy a városellá-
tó intézmény önkormányzati tá-
mogatás nélkül tudja folytatni 
tevékenységét. Hevesi-Tulipán 
Edit elsősorban a lakosság sze-
repvállalását emelte ki, hiszen a 
korábbi szállítási szerződések-
ben nem voltak meg olyan szol-
gáltatási lehetőségek, melyekre 
most alkalom nyílt. Érzékelhető 
változást hoz a lakosság részé-
re a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés, az évi kétszeri lom-
talanítás, illetve a szentesi berki 
hulladéklerakónál a veszélyes 
hulladékgyűjtés a továbbiakban 
is működik. 

– Úgy gondolom, hogy a város 
az új szerződéskötéssel nyugvó-
pontra helyezi a hulladékszállí-

tás ügyét. Jelenleg az előszerző-
dés megkötése történik, utána 
lehet az alvállalkozói szerződést 
aláírni. Fontos, hogy a vállalkozói 
szerződés megkötésével a szol-
gáltatási ár nem változik. A vá-
rosellátó korábban a DAREH-től 
két szemétszállító gépjármű-
vet kapott, melynek költsége-
it a szentesi intézmény viselte, 
ez sem volt kevés teher. Az au-
tókat vissza kell adni, viszont az 
új szerződés biztosítja az új esz-
közpark használatát. A dolgo-

zók létszámában sem lesz vál-
tozás, munkájukra továbbra is 
nagy szükség van. Én úgy gon-
dolom, hogy ez a változás meg-
nyugtató, a Felügyelő Bizottság 
elnökeként azt is fontosnak tar-
tom, hogy a városellátó nem lesz 
veszteséges. Tudunk előre gon-
dolkodni, az összegekkel szá-
molni, és a negyedéves elszá-
molást követően a városellátó 
intézmény likviditási helyzete is 
egyensúlyba kerül – tette hozzá 
a képviselő asszony.

Szentesi szeméthelyzet 

Átigazol a városellátó intézmény, 
nyugvóponton a hulladékügy

1937. március 29-én ültették el a Polgári Lányiskola, utóbb 
Petőfi Sándor Általános Iskola előtt azt a tölgyet, melyet az 
1936-os berlini olimpiai játékokon kapott győzelméért Lőrincz 
Márton birkózó, akit a város fiává fogadott. Az olimpiai tölgy 
ültetésének 80. évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett 
kedden a szentesi önkormányzat, a Magyar Birkózó Szövetség, 
a Dr. Papp László Birkózó Egyesület és csongrádi birkózószak-
osztálya az olimpiai bajnokról elnevezett téren. Szirbik Imre pol-
gármester beszédében megemlékezett Lőrincz Mártonról, s fel-
idézte a kocsányos tölgy történetét.

Komáromi Tibor, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai alelnö-
ke ünnepi köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy részese lehe-
tett a megemlékezésnek. Kiemelte, nem szabad elfeledkezni a 
régi nagy birkózókról, akik példájából erőt lehet meríteni. Ezu-
tán koszorút helyezett el az emléktáblánál a helyi önkormány-
zat, a Magyar Birkózó Szövetség, a helyi, valamint a csongrádi 
birkózók, sportolók és a veterán birkózók képviselői.

80 éves az olimpiai tölgy
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Majzik Attila

Március 30-án tartotta so-
ros ülését a szentesi önkor-
mányzat, melyen a tizenhét 
napirendi pont között a kép-
viselők meghallgatták a tűz-
oltók és a rendőrök éves 
beszámolóját is. A tájékozta-
tásból kiderült, eredményes 
munkát végeztek a lánglova-
gok és a rend őrei is.

A Szentesi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság 2016. évben 
végzett munkájáról Krám István 
(lenti képünkön), a Szentesi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője és Kálmán Rajmund 
(fenti képünkön), a Szentesi Tűz-
oltóság parancsnoka tájékoztat-
ta a képviselőket.

A beszámolójukban elhang-
zott, hogy a Szentesi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság ösz-
szességében teljesítette a 2016. 
évre vállalt célkitűzéseit. Ezek-
nek megfelelően hatékonyan 
támogatta az illetékességi terü-
leten működő önkormányzatok 
védelmi igazgatási feladatait, és 
megfelelően biztosította a mű-
ködési terület lakosságának élet 
és vagyonbiztonságát. Krám Ist-
ván és Kálmán Rajmund kiemel-
ték, ezen feladatok végrehajtá-
sában nélkülözhetetlen volt a 

Szentesi járásban lévő és mű-
ködő önkormányzatok, közin-
tézmények, társszervek, gazdál-
kodó szervezetek és önkéntes 
közreműködők segítsége, me-
lyet ezúton is megköszöntek.

Az ülésen elhangzott a tűz-
oltók 2017. évi célkitűzései-
nek egyikeként kiemelt cél-
ként tekintenek továbbra is az 
illetékességi területükön a le-
hetséges katasztrófaveszé-
lyes kockázatok azonosítására, 
azok felmérésére, és a lakos-
ság élet- és vagyonbiztonságá-
nak szavatolásához szükséges 
megelőzési és elhárítási straté-
gia kialakítására. Ezen feladatok 
maradéktalan végrehajtásához 
szükséges a lakosság megfelelő 
szintű tájékoztatása, prevenciós 
és kárelhárítási feladatok ellátá-
sát biztosító magas szintű kép-
zettséggel rendelkező állomány 
és technikai felszereltség bizto-
sítása is.

Az elkövetkező évben folytat-
ni szükséges a működési terüle-
ten lévő létesítményi tűzoltósá-
gokhoz, illetve önkéntes tűzoltó 
egyesületekhez újonnan felvé-
telt nyert tűzoltók alapfokú, il-
letve a már ezen szervezetek-
ben tevékenykedők tűzoltás 
vezetői képzésének megszer-
vezését és végrehajtását, az ön-
kéntes és köteles mentőszerve-
zetek tagjainak képzését.

A beszámolóból kiderült, 
hogy nyolc esetben szabtak ki 
bírságot szabadtéri tűzgyújtás 
miatt, valamint két esetben tár-
sasházi lépcsőházak nem sza-
bályszerű berendezése miatt 
róttak ki bírságot. Hangsúlyoz-
ták, hogy mindezek ellenére 
egyre inkább a szolgáltató jelle-
get kívánják előtérbe helyezni.

A képviselők megköszönték 
az állomány munkáját, és azt 
is örömmel vették tudomásul, 
hogy a szentesi tűzoltók szak-
mai- és sportversenyeken is or-
szágos sikereket érnek el. Be-
számolójukat – külön köszönet 
megfogalmazásával – egyhan-
gúan elfogadta a testület.

A testületi ülésen szót kaptak 
a rendőrök is, a város közrendjé-
nek és közbiztonságának elmúlt 
két évéről Szentes rendőrkapi-
tánya, Balogh-Szabó Imre (jobb 
oldali képünkön) ezredes szá-

molt be az önkormányzatnak, a 
téma tárgyalásán Papp Károly, a 
Csongrád Megyei Rendőr főka-
pitányság gazdasági igazgatója 
is jelen volt.

Balogh-Szabó Imre hangsú-
lyozta, napjainkban három alap-
tevékenységet kell ellátniuk: a 
közrend, közbiztonság fenntar-
tása, a migráció kezelése és a 
terrorhelyzet megelőzése.

A kapitányságvezető elmond-
ta, a Szentesi Rendőrkapitány-
ság 2016-ban is a hatályos 
normák alapján, a Csongrád 
Megyei Rendőr főkapitányság 
stratégiai és taktikai céljainak 
megfelelően teljesítette felada-
tait és kötelezettségeit. A be-
számoló szerint a szentesi ka-
pitányság megőrizte bűnügyi 
érzékenységét, szervezeti telje-
sítmény-értékelésük alapján pe-
dig kivételes minősítést értek 
el. A 2016-os évben a Szentesi 
Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén az önkormányzatok 
a rendőri munkát 5-ös skálán 
4,79-re értékelték.

Az idei évben a szakmai mun-
ka színvonalának megőrzése 
mellett a szentesi rendőrök cél-
ja a lakosság bizalmának továb-
bi erősítése, melyhez évről évre 
jobb, értékesebb szolgáltatást 
kívánnak nyújtani. Balogh-Sza-
bó Imre kiemelte, a közös ér-
tékrend iránti elkötelezettsé-
gük teszi azt lehetővé, hogy új 
dolgokat keressenek az elfoga-
dott szabályokon és irányvona-
lakon túl. A kapitányságvezető 
beszámolójában leszögezte, eh-
hez megfelelő elszántsággal, el-
hivatottsággal és kellő alázattal 
rendelkezik a kapitányság teljes 
személyi állománya.

A képviselők kérdésekkel is 
fordultak Balogh-Szabó Imré-
hez, aki ezekre válaszolva el-
mondta, van elég anyagi forrás 
a migrációs helyzet kezelésére, 
hosszú távra készültek fel e té-
mában. Továbbra is odafigyel-
nek a külterületi lakosok közbiz-
tonságára, a városközpontban 
pedig elcsípik a „betévedő” ka-
mionokat. Ehhez azonban nem 
elég plusz kamerákat felszerel-
ni, az „élő erő” munkája is fon-
tos, több esetben szankcionál-
tak. A szentesi droghelyzettel 
kapcsolatban elhangzott, a ká-

bítószer fogyasztást megelőz-
ni kell elsősorban, a rendőrök a 
terjesztők ellen folytatják a leg-
nagyobb küzdelmet.

A képviselők elfogadták a vá-
laszokat, Szabó Zoltán pozití-
vumként ítélte meg, hogy a 
kiemelt bűncselekmények fel-
derítési mutatója magas, ez vé-
leménye szerint jó munkát tük-
röz.

Krausz Jánosné kiemelte, a 
körzeti megbízottak jó kapcso-
latot ápolnak az önkormányza-
ti képviselőkkel.

Dr. Demeter Attila alpolgár-
mester szintén megköszönte a 
rendőrök munkáját, melyet a 
felettes szervek is jónak ítélnek 
meg.

Móra József a kamionokra hív-
ta fel a figyelmet, szerinte nem 
elfogadható a 7,5 tonnánál na-
gyobb összsúlyú gépjárművek 
városközpontban való közleke-
dése, itt határozottabb fellépés-
re van szükség.

Kovács János a bűnmegelő-
zés területén tapasztalható fej-
lődést emelte ki, Hevesi-Tulipán 
Edit pedig a rendőrök mellett a 
polgárőrök munkáját is megkö-
szönte.

Szirbik Imre polgármester kö-
szönetét fejezte ki a rendőrök 
áldozatos munkájáért, majd há-
rom gondolatot fogalmazott 
meg, a rendőröktől a drogfüg-
gőség, a drogterjesztők elle-
ni harc fokozását és a 7,5 ton-
nás járművek városközpontba 
kerülésének szigorúbb ellenőr-
zését várja, valamint azt, hogy 
továbbra is legyen minél több 
járőr az utcán. Ezt követően a 
testület egyhangú döntéssel fo-
gadta el a beszámolót.

Sikeresen szolgálnak és védenek
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Halupa Eszter

Szerkesztőségünk az év ele-
jén egy új kezdeményezést in-
dított el, ugyanis városunk 
körzeteinek képviselőivel kö-
zösen, az újszülöttek család-
jainak kedveskedünk egyéves 
Szentesi Élet előfizetéssel. Hi-
szünk abban, hogy nem lehet 
elég korán hozzászokni ah-
hoz, hogy tájékozottnak lenni 
jó. Sipos Antal (képünkön jobb-
ról), a 3. választókörzet ön-
kormányzati képviselője már 
négy családnak adott át egy-
éves Szentesi Élet előfizetést, 
illetve egy kis pelenkacso-
maggal is kedveskedett.

– Kaptam arra ígéretet, hogy 
idén egy családot még biztos kö-
szöntök, mert az egyikük szom-
szédjában több hónapos terhes 
az anyuka, és jelezte, hogy min-
denképp vár – meséli elégedet-
ten a képviselő, aki elmondta, 
hogy viszonylag egyszerű volt 
az átadóhoz időpontot egyez-
tetni, hiszen az anyukák nagy-
részt otthon vannak a kicsivel. –
Külön öröm volt számomra azt 
hallani, hogy az újságot már 
kapják, amit nagy lelkesedéssel 
lapoznak a szülők. Azt gondo-

lom, hogy ez egy hasznos aján-
dék, hiszen, ha a babának ösz-
szegyűjtik az újságot egy éven 
keresztül, akkor vissza tudja 
majd nézni, hogy milyen esemé-
nyek is történtek a születése évé-
ben. Bízom abban is, hogy meg-
szeretik a lapot és egy év múlva 
is szívesen lapozzák. A négy csa-
lád közül, ahol eddig voltam, há-
rom közeli ismerős, a negyedik 
pedig egy egyedülálló anyuka, 
gyönyörű kisbabával – mesé-
li mosolyogva a képviselő.  Si-
pos Antal nemcsak a körzetében 
született babák köszöntésében 
aktív, hanem a lakossági kéré-
seknek is igyekszik eleget tenni. 
– Szerencsére sok esetben tudok 
segíteni, bár az önkormányza-
ti bérlakások ügye elkeserít, hi-
szen közel száz család vár lakásra 
a sürgősségi listán, akiknek rög-
tön kellene lakást adni, de nincs 
rá mód. Ez bánt a leginkább – 
sajnálkozott a képviselő, aki el-
mondta azt is, hogy interpellá-
cióval sem jutna előre ebben a 
kérdésben. Mégis nagy öröm-
mel tölti el, hogy körzetében bi-
zalommal fordulnak felé a lakók, 
és előfordul, hogy alig tud vezet-
ni a sűrű telefonok miatt, hiszen 
mindig meg kell állnia. – Ma is fél 

8 óta csak a telefonomat kapko-
dom, eddig 12 hívásom volt, de 
vannak nyugodtabb napok is. Én 
ezt vállaltam, amikor képviselő 
lettem, és próbálok megfelelni 
a körzetemben élőknek, és úgy 
érzem, hogy ők is tudják, hogy 
bármikor számíthatnak rám. Ta-
lán ez az oka annak, hogy a foga-
dóórámon kevesebben vannak, 
hiszen tevékenyen jelen vagyok 
a mindennapjaikban. Tudják, hol 
és hogyan érhetnek el, ez szá-
mukra is biztonságot jelent – tet-
te hozzá.

– Épp az imént, ahogy megér-
keztem a szerkesztőséghez, jött 

a telefon, hogy valaki nekitolat-
hatott a Szeder temetőnél a sze-
lektív kukának, aminek kitört két 
kereke. Egy további telefonba 
került az, hogy megoldják ezt a 
problémát – meséli büszkén Si-
pos Antal, aki a gyorsabb megol-
dások híve, hiszen mire írásban 
beadná a testülethez a kérést, 
addig rég meg lehet oldani az 
ügyet. – Úgy érzem, hogy a vá-
rosnak is ez az érdeke, hogy a 
képviselők legyenek tettre ké-
szek. Legyen szó kátyúról, vagy a 
körforgalomban lévő virágágyás 
rendbetételéről – magyarázta Si-
pos Antal.

Szentesi Élet előfizetés a szentesi babáknak
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Rozgonyi Ádám

Április első szombatján ren-
dezték meg a Horváth Mihály 
Gimnázium irodalmi-drámai 
tagozatának mustragáláját a 
Móricz Zsigmond Művelődési 
Házban. A hagyományoknak 
megfelelően átadták a tago-
zat legkiemelkedőbb elisme-
rését, a Csörgősipka-díjat is, 
amelyet idén Mari Dorottya 
(képünkön) vehetett át. Csör-
gőcske-díjban Elefánti Emma 
és Biácsi Bettina részesült.

A díjakat minden évben kiadja 
az irodalmi-drámai tagozat azok-
nak a tanulóknak, akik négy éven 
keresztül, szakmai értelemben, 
kiemelkedő munkát végeztek, 
mondta lapunknak a tagozat ve-
zetője, Szurmik Zoltán. – Doroty-
tya az összes kritériumnak meg-
felelt, azon túl, hogy még kiváló 
énekhangja is van, nem csak a 
színpadi jelenléte erős. Bettina, 
úgy gondolom a színészi játé-
kával és szorgalmával nyűgözte 
le a tanárokat, hiszen végig ki-
váló mustrázó volt. Emma a ver-
senyek specialistája, a drámais 
színház nagy szerelmese. Végig 
elkötelezetten dolgozott, a meg-
mérettetésekről szép eredmé-
nyeket hozott – méltatta az 

idei díjazottakat. Megilletődött 
a színpadon Dorottya, amikor 
megtudta, hogy ő kapja a min-
den drámais által vágyott Csör-
gősipka-díjat. Nehezen tudja 
felidézni, hány percig tartott az 
elismerő taps, 
amely alatt bol-
dogan nézett 
végig társa-
in. Sokat tanult 
emberileg és 
szakmailag is a 
gimnáziumban. 
– Biztos vagyok 
benne, az itt el-
töltött évek, 
hogy kollégis-
ta vagyok, drá-
mais közösség-
ben léteztem, 
sokat hozzátesz 
ahhoz, hogy 
majd az egyetemen hogyan tu-
dok közösségben létezni. Meg-
tanított arra, hogyan kell együtt 
élni és együtt dolgozni az em-
berekkel – fogalmazott. A Kilincs 
Fesztiválon az ének kategória in-
dulója volt – első helyezésre is 
büszke lehet –, emellett külön-

böző eseményeken is megcsil-
logtatta énekhangját. Legutób-
bi sikere a Szép Magyar Beszéd 
Verseny Csongrád megyei dön-
tőjében elért 2. helyezés. Az or-
szágos döntőben a tavaszi szü-

netben vesz 
részt. Megtud-
tuk, a Színház- 
és Filmművé-
szeti Egyetemre 
szeretne a leg-
inkább felvé-
telt nyerni. Bet-
tina a végzős 
darabban Mu-
lant formálta 
meg, hiszen a 
mesekarakter 
bőrébe bújt a 
legtöbbször a 
négy év alatt. A 
gimnáziumban 

töltött idő alatt megbizonyoso-
dott arról, hogy ez az ő útja. Erről 
a mustrák alkalmával is vissza-
igazolást kapott, immáron pedig 
már a  Csörgőcske-díj boldog 
birtokosa. – Nagyon meghatód-
tam. Egy kicsit izgultam is. Ami-
kor kimondták a nevemet, on-

nantól minden kiesett. Arra sem 
emlékszem, hogy hányszor ha-
joltam meg. Hálás vagyok, hogy 
megkaphattam a díjat – beszélt 
az örömteli pillanatokról.  Egye-
bek mellett a Kilincs Fesztiválon 
vett részt, ahol monológ kategó-
riában harmadik lett. Pesten sze-
retne színészetet tanulni. A fris-
sen kapott elismerést Szentesen 
hagyja, mint mondta, az majd 
itthon várja. A Csörgősipka-díj 
„kistestvérével”, azaz Csörgőcs-
ke-díjjal tüntették ki Emmát is. 
– Sokat jelent, hogy drámais va-
gyok. A személyiséget, amellyel 
most létezem, itt kaptam. Az, 
hogy a közösség úgy gondolta, 
hogy sokat tettem érte, nekem 
nagyon jó visszaigazolás arról, 
hogy jó úton járok –  mondta, ki-
egészítve azzal, hogy tiszteli dí-
jazott társait, akikkel jó barát-
ságot ápol. Emma, mint ahogy 
Szurmik Zoltán fogalmazott, 
a versenyek specialistája, s az 
Édes anyanyelvünk nyelvhasz-
nálati verseny Kárpát-medencei 
döntőjében való sikeres szerep-
léséért elnyerte Sátoraljaújhely 
város emlékplakettjét is. A Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem 
bábszínész és bábrendező szak-
ján szeretne továbbtanulni.

Dorottyáé a Csörgősipka

Hogy mi is ez? Azt mond-
ják pang az ingatlanpiac, csak 
áron alul értékesíthető az ingat-
lan? Szeretné tudni mit kell tenni, 
hogy magasabb áron adja el laká-
sát, házát?

A megoldás: HOME STAGING
A home staging egy viszonylag 

új dolog Magyarországon, mely a 
világ több pontján már bizonyítot-
ta, hogyan kell magasabb áron, tu-
datosan felkészülve értékesíteni az 
eladásra váró lakást, házat, ezáltal 
biztosítva a magasabb profitot és a 
gyorsabb értékesítést.

A home staging a lakberendezés 
egy speciális területe. Azt a munka-
folyamatot hívják így, mikor a la-
kást (házat) felkészítjük az eladásra, 
az otthont díszletezzük, „színpad-
ra állítjuk” az előnyök, lehetősé-
gek tekintetében a vonzó szempon-
tok kreatív kiemelésével. a kellemes 
hangulatot a harmónia megterem-
tésével érjük el, hogy minél előbb és 
minél magasabb áron eladható le-
gyen az ingatlan.

Hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
A home staging TANÁCSADÓ 

kap egy megbízást és egy keretösz-
szeget, amin belül gazdálkodhat.

Ez utóbbi a lakás (ház) eladás 
előtti értékének 1-5 százaléka (ma-
ximum egymillió forint) Nem sza-
bad összekeverni ezt a folyamatot a 

nagyobb felújításokkal, mert akkor 
az már nem a home staginghez tar-
tozik. Ebbe tehát a festés, (esetleg 
minimális felületen tapéta), új bú-
tordarab, dekorációs tárgyak férnek 
bele, nem pedig egy komplett fel-
újítás, hiszen a cél, kis ráfordítással 
magasabb áron történő értékesítés, 
Ez egy TUDATOS rákészülés az el-
adásra a lehető legjobb ár elérése 
érdekében. Természetesen ez nem 
megy a megfelelő ELADÓI HOZ-
ZÁÁLLÁS nélkül, talán ez a legfon-
tosabb, amit hangsúlyozni kell!

Érzelmileg elszakadni az ingat-
lantól a tárgyaktól, megértetni az 
eladóval, hogy innentől kezdve a cél 
az eladás. Az ingatlant ugyanúgy fel 
kell készíteni az eladásra, mint aho-
gyan egy autóra is költünk, mielőtt 
lefotózzuk, hogy kihangsúlyozzuk 
az előnyeit, értékeit. A végered-
mény biztató, ugyanis minden ta-
pasztalat azt mutatja, hogy tudato-
san, egy home staging tanácsadóval 
felkészített ingatlan, akár 30 napon 
belül milliókkal többért lehet érté-
kesíteni.

(X)

Az ingatlanértékesítés új dimenziója: HOME STAGING

Németh Irén
Home staging tanácsadó, 

lakberendező - 20/9515-634
nemethiren2003@gmail.com
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Darók József

A hajdani Perzsia, a mai Irán 
mesés és az európaitól merő-
ben eltérő világába kalauzolta 
el hallgatóságát Cseh Zsombor 
(képünkön iráni lányok gyűrű-
jében) a Művészetek Házában. 
A szabadúszó fotós-újságíró, a 
Közel-Kelet országainak lelkes 
kutatója valóságos túrákat is 
vezet Iránba, melyről vélemé-
nye szerint sok tévhit él ben-
nünk.

– 2008-ban édesapám az 
Egyesült Arab Emirátusokban 
dolgozott építészmérnökként, 
és a családunkból mindenkinek 
sikerült eljutnia oda. Nekem is ez 
volt az első Európán kívüli kultú-
ra, világ, amit megismerhettem, 
s azonnal elvarázsolt – osztotta 
meg lapunkkal az előadó. – Egy 
év múlva már Szíriában voltam, 
a világ legnagyobb keresztes 
erődjének ásatásán működtem 
közre, amit magyarok végeznek 
a mai napig. Itt már belekóstol-
tam az igazi arab világba. Azó-
ta folyamatosan visszahúz a szí-
vem, mindig újabb területeket 
szeretnék felfedezni.

Irán már a 8. alkalommal lesz 
Zsombor úti célja, de Irakban, 
Afganisztánban is kétszer járt 
már az elmúlt években, négy-
szer fordult meg többek között 
Törökországban, Ománban, sőt 
Boszniában. Azt hallottuk tőle, 
ebben a térségben nagyon nagy 
szeretettel fogadják az európai 
embert. Azzal is tisztában van, az 
emberek többségében – a sajtó-
ból tájékozódva - negatív kép él 
az iszlám államokról. 

Persze, a kedves vendégfoga-
dás részben üzlet. – A társada-
lom bizonyos szegmense itt is a 
turistákból él, tehát kényszerű 
mosoly van rajtuk, de alapvető-
en mindenkibe bele van kódol-
va a kedvesség. Vallási, kulturális 
téren nagyon fontos szempont, 

hogy a vendéget, az utazót 
olyan előnyökben kell részesíte-
niük, mintha családtagok lenné-
nek.

Zsombor szerint nehezebb 
ebbe a térségbe túrákat szer-
vezni, mint mondjuk Thaiföld-
re, vagy egzotikus szigeteki útra 
toborozni, de rengeteg cikkben, 
előadásokon, rádióműsorokban 
próbálja elérni, hogy eljusson az 
emberekhez saját példája: ő ott 
volt, s egy csomó pozitív dolgot 
tapasztalt, s a keleti világ ideális 
célpont. Mondja mindezt a vallá-
si eltérések, az odautazás nehéz-
ségei ellenére, mert több volt a 
jó élménye.

A dolog visszafelé is működik: 
nagyon sokan szívesen jönné-
nek Európába onnan is. Nem ró-
zsás a helyzet gazdaságilag, sok 
a fiatal diplomás, akik szeretnék 
megismerni a Nyugatot. Azon-
ban ők is egy téves képet kapnak 
odahaza, abban hisznek, ha  a mi 

kontinensünkre jönnek, mennyi-
re jó életük lesz.

A diplomatának készülő Cseh 
Zsombor egyébként a szélsősé-
gek embere: nemcsak a sivatag, 
hanem a hegyek szerelmese is.- 
A Mont Blanc volt az első komo-
lyabb hegycsúcs 2011-ben, amit 
megmásztam, azóta már többet 
meghódítottam. Iránban tavaly 
indítottuk el a legmagasabb ot-
tani csúcsra, a Damavandra ve-
zető túrákat.

 Számos programon beszélt 
már Zsombor a kedvelt úticél-
járól, ám első ízben kísérte bor-
kóstoló az előadását. Kálmán 
Tibor, WSET okleveles borszak-
értő a Gólyás Borház és Galé-
ria üzletvezetője a perzsa ere-
detűnek vélt syrah szőlőfajtából 
készült borokat kínálta a ven-
dégeknek. – Iránban nem kós-
toltam perzsa borokat, tekintve, 
hogy 1979 óta teljes alkoholti-
lalom van az országban. Ez azt 
jelenti, hogy legálisan nem fo-
gyasztható, de Iránnal kapcso-
latban muszáj beszélni a bo-
rokról, a perzsa költészetre is 
hatással volt, akárcsak a görög-
re – fogalmazott Zsombor.

Városunkba az előadó a szen-
tesi Tari Róbert meghívására ér-
kezett, aki már többször útitársa 
volt: tavaly nyáron egy társaság-
gal megmászták a Damavandot, 
majd következett egy csoportos 
dél-afrikai körutazás, úgyhogy 
már barátként tekinthetnek egy-
másra. – Aki egyszer megfertő-
ződött a hegyek szeretetével, 
utána másképp tekint rá. Elég 
elképzelni, milyen a napfelkel-
tét a hegytetőn megvárni, nem 
is kell magyaráznom, miért sze-
retek hegyet mászni – mondta 
Róbert. – Ötleteim vannak még, 
milyen országokat lehetne meg-
ismertetni, az emberek látókörét 
szélesíteni, a kultúrát a gasztro-
nómiával összekapcsolni – tette 
hozzá a program szervezője.

Irány Irán!

Felhívás
A Szentesi TESCO Áruház, a Csongrád Megyei Dr. Bugyi 

István Kórház Vérellátó Osztálya és a Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Területi Szervezete 2017. április 7-én, pénteken 
délután 14 órától 17 óráig véradást szervez a szentesi TESCO 
áruházban! Várjuk kedves véradóinkat, akik ezzel a humani-
tárius cselekedetükkel segítenek betegek gyógyulásában!

„Adj vért és ments meg három életet!”

Köszönettel: A szentesi TESCO Áruház csapata, a Dr. Bugyi 
István Kórház Vérellátó Osztálya és a Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Területi Szervezete.

25. jubileumi véradás 2017. április 13-án, csütörtökön 
14-17 óráig a Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.
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Dr. Papp László Városi Sport-
csarnok

Április 8-án szombaton15 és 
16 óra között az Alma zenekar 
koncertjén szórakozhat a közön-
ség. 

Művelődési Központ
A Szentesi Művelődési Köz-

pont szervezésében április 10-
én, hétfőn a Művelődési és Ifjú-
sági Házban Kiss Ádám és Benk 
Dénes közös estje látható.

Művelődési és Ifjúsági Ház 
klubjában 13-án, csütörtökön 
19-21 óráig a Korok és alkotások 
az irodalomban sorozat követ-
kező előadásában Oscar Wilde: 
A boldog herceg című művéről 

beszélgethetnek Poszler György 
előadóval.

Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság

Április 21-én, pénteken 18 
órai kezdettel dr. Csókay András 
idegsebész, agykutató tart előa-
dást A mély imádságban a szen-
vedés teremtő energiává válik - 
hétköznapi misztika címmel.

Városi Könyvtár
Április 7-én, pénteken 14 óra-

kor a Deák Ferenc Általános Isko-

la rajztagozatos diákjainak tava-
szi kiállítása nyílik a könyvtárban. 
A kiállítást megnyitja Tornyi Mol-
nár Edit tanárnő.

Április 10-én, hétfőn 18 óra-
kor a költészet napja alkalmából 
Paulovics Tamás versmondó est-
je lesz. Közreműködnek: Molnár 
Szilvia és Paulovics Panna.

Április 11-én, kedden 18 óra-
kor a Filmklubban A mennyor-
szág gyermekei című színes iráni 
filmet vetítik.

Április 11-én költészetnapi 
megemlékezés lesz 16-18 óra kö-
zött.

Közösségi Tér-Dózsa Ház
Április 13-án, csütörtökön 20 

és 21 óra között Éjszakai Térké-
pes Tojáskereső versenyt rendez-
nek 2-5 fős csapatok részére. Re-
gisztráció: 19.30-20 óra.

Szegvár
Április 8-án rendezik meg az 

V. Enduro Rallyt, három helyszí-
nen egész napos programokkal. 
Sprint futamok, motoros bemu-
tatók, büfé, ugráló vár, kirakodó-
vásár, lángos, kürtös kalács este 
koncert várja az érdeklődőket.

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: 04.15. - Zenevan együttes

04.16. - Élőzenés est (Otrosinka Richárd, Vincze Attila, Kerekes Róbert,
Marton András) / 04.21. - CsótányDzsó / 04.22. - Döngölöm zenekar

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

Rozgonyi Ádám

Aki belekóstol egyszer a rá-
diózás világába, az mikrofon 
közelben érzi magát azután 
igazán elemében. A rádiózás 
örök szerelem – állítják sokan 
azok közül, akik valaha hang-
jukat hallatták az éterben. Így 
van ezzel Áfra Anita, Majzik At-
tila és Varga Gergő is, vagyis 
a Rádió 451 Vekker című mű-
sorának házigazdái is, akik a 
hónapok alatt igazi csapattá 
csiszolódtak. 

Rólad, Neked! – Szentes 106.1 
– hirdeti szlogenjében a Kur-
ca-parti város és térségének rá-
diója már több mint négy éve. 
Napindító műsora, a Vekker teszi 
színesebbé a hallgatók hétköz-
nap reggeleit. Tavaly augusztus 
óta három műsorvezető garan-
tálja a jókedvű ébredést. A Rádió 
451 reggeli műsorából megtud-
hatja a kedves hallgató, hogy mi 
történt az országban és a világ-
ban. Közben remek programok-

ról értesül, és persze a legvál-
tozatosabb zenei kedvenceket 
hallgathatja. Szentesen és kör-
nyékén így szép és színes a dé-
lelőtt – ez a 451 Vekker minden 
hétköznap 6 és 10 között. Atti-
la rutinos tagja a teamnek, ame-
lyet agilisan igazgat. Újságírói és 
televíziós riporteri tapasztalattal 
is rendelkezik. 2015 januárja óta 
dolgozik a rádiónál. A tavaly au-
gusztusi arculatváltás után ve-
zeti minden hétköznap a Vek-
kert lelkes „segédeivel”. A szabad 
gondolatok és rögtönzött mű-
sorkészítés híve. –  Soha nem 
írok le semmit. Mindent impro-
vizálok. Nincs megírt sablon, eb-
ben nem hiszek. Nem vagyok 
túlkészülős típus. A műsorveze-
tés számomra egy improvizatív 
műfaj, amiben könnyen ki lehet 
teljesedni. Ez az a dolog, amit 
örökre csinálni akar az ember. 
Ez a legszórakoztatóbb és leg-
kötetlenebb formája a médiá-
nak – fogalmazott, megosztva 

lapunkkal, hogy a reggeli műsor 
a hallgatók életritmusához al-
kalmazkodik. Első felében, 6-tól 
8-ig, informatívabb, kötöttebb. 
A nap témája 8 után kerül terí-
tékre, amelyet közösen válasz-
tanak ki a kollégákkal. Míg egyik 
reggel a kutyabarát települések-
ről beszélgetnek, addig könnyen 
lehet, hogy másnap már az idő- 
utazásról. A témák változatosak 
és érdekesek, melyekhez a hall-
gatók is hozzászólhatnak. A há-
rom nagydumás „mikrofonbe-
tyár” könnyen lehet, háromféle 
megközelítésből veséz ki egy-
egy témakört. A 19 éves Varga 
Gergő a csapat legfiatalabb tag-
ja, s mint elmondta, sokkal in-
kább megtalálja a közös hangot 
a nálánál idősebbekkel, így At-
tilával és Anitával is. Érettségit 
követően nem volt határozott 
elképzelése, mivel szeretne fog-
lalkozni a jövőben. A Boros-isko-
la humán orientációján végzett, 
s úgy gondolta, újságíró lesz. – 
Váratlanul jött a rádiós munka. 
Így visszataláltam arra az útra, 
amit időközben elvesztettem. 
Úgy gondolom, ebben megta-
lálom önmagam. Ez az, amit to-
vább kell vinnem. Ha az ember 
azt csinálja, amit szeret, akkor 
soha sem kell dolgoznia – mond-
ta Gergő, aki a Nagymágocsi Hír-
mondónak is adott már interjút, 
amelynek „Sikeres nagymágo-
csi fiatalok” című rovatában sze-
repelhetett. A rádió gazdasági 
tevékenységével is foglalkozó 
Anita személye üde színfoltja a 

műsornak. Nőként, édesanya-
ként is sokat hozzá tud tenni a 
beszélgetésekhez, amelyekben 
felhőtlenül jól érzi magát. – Jó 
együtt lenni a fiúkkal. Teljesen 
mindegy, hogy élő adásban vagy 
adáson kívül társalgunk. Alapve-
tően ugyanolyan jó a hangulat 
az egész műsor alatt – fogalma-
zott. Számos pozitív, közvetett 
és közvetlen visszajelzést kaptak 
már a műsorról. Talán az egyik 
legnagyobb elismerés az, ha ők 
szólnak egy ismerős autójában 
reggel, munkába menet. Együtt 
összetartó közösséget alkotnak, 
nincs közöttük rivalizálás. Gyak-
ran szerveznek közös programot 
is, például együtt kávéznak adás 
után. – Ha nem szeretnénk egy-
mást emberileg, akkor nem mű-
ködne a műsor sem – mondta 
Attila. Anita hozzátette, tolerán-
sak a másik iránt, és bár néha vi-
tatkoznak, de sohasem vesze-
kednek. Mindenkinek megvan 
a maga szerepe a csapatban, 
amely célul tűzte ki, hogy min-
den reggel nemcsak Szenteshez, 
hanem egy egész régióhoz szól.

Hárman egy hullámhosszon
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Egyszer, valaha, az őskorban 
mi is három gyereket szeret-
tünk volna. Aztán telt-múlt az 
idő, és fogytak a lehetősége-
ink, maradt a kettő tervezgeté-
se, és végül megérkezett hoz-
zánk Gergő! Még ma is akad, aki 
megkérdezi, hogy jön-e a kis-
testvér? Emberek, 45 vagyok! 
Ha lehetne is, Gergőt beszoroz-
ni hárommal? Huh! Hát, nem 
tudom, most biztos nem vál-
lalnám. Nem vagyok elég laza 
mami. De szerencsére, valaki 
ilyen és vállalja. Vásárhelyi Ágit 
még a gimiből ismerem. Nem 
vagyunk napi kapcsolatban, de 
néha összefutunk a védőnők-
nél (a kislányuk két hónappal fi-
atalabb Gergőnél), vagy váltunk 
néhány szót sétáltatás közben, 
és látom, ahogy fut a két nagyfi-
úval úszó edzésre. Boldog nagy-
család. Biztos megy a zsong-
lőrködés a hétköznapokban 
(ahogy írja is), de rá kell nézni 
a gyerekek arcára, és mindent 
megértünk. Fogadják szeretet-
tel a Baba a fedélzeten rovat 
második vendég anyuka-íróját 
és a történetüket. 

Vásárhelyi Ági
Az úgy kezdődött, hogy ke-

rek volt az életem. De tényleg. 
Szerető nagycsalád, széles bará-
ti kör, kihívásokkal teli, változa-
tos munkahely. Alapvetően nem 
hiányzott semmi. És senki. Aztán 
egyszer csak hirtelen megválto-

zott minden. És kiderült, hogy 
dehogyisnem hiányzott. 

Egy jól sikerült csütörtök este, 
egy még jobban sikerült hét-
főn újralátlak és a huszonsoké-
ve jóban vagyunkból legyünk 
együtt lett. Éjjel-nappal. Még há-
rom hét és eldöntetett: mi len-
ne, ha… És bár együtt már a 80-
at is megünnepelhettük volna, a 
kettőből hárman lettünk. Ami-
ért nem lehetünk elég hálásak a 
sorsnak, a Jóistennek, vagy bár-
mely más felsőbb hatalom-
nak. Akinek azért a csütörtökért 
konkrétan lehetnék, már nincs. 
Fiatalon, fájdalmasan, értelmet-
lenül, sokaknak hiányzón nincs 
már. De még tudta és örült ne-
künk. És – talán nem véletlenül 
–nagyfiunk az ő születésnapján 
érkezett.

De mert gyarló az ember és 
nem féli a lehetetlent, és még a 
szülészeti papírjain szereplő idős 
primipara megjegyzéstől sem 
riad vissza, és mert a nagy olyan 
igazi tökéletesre sikerült, elkezd-
tünk vágyni egy testvérre. És ki-
derült, hogy nagyon megy ez 
nekünk, a nagy első születés-
napján már boldogan osztottuk 
meg a hírt a családdal, hogy egy-
gyel többen leszünk. 

És akkor azt gondoltam, hogy 
na, most aztán tényleg kerek a 

világ, a kisebbik fiunk érkezése 
lett a hab a tortánkon. 

De. Mert az ember tényleg 
gyarló, és mert mi hárman vol-
tunk és a férjemnek is két test-
vére van és az én két testvérem-
nek is három-három gyereke 
van, meg különben is a három az 
mégiscsak három és olyan jó kis 
szám, újra vágyakozni kezdtünk. 
Mivel már csak a korunkból adó-
dóan sem nagyon értünk rá la-
cafacázni, a vágyat tett követte. 
Nem is hiába, hiszen hamarosan 
megérkezett a cseresznye a ha-
bos tortánk tetejére, megszüle-
tett a kislányunk is.

Igen. Most tényleg kerek és 

cseresznyével díszített habos 
torta nálunk az élet. Bár a gyere-
keim születésével átértékelődött 
mind a fájdalom, mind a fárad-
ság, mind a félelem, a féltés fo-
galma, így, velük kerek a világ. 

Pedig a háromgyerekes anya-
ság egy külön életforma. Gyak-
ran érzem magam úgy, mintha 
egy utazó cirkuszt igazgatnék, 
vagy mint ahogy Weöres Sán-
dor írta a nagyhírű bűvészről: „A 
lábával karikázik, a kezével cite-
rázik, az orrával orgonázik, a fü-
lével figurázik, a szemével gur-
gulázik, a szájával vacsorázik”

De nem cserélném el semmiért 
ezt az én kis bolhacirkuszomat.

Baba a fedélzeten

Egy meg egy és még egy

Rozgonyi Ádám

A Rigócsőr király című me-
sejátékot tekinthették meg 
a Nektár Színház bemutatá-
sában a város és a környező 
települések kicsinyei. A mű-
velődési központ Micimackó 
bérletének soron következő 
produkcióját mintegy négy-
százan látták két előadáson a 
Móricz Zsigmond Művelődési 
Házban.

A Szentesen vendégszerep-
lő társulat 2003-ban alakult. Ez 
a tizedik mese, amit színpad-
ra álmodtak. A klasszikus vo-
nalat képviselik, mind a mesét, 
mind a színpadra állítást illető-
en. Az eredeti művet dolgoz-
zák fel, nem tesznek hozzá, és 
nem is vesznek el a történetből. 
A színészek mögött vetített hát-
tér jelenik meg, amely tematiku-
san beépül az előadásba. Látvá-
nyos jelmezekkel dolgoznak, a 

zenéket klasszikusok közül vá-
logatják. Jelen mesejátékuk tör-
ténete szerint kérők hada ver-
seng Garullina királykisasszony 
kezéért. De ő mindegyikőjükben 
csak kivetnivalót talál. Rexon ki-
rály halálosan beleszeret a fenn-
héjázó királykisasszonyba és 
elhatározza, hogy másnap álru-
hában – koldusként – újra sze-
rencsét próbál. Eközben az öreg 
király megunva lánya méltatlan 
viselkedését, úgy rendelkezik, 
hogy az első férfiemberhez hoz-
záadja, aki a palotába bebocsát-
tatást kér. Ki más is lehetne, aki 
bezörget a kapun, mint a koldus 
és anyja. Garullina mint a koldus 
felesége kezd új életet. Megta-
nulja, hogy mindenért meg kell 
dolgoznia. Ráébred arra, hogy az 
élet számtalan csodát rejt mind-
azoknak, akik megbecsülik azt. 
Borbély Viktória, a társulat ve-
zetője szerint mindig lesz olyan 
óvodás, akinek csak a bolond je-

lenléte jön át, ami nem baj, mert 
egy vidám karakter. Nem melles-
leg a bolond Mátyás király ide-
jében a legbölcsebbek közé tar-
tozott, tőle kért tanácsot. Persze 
ennyire nem törekszenek bölcs-
csé tenni a figurát, hadd marad-
jon játékos és vidám.

– Az első és legfontosabb, 
hogy az ember tisztában van az-
zal, hogy ő maga kicsoda. Tud-
ja, hogy hol a helye a világban. 
És ha ezt átéli, akkor ehhez ké-
pest tud viszonyulni a másikhoz. 
A darab üzenheti azt, hogy tel-
jesen mindegy, hová születsz, a 
lényeg az, hogy kivé válsz. Ab-
ban bízom, hogy ebben a me-
sében a királykisasszony átlépte 
azt a határvonalat, ahol ez a fej-
lődés megmutatkozott – fogal-
mazott lapunknak. A mese gyer-
meknek és felnőttnek egyaránt 
kikapcsolódást jelentett, az óvó-
nők sok esetben együtt nevettek 
a kicsikkel.

Mese mindenkinek
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Energikus, fáradhatatlan, 
szerelmes a munkájába, min-
dig valami újdonságon töri 
a fejét, és szeretné utolérni 
példaképeit, az orosz smin-
keseket. Gila Olga smink-
mesterrel (képünkön jobbról) 
beszélgettünk az egyik bemu-
tatója után. Olga egy csong-
rádi középiskolában tanít né-
met nyelvet a hétköznapokon, 
a hétvégéken pedig sminkok-
tatásokat tart, illetve bemuta-
tókon, fotózásokon dolgozik. 
Mindig van valami esemény, 
ahol szükség van a sok ener-
giára. 

– A modelled gyönyörű sminkje, 
ami már művészi alkotás, reggel 4 
óra óta készült. Hogyan néz ki egy 
bemutató, illetve a felkészülés?

– Ilyenkor az embert viszi a 
lendület. Annyira szeretem, amit 
csinálok, hogy egyáltalán nem 
nehéz korábban felkelni. Óri-
ási adag szerelem kell ehhez a 
munkához, hiszen nagyon sok 

időt és türelmet igényel a mo-
delltől és az én részemről is. Sok-
szor vagyok türelmetlen és szi-
gorú magammal szemben, mert 
szeretném sokkal jobban csinál-
ni. Minden munkának vannak 
olyan fázisai, amikor uralkodok 
magamon, hogy a modell ne lás-
sa rajtam, ha valami nem tetszik. 
De mindig addig csinálom, amíg 
a végeredmény nem olyan, amit 
vállalni merek. 

– Nem vagy kicsit maximalista? 
Vagy ez ebben a szakmában elen-
gedhetetlen?

– Elengedhetetlen, hiszen na-
gyon sok jó szakember van Ma-
gyarországon és a világban is. 
Példaképeim az orosz smink-
mesterek, akik olyan szintre fej-
lesztették a tudásukat, hogy a vi-
lágbajnokságokon gyakorlatilag 
alig akad vetélytársuk. Valahol ez 
a cél, hogy mi is megmutassuk, 
hogy egy ilyen pici országban is 
vannak olyan szakemberek, aki 
el tudják érni azt a színvonalat, 
amit ők tudnak. 

– Erről az orosz nők rettenetes 
sminkje jutott eszembe, rikító pi-
ros rúzzsal, hatalmas szemekkel 
és pirosítóval. 

– Ez már nem az a világ, ami-
re mi emlékszünk az ifjúságunk-
ból. Zseniálisat alkotnak mind a 
sminkeseik, mind a fotósaik, fod-
rászaik. Én maximálisan felnézek 
az orosz művészekre. 

– Azt mondod, hogy mindig 
a legutolsó munkád a legfonto-
sabb. Melyik volt a legutóbbi?

– Az utóbbi időben belefoly-
tam egy olyan projektbe, ami-
ről nem is gondoltam, hogy 
egyrészt ennyire fogom élvez-
ni, másrészt, hogy ilyen jó vissz-
hangja lesz. Felkértek, hogy ké-
szítsek sminkeket és hulladékból 
készült fejdíszeket a XVII. Kör-
nyezetvédelmi Bálra. Ennek egy 
újrahasznosítási pályázat volt az 
előzménye a múlt évben. Akkor 
két ruhát csináltunk, a modelle-
ket tetőtől talpig felöltöztettük, 
a fejdíszeket is papírokból, fóliá-
ból, nylonból varázsoltam nekik. 
Kaptak hozzá egy elég látványos 
sminket. Ezután jött a felkérés a 
bálra. Novembertől február 11-
ig készültünk erre a bemutató-
ra hat lánnyal. Mindenkinek tel-
jesen más ruhát készítettünk, 
nagyon sokat én magam, a fej-
díszeket is én alkottam, a smin-
ket pedig ott a helyszínen 12 óra 
alatt.

– Gondolom, a saját sminkedre 
nem szánsz 12 órát? 

– Nyilván a magam sminkjé-
re van általában a legkevesebb 
időm. Ha valakinek megvan-
nak a kedvenc termékei, amivel 
nem tud mellényúlni, a színek-

nek, az anyagnak, a textúrának, 
akkor azokat mindenképpen ér-
demes megtartani. Mert ha a ro-
hanó hétköznapokban kezdünk 
el azon gondolkodni, hogy mit is 
tegyünk magunkra, akkor annak 
kapkodás lesz a vége, és egy ma-
szatolt smink. Nekem az a fon-
tos, hogy mások nagyon szépek 
legyenek, én meg csak legyek 
rendben. 

– Hogyan sminkeljük magun-
kat a hétköznapokban? Mi az, 
ami nem hiányozhat egy modern 
nő táskájából?

– Ez mindig nagyon érdekes 
kérdés. Ha tartok egy ilyen ok-
tatást, hogy hogyan sminkeljük 
magunkat, akkor próbálok arra 
koncentrálni, hogy minél keve-
sebb dolgot vegyek elő. Nehogy 
megijedjenek, hogy ez mind kel-
leni fog? Egy rendezvényen pél-
dául kimondottan azt kérte az 
egyik hölgy, hogy ne használjak 
ötnél több kozmetikumot! Ilyen-
kor azt szoktam tanácsolni, hogy 
legyen egy nagyon jó korrekto-
runk, amivel az arc közepét át 
tudjuk korrektorozni. Nem ala-
pozóval, hanem egy jó minő-
ségű korrektorral. Hiszen leg-
először az arc közepére irányul 
a tekintetünk. Legyen egy szu-
per szempillaspirálunk, mert ez 
is elengedhetetlen, egy remek 
pirosítónk, és egy bombaszti-
kus rúzsunk. Ha ez a néhány do-
log megvan, már nem foglalkoz-
tunk magunkkal hiába. Sokkal 
üdébbnek tűnünk önmagunk és 
mások számára is, és ez növeli az 
önbizalmunkat. 

Ehhez a munkához szerelem kell

Sebők Tamás

Április 3-án, hétfőn ünnepel-
te 90. születésnapját Székely 
Éva, a Nemzet Sportolója, Hel-
sinki olimpiai bajnoka. A pillan-
gókisasszony életét megörö-
kítő könyv 1981-ben került a 
boltok polcaira, azóta több fel-
sőoktatási intézmény testneve-
lési karának kötelező olvasmá-
nya.

Mint a legtöbb biográfia, ez 
is a gyermekkortól a szeretet és 
összetartástól indul, majd egy 
hölgy életének legkeményebb 
küzdelmeit veti papírra. Ho-
gyan jut el az ember ahhoz a ve-

zérgondolathoz, hogy egyszer 
olimpiát nyer? Milyen nehézsé-
geket gördít elé az élet, a kor, a 
víz közege? Sikereit nem ecse-
teli hosszasan, a felkészülésbe 
fektetett energiát, elhivatottsá-
got annál inkább, így ösztönző 
lehet nem csak sportolóknak, 
hanem bárkinek, akinek ko-
moly céljai vannak az életben. 
A könyv legszomorúbb, s még-
is legfelemelőbb oldalai közé 
tartozik, amikor beszámol ar-
ról, hogy az üldöztetés éveiben, 
amikor minden álma összeom-
lani látszott, milyen akaraterő-
vel úszott, tornázott és sohasem 
adta fel a reményt. Olvasha-

tunk a müncheni olimpia bor-
zalmai mellett szerzett ezüst- és 
bronzérmekről, a Szőnyi úti 
uszodában tartott edzéseiről és 
a könyv végén sem maradunk 
izgalmak nélkül, a kórházakban 
vívott harcokat is együtt élhet-
jük meg a sportolóval, hiszen 
komoly műtéteken esett át sze-
mének megmentéséért.

„Eldöntötték, hogy kiirtanak 
minket, én pedig eldöntöttem, 
hogy olimpiát nyerek.” – Min-
den olyan embernek kötelező 
olvasmány, aki motivációt keres 
egyik nagy célja eléréséhez, le-
gyen ő sportoló, vagy csupán a 
hétköznapok egyik hőse.

Könyvajánló: Sírni csak a győztesnek szabad
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Rozgonyi Ádám

Április 1-jén megnyílt az Al-
kotó pedagógusok régiós XX. 
képzőművészeti tárlata a To-
kácsli Galériában. Idén 40 al-
kotó 78 pályamunkájával ne-
vezett, melyből 64-et tettek 
közszemlére, az érdeklődők 
nagy örömére. 

Immáron 20 éves múltra tekint 
vissza a művelődési központ, a 
szentesi önkormányzat és a pe-
dagógus szakszervezet közös 
rendezésű régiós képzőművé-
szeti tárlata, amely – a művésze-
ti értéket teremtő és közvetítő 
– alkotó pedagógusok munká-
it szerepelteti. A megjelenteket 
elsőként Varróné Szabó Ildikó, a 
Szentesi Művelődési Központ 
igazgatónője köszöntötte. El-
mondta, a kiállított anyagot 
Tóth-Kovács József festőművész, 
Szobota Imréné, a Pedagógusok 
Szakszervezetének városi és já-
rási titkára, Borsodi Ágnes, Ko-
vács Ilona pedagógusok és jó-
maga értékelte. Megemlékezett 
a nemrégiben elhunyt, a tava-
lyi kiállítást megnyitó dr. Tóth At-
tila művészeti íróról, aki kezde-
tektől segítette a zsűri munkáját. 
–  Hagyományteremtő szándék-
kal hoztuk létre a kiállítást. Nem 
gondoltuk volna, hogy ilyen so-
káig fog tartani. Ebből is látszik, 
hogy van létjogosultsága. A pe-

dagógusok alkotókedve töret-
len, minden évben szebbnél 
szebb alkotásokat küldenek – 
fogalmazott lapunknak. A tárla-
tot – Gurdon Hanna gitárjátékát 
követően – Szirbik Imre polgár-
mester ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. Arról beszélt, hogy 
pedagógusként gyerekek kö-
zött élni, egy-egy nehéz kezet 
egy könnyed vonalra ráterelget-
ni, ismeretet átadni, egy dalla-
mot megszerettetni nem akár-
milyen alkotómunka. Az alkotás 
másik síkja az iskolán kívül fo-
lyik. Örömét fejezte ki, hogy eh-
hez a város hozzájárulhatott. 
A szervezők két évtizedes lel-
kes munkáját virágcsokorral kö-
szönte meg. A jubileumi kiállítá-
son kilenc pedagógust ismertek 
el díjjal. A tárlaton három fotó-
val szereplő Ráfi Dénes, a Hor-
váth Mihály Gimnázium tanára 
Szentes város alkotói díját tud-
hatja ezentúl magáénak. Az elis-
merést megtiszteltetésnek érzi. 

Lapunkkal megosztotta, arcokat 
kifejezetten szeret lencsevégre 
kapni, eseményfotókat is készít 
a város kulturális programjairól, 
így a kiállításmegnyitóról is ké-
szített fényképeket. A fotókat az 
oktatásban is felhasználja. – Sok-
szor viszek be általam készített 
képeket a magyarórákra egy-egy 
költő életművének bemutatásá-
nál, ha eljutok azokra a helyszí-

nekre, ahol az illető író, költő élt 
– mondta. Szemerédi Endréné, a 
helyi díszítőművész szakkör ve-
zetője, nyugalmazott tanítónő a 
város különdíját vehette át. Ki-
emelt ünnepnapnak nevezte a 
tárlatmegnyitó napját, amely 
nem a mindennapi munka elis-
merése, hanem egy olyan állo-
más, amikor az ember megerő-
sítést kap abban, hogy milyen 
sokan vannak azok, akik még 
időskoruk ellenére is alkotnak. 
Bátran kijelentette, hogy munká-
ik bárhol megállnák a helyüket. 
Az alkotó hímzéseit csodálhatjuk 
meg a kiállításon, amellett, hogy 
több festményben, grafikában, 
bábfigurában vagy éppen szo-
borban is gyönyörködhetünk, 
egészen április 29-ig.

Darók József

A fákat vette közelebbről 
szemügyre Gálfalvay Hilda 
szentesi fotós (képünkön bal-
ról), akinek első önálló tárlata 
is e téma köré összpontosul.

Fák, ahogy Én látom... – ezt a 
címet viseli Gálfalvay Hilda ki-
állítása, mely a Galéria Kávéház 
és Étterem falait díszíti, egészen 
június 5-ig. A Szentesi Fotókör 
gyakorta megtölti tagjainak kü-
lönleges képanyagával a ven-
déglátóhelyet. A kiállítást Dömö-

tör Mihály fotóművész ajánlotta 
a közönség figyelmébe, mint a 
hölgy első önálló tárlatát. Elis-
merően beszélt a fotós gyűjtö-
gető tevékenységéről, ahogyan 
körbejárta a fák témáját. „Csak 
azt tudom közvetíteni, ami él-
ményt jelent számomra”, idézte 
Moholy-Nagy Lajos gondolatát, 
mely illik Gálfalvay Hilda hitvallá-
sára, a színes és fekete-fehér fo-

tókkal is képes mondanivalót ki-
fejezni, hatást kelteni. 

Az alkotó érdeklődésünkre 
elárulta, már a hetvenes évek-
ben szívesen kattintgatta gépét, 
majd hosszú szünet után család-
ja, barátai biztatására 2011-ben 
csatlakozott a fotós közösség-
hez, igyekezett gyönyörködtető, 
ám egyben gondolkodásra kész-
tető képeket készíteni. Több cso-
portos kiállításon bemutatkozott 
már a fotókörrel, s egyik legna-
gyobb sikerének tekinti, hogy 
2015-ben az Alföldi Fotószalon-
ra két alkotását is beválogatta a 
zsűri.

Mindig is a természetfotózás 
érdekelte Hildát. A fotókör veze-
tőjétől, Nagy Istvántól azt a taná-
csot kapta, csak akkor érdemes 
ezzel foglalkoznia, ha valami kü-
lönlegeset tud összehozni. Sze-
ret jó közel menni a fához, s be-

leképzelni különböző dolgokat. 
A kiállítás képeiről szólva meg-
említette, volt, hogy sokáig gon-
dolkozásra késztette egy farész-
let, így az Uhu és a Monokli című 
műveinél, de előfordult, amikor 
egyből jött a felismerés. Ez utób-
bira példa az a két fotója, ame-
lyeknek a Sikoly címet adta, a hí-
res horrorfilm után. S valóban, 
magyarázat nélkül is ott látszik a 
film ijesztő, elhúzott szájú figurá-
ja, a fába merevedve.

Mint mondta, maradna a ter-
mészetfotózásnál. A most kiállí-
tott 20-nál sokkal több képe ké-
szült már el fákról, továbbra is 
rendszeresen járja a természetet. 
A Tisza, a Körös-Torok, a Szarvasi 
Arborétum és Erdély csodás, fo-
tós szemmel is gazdag növényvi-
lága szolgáltatta a témát fotóso-
rozatához. Bőséges anyaga gyűlt 
már össze egy új témakörhöz is: 
a keret szó, vagy fogalom készte-
ti kihívásra most a fotókör tagjait, 
egy pályázat „keretében”.

Fotó: Lantos Imre

„Rejtelmek, ha zengenek...”

Kilenc pedagógust díjaztak a jubileumi tárlaton

Sikoly a fák között

A Békés megyei szakszervezet díját Dávidné Gyarmati Zsu-
zsanna (Békés), a Csongrád megyei szakszervezetét Bozsér 
Zsolt (Hódmezővásárhely), Szentes város alkotói díját Ráfi 
Dénes, különdíját Szemerédi Endréné, szakszervezeti díját 
Garainé Szász Katalin kapta. Makó város szakszervezeti elis-
merését Kréz Tibor, a hódmezővásárhelyi szakszervezet díját 
Mucsi Zoltán és Szenténé Kálvai Mária vehették át. A Pedagó-
gus Szakszervezet Békés megyei elnöke tárgyjutalomban ré-
szesítette Gombos Ildikót (Békéscsaba). 
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A Zene-Világ-Zene Graffiti programsorozat március 25-i előa-
dásán három igazán kemény rockzenét játszó alakulat látoga-
tott el a Művelődési és Ifjúsági Házba. Az idei nagy felfedezett, 
a KIES mellett a Rómeó Vérzik és a nagy kedvencnek bizonyuló 
Depresszió is megrengette a helyet.

Az estét a Kecskeméti KIES nyitotta. Meg kell mondani, igazán fel-
fokozták a hangulatot. Bár csak 45 percet játszottak, teljes energi-
án, padlógázon pörögtek. Az este folyamán a Rómeó Vérzik utazott 
a legtöbbet, akik Somorjáról érkeztek. A 22 éves csapaton lehetett 
látni az összeszokottságot, hiba nélkül hozták a kötelezőt. Zenéjük-
ben az amerikai déli rock/metal zenei hatások és a korai glam-kor-
szak jegyeit fedezhettük fel. 

A Depresszió eddig nem koncertezett városunkban, így igazi 
szentesi fogadtatásban részesült a négyes, még a backstage-ben 
gyakoroltak a fiúk, odakint 300 ember skandálta a zenekar nevét. 
Amikor színpadra léptek, szinte felrobbant a terem a kiáltásoktól. Fel 
is csendültek az első dal húzós, kemény akkordjai, a tömeg pedig 
szinte egy emberként ugrált Halász Feri, a zenekar frontembere nem 
győzött hálálkodni kitartásukért, lelkesedésükért.

Sebők Tamás

Múlt szombaton a Kávézó, 
a Belvárosi Favágókhoz Tava-
szindító Bolondok Napja cím-
mel szabadtéri rendezvényt 
tartott. Az este sztárvendége 
Széki Attila, Curtis volt. Az egy-
kori NBI-es labdarúgó rapper, 
lapunknak is nyilatkozott pá-
lyafutásáról.

– Labdarúgóként is sokan ismer-
nek, azért a sport mellett mindig ott 
volt a zene az életedben. Honnan 
jött a zene szeretete, a zenei pálya?

– Már egészen fiatalon be-
lépett a zene az életembe, 
ének-zene és sporttagozatos is-
kolába jártam. Onnan indult az 
egész szerelem. Később egy ba-
rátommal sikerült hozzájutnunk 
pár igazi rap lemezhez. NWA, Ice 
Cube és a nagy amerikai úttö-
rők albumait hallgattuk. Innen-
től lett meghatározó ez az irány-
zat számomra.

– Mikor jöttek a sikerek?
– A foci miatt egy kicsit ké-

sőn. 2011-ben adtam ki az első 
szólólemezem. Az egész on-

nan indult, hogy volt egy térd-
sérülésem és már nem tudtam 
volna száz százalékkal sportol-
ni. Már ekkor is voltak dalaim, 
amiket hobbi szinten készítet-
tem a sport mellett. Mikor úgy 
döntöttem, hogy abbahagyom 
a focit, volt spórolt pénzem és 
néhány barátom segítségével 
elkészítettem az első lemezt, 
amit underground szinten ad-
tam ki és rögtön nyert 3 díjat. Ez 
a lemez volt a beugróm, emiatt 
keresett meg például Majoros 
Peti (Majka) is hogy készítsünk 
közös dalt. 

– Egy dalnak indult, de több lett 
belőle.

– Igen a ’Bomba vagy Bébi’ 
volt ez, és ahogy elkészült 4,5 
milliós nézettsége lett. Így szin-
te adta magát, hogy együtt foly-
tassuk.

– Miből inspirálódsz?
– A legtöbb dalom abból szü-

letik, ami gyermekkorom óta vé-
gigkísér. Nem mondom, hogy 
szegény, de nem jómódú család-
ból származom, szüleim mindig 
is dolgozó emberek voltak, és 
ötünket tartottak el Újpest lakó-

telepén, ami azért nem egy Ró-
zsadomb. Ilyen környéken szoci-
alizálódni gyermekként – amikor 
leginkább fogékony vagy az 
élet minden területére – azt je-
lentette, hogy akarva akaratla-
nul is olyan dolgok tárolódnak 
el az ember lelkében, amikből 
elég sokat lehet meríteni dalok-
hoz. Szóval a dalaim 95 százalé-
ka ezeket az emlékeket felhasz-
nálva íródtott meg.

– Ennek a lakótelepi szocializá-
ciónak velejárója a rap zene? Mit 
jelent neked ez a stílus?

– Az életemet jelenti. Mindent, 
ami vagyok. Ha nincs a zene, le-
het, hogy börtönben végzem, 
mint mások a társaim, barátaim 
közül. Nagyon nehéz a lakótele-
pi közegből kitörni. Szerencsés 
vagyok, hogy ez nekem sikerült 
a sporttal és később a zenével is. 

– Mi az élet értelme?
– A család. Nálunk nem volt 

kolbászból a kerítés, de szeretet-
ből kevesen kaptak többet ná-
lam. Ha igazán nagy bajban van 
az ember, akkor a családjára szá-
míthat igazán.

Megtöltötték az IH-t

Interjú Széki Attilával, Curtisszel

Ha a rapzene nincs, lehet, börtönben végzem

Zsigmond Vilmos terem
Április 7-8., 11-12. 
16:15 óra: Vén rókák
Április 9. 16 óra: A művészet templo-
mai – Botticelli: Dante pokla – 
Április 7-9., 11-12. 
18:15 óra Páncélba zárt szellem
Április 10. 
19 óra: Páncélba zárt szellem
Április 7-11, 
20:15 óra Menedék 
Április 10. 
21 óra: Menedék
Április 10. 
17 óra: Gyógynövényekkel az egész-
ségmegőrzésért – Szabó Gyuri bá-
csi, a bükki füvesember előadása
Április 11.  14. óra: Ezüsthaj Filmklub 
Április 12.  20:30 óra: EHÖK Moziest 
13-19.  16:30 óra  (3D) Bébi úr
15-17.  14:30 óra is  (2D) Bébi úr
Ápr. 13.  20:30 óra – Original Version 
Club: Ghost in the Shell
14-19. 18: 30 óra: Páncélba zárt szel-
lem
Április 13.  18:30 óra Vén rókák
Április 14-19  20:15 óra: Vén rókák
Április 19. 14 óra: Ezüsthaj Filmklub 

Balázs Béla terem
Április 7-11. 15:30 óra: Kincsem
Április 7-9.  Portugál Filmnapok 
(Az előadások eredeti nyelven, angol 
felirattal tekinthetők meg.)
Kedvezményes jegyár: 800 Ft
7.  18 óra: Angelica (Tisztelgés 
Manoel de Oliviera életműve előtt)
8.  18 óra:  Az én vérem 
Április 9. 18 óra:  
Hónaljak 
10-11.  18 óra: 
Az univerzum 
története
Április 12.  20 óra 
Tejben, vajban, 
szerelemben
Április 8.  20:30 óra: Tejben, vajban, 
szerelemben 
Április 7. 
20: óra: Vakondok 4 – Végigjátszás

Csőke József terem
Áprlilis 7-12.  14:30 óra: Hupikék 
törpikék: Az elveszett falu 
Április 7-12.  16:15 óra: A stylist 
Filmklub 
7-12.  18:15 óra: Brazilok
7 -10.  20:30 óra: Élet
Április 11.  20:30 óra: ÁOK Moziest 
– A fegyvertelen katona  
Április 12.  20:15 óra: Menedék

Szegedi Belvárosi Mozi
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Ahogy tavaly, idén 
is hódít a sárga. Ez a 
szín ugyanis nemcsak 
üde és energikus, de 
pozitív kisugárzást is 
biztosít viselőjének. 
A sárga felvidít, hisz a 
sárga a mosoly színe 
is. Megmutatjuk, ho-
gyan és mivel viseld, 
hogy elkerüld a „da-
rázs” effektust. 

Legyél Te a nap királynője.
„A sárga színt a legtöbben trükkös-

nek tartják, nehezen viselhetőnek. 
Pedig elképesztően stílusosan tud 
mutatni, akár tetőtől talpig viselve 
is! – mondja Gerhát-Molnár Irina, 
a Bra nds.hu ügyvezető igazgató-
ja. -  A hófehér, egyébként is sápadt 
bőrhöz nem tanácsoljuk, de a me-
legebb tónusú, kreol vagy sárgás 
színű bőrhöz tökéletes, no és per-
sze a pirosító viselése is segíthet a 
sárga sápasztó hatását ellensú-
lyozni”.

Hogyan, mivel viseljük?
Nem lehetsz túl sárga, ezt a színt 

sem lehet túlzásba vinni. Ha úgy 
tartja kedved, öltözz nyugodtan te-
tőtől-talpig ebbe a színbe, ahogy 
Kendall Jenner is teszi, és mennyire 
elképesztően harmonikus egységet 
alkot ezzel a szettjével! A sportosan 

elegáns nadrág, ezzel a finomesésű selyem-
toppal és halvány bézs színű szandállal fan-
tasztikus összhatást kelt.

Azonban, ha nem szeretnél ennyi sár-
gát magadon, akkor kombináld nyu-

godtan fehérrel, amivel lágyítható 
az összhatás. Feketével is bátran 

hordható szín a smile-szín, csak 
nem szabad túlzásba esni vele. 

Trendi, de visszafogott
Ha nem akarsz kimozdulni 

a komfortzónádból, de szeret-
néd feldobni a gardróbodat ez-
zel a vidám színnel, viselj sárga 
kiegészítőket! Egy csinos sárga 
borítéktáska, egy nagyobb üde 
színű fülbevaló vagy egy finom 

nyaklánc feldobja a szerelésed 
nem beszélve a fiatalító hatásá-

ról. Bár kevesen tudják, de a sárga 
és az élénk színek éveket fiatalíta-

nak viselőjükön, lendületet adnak, 
és még a rossz napokon is megmo-

solyogtatnak. 
Ami pedig a kabátokat illeti, ha 

még így sem sikerült meggyőzni arról, 
hogy idén viselj bátrabban sárga színű 

ruhákat, akkor íme egy áthidaló megoldás: 
vásárolj a tavaszi, esős napokra sárga színű 
esőkabátot. Ezt csak néha kell viselned, és 
szépen lassan hozzászoktatod magad a sze-
zon egyik legfelkapottabb színéhez.

Április 10-16.
Hétfő – Karfiolleves

A menü: Lecsós virsli, 

tarhonya

B menü: Sonkás-kukoricás 

penne, reszelt sajt

C menü: Csáki töltött borda, 

rizs köret

Kedd – Csontleves

A menü: Zöldborsó főzelék, 

fasírozott

B menü: Rántott csirkemáj, 

burgonya köret, tartár

C menü: Párizsi szelet, 

burgonya köret, savanyúság

Szerda – Gombaleves

A menü: Görögös csirkeragu, 

rizs köret

B menü: Csikós tokány, 

galuska köret

C menü: Aszalt szilvás töltött 

borda, vegyes köret, 

savanyúság

CSütörtöK – Gyümölcsleves

A menü: Kassai töltött 

sertésborda, vegyes köret, 

savanyúság

B menü: Csőben sült brokkolis 

csirkemell, vegyes köret

C menü: Rántott sajt, 

rizs köret, tartármártás

PénteK – Ünnep 
Kiszállítás nincs

Szombat – Ünnep 
Kiszállítás nincs

VaSárnaP – Ünnep 
Kiszállítás nincs

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

A sárga az új feketeTr e n d i

• Garázdaság miatt indított 
büntetőeljárást egy árpádhalmi 
férfival szemben a Szentesi Ren-
dőrkapitányság. A férfi az egyik 
helyi sörözőben keveredett szó-
váltásba egy másik illetővel, akit 
később bántalmazott, és nyolc 
napon belül gyógyuló sérülése-
ket okozott neki.

• Továbbra is fokozott figyel-
met fordít a rendőrség az ittas 
vezetők kiszűrésére az utakon. 
Az elmúlt héten három járműve-
zető is úgy ült volán mögé, hogy 
előtte alkoholt fogyasztottak. A 
húsvéti ünnepek közeledte miatt 
ismét hangsúlyozzuk: zéró tole-
rancia van érvényben az utakon 
a sofőrökkel szemben a szesze-
sital fogyasztással kapcsolatban.

• Korábban már lapunk is be-
számolt arról a férfiról, akire ti-
zenkét lakásbetörést bizonyított 
rá a rendőrség. A férfival szem-
ben azóta újabb betöréses lo-
pásokat sikerült bizonyítani, így 
már tizenkilencre emelkedett az 
általa elkövetett bűncselekmé-
nyek száma. Többek között két 

csongrádi lakásbetöréssel, illet-
ve 250 darab, hat méteres sza-
rufa eltulajdonításával is alapo-
san gyanúsítható a férfi, de ő volt 
az, aki az egyik felsőpárti ingat-
lanból egy Rolex márkájú órát lo-
pott el. Érdekesség, hogy az óra 
előbb került elő, mint ahogy fel-
jelentés érkezett volna ebben 
az ügyben, így a rendőrök ezút-
tal nem az ellopott tárgyat keres-
ték, hanem a tulajdonost, akitől 
ellophatták az órát. Bár a tizenki-
lenc eset soknak tűnik – és való-
ban nem kevés – a szentesi „re-
kordot” egy másik illető tartja, 
aki még az 1990-es évek első fe-
lében két esztendő alatt 130 ha-
sonló jellegű bűncselekményt 
követett el. Egy másik bűnöző 
egy hetvenes szériát produkált, 
ő telephelyek öltözőszekrényeire 
specializálódott. A 2010-es esz-
tendők hasonló bűneseteit vizs-
gálva pedig elmondható, hogy 
a mostani tizenkilenc bűneset – 
ami a darabszámot illeti – még a 
képzeletbeli dobogóra sem fér-
ne fel.

19 betörésnél jár



14  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. április 7.

Hideg lecsó 4 személyre
Hozzávalók: 1 szép nagy padlizsán, 1 kg paradicsom, 2 db nagy 

vöröshagyma, 5 darab tv paprika, 2 darab pritamin paprika, 3 ge-
rezd fokhagyma, koriander, bazsalikom, oregánó, rozmaring, egy-
egy csipet só, bors.

Elkészítés: A padlizsánt héj nélkül megsütjük, a paradicsomot 
héj nélkül megdinszteljük sóval cukorral. Két nagyfej vöröshagy-
mát lereszelünk, majd beletesszük a padlizsánt és a paradicsomot 
a tv paprikákat és a pritaminpaprikát apróra vágva, a fokhagymát 
összezúzva. Fűszerezzük, és lassú tűzön dinszteljük, ha megpuhult 
10 perc pihentetés után turmixszoljuk, a szószt a hűtőben tároljuk. 
Pirítós kenyérrel és húsok mellé is ideális.

Jó étvágyat kíván Kati néni. 

Szentes családi ízei

Született
Boros Dánielnek és Petes Zsu-

zsannának (Szentes, Huszár u. 
24.) Olívia, Mizere Zsoltnak és 
Gál Orsolyának Mia (képünkön), 
Dobák Ferenc Józsefnek és Lo-
vász Katalin Juliannának (Nagy-
hegy 305.) Lilla Lídia, Sápi Zol-
tánnak és Dienes Csillának 
(Belsőecser tanya 37.) Máté Jó-
zsef, Kiss Györgynek és Szabó 
Dorinának (Alkotmány u. 10.) 
Milla, Mihály Péternek és Urik 
Kittinek (Soós u. 5.) Péter Vil-
mos, Tóth Gábor Pálnak és Gott-
lieb Petra Katalinnak (Csong-
rád, Hársfa u.63. 3/9.) Zente nevű 
gyermeke.

Elhunyt
Bihari Erzsébet (Cseuz B. u.3. 

5/13.), Bubori Zoltán (Nagyör-
vény u. 96.), Mihály Miklós 
(Csongrád, Tompa M. u.14/1.), 
Bertus András ( Tanya1352.)

Családi 
események

Burgonya 140-160 Ft/kg, újburgonya 
600 Ft/kg, répa 150-170 Ft/kg, gyökér 
480-700 Ft/kg, zeller 200 Ft/db, petre-
zselyem 70 Ft/csomó, hegyes erős pap-
rika 100-120 Ft/db, fehér paprika 650-
800 Ft/kg, paradicsom 650-850 Ft/kg, 
póréhagyma 50-100 Ft/db, zöldhagy-
ma 100-150 Ft/cs, vöröshagyma 150-
200 Ft/kg, fokhagyma 1200-2500 Ft/kg 
tojás 35-38 Ft/db, kígyóuborka 450 Ft/
kg, saláta 150-180 Ft/db, kelkáposz-
ta 450-500 Ft/kg, fehérkáposzta 150-
190 Ft/kg, új káposzta 400 Ft/kg, jég-
csapretek 100 Ft/db, fekete retek 250 
Ft/kg, sörretek 150-200 Ft/cs, piros re-
tek 80-180 Ft/cs, lilahagyma 200 Ft/kg, 
édeshagyma 650 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, 
gomba 480-700 Ft/kg, eper 1200 Ft/kg, 
alma 150-250 Ft/kg, körte 350-450 Ft/
kg, mandarin 450 Ft/kg, narancs 350 Ft/
kg, banán 400-600 Ft/kg, csíramálé 220 
Ft/kg, citrom 500-570 Ft/kg, karfiol 400 
Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, 
méz 1500-2500 Ft/kg, medvehagyma 
200 Ft/cs, dughagyma 650 Ft/kg.

PIAC

KOS
Figyelj megérzéseidre, mert ösztönösen tudni fogod, hogy mi felé érde-
mes haladnod és mi az, amire nem szabad az időd és figyelmed pazarolni.
BIKA
Miközben érzelmileg lángolsz, felébred benned az igény, hogy rendezd a 
dolgokat magad körül. Ez abban is megnyilvánul, hogy képes leszel napi 
munkarutinod megfelelően megszervezni.
IKREK
Lenyűgöző szellemi teljesítményre vagy képes most. Az agyad hihetetlen 
mennyiségű adatot, információt és ötletet gyűjt és rendez össze.
RÁK
Könnyedén teljesíted most a határidőket, kiegészítő pénzkereseti lehető-
séget találhatsz!
OROSZLÁN
Bármilyen merev, rugalmatlan reagálás nehéz helyzetbe hoz most. Akár 
magánéleted, akár hivatásodban találkozol ilyennel, legyél tudatos!

SZŰZ
Igyekezd világosan megfogalmazni, hogy mi is bánt és mire lenne szükséged, 
csak így találhatsz mindenkinek jó megoldást.
MÉRLEG
A tavasz számtalan váratlan lehetőséget hoz, amelyek valamilyen módon bő-
vítik és javítják az életed.
SKORPIÓ
Nem ez az időszak, amikor kevéssel is beéred és elégedetten hátradőlsz a fo-
telben. Be akarod biztosítani magad, csak ez nyugtat meg.
NYILAS
Minden jel arra mutat, hogy új üzleti vagy szakmai lehetőség kopogtat az aj-
tódon. Nem szabad most kapkodnod, legyél megfontolt és józan.
BAK
Utólag már könnyű felismerni a figyelmeztető jeleket, de ne tegyél szemrehá-
nyást magadnak, amiért nem tudtad elkerülni a mostani helyzetet.
VÍZÖNTŐ
Családoddal és szeretteiddel kapcsolatban ne hallgass másokra, csak saját 
ösztöneid kövesd!
HALAK
Intuitívan kapcsolódsz a munkahelyeden zajló eseményekhez, valahogy pon-
tosan tudod, hogy a látszólagos felfordulás mögött nincs komoly gond.

Április 7-14.

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 10-17. Dr. Weiss Patika Gyógyszertár (Szentes, Rákóczi 
F. u. 71.)  hétfőtől -péntekig 7.30-19 óráig, szombaton 7.30-12 óráig vasárnap és ünnepnap 
zárva. Készenléti telefon: 70/5635139

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

Egészségügyi ügyelet

Heti menü:
április 10-14.

Hétfő

A menü: Korhelyleves,
Töltött paprika, paradicsommártás
B menü:  Tavaszi zöldségleves,
Grassalkovich töltött palacsinta, kuko-
ricás rizs
Napi desszert: Csokikrémes palacsinta
Kedd

A menü: Tárkonyos krumplileves,
Rántott szelet, finomfőzelék
B menü: Tojásos leves,
Mézes- mustáros csirkefalatok, penne
Napi desszert: Mákos guba
Szerda

A menü: Hamis gulyásleves,
Sajtimádó karaj, burgonyapüré
B menü: Zellerkrém leves,
Csirkepörkölt, nokedli
Napi desszert: Almás, vagy mákos rétes
Csütörtök

A menü: Paszternákos szárazbab leves,
Fasírt, kelkáposzta főzelék
B menü: Csirkeragu leves,
BBQ csirkecomb, sült burgonya
Napi desszert: Gesztenyepüré
Péntek

Ünnepnap
Menü nincs, de az étterem nyitva tart.

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu
info@galeriakavehaz.hu Április 13-án, csütörtökön 

a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Szentesi Szervezete, 
ruhaosztást tart 14-15 óra 
között a Málta házban.
(Szentes, Sáfrán Mihály u. 31.)
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Mód László

Pardy István 1917. április 16–
án született Nagykároly közelé-
ben, Börvelyen. Családjával Deb-
recenből került Szentesre, ahol 
kibontakozott érdeklődése a fa-
zekasság iránt. Miután 1936-ban 
leérettségizett, Szegeden foly-
tatta tanulmányait, ahol hama-
rosan jogi diplomát szerzett. A 
feketekerámia készítésének for-
télyait 1947-48 telén a közjólé-
ti szövetkezet által szervezett 
tanfolyamon sajátította el Dósa 
Sándortól, aki Berényi Bálint és 
Koncz Antal mellett az 1930-as 
és az 1940-es években a szen-
tesi agyagművesség meghatá-
rozó alakjai közé tartozott. Dósa 
Sándor kerámiáit gyakran díszí-
tette hun eredetű motívumok-
kal, amelyekkel nagy sikert ara-
tott a különböző kiállításokon. 
A képzésre összesen huszon-
hárman jelentkeztek, ám az első 
órák után Pardy Istvánon kívül 
fokozatosan minden résztvevő 
lemorzsolódott. Dósa Sándor 

halálát követően átvette meste-
re műhelyét és felszereléseit a 
gipszmintákkal együtt, mivel az 
örökösök nem mutattak hajlan-
dóságot a mesterség folytatásá-
ra. Pardy István nemcsak római 
és görög cserépedények máso-
lásával foglalkozott, hanem az 
1960-as évek végén a Horváth 
Mihály Gimnáziumban tanfolya-
mokon próbálta bevezetni a di-
ákokat a feketekerámia készí-
tésének fortélyaiba. Az 1970-es 
évek végén a Balaton-felvidék-
re, Aszófőre költözött, ahol mun-
kásságának új szakasza kezdő-
dött. Nyaranta a lakásán önálló 
kiállításokat szervezett. Az 1970-
es években fordult figyelme a 
népi kerámiák felé, amelyek kö-
zül a tányérokat, a kancsókat, a 
kulacsokat és az aratókorsókat 
gyakran egyedi ábrákkal és kézi 
véséssel díszítette. Készített kü-
lönböző méretben gyertyamár-
tó edényeket, de kísérletezett 
miskakancsókkal is. Megihlet-
ték a régészeti korok kerámiái, 

amelyeket egyedi módon pró-
bált újragondolni. Falitányér-
jait virágmintákkal díszítette, 
a különböző alkalmakra készí-
tett plakettjein népi jelenetek is 
gyakran feltűnnek. Szépirodalmi 
próbálkozásai, esszéi, levelei és 
versei 1989-ben a Derűre derű 
című kötetben láttak napvilá-
got. 2000. október 29-én hunyt 
el Sümegen, földi maradványa-
it a Balatonfüreden, a közteme-
tőben helyezték örök nyugalom-
ra. Egykori osztálytársa, dr. Varga 
Lajos gyémántokleveles gimná-
ziumi tanár nyitotta meg 2001. 
szeptember 7-én, a Péter Pál Pol-
gárházban a Rózsa Gábor által 
rendezett pincetárlatot, amely 
munkásságából nyújtott ízelítőt 
a szentesi nagyközönség számá-
ra. Pardy István az 1950-es évek 
elejétől az 1970-es évek köze-
péig az egyetlen olyan kézmű-
ves volt Szentesen, aki a reduk-
ciós égetési eljárással készített 
díszedényeket, azaz ebben az 
időszakban ő jelentette egy sze-

mélyben a szentesi feketekerá-
miát. Tevékenységét állandó kí-
sérletező kedv jellemezte, ami 
változatos edényformák kialakí-
tásában jutott kifejezésre. Nem 
másolta szolgai módon tanító-
mestere, Dósa Sándor munká-
it, hanem arra törekedett, hogy 
egyedi stílusvilágot alakítson ki 
és teremtsen meg.

100 éve született a szentesi feketekerámia mestere

Pardy István emlékezete

30/20 67 148
30/415 80 89
30/269 77 10
30/973 973 4

növényvédelem természetes úton. . .

Árpád Biokontroll 2003 Kft.

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM 
  ÉS POSZMÉHES BEPORZÁS

● poszméhes beporzás
● biológiai növényvédelem 
      a Biobest cég hasznos 
            szervezeteivel
● technológiák különböző növényekhez
● helyszíni szaktanácsadás 
● rugalmas kiszállítás

Már 25 éve!!!

DélKer-Tész tagok részére ingyenes 
talaj, közeg és vízvizsgálatok!

Talajlaboratóriumunkban 
szakszerű bevizsgálással, holland szintű felszereltséggel, 
rövid határidővel állunk a termelők rendelkezésre.

30/401-8524

www.facebook.com/ArpadBiokontroll2003Kft
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A 13. számban megjelent rejtvény meg-
fejtése: „Úgy kell élni, hogy míg a világban 
forgolódunk, ne súroljuk le más emberről 
a bőrt”.

Múlt heti nyertesünk: Balogh Szabó Im-
réné. Nyereménye egy páros belépő a Ze-
ne-Világ-Zene koncertsorozat Molnár 
Dixiland Band koncertjére. Ezen a héten az 
Arany Italház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát sorsoljuk ki. A nyereményt az üzlet-
ben vásárolhatja le. Megfejtéseiket tele-
fonszám feltüntetésével küldjék el a 6600 
Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, 
vagy a szentesielet@gmail.com internetes 
címre.

Vízszintes: 1. Devecsery László verséből idé-
zünk (folytatás a vízszintes 60., 28. és a függő-
leges 58. számú sorokban). 14. Szakterülete. 
15. Téblábol. 16. Keresztcsonttájéka. 18. Va-

lamikori vármegyénk. 19. Középen csatoló! 
20. Alulra jegyez. 23. Vet. 24. Szolmizációs 
hang. 25. Előkelő. 26. Napnyugtakor. 27. Gal-
lium vegyjele. 28. Az idézet harmadik sora. 
36. Kotor a malac. 38. Testrész. 39. Berúga-
tót. 40. Tufában van! 42. Gonosztevő. 44. A 
házba. 45. Algéria – röviden. 46. Vízzel letisz-
títható. 49. Üdítőital-márka. 52. Pazarló. 54. 
Kiskabát. 55. Azonos mássalhangzók. 57. Te-
hát, következésképpen – latinul. 58. Kalauz 
nélküli járat jelzése. 59. Kés vágófelülete. 60. 
Az idézet második sora. 64. Szomjoltó folya-
déka. 66. Kritizál. 67. A hideg teszi. 68. …k – 
táskába tesz.

Függőleges: 1. Téli munkás tavak, vizek 
mentén. 2. Eltüzelés. 3. Elégtelen - diáknyel-
ven. 4. Eme. 5. Szenegál fővárosában él. 6. 
Békés … (színésznő). 7. Nátrium vegyjele. 8. 

Asztácium vegyjele.9. Jégkorongozó. 10. Ki-
váló minőségű vörösbor. 11. Volumen – rö-
viden. 12. Lejegyzed. 13. Roskatag. 17. Hasz-
nálatlan. 21. Földből vájta. 22. Légi – idegen 
nyelven. 28. Visszafelé: Szombathely foci- 
klubjának beceneve. 29. Hideg évszakok-
ban. 30. GAZ … - orosz (hadi) gépkocsi. 31. 
Matat a végén. 32. Ütés, tus a sportban. 33. 
Határtalan fatelep. 34. Vanádium, oxigén és 
molibdén vegyjele. 35. Esés. 37. Kísérő. 38. 
Lószerszám. 41. Ilyen igék is vannak. 42. Pa-
tás háziállat. 43. Ruanda határai. 44. Svájc fő-
városába. 47. …l – megakad. 48. Fél tojást! 
50. Páratlan Piero. 51. Megkevert eráto! 53. 
Vajon tizenkét óra? 55. Kevert Tibi. 56. Balká-
ni nép. 58. Az idézet negyedik sora. 60. Bihar 
eleje! 61. Művészi testkép. 62. Selymet ké-
szít. 63. Klub egyede. 65. Rangjelző előtag. 
66. Duplán lánykajáték. 

Beküldendő sorban a vízszintes 1., 60., 
28., valamint a függőleges 58. számú so-
rok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
áp

r 1
0-

14
áp

r 1
7-

21

Hétfő15. hét

16. hét

Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

A
menü

B
menü

B
menü

C
menü

C
menü

Legényfogó leves,
Bolognai spagetti

Sütőtök krém leves
Bakonyi pulykacomb kockák, orsótészta

Grízgaluska leves,
Rántott sertésszelet,

burgonyapüré

Erdei gyümölcskrém-leves,
Csirkemell roston,

vajon párolt zöldköret

Vadragu leves,
Milánói  makaróni

Kertészleves,
Tökfőzelék, sertés vagdalt

Brokkoli krémleves,
Krumplipaprikás kolbásszal,  

csemegeuborka

Csontleves csigatésztával,
Csirkemell roston sütve,

burgonyapüré

Sertés raguleves,  
Lassagne, banán

Málnakrém leves,
Fűszeres piskótában sült karaj,  

burgonyafánk, vajban párolt répagyöngyök

Orjaleves cérnametélttel,
Rántott sajt, pirított burgonya, tartármártás, 

joghurtos tortaszelet

Tejfölös karalábé leves
Pulykamell kárpáti módra, párolt rizs, 

Nyárikrémes

Minestrone,
Csülökpörkölt, galuska,
almaparika, túrós rétes

Fejtett bableves,
Sajtos-sonkás pulykacomb érmék, sült 
burgonya, paradicsomsaláta, Tiramisu

Csontleves,
Sertés húskockák bakonyi módra,
szarvacskatészta, ízes palacsinta

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

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

Hamisgulyás, Pulykamell roston,
tejszínes zöldséges gnoocchini

Brokkoli krém leves, 
Marhalábszár steak suvide pecsenyeléve, 

héjában főtt burgonya, mézes paprikasaláta

Zöldség krémleves töltött burgonyagom-
bóccal, Almával, sonkával töltött sajttekercs 

rántva, pirított burgonya, áfonyamártás

Hagyma krémleves,
Sertéskaraj roston, pecsenyelé,

gombás karfiol sufle

Burgonya krémleves bacon ropogóssal,
Haltekercs, káposztába töltött zöldség

rizottó, paradicsom tatár

Fokhagyma krémleves,
Darált steak juhtúróval töltve,  

sült hagymakarikák, röszti, almapaprika

Burgonyaleves,
Pecsenye kacsamáj bacongyűrűben,  

sonkás rizottó

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

Hazai pályán szenvedett 
4-1-es vereséget a Szentesi Ki-
nizsi SZITE felnőtt férfi csapata 
a Szegedi VSE ellen az I. osztá-
lyú megyei labdarúgó bajnok-
ság 20. fordulójának összecsa-
pásán.

A 30. percig hajtott a Kinizsi, 
több helyzetet is kidolgoztak a 
mieink, veszélyesek voltak a sze-
gedi kapura. Egy védelmi hiba 
után mégis a vendégek szerez-
tek vezetést az első félidő köze-
pén Kelemen Balázs talált a ka-
puba. 1-0-val fordultak a felek, 
majd a csereként beállt Sane 
Amadou Lamine növelte a ven-
dég előnyt. A szépítés a mérkő-
zések óta stabil játékot mutató 
Bartucz Pétertől érkezett. A fiatal 
csatár jól vette észre, hogy a sze-
gedi kapus a 16-os vonalra moz-
dult ki, így a hálóőr felett átível-
ve szerzett gólt. Mindezek után 
hajtott a Kinizsi az egyenlítésért, 
ki is nyílt a középpálya, amit ki-

használtak a szegediek, először 
Molnár Zsolt, majd Godó László is 
betalált, beállítva ezzel az 1-4-es 
végeredményt.

Némethy László edző az érté-
kelésében rámutatott, öt olyan 
alapember távozott a télen a Ki-
nizsiből, akik bármely megye 
I-es csapatban kezdők lennének. 
– Ezek a fiatalok egy éve bajnok-
ságot nyertek, viszont ezekhez a 
mérkőzésekhez még rutint kell 
szerezniük, de azért pár forduló 
után látszik Bartucz Péter, vagy 
Arató Márk játékán, hogy beil-
leszkedtek és biztos vagyok ben-
ne, hogy a többiekkel sem lesz ez 
másképp. A másik részről viszont 
el kell, hogy mondjam, hogy egy 
ilyen meccset nem szabad 4-1-re 
elveszíteni. Nem tükrözi az ered-
mény a mutatott játékot, de a 
mérkőzés végére kinyíltunk és 
lőttek is két gólt, ami sajnálatos, 

de be kell látni a szurkolóknak 
is, hogy építkező fázisban van a 
csapat, így nem jöhetnek azon-
nal a sikerek – tájékoztatta la-
punkat Némethy. 

Szentesi Kinizsi SZITE – Szege-
di VSE 1:4 (1-0) gólszerzők: Kele-

men (30’), Amadou (53’), Molnár 
(72’), Godó (74’), illetve Bartucz 
(65’).

A következő fordulóban a ta-
bellán jelenleg bronzérmes po-
zícióban tanyázó Ásotthalom 
otthonába utazik a Kinizsi. 

Hering Viktor

Hazai környezetben, vere-
séggel zárta a bajnoki közép-
szakaszt a Metalcom Szente-
si VK férfi vízilabda-csapata. A 
mieink az UVSE együttesétől 
kaptak ki 13-12-re.

– Rangadónak kellett volna 
felfogni, de sokan nem ennek 
megfelelően ugrottak be a víz-
be – mondta Farkas Kristóf, a Me-
talcom játékosa a találkozót kö-
vető sajtótájékoztatón. 9 perc és 
33 másodperc telt el a mérkő-
zésből, amikor Visnyjikov meg-
szerezte a Szentes első találatát, 
fájó, ekkor már 0-5 állt az ered-
ményjelzőn. Dicséretére legyen 
mondva a csapatnak, hatalmas 
akarással egyre közelebb kerül-
tek a mieink az ellenfélhez, így 
3-5, 6-8, sőt, 9-9 is volt az ered-
mény, ami a borzalmas kezdés 
után mindenképpen megsü-

vegelendő. A nagy kapaszko-
dás után ismét a vendégek per-
cei következtek, hiszen ők négy, 
a Szentes pedig mindössze egy 
találatot ért el, így 10-13-ról kel-
lett volna újra pontszerző pozíci-
óba kerülni, ez azonban nem si-
került. Bár a végén nagy hajrát 

nyitott a Metalcom, az egy gólos 
különbség megmaradt a két gár-
da között. – Álmosan kezdtünk, 
elengedtük az ellenfelünket, ezt 
követően pedig csak futottunk 
az eredmény után – mondta Far-
kas Kristóf. 

Pellei Csaba vezetőedző is sok-

kal többet várt az összecsapás-
tól: – Azt kértem, hogy vegyük 
komolyan a mérkőzést, ehhez 
képest 0-5-tel kezdtünk, és ké-
sőbb is döntő szituációkban hi-
báztunk. Dicséretes, hogy ezt 
követően visszajöttünk a mér-
kőzésbe, de amíg olyan hibákat 
vétünk, ami nem OB I-es szint, 
addig senki ellen nem fogunk 
nyerni. Készülünk a Tatabánya 
elleni folytatásra, ehhez azon-
ban ezeket a hibáinkat sürgősen 
ki kell javítanunk.

A Metalcom tehát a Tatabá-
nya ellen küzd majd a rájátszás-
ban, a párharc addig tart, amíg 
az egyik fél el nem éri a hét meg-
szerzett pontot. Jelenleg az ál-
lás – a középszakasz eredményei 
alapján – 3-3, a mérkőzéssoroza-
tot pedig idegenben kezdi majd 
a Szentes. Egy idegenbeli győ-
zelemre tehát mindenképpen 
szüksége lenne Vörös Viktorék-
nak ahhoz, hogy ne a 15-16. he-
lyért játszanak a bajnokságban. 
Az első mérkőzést április 15-én 
rendezik. 

Háromgólos hazai vereség

Már nem szabad hibázni

5 ha kalászoshoz való gyomirtó el-
adó. Tel.: 30/260-4729

ELADÓ: Új reuma garnitúra, aku-
punktúrás készülék, arc masszírozó 
„Bella”, légterápiás készülék „terapy”, 
Magitech infrared „massager. Telefon: 
63/315-384

GYŰJTŐKNEK, kiállítás céljá-
ra mezőgazdasági eszközök eladók 
(szecskavágó, egyfejes eke, ekekapa 
stb.) Telefon: 30/260-4729

JÓ állapotú kisipari 220-380-as, 
vagy SCH 250-es hegesztőtrafót, és 
Toldi vágópisztolyt keresek. Telefon: 
30/2604729

ÚJSZERŰ ágyneműtartós kanapé, 
olcsó áron eladó. Telefon: 63/312-539

ÜZEMKÉPES állapotban lévő 26'- 
os női kerékpár eladó. Érdeklődni: 
Mentő u.9.Telefon: 63/890-677

EREDETI német elegáns öltönyök, 
zakók, ruhaneműk 20% kedvezmény-
nyel kaphatók. Horváth M.u.13/A.

GYERMEK kerékpár eladó, legki-
sebb 12”-es méretű újszerű állapot-
ban. Telefon:30/299-0214 

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

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

Második mérkőzésén is le-
győzte a Tatabányát, így az 
5-6. helyért játszhat a női vízi-
labda-bajnokságban a Hunge-
rit-Szentesi VK csapata. A mie-

ink ellenfele az Eger együttese 
lesz, a párharc április 19-én 
kezdődik.

A hazai 9-6-os sikert követő-
en Tatabányán is nyerni tudott a 
Hungerit, a 10-5-ös siker pedig 
azt jelenti, hogy a mieink az ötö-

dik hely megszerzéséért szállhat-
nak harcba. Az elmúlt szombati 
mérkőzésen Kövér-Kiss Réka há-
rom, Mihály Kinga és Pantovic két-
két, Hevesi, Farkas és Tóth Csenge 
pedig egy-egy gólt szereztek. – 
Igyekeztünk más játékot játszani, 
és ezt már a következő időszak-
ban megvalósítandó feladata-
ink jegyében tettük – kezdte ér-
tékelését Tóth Gyula vezetőedző. 
– Egészen jó megoldásokat lát-
hattam, igaz, most gyengébb el-
lenféllel szemben, de azt hiszem, 
nekünk most pontosan erre van 
szükségünk. Tatabányán is remek 
munka folyik Zantleitner Kriszti-
nának köszönhetően, hajtottak 
most is, jó meccset játszottunk 
velük, de jobbak voltunk. 

A Hungerit a bajnokságot áp-
rilis 19-én folytatja, akkor majd 
a Honvédot kétszer legyőző 
Eger lesz Hevesi Anitáék ellen-
fele, a tét az ötödik hely meg-
szerzése. Ezen a héten pihenőt 
kapott a társaság, a jövő héttől 
kezdődően viszont folytatódik a 
munka. 

A bajnoki fináléba az UVSE 
együttese már bejutott, a fő-
városiak a második mérkőzé-
sen 20-7-re győzték le a Szeged 
együttesét. A történetben nem 
is ez az érdekes, mert ez papír-
forma volt, hanem az, hogy a ta-
lálkozót Hódmezővásárhelyen 
rendezték meg, és minden bi-
zonnyal megdőlt a magyar női 
bajnokság negatív nézőcsúcsa: 
a sportnapilap tudósítása sze-
rint mindössze húsz néző tekin-
tette meg a magyar bajnoki elő-
döntőt…

Az Eger ellen az ötödik helyért

2017. április 1-én immáron másodszor rendezték meg a dr. 
Papp László Városi Sportcsarnokban a Szentes Kupa meghívá-
sos tornaversenyt melyre 6 településről érkezett mindösszesen 
19 csapat. A Koszta József Általános Iskola az elmúlt évben a 
Szentes 20-20-20 programsorozathoz kapcsolódóan szervezte 
meg az első versenyt, idén négy korcsoportban és három sze-
ren: talajon, gerendán és szekrényen folyt a viadal.

Az alábbi eredmények születtek:
I. korcsoport – 2 szeren: 1. Koszta (Szentes) 2. Forray ’A’ csapata 

(Szegvár) 3. Kiskunfélegyháza. Egyéni: 1. Horváth Hann (Kiskunfé-
legyháza), 2. Szabó Flóra (Szegvár), 3. Mácsai Kincső (Koszta) 3. Hor-
pácsi Dóra (Koszta)

I. Korcsoport – 3 szeren: 1. Koszta (Szentes), 2. Forray (Szegvár). 
Egyéni: 1. Horpácsi Dóra (Koszta), 2. Mácsai Kincső (Koszta) 3. Szabó 
Flóra Forray (Szegvár).

II. korcsoport: 1. Kiskunfélegyháza, 2. Forray (Szegvár), 3. Bácsal-
más, 4. Koszta (Szentes), 5. Algyő. Egyéni 1. Palásti Erika (Kiskunfé-
legyháza), 2. Szabó Róza (Kiskunfélegyháza), 3. Horpácsi Hanna (Kis-
kunfélegyháza)

III. korcsoport: 1. Forray (Szegvár), 2. Koszta (Szentes)
III-IV. korcsoport: 1. Kiskunfélegyháza, 2. Bácsalmás, 3. Szegvár

Az elmúlt hétvégén Pécsem rendezték meg a C Tíztánc és B Tíztánc 
Országos versenyt. A szentesi Szilver TSE-ből 11 páros nevezett, ahol 
a következő eredményeket érték el az egyesület kiválóságai. 

OB Junior I. C Tíztánc: 2. hely Antal Krisztián - Prozlik Melinda Lenke, 4. 
hely Kiss Zoltán - Pinka Ramóna Franciska

OB Junior I. B Tíztánc: 1. hely Papp Ádám István - Gál Dalma
OB Junior II. C Tíztánc: 2. hely Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Rebeka, 5. hely 

Sántha Roland - Miskolczi Nóra, 7. hely Kalapács Bence - Prágai Szimonetta
OB Ifjúsági C Tíztánc: 5. hely Halmai Dániel - Bencsik Noémi: 7. hely Meli-

ch Krisztián - Petrás Kíra
OB Ifjúsági B Tíztánc: 1. hely Szabó Ádám - Fábián Anna, 3. hely Rácz Alex 

- Juhász Jázmin
OB Felnőtt C Tíztánc: 6. hely Kispál Gergely Tas - Kakas Lúcia
OB Felnőtt B Tíztánc: 1. hely Dulai György - Torkos Rita Mária
A pécsi Országos Bajnokságok mellett klubközi versenyeket is rende-

zett a Ritmo Sporttánc Egyesület.  Junior I. D Latin és Standard kategóriá-
ban egyaránt 2. helyen végzett Balázs Dominik és Kondacs Jázmin Bíborka.

Az idősebb korosztállyal is megmérettették magukat és a Junior II-es 
Standard mezőnyben szintén a 2. helyet szerezték meg.

Szombaton Csehországban, Brno-ban rendeztek meg egy csapatver-
senyt, ahol egyesületünkből Urbán István és Urbán Lilla (képünkön) kapott 
felkérést, hogy erősítse a Magyar csapatot, akik 3. helyezést érte el a csa-
patok versenyében, ezen kívül a Junior Standard Open versenyen is elin-
dult a testvérpár, ahol 41 páros közül a 8. helyen végeztek.

Fodor Norbert Csanád és Vaszi Réka a WDSF Standard World Open verse-
nyen vett részt, ebben a mezőnyben 87 páros indult, ahol Csanád és Réka 
a 15. helyen végzett.

II. Szentes Kupa
tornaverseny

Szilveres sikerek
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Sebők Tamás

Valószínűleg Jugoszlávia, 
de talán Közép-Európa legfia-
talabb kosárlabdaedzője volt 
Aleksandar Preskar (képün-
kön), aki már általános isko-
lás korában trénerként tevé-
kenykedett szülővárosában, 
a vajdasági Zentán. Később a 
Szentesre költöző Sale váro-
sunkban is átvette a kosárlab-
da klub irányítását, és azóta 
számos sikert értek el, mely-
lyel városunk hírnevét is öreg-
bítik.

– Mindig is a kosárlabda volt a 
favorit az életedben?

– Nem egészen. Általános is-
kolás koromban, felső tagozat-
ban indult minden. Imádtunk 
street-ballozni a társaimmal. Mel-
lette versenyszerűen teniszez-
tem. Egyszer eltörtem a tenisz- 
ütőmet, ami már komolyabb esz-
köz volt. Nem mertem megmon-
dani otthon, inkább azt mond-
tam, hogy nem szeretnék tovább 
teniszezni, mert a kosárlabdá-
ban érzem jól magam. Persze jól 
is ment a játék. Elkezdtem kosa-
razni, de nem tartott sokáig, mert 
megszűnt Zentán a fiú szakosz-
tály. Engem ez nem zavart, any-
nyira szerettem a sportot, hogy 
a lányokhoz jártam edzeni, de fél 
év után jött az elhatározás – ta-
lán pont a fiú társak hiánya miatt 
– hogy én edző szeretnék lenni. 

Nyolcadikos voltam, amikor el-
kezdtem ezt a pályát.

– Emlékszel az első mérkőzésed-
re?

– Idősebb lányokat edzettem. 
Én középiskolás elsős voltam, ők 
harmadikosok és végzősök. De 
ettől függetlenül nagyon fegyel-
mezetten edzettek és játszottak, 
komolyan vettek engem. Az első 
meccsemet egy olyan csapat el-
len játszottuk, akit korábban min-
dig nagy arányban legyőztünk. A 
félidőben nagyon rosszul álltunk, 
még az is lehet, hogy ők vezettek. 
Keresztapám, aki a mentorom 
volt, jött, és segített, hogy végül 
győzzünk.

– Hogyan kerültél Magyaror-
szágra?

– Zentáról elkerültem főiskolá-
ra, Belgrádba. A suli mellett egy si-
keres klubnál dolgoztam, később 
visszamentem Zentára újraélesz-
teni a kosárlabdát és utána újabb 
kihívásokat kerestem. Nagybá-
tyám Hódmezővásárhelyen élt, 
és hozzá jöttem át 2008-ban. 
Azért is választottam Magyaror-
szágot, mert ha Szerbiában vál-
togatom a klubokat, a játékosok 
sokszor követnek és ez egy idő 
után zavaró. Itt tiszta lappal indí-
tottam. Vásárhelyen Molnár Lajos 
volt az edző, aki Szentesen is te-
vékenykedett és mondta, hogy 
segíthetnék neki. Persze keres-
tem a térképen Szentest, semmit 
nem tudtam a városról. Bemutat-

tak Szabó Dénesnek, megismer-
tem a Szentesi Kosárlabda Klubot 
és ráeszméltem, hogy itt újjá kell 
építeni a dolgokat, meg is lett a 
keresett kihívás.

– Mit gondolsz, mitől lesz vala-
ki jó edző?

– Elég régóta vallom azt, hogy 
a sportban van demokrácia, de 
bizonyos keretek között. Ez ná-
lam úgy néz ki, hogy meghallga-
tom mindenki meglátásait, baja-
it, gondjait, de a döntéseket én 
hozom. Volt, hogy szülők akartak 
beleavatkozni a munkámba, ami 
ezek után teljesen szétcsúszott. 
Azt vettem észre, hogy a fiatalok-
nak is meg kell tanulniuk fegyel-
mezettnek lenni. Az edzéseimen 
és a mérkőzéseimen is elvárom 
a maximális figyelmet és ambíci-
ót. Az egyik legelismertebb ko-
sárlabda edző írta egyszer egy 
könyvben: per aspera ad astra, 
azaz göröngyös úton a csillago-
kig. Sokszor hallok olyat, hogy a 
sikerélmény növelése érdekében 
megjutalmazzák érmekkel a gye-
rekeket. Lehet így is nevelni, én 
azt gondolom, hogy nem szabad 
átverni senkit. Hiszen a sikerért 
keményen meg kell dolgozni, azt 
nem adják csak úgy oda, ha meg-
küzdesz érte, akkor a legédesebb.

– Nemrégiben megkaptad az 
2016-os Év edzője-díjat. Milyen 
volt az ünnepség?

– Tavaly sajnos nem tudtam el-
menni az ünnepségre, így meg-

ígértem, hogy idén ott leszek. 
Azt tudni kell rólam, hogyha va-
lamit megígérek, akkor állom a 
szavam. Ebből később lett egy 
kisebb gond, mert nekem Mis-
kolcra kellett utazni a csapattal, 
de azért megtiszteltem a spor-
tolókat azzal, hogy a műsor ele-
jén részt vettem. Korábban Ha-
lász Ákost, később Orgona Gergőt 
jelöltem a kosárlabda klub kima-
gasló játékosainak és már idén is 
azon gondolkoztam, hogy melyik 
fiatalt jelöljem, amikor eszem-
be jutott a két rangidős. Marossy 
Arnold és Mácsai Krisztián. Ren-
geteget tettek hozzá a klub éle-
téhez, és ha az NBA megtehette, 
hogy Karl Malone és John Stock-
ton egyszerre lehetett MVP, akkor 
itt Szentesen is lehet két MVP ko-
sárlabdázó. A meglepetés ez után 
jött, mert nem gondoltam, hogy 
én leszek az Év edzője. Majdnem 
összeestem a széken, egyszerűen 
nem számítottam rá. Nagyon jól-
eső érzés volt.

Fegyelmezettségre nevel az Év edzője

Hering Viktor

Március 17-én ünnepelte 10. 
születésnapját a Maximus SE. 
A dobóatlétikai egyesület eb-
ből az alkalomból baráti ta-
lálkozót szervezett Szente-
sen, melyre a békéscsabai és a 
szegedi sporttársak is meghí-
vást kaptak. Az elmúlt szom-
bat délután díszvendége volt 
Márton Anita (képünkön), a női 

súlylökés fedett pályás Euró-
pa-bajnoka, olimpiai bronzér-
mes, valamint edzője, Eperje-
si László. 

Benkő István, az egyesület el-
nöke beszámolt a kezdetekről, 
arról az időszakról, amikor még 

sem eszközük, sem versenyzőjük 
nem volt. Csordás Cintia, Árgye- 
lán Dávid és Papp Anita vol-
tak az első serdülőkorú sporto-
lóik, akikkel első eredményeit 
érte el az egyesület az országos 
bajnokságon. Később már iga-
zi nagyágyúk, Seres András, Vá-
radi Krisztina, majd Rakovszky 
Tibor, legutóbb pedig Gyetván 
Balázs gerelyhajító csatlakozott 
az egyesülethez, ami azt jelen-
ti, hogy válogatott sportolók-
kal büszkélkedhet a Maximus. 
Kovács János, az önkormányzat 
Sport, Ifjúsági és Művelődési Bi-
zottságának elnöke köszöntötte 
az egyesület tagjait és a meghí-
vott vendégeket, majd külön üd-
vözölte Márton Anitát, akit – el-
mondása szerint – félig szentesi 
versenyzőként tart számon a he-
lyi sportszerető közönség. 

Kovács János virágcsokorral 

köszöntötte a klasszis sportolót, 
Eperjes Lászlónak, Anita edzőjé-
nek pedig átadta az önkormány-
zat által adományozott sport 
emlékplakettet, hiszen a mester 
szentesi atlétákkal is foglalko-
zik Szegeden. Az eddigi eredmé-
nyeinek elismeréseként Kocsis 
Alexandra egy új diszkoszt vehe-
tett át Benkő Istvántól, Márton 
Anita egy „személyre szabott” 
tortát kapott ajándékba, Ra-
kovszky Tibor pedig egy új súly-
lökő cipővel gazdagodott. 

Megtudtuk azt is, hogy ebben 
az esztendőben három szentesi 
dobóversenyt rendeznek, az el-
sőt április 22-én, amely nemzet-
közi, minősítő verseny lesz majd. 
A sportág legjobbjai ezt követő-
en május 25-én, majd szeptem-
ber 23-án mérkőznek meg súly-
lökésben és diszkoszvetésben a 
szentesi dobópályán. 

10 éves a Maximus SE
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