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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

SZABAD-E LOCSOLNI? 
A HMG-sek már locsolkodnak, 
az ovisok véleménye a 8. oldalon
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– Ezen a nyitott laktanyana-
pon szeretnénk bemutatni azt, 
hogy mivel is foglalkozunk napi 
munkánk során, milyen eszkö-

zöket, gépparkot használunk. 
Mindennek célja, hogy a lakta-
nyába látogató fiatalok kedvet 
kapjanak a katonai pályához és 

a műszaki szakmához – kezdte 
az alezredes.

Kaszanyi Sándor elmondta, 
mint minden évben, 2017-ben 
is egy ünnepélyes megnyitóval 
indul a Műszakiak Napja, ahol 
felsorakozik az ezred a legtöbb 
alegysége. Idén kilencedik al-
kalommal a Szentesi Rendőrka-
pitányság is társszervezője az 
eseménynek, így a megnyitót 
követően katonai és rendőrségi 
bemutatókat láthatnak a ven-
dégek. Önvédelmi, tűzszerész, 
kutyás bemutatókra is sor kerül, 
továbbá új keletű dolog, hogy a 
Kiskunmajsai Huszárbandéri-
um hagyományőrző bemuta-
tóját is megtekinthetik az ér-
deklődők.  A rendőrség részéről 
elmaradhatatlanok lesznek a 
kutyás illetve bűnmegelőzési 
bemutatók, kerékpáros ügyes-
ségi versenyek, de a biztonsági 
öv szimulátort és az ún. részeg 

szemüveget is kipróbálhat-
ják a vendégek. – Nem marad-
hatnak ki idén sem az állandó 
programjaink közül, a közked-
velt búvár bemutató, melyet 
fél órás turnusokban tartunk, 
de folyamatosan megtekint-
hető lesz a technikai bemuta-
tónk is, melyen a mindennap-
jaink során használt eszközöket 
tekinthetik meg a látogatók, de 
a reptér karbantartó alegység 
szupergépeit is kiállítjuk. 

Kaszanyi Sándor elmond-
ta, minden évben szerencsé-
sek, hiszen kedvező az időjárás 
a Műszakiak Napján, így közel 
3-4000 vendégre számítanak. 
A kapunyitást 7 óra 30 perc-
re időzítik, és 8 óra 30 perckor 
kezdődik a nyílt nap ünnepé-
lyes megnyitója. A Műszakiak 
Napja a tervek szerint 14 és 15 
óra között zárul. 

Darók József

A közelgő húsvét jegyében 
három fát választott ki a Szen-
tesi Vendégszeretet Egyesület 
a városközpontban, amelye-
ket bárki, aki kedvet érez hoz-
zá, színes tojásokkal öltöztet-
het ünnepi díszbe.

Felkerültek az első festett, vagy 
varrással díszített húsvéti tojá-
sok, és mellettük színes textil kis-
madár díszek arra a három fára, 
amelyeket a Szentesi Vendégsze-
retet Egyesület kiszemelt. A Lu-
ther téren és vele szemben a volt 

játékbolt előtt egy-egy szomorú 
eper, illetve a Kossuth téren egy 
fa fogadja húsvéthétfőig a lakos-
ság díszeit. Bárki ráaggathat sa-
ját kezűleg készített húsvéti to-
jást, vagy egyéb díszt, amellyel 
szeretne ilyen módon hozzájá-
rulni a városkép ünnepibbé té-
teléhez. Szerda délután az egye-
sület néhány tagja járta végig a 
fákat, és helyezte el rajtuk az első 
tárgyakat. A társult közösségek, 
így a művelődési központ kézi-
munka szakköre és a Zöldág Ha-
gyományőrző Szakkör is képvi-
seltette magát a jó hangulatú 

tojásfa-díszítésen. Kovács Ivánné 
népi bútorfestő egyedi alkotá-
sokkal érkezett, ahogyan Kocsis-
né Klárika is különleges díszeket 
készít, ezekből hozott.

A kezdeményezés egyébként 
az egyesület egyik tagja, Vincze 
László Hajnika ötlete nyomán, 
tavaly indult első ízben. Akkor 
azt tapasztalták, sokan kaptak 
kedvet ahhoz, hogy a tojásfák-
ra további díszeket tegyenek. 
Nem csupán hímes tojások, ha-
nem például rajzok is kerültek az 
ágakra, mesélte Matkócsik Pál. Az 
egyesület elnöke elmondta, a to-
jásfa díszítéssel nem titkoltan az 
immáron hetedik alkalommal 

sorra kerülő rendezvényükre, a 
Kézműves ízek fesztiváljára is sze-
retnék felhívni a figyelmet, kicsit 
ráhangolni a hagyományőrzés és 
a családi programok iránt érdek-
lődőket. A húsvét számukra ki-
emelten fontos, mert alapvetően 
céljuk, hogy minél több vendé-
get csábítsanak a településre, s 
azt látták, az ünnepnapon min-
den zárva tart, nincs program a 
városban, de máshol sem jellem-
ző. Sok ember utazgat olyankor 
az országban, keresve a rendez-
vényeket, a már hagyományos 
Kézműves ízek fesztiválját is ezért 
látogatják, tehát programjuk hi-
ánypótlónak tekinthető.

Műszakiak Napja: újdonságok és hagyományok 

Díszítsük fel a tojásfákat húsvétra

Áldott
húsvéti
ünnepet
kívánok!

Farkas Sándor
országgyûlési képviselõ

Sebők Tamás

Április 21-én, pénteken tartja a mára hagyományossá vált 
Műszakiak Napját a Magyar Honvédség 37. II Rákóczi Ferenc 
Műszaki Ezred. A rendezvényről nemrégiben Kaszanyi Sándor 
alezredes (képünkön balról) tájékoztatta a sajtó képviselőit a 
Damjanich laktanyában.
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert frissek az áruk és mindent 
megkapok, amit szeretnék.” – Dávid László

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Halupa Eszter, Majzik Attila

Szentes nem csak nevében 
nemzeti sportváros, telepü-
lésünkön körülbelül negyven 
egyesület várja a sportolni, 
mozogni vágyó gyerekeket és 
felnőtteket. A klubok idén is 
jelezték támogatási igényü-
ket, csaknem 29 millió forintot 
osztott szét a város az egye-
sületek között, ugyanannyit, 
mint tavaly.

Az előző évhez hasonlóan 
2017-ben is 28,9 millió forintos 
keret áll rendelkezésre a városi 
sportegyesületek számára. Bár 
öt-hat évvel ezelőtt még jelen-
tősebb összegekből gazdálkod-
hattak a szentesi klubok, az ak-
kori 40-50 millió forintos keret 
az évek során a mostani 30 millió 
forint körülire csökkent.

– Nagy rivalizálás folyik a szen-
tesi sportegyesületek között, 
hogy az évente születő 200-220 
gyerek melyik klubba iratkoz-
zon. Mivel ennyi lehetősége van 
a gyermekeknek, viszonylag so-
kan is élnek ezzel lehetőséggel. 
Van választási repertoárjuk, van 
hol sportolniuk – fogalmazott 
Kovács János (képünkön).

A Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság elnöke lapunk-
nak elmondta, a támogatásra 
fordítható keretösszeg nem vál-

tozott a tavalyi évhez képest, így 
a bizottság nem tudott különö-
sebb változásokat végrehajtani.

A sportegyesületek támoga-
tását alaposan mérlegelik, szá-
mításba veszik az utánpótlás-ne-
velésben részt vevő sportolók 
létszámát, az eredményességet, 
a szakosztályok számát, az edzők 
és a szakmai munka színvonalát, 
valamint a szabadidősport ese-
tében a rendezvények népsze-
rűségét, vonzerejét, illetve azt 
is, hogy mennyire vesznek részt 
ezek az egyesületek Szentes vá-
ros rendezvényeiben.

– Személy szerint én azokat a 
sportokat kedvelem, amit ha el-
kezd valaki gyerekkorában és 
tetszik neki, azt akár felnőttko-
ráig is csinálni tudja egy klu-
bon belül. Szentesen is vannak 
ilyen egyesületek, ezért is szor-
galmaztam például, hogy a ké-
zilabda egy klubban működjön, 
ahol a pici gyerekektől kezdve a 
felnőttkorig tudnak sportolni a 
gyerekek. De ilyen például a vízi-
labda, az úszás, a labdarúgás és 
a sakk is – mondta el Kovács Já-
nos.

A sporttámogatások során a 
társaságiadókedvezmény-rend-
szer, azaz a TAO igénybevehető-
sége is számít; van-e a klubnak 
arra lehetősége, hogy a TAO-val 

élve az egyesület az önkormány-
zat meglévő épületeit felújítsa, 
vagy újat építsen, mint például a 
a vízilabdaklub.

A sportbizottság elnöke la-
puknak elmondta, az egyesü-
letek vezetői nincsenek köny-
nyű helyzetben, hiszen nem 
támaszkodhatnak kizárólag a 
sporttámogatásra. – Ez csak egy 
része lehet az összköltségveté-
süknek, az önkormányzati tá-
mogatás nem haladhatja meg 
a büdzséjük negyven százalé-
kát. A maradék hatvanat ne-
kik kell előteremteniük tagdíj-
ból, szponzori támogatásból. 
Annyira sajnos nem dúskálunk 
jól menő vállalkozókban, hogy 
minden egyesületnek legyen sa-
ját szponzora. – árulta el Kovács 
János.

A sporttámogatásokról szólva 
a sportbizottság elnöke rámuta-
tott, idén is jóval több pénzt igé-
nyeltek az egyesületek, mint a 
rendelkezésre álló keret, így el-
képzelhető, hogy lesz a sportve-
zetőkben hiányérzet.

– A támogatások odaítélésé-
nél végsőképpen egy jószívű 
döntés született. Akadtak olyan 
kevésbé precíz sportegyesüle-
ti vezetők, akik például nem a 
megadott határidőre nyújtották 
be az elszámolásukat a tavalyi 

támogatás felhasználásáról. Ha 
őket szankcionáljuk, akkor azok-
kal a gyerekekkel tolunk ki, akik 
tulajdonképpen nem tehetnek 
erről – osztotta meg velünk a bi-
zottság munkájának részleteit 
Kovács János. Elmondta, a gré-
miumban vannak egészen eltérő 
álláspontok is, ő azon a vélemé-
nyen van, hogy ne csak négy-
öt csúcsegyesületet támogassa-
nak, hanem a kisebbeket is.

Nem nőtt a sporttámogatás mértéke

Halupa Eszter
Nagy élmény a képviselőkkel együtt átadni „született olvasóink” szá-

mára az egy éves Szentesi Élet előfizetést, több okból is. Az újszülöttek 
otthonaiban finom babaillat van, és mindig nagy örömmel fogadnak 
minket, és a kis ajándékot is. Így volt ez április 8-án is, amikor alpolgár-
mester úrral, a Tiszavirág utcában látogattuk meg az Illés családot, akik 
nemrég bővültek egy kisfiúval. 

– Szeretjük az újságot és már kapjuk is minden pénteken. A kereszt-
rejtvényt is mindig megfejtjük – mondta örömmel Almási Ágnes, aki 
eközben második gyermekét tartotta a karjában. Férjével, Illés Józseffel 
együtt vehették át az egy évre szóló Szentesi Élet városi hetilap előfi-
zetést dr. Demeter Attila alpolgármestertől, a 4. választókörzet képvi-
selőjétől. – Apával és öcsivel megyünk locsolkodni, anyu tanított is lo-
csolóverset – mondta a nagyobb gyermekük, aki egy húsvéti verssel is 
megajándékozott bennünket.

Újszülött előfizető
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Halupa Eszter, Majzik Attila

A társadalmi felelősségvál-
lalás ma már fontos elvárás az 
üzleti életben. A vállalatoknak 
manapság a pénzügyi siker el-
érése mellett arra is oda kell 
figyelniük, hogy a fejlődésük 
mind gazdaságilag, mind kör-
nyezetük szempontjából fele-
lős és fenntartható legyen. A 
vállalati felelősségvállalást az 
Árpád-Agrár Zrt. is kiemelten 
szem előtt tartja.

Februárban választotta meg a 
szakma Az Év Agrárembere 2016 
fődíjasának dr. Csikai Miklóst, 
az Árpád-Agrár Zrt. elnök-ve-
zérigazgatóját, aki úgy döntött, 
hogy a címmel járó egymillió fo-
rintos jutalmat jótékony célra, 
szentesi közhasznú tevékenysé-
get ellátó szervezetek támogatá-
sára fordítja. Ezek közül az egyik 
a Mezőgazdasági és Sütőipari 
Dolgozókért Alapítvány.

A cég életében hosszú évek 
óta jelentős szerepet játszik a 
társadalmi szerepvállalás, az Ár-
pád-Agrár Zrt. több millió fo-
rintos nagyságrendben segíti 
a környezetében dolgozó szer-
vezeteket. A Mezőgazdasági és 
Sütőipari Dolgozókért Alapítvá-
nyon keresztül évente 90-100 
munkavállaló üdültetését segí-

tik, támogatják a Mikulásgyárat, 
Szentes Város Amatőr Színkör 
Egyesületét, a Szentesi Vendég-
szeretet Egyesületet, a szintén 
szentesi Zenebarátok Egyesüle-
tét, a Zenével a Rákos Gyerme-
kekért Alapítványt, az Orvosok 
a Rákbetegekért szervezetet, a 
Szilver TSE-t, a helyi óvodákat és 
középiskolákat, valamint a dol-
gozóik rendszeres véradását.

A támogatásból részesülő Ala-
pítvány a Mezőgazdasági és Sü-
tőipari Dolgozókért kuratóri-
umának elnöke, Oltyán István 
(képünkön) lapunknak elmond-
ta, az alapítvány célja az Ár-
pád-Agrár Zrt. cégcsoportjában 
tevékenykedő munkavállalók, 
a rászoruló sütőipari dolgozók 
segítése. Az alapítvány továb-
bi célja segíteni és támogatni a 
sütőipari dolgozók – különösen 
az egészségre károsító munka-
helyen foglalkoztatott dolgozók 
– gyógyüdültetését, a beteg-
ségmegelőzés és a gyógyítás ér-
dekében.

– Az alapítvány Szentendrére 
és Balatonszárszóra tudja eljut-
tatni a dolgozókat előzetes idő-
pont egyeztetést követően. A 
szállás költségeit vállalja át az ala-
pítvány, szerintem ez egy kedve-
ző és egyben követendő dolog. 
Működésünket részben az adó 

egy százalékának felajánlása fe-
dezi, a legnagyobb támogatást 
az Árpád-Agrár Zrt.-től kapjuk, 
nélkülük nem tudnánk működ-
tetni az alapítványt. – tájékoztat-
ta lapunkat Oltyán István.

A cég számára a társadalmi fe-
lelősségvállalás arról a szerep-
vállalásról szól, amit vállalatként 
és egyénként egyaránt a társa-
dalomért tesznek az alapvető 
üzleti tevékenységükön, szociá-
lis befektetéseiken, jótékonysági 
programjaikon és a közérdeken 
való elkötelezettségen keresztül.

Az alapítvány 2015-ben 32 
családot, 124 főt tudott elutaz-
tatni, 2016-ban pedig 35 csa-
lád részére, 142 főnek tudtak 
kedvezményes üdülést nyújta-
ni. Oltyán István lapunknak el-

mondta, a legnépszerűbb mind-
két évben a Balaton volt, a 
szárszói üdülőt választották leg-
inkább a családot. Idén nagyság-
rendileg ugyanannyi családra 
számítanak, mint tavaly.

– Az üdülőkbe általában úgy 
utaznak el a dolgozók, hogy 
két-három, jó barátságban lévő 
család egyszerre megy el pihen-
ni. De akik kevésbé ismerik egy-
mást, azok is jobban össze tud-
nak ismerkedni, ennek van egy 
csapatépítő jellege is. Este össze 
lehet ülni, bográcsozni, érdemes 
élni ezzel a lehetőséggel. – me-
sélt az üdülési ajánlatról Oltyán 
István.

Bízunk abban, hogy az Ár-
pád-Agrár Zrt. által is kiemelten 
szem előtt tartott társadalmi fe-
lelősségvállalás ragadós példa 
lesz, és általánosan elfogadottá 
válik az a felfogás, hogy egy cég 
csakis dolgozóival együttmű-
ködve válhat igazán felelős, sike-
res vállalattá.

Rozgonyi Ádám

A Széchenyi Programiro-
da Nonprofit Kft. pályáza-
ti fórumot rendezett Szegvá-
ron, amelyen a KKV-szektor 
pályázati aktualitásai mellett 
a gazdálkodók és az önkor-
mányzatok aktuális fejlesztési 
lehetőségeiről is szó esett.

Benkő Zsolt, a Magyar Nemzeti 

Vidéki Hálózat Csongrád megyei 
területi felelőse elmondta, a Mi-
niszterelnökség a Vidékfejleszté-
si Program minden 2014-2020-
ig szóló pályázati felhívását 
megjelentette március végével. 
Az elmúlt időszakban megjelent 
pályázatok között innovációs 
operatív csoportok létrehozásá-
ra és projektjeik megvalósítására 

24,95 milliárd forint, szakmai ta-
nulmányutak, csereprogramok 
szervezésére 1,53 milliárd forint 
került elkülönítésre. Emellett a 
rövid ellátási lánc mentén törté-
nő együttműködések támogatá-
sára 3,84 milliárd forint, védett 
őshonos és veszélyeztetett me-
zőgazdasági állatfajták genetikai 
megőrzésére 3,83 milliárd forint, 
szolidáris gazdálkodás megvaló-
sítására 1,3 milliárd forint, míg a 
fenntarthatóságot célzó tájgaz-
dálkodás együttműködéseire 1 
milliárd forint értékben jelent 
meg pályázat. Beszélt a Széche-
nyi 2020 keretében megjelent 
„Tanyák háztartási léptékű villa-
mos energia és vízellátás, vala-
mint szennyvízkezelési fejleszté-
sei” című felhívásról is. Szólt arról 
is, hogy a fiatal mezőgazdasá-
gi termelők számára nyújtott in-
duló támogatásra a megyében 

eddig mindösszesen öten pá-
lyáztak, de 2019. március 14-ig 
nyújthatóak be a támogatási ké-
relmek. Gáspárné Hasznosi Krisz-
tina, a Széchenyi Programiroda 
tanácsadója GINOP energetikai 
pályázati lehetőségekről tájé-
koztatott. Egyebek mellett épü-
letek hőtechnikai adottságának 
javítására, hőveszteség csök-
kentésére; épületek fűtési, hűté-
si és használati melegvíz-rend-
szereinek korszerűsítésére, vagy 
éppen meglévő bel- és külté-
ri világítási rendszerek energia-
takarékos átalakítására pályáz-
hatnak a vállalkozások. Kern 
Krisztián tanácsadó gazdaság-
fejlesztési lehetőségekről tar-
tott előadást. Beszámolt arról, 
hogy valósulhat meg a mikro-, 
kis- és középvállalkozások ka-
pacitásbővítő beruházásainak 
támogatása kombinált hitelter-
mék keretében, illetve beszélt a 
„Gyakornoki program pályakez-
dők támogatására” című pályá-
zatról is.

Fórum a pályázati lehetőségekről

Egy cég csakis dolgozóival együtt-
működve lehet igazán sikeres
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Rozgonyi Ádám

Nyolcvan köbméternyi ado-
mányt szállított a kamion 
hétfő reggel a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház-
ba. Olyan eszközöket kapott a 
gyógyintézmény, amely a be-
tegek kényelmét, illetve a nő-
vérek és az orvosok szakmai 
munkájának könnyebbé téte-
lét szolgálják. 

Betegfürdető kádak, beteg-
székek, lyukas székek, járóke-
retek, ágytálak, görgők nélkü-
li szobafotelek, geriátriai tolós 
asztalkák, ágyneműk, kisasz-
talok, éjjeli szekrények és ete-
tőasztalok érkeztek Szentesre. 
Közel 2000 kilométert tett meg 
a kamion, hogy Franciaország-
ból a Kurca-parti városba szál-
lítsa rakományát. – Az első ado-
mányozás mozgatórugója az 
volt, hogy most már öt éve an-
nak, hogy elhunyt édesapánk 
a szentesi kórházban. Húgom, 

mint szívintenzíven dolgozó nő-
vér, Franciaországban látta, mi 
az, amivel a magyar kollégái és 
a betegek kényelmesebb körül-
mények közötti munkáját, gyó-
gyulását segítheti. Ez indítot-
ta el a folyamatot. Önkéntesek, 
magánkezdeményezésre segí-
tettek. Idén is kórházakat kere-
sett fel a testvérem, olyan orvosi, 
a betegellátásban használható 
eszközök után kutatva, amelye-
ket adományként hazajuttatha-
tunk. E mögött már hosszadal-
masabb szervezés volt, három 
etapban jött össze a nagy ka-
mionnyi tétel – mondta lapunk-
nak Franciáné Óbester Erzsébet. 
– Egy évvel ezelőtt ugyanígy itt 
álltunk, akkor 77 darab kórházi 
ágyat vártunk – mesélte Bozóné 
Ágoston Mária, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Szentesi Cso-
portjának vezetője. Még be sem 
fejezte a mondat, megcsörrent 
a telefonja. A felajánlást szállító 

kamion vezetőjével beszélt, aki-
nek útbaigazítást adott. – Lel-
kes csapat verbuválódott össze, 
amely nem engedte el ezt a kez-
deményezést. Tavaly november-
ben szóltak, hogy ismét lenne 
egy kamionnyi adomány, s ami-
kor összegyűjtjük a fuvarköltsé-
get, ők felrakodják, és elszállítják 
a kórházba. A környező települé-
sek polgármesterei és dr. Kalmár 

Mihály főigazgató segítettek az 
adomány összegének össze-
gyűjtésében – tudtuk meg. – Ta-
valy is tapasztaltuk, hogy példa-
értékű az az összefogás, amely 
Franciaországban megmozdult. 
Sok kinti magyar segített a kami-
on felpakolásában, amely idén 
sem lehetett másképp – tette 
hozzá a szentesi kórház főigaz-
gatója.

Adományok a kórháznak

Szecesszió napjainkban cím-
mel szervezett konferenciát a 
Komor Marcell - Jakab Dezső 
tervezte Petőfi Szálló és Viga-
dó épületéhez kapcsolódó-
an a szentesi önkormányzat 
a megyeházán.  A mintegy 13 
előadás változatos megköze-
lítésben mutatta be a szecesz-
sziós építészetet, kitérve helyi 
vonatkozásaira, azaz a felújí-
tás alatt álló Petőfi Szállóra. 
Az eseményen Komor Marcell 
unokája, Székely Tamás is részt 
vett, s gyermekkori emlékeit 
megosztva közelebb hozta az 
építészpáros alakját az érdek-
lődőkhöz.

–  Az ajtók kinyílnak, és a szen-
tesiek birtokba vehetik az el-
sőként megújuló részeket. Az 
állványzatot leszedik a homlok-
zatról, és a ház utcai frontja kinyí-
lik abban a formában, amelyet 
élő szentesi így még soha nem 
láthatott – tekintett a nem is any-
nyira távoli jövőbe  köszöntőjé-
ben Szirbik Imre. A polgármester 
úgy fogalmazott, már asztalon 
van a második pályázat, amely 
segítségével a szálló színházter-
me és a főbejárat is megújulhat. 
A konferenciát Schulcz Péter, a 
Csongrád Megyei Építész Kama-
ra elnöke nyitotta meg. 

A szecessziót a múlt század na-
gyon izgalmas időszakának ne-
vezte, amely erős gyökeret vert 
hazánkban Lechner Ödön nem-

zeti szecessziós gondolataival. 
Ezt továbbvitte az ő tervezőiro-
dájában kezdő Komor Marcell és 
Jakab Dezső. A közép-európai 
szecesszió jelentős építészeinek 
tervei alapján épült fel többek 
között a szabadkai zsinagóga és 
városháza, a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota és városháza, a nagyvá-
radi Fekete Sas palota és a buda-
pesti Palace Szálló. Munkásságuk 
egyik jelentős korai alkotása a 
Petőfi Szálló és Vigadó. Egyebek 
mellett ezeket mutatta be előa-
dásában Benárd Aurél egyetemi 
docens és Várallyay Réka. A mű-

vészettörténész Székely Tamás-
sal (Komor Marcell unokájával) 
folytatott beszélgetése rávilágí-
tott, az építészpáros bár két kü-
lönböző személyiség volt, de ki-
tűnően együtt tudott működni. 
– Külön élték az életüket, de az 
alkotásban egyek voltak. Ez le-
gyen minta, hogy csakis így le-
het zavartalanul alkotni – fogal-
mazott lapunknak. Megosztotta 
a hallgatósággal, hogy nagyap-
ja személye melegséget árasztott 
magából, amellett, hogy csodá-
latos humorérzékkel is rendelke-
zett. – Mai szóval azt mondanám, 

sármja volt. Szeretete erőt adott – 
mondta. 

A folytatásban a szecesszió ko-
rának régészeti kutatásairól és 
eredményeiről, a műemlék kö-
zösségi terek belsőépítészetéről 
és magáról a „Petőfiről” is hallha-
tott a közönség. A konferenciát 
követően nyílt meg a Brüsszelt, 
Szabadkát, Komáromot, Buda-
pestet és Torockót is megjárt, a 
magyar szecessziós építészetet 
népszerűsítő vándorkiállítás. A 
tárlatot Wittek Krisztina, Szentes 
főépítésze és Labádi Lajos főlevél-
táros nyitották meg. A Bagyinszki 
Zoltán fényképeivel színesített 
tablókból álló tárlat a Kárpát-me-
dence területén található magyar 
szecessziós építészeti örökséggel 
bíró városok meghatározó épü-
leteit vonultatja fel, hangsúlyoz-
va azok európai és egyetemes ér-
tékét. A tablókon túl különböző 
térinstallációk, slideshow és egy 
épületmakett vezeti be a látoga-
tókat a szecesszió világába.

Az ezerarcú szecesszió értékei

A HU07-0028-A1-2013 azonosítószámú „Szentes Szecessziós Ház 
kialakítása az egykori Petőfi Szálló műemlék épület megújításával, 
fenntartható kulturális-közösségi funkciók létrehozásával” projekt a 
EGT Alap támogatásával valósul meg.

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

www.szentes.hu/szecesszioshaz
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Szentesi Élet összeállítás

A kereszténység legna-
gyobb ünnepe, húsvét kö-
zeleg. A szentesi egyházak 
képviselői osztották meg la-
punkkal ehhez kötődő gondo-
lataikat. 

Dr. Gruber László, a Szent Anna 
templom plébánosa:

Noha szinte mindenki tud-
ja, hogy mit ünneplünk kará-
csonykor és húsvétkor, mégis 
a gyakorlatban a legtöbb em-
ber számára az előbbi a vásár-
lási őrületet, utóbbi a hosszú 
wellnesshétvégét jelenti. Előbb-
utóbb azonban a nem hívő em-
ber is kerül olyan élethelyzet-
be, amikor rádöbben, hogy nem 
minden rajta múlik. Egy beteg-
ség, egy baleset, egy haláleset 
mindenkit megrendít. Valaki, az 
egyik prédikációjában mond-
ta: ha az erdőben kidől egy öreg 
fa, pár pillanatra a madarak is le-
csendesednek, döbbent csend 
lesz. Amikor egy emberi élet 
megszűnik, az ember akaratla-
nul is elgondolkodik, keresi az 
élet igazi értelmét, végső táv-
latát. Húsvét, Jézus Krisztus ha-
lálának és feltámadásának az 
ünnepe adhat erre a kérdésre 
egyedül megnyugtató választ: 
hisszük, hogy nem a halálé az 
utolsó szó, hanem az örök, el 
nem múló életé, Istennél magá-
nál! Persze, a hitre ébredés aján-
dék, amelyet csak kérhetünk és 
amelyért hálásnak kell lennünk! 
A hit a bizalom megélése, annak 
felismerése, hogy az idekészített 
világon keresztül megtapasztal-
hatjuk Isten szeretetét és irgal-
mát. Hisszük, hogy a halál után 
következik a feltámadás és az 
Úristennel való találkozás. Tőle 
félnénk, aki úgy szeretett min-
ket, hogy egyszülött Fiát adta 
értünk (ld. Ján 3,16)? Egy ked-

ves történet szerint az idős bácsi 
a feleségével beszélget a meny-
nyországban: „Látod, Maris, gyö-
törtél engem azzal a sok gyógy-
teával meg gyógyszerrel, pedig 
már hamarabb is idekerülhet-
tünk volna”. Nem kell tehát a 
haláltól való folyamatos féle-
lemben élnünk és nem kell ret-
tegnünk a világ végétől, amivel 
egyes szekták előszeretettel rio-
gatnak, hanem a napi kis gond-
jaimat az örökkévalóság tuda-
tával fűzöm egybe: míg élek, 
tudom, hogy ezen a világon itt 
és most feladatom, küldetésem 
van, szeretném azt tisztessége-
sen elvégezni. Felelősségtelje-
sen és önzetlenül kell élnem, 
mert „aki szereti testvérét, an-
nak tisztul a látása” (Szt. Ágos-
ton). Jézus pedig, aki maga a fel-
támadás és az élet, azt mondja, 
hogy „boldogok a tiszta szívű-
ek, ők meglátják Istent” (Mt 5,8). 
Húsvéti jókívánságom az, hogy 
már most, de legkésőbb halá-
lunkat követően megláthassuk 
Őt!

Veres-Ravai Réka, a Szentesi 
Evangélikus Egyházközség lelké-
sze:

Egyszer egy rettenetes vírus 
támadta meg a világot. Feltar-
tóztathatatlanul terjedt, meg-
támadott minden embert, csak 
az egészen kicsi gyerekek vol-
tak biztonságban. Rohamosan 
csökkent az emberiség száma, 
hisz a vírus nem válogatott, nem 
számított nemzetiség, bőrszín, 
politikai hovatartozás, nem, 
mindenki áldozattá vált nagyon 
hamar. A világ tudósai kétség-
beesetten keresték a vírus ellen-
szerét: mindent megvizsgáltak, 
míg végül egy kisfiú vérében 

találták meg azt a vegyületet, 
amelyből vakcinát, ellenmér-
get lehetne gyártani. De ahhoz, 
hogy a vakcina elég legyen az 
egész emberiség számára, szük-
ség lenne a kisfiú összes véré-
re... A tudósok azzal a kéréssel 
fordultak a családhoz, hogy ál-
dozzák fel gyermeküket az em-
beriség javára, gyógyulására. A 
család mélységes döbbenttel 
állt a döntés előtt, hisz egyetlen 
gyermekük életéről volt szó....
vagy az emberiség megmaradá-
sáról... mit tegyenek...? Húsvét a 
feltámadás ünnepe. Isten pont 
egy ilyen dilemma előtt állt, 
amikor egyetlen gyermeke a föl-
di számítás szerint 33 éves volt: 
a világ bűnéért fel kell áldoznia 
Őt, hogy az emberiség megme-
neküljön. Nem volt választása, 
hisz szerette az általa teremtett 
világot. Hiába fordult Isten el-
len a világ, hiába fordul ma is ál-
landóan Isten ellen, Ő megmen-
ti Egyszülött Fia élete, vére árán. 
Ezt ünnepeljük Húsvétkor. De a 
húsvét nem teljes nagypéntek 
nélkül. A kereszthalál vezet a fel-
támadáshoz. A csúfos, megalá-
zó szenvedés vezet a dicsőséges 
új élethez. A szenvedés az út az 
új élethez. Szomorú látni, hogy 
a világ ma is inkább a húsvét-
ot ünnepli, mint a Feltámadást. 
Bár az ünnepet valóban húsvét-
nak hívjuk, de ez a név a föld-
höz köt minket: fontos az evés, 
az ivás, a csokinyuszi. De az em-
bernek igazából a Feltámadás-
ra van szüksége: az új élet lehe-
tőségére, esélyére. Az igazi, lelki 
megújulásra. Természetes, hogy 
a testünk táplálása is fontos, de 
nem szabad, hogy CSAK ez le-
gyen fontos. Igazi énünk a lel-
künkben van. 

Fehér Csaba, a Református 
Nagytemplom lelkipásztora:

Miről szól a húsvét ünnepe? 
Vagy ahogyan évszázadokon át 
hívták: a feltámadás ünnep? A 
rövid válasz egyszerű: természe-
tesen Jézus Krisztus szenvedé-
séről, haláláról és dicsőséges fel-
támadásáról. A szelíd és alázatos 
názáreti Jézusról szóló törté-
netet sokan ismerik, de a szen-
vedése mögött rejlő mélyebb 
összefüggéseket már jóval ke-
vesebben. Pedig valójában ez 
lenne a lényeg. Hiszen Ő pon-
tosan azért született, lett em-
berré, hogy ártatlan halálával a 
kereszten eleget tegyen majd Is-

ten minket sújtó, elítélő igazsá-
gának: ezt hívjuk megváltásnak. 
Jézusban nemcsak egy bölcs 
tanító, vagy próféta; egy nagy 
gondolkodó, vagy ókori filozó-
fus jött el közénk a világba, ha-
nem a teremtő Isten Fia, a világ 
Megváltója. Születését, eljöve-
telét, élete minden jelentősebb 
eseményét, számunkra felfog-
hatatlanul mély szenvedését és 
halálát, de még dicsőséges fel-
támadását is, már évszázadok-
kal előtte megjövendölték. S 
bár földi élete során már akkor 
is sokan kételkedett benne (ele-
inte még a tanítványok is), va-
lahogy a vele kapcsolatos ese-
mények mindig úgy alakultak, 
hogy végül újra meg újra az de-
rült ki: ő a megígért Fiú, aki ér-
tünk jött s, akire szükségünk van 
ahhoz, hogy boldog életet él-
hessünk. Jézus alig 30 eszten-
dős volt, de személye, hitelessé-
ge, az Istenről szóló tanításai, és 
nem utolsósorban hatalma, az 
emberiség történelmének leg-
ismertebb alakjává tették. Soha 
senki nem mondott olyanokat, 
mint ő; és soha senki szavának 
nem volt olyan ereje, mint az 
övének. Ő azonban nem azért 
jött, hogy csodákkal kápráztas-
sa el az embert. Nem a felszínt 
akarta megbolygatni, nem a 
külsőségeken akart változtatni, 
ahogy ma sem, hanem az ember 
szívének-lelkének a mélyére ha-
tolt. Nem ad meg mindent, ami-
re vágysz, mert azt szeretné, ha 
a múlandónál többre is felnyílna 
a szemed. És ma is kész mindent 
odaadni azért, hogy végre te is 
megértsd, hogy nem a szerzés-
től gazdagodsz meg, hanem az-
zal, ha adsz: ha adod akár egész 
önmagad is. Jézus Krisztus meg-
halt a mi bűneinkért és feltá-
madt a mi megigazulásunkért! 
Ő az út, az igazság és az élet, - 
nekem is, neked is. (Jn.6,6) Di-
csőség érte Istennek!

Húsvéti gondolatok
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Hering Viktor

Információs rendszer út-
ján elkövetett csalás miatt indí-
tott nyomozást a Szentesi Ren-
dőrkapitányság ismeretlen 
elkövető ellen, aki egy szente-
si illető bankszámláját „csapolta 
meg” összesen négy alkalommal. 
A sértettet ismeretlen számról 
hívták fel azzal az ürüggyel, hogy 
regisztrálnia kell feltöltőkártyás 
telefonját. Ehhez a művelethez 
viszont – és itt kellett volna, hogy 
gyanús legyen a történet – el-
kérték a bankkártyája számát, és 
minden, az internetes vásárlás-
hoz szükséges kódot, amit a gya-
nútlan sértett le is diktált a csa-
lóknak. A bűnözők ezt köszönték 
szépen, és négy alkalommal is 15 
ezer forint, összesen hatvanezer 
forint értékben vásároltak ma-
guknak az interneten.  

Az egykori Esze Tamás lakta-
nya területére hatolt be három 
személy, akik felmásztak az egyik 
épület tetejére, és onnan a hor-
gonyzott lemezeket kezdték le-

bontani. Szerencsére voltak, akik 
észrevették a „munkálatokat”, és 
értesítették a rendőrséget, a kiér-
kező járőrök pedig elfogták a há-
rom illetőt, akik ellen lopás miatt 
indult büntetőeljárás.

Az egyik Mecs - Balogh utcai 
ház előtt hagyta kerékpárját egy 
illető, aki egy pillanatra visszasza-
ladt a házba, mert bent felejtett 
valamit. Ezt a pár másodpercet 
használta ki a tolvaj, és a kerék-
pár kosarában hagyott pénztár-
cát, benne 22 ezer forinttal, vala-
mint okmányokat zsákmányolt a 
ház elől. 

Fokozott ellenőrzést tartanak 
az utakon a rendőrök, elsősorban 
az ittas vezetők kiszűrésére törek-
szenek, az ünnepek alatt pedig 
még intenzívebb ellenőrzések-
re számíthatnak a járművezetők. 
Ahogy már többször is leírtuk: 
zéró tolerancia van érvényben az 
utakon. Aki szeszesitalt fogyasz-
tott, az semmiképpen ne üljön 
volán mögé, de elektromos ke-
rékpárt sem vezethet.

A volt laktanyából
szerettek volna lopni

Rozgonyi Ádám

Közgyűlést és konferenci-
át tartott a Kurca-parti város-
ban a Magyar Fürdővárosok 
Szövetsége. Mintegy 30 pol-
gármester és alpolgármester 
jelent meg múlt hét csütörtö-
kön és pénteken a megyehá-
zán rendezett eseményeken. 
Nemcsak a megyéből, hanem 
az éészak-magyarországi, és a 
Balaton turisztikai régióból is 
érkeztek vendégek.

– Eddig egynapos konferenci-
át tartottunk. Úgy gondoltuk, ha 
reggeltől estig együtt vagyunk, 
akkor a szakmát talán a politi-
kusok segítségével is népsze-
rűsíteni tudjuk, illetve el tudjuk 
mondani a problémáinkat a für-
dőüzemeltetés kapcsán. A pol-
gármesterek, azon kívül, hogy 
megnézték a fürdőt, megismer-
kedtek a várossal is. Nagy sé-
tát tettünk, bemutattam a város 
nevezetes intézményeit, azo-
kat a vállalkozásokat, amelyek 
itt működnek. Többen már tá-
borozási lehetőségeket, kultu-
rális csereprogramokat ígértek 
egymásnak – mondta lapunk-
nak Márton Mária. A Szentesi 

Sport- és Üdülőközpont ügy-
vezetője ismertette, a közgyű-
lést megelőzte egy elnökségi 
ülés, amelyen a Magyar Fürdő-
városok Szövetségének tagjai 
és a fürdővárosok képviselői ta-
lálkoztak. Komoly témákat érin-
tettek. – Mindenütt probléma a 
gyógyászati tevékenység leérté-
kelődése. Ezen szeretnék javítani 
azzal, hogy az illetékes miniszté-
riumot tájékoztatjuk a nehézsé-
geinkről. A polgármesterek tá-
mogatását kértük, segítsék elő 
a fürdők áfacsökkentését – tet-
te hozzá. Kakas Béla, a Csong-
rád Megyei Közgyűlése elnöke, a 
közgyűlés díszvendége elmond-
ta, a megye turizmusa fejlődik, 
amely egyértelmű abból is, hogy 
2012 és 2016 között az országos 
átlagnál nagyobb mértékben 
nőtt a kereskedelmi szálláshe-
lyek vendégforgalma. A közgyű-
lést követően, múlt pénteken 
rendezték meg a I. Fürdővárosok 
Nemzetközi Tudományos Konfe-
renciáját. Elindítása az 1993-ban 
megalakult Magyar Fürdőváro-
sok Szövetsége egyik fontos cél-
kitűzése volt. Célja, hogy a für-
dővárosokhoz kapcsolódóan a 

tudásmegosztás és a publiká-
lási lehetőség új eszközévé vál-
jon. A mintegy 17 szakmai előa-
dás alkalmával többek között 
Mórahalom, Miskolc-Tapolca, 
Margitsziget mellett a szerbiai 
gyógyfürdőket is megismerhet-
te a hallgatóság, de szóba került 
a legionella és a mozgásszervi 
betegségek gyógyászati lehető-
ségei is. – A konferencia azokat a 
szakmai, kutatási eredményeket 
ismertette, amelyeket a mun-
kánk során hasznosítunk. Vendé-
günk volt dr. Moll Károly, akinek 
az édesapja feltalálta a súlyfür-

dőt. Úgy gondolom, szakmaisá-
got könyvekből is lehet tanulni, 
vagy információkat összeszedni 
az internetről, de amikor egy tu-
dós fia elmondja, hogy az édes-
apja hogyan jött rá bizonyos 
reumatológiai betegségek keze-
lésére, az egy más szegmensből 
biztosít információkat. A külföl-
di vendégek közül volt vajdasá-
gi, erdélyi és szlovák is – mond-
ta Márton Mária. Hozzáfűzte, a 
szervezőbizottság úgy döntött, 
évente legalább egyszer meg-
tartja a rendezvényt.

Szentesen egyeztettek a fürdővárosok képviselői
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A címoldalon látható HMG-s 
diákok már locsolkodtak, a 
Damjanich utcai Tagóvodá-
ban járva pedig a gyerekeket 
kérdeztük a húsvéti szokása-
ikról. Örömmel válaszoltak, 
nem voltak lámpalázasak. A 
fiúk még a locsolóverseiket is 
elmondták, és a végén mindig 
egy kérdés hangzott el: Sza-
bad-e locsolni? 

Hlbocsányi Szabolcs
– Apával megyek locsolkodni, 

korán reggel indulunk. Jó illatú 
kölnivel megyek Éva mamához, 
Jutka mamához, Piroskához és 
Dédi mamához megyünk. Hús-
véti tojásokat gyűjtök. A ked-
vencem a virág alakú süti, amit 
a mama készít. Az ovis locsoló-
versemmel készülök: húsvét hét-
fő szép hajnalán, felébredtem 
nagyon korán. A zsebembe köl-
nit tettem, kis kosaram kézbe 
vettem. Vidám kedvvel elindul-
tam, lányos házaknál kopogtam. 
Szép jó reggelt mindenkinek, lo-
csolkodni bejöhetek? Rózsavizet 
hoztam nektek, ne hervadjon 
szépségetek, nem is kérek cseré-
be mást csak egy kosár hímes to-
jást. Szabad-e locsolni?

Varga Anna
– Sütivel, piros tojásokkal vár-

juk a locsolkodókat. Szépen ki-
díszítjük az asztalt és a szobákat 
is. Muffint, palacsintát és sütiket 
készítünk. A hajamra szoktak lo-
csolni, finom kölnivel. Mindenki 
festett tojást kap. A testvéreim 
és apa is meg szokott locsolni. 
Papát, keresztapámat és Nándit, 
a kereszttesómat is várom. Az 
oviból Domi is jön az idén.

Szilágyi Sándor
– Anyával megyünk locsol-

kodni, a húsvéti tojásokat pedig 
kiteszem az ablakba, hogy a nyu-
szi meglássa. A locsolóversemet 
szívesen elmondom. 

Én kis kertész legény vagyok
Én kis kertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsolkodok.
Úgy locsolom a lányokat,
Mint kertész a virágokat.

Én kis kertészlegény vagyok
Virágokat locsolgatok.
Azt hallottam, hogy egy rózsa
El akar hervadni.
Szabad megöntözni?

Poljak András Balázs
– Sütit, pitét sütünk otthon. 

Anyával megyünk locsolkodni 
Kis Annához, de apa is jön. Vízzel 
locsolkodom. A sütiket nagyon 
szeretem, mert nagyon finomak. 

Hankó Melinda Bóbita

– Anyát majd megkérem 
arra, hogy süssön nekünk pis-
kóta csiga-biga tortát, és az na-
gyon finom lesz. Készítünk pis-
kótatésztát, felvágjuk csíkokra, 
megkenjük lekvárral és felcsi-
gabigázzuk. Poroszlóba me-
gyünk, apával, Laci papával és 
Bercivel fogunk locsolkodni. 
Ott festünk levélmintás tojást 
berzseléssel. 

Udvardi Boldizsár Bence
– Apával megyünk locsolkod-

ni, Udvardi és Piti mamához, 
szép ruhában. Kockás ingben és 
nyakkendőben. Locsolóverssel 
készülök. 

Nyuszi pajtás
Ne siess úgy nyuszi pajtás,
jöjj, be hozzánk egy kicsit.
Tartsd ide a tapsi füled
súgok bele, valamit.
Közeledik húsvét napja,
el ne felejtsd kedvesem,
Hogy a cukros piros tojást,
én is nagyon szeretem.

A damós ovisok őrzik a húsvéti hagyományokat

Rozgonyi Ádám

Ezen a héten egy tehetséges 
fiatal költő legújabb könyvét 
ajánljuk a kedves olvasó figyel-
mébe. A mindszenti Hevesi Judit 
1990-ben Hódmezővásárhelyen 
született, de manapság már Bu-
dapesten él és dolgozik. Az ELTE 
PPK Pszichológiai Doktori Iskolá-
jának hallgatója, a Corvina Kiadó 
munkatársa.

Második verseskötetének cí-
me sajátos meghívásként is ol-
vasható: holnap ne gyere, azaz 
a megszólított kap egy időben 

konkrét invitálást, illetve annak 
kérését, hogy mindezt ne tegye 
meg. Első kötete (Hálatlanok bú-
csúja, 2015) kollektív traumák 
továbbélését és továbbörökíté-
sét járta körül. Az elmesélhetet-
len, töredékes holokausztnarra-
tívák „helyébe” hiánylíra lép. A 
versek mélyszerkezetében egy 
párkapcsolat utáni űr viszony-
világa rejlik. Az érzelmesség és 
az irónia Hevesi lírájában egy-
más mellett van, egyik a másik-
ból merít erőt. A szenvtelennek 
tűnő, racionális sorokat az igaz 

történeteket elmesélő állatver-
sek ellensúlyozzák.

„Az első kötetben az emléke-
zés mellett érvelek, itt pedig ar-
ról beszélek, hogy teljesen érvé-
nyes, hogy valamikor felejteni 
akarsz. Ez persze szükségszerű-
en adódik a kollektív és az egyé-
ni emlékezet közötti különbség-
ből” – nyilatkozta a szerző az 
egyik online blognak. Az őszinte 
verseinek valódi célja a beszéd-
keresés. Úgy véli, meg kellene ta-
nulnunk beszélni az érzelmeink-
ről, nem kéne cikinek éreznünk.

Könyvajánló: Holnap ne gyere

A Pálmások Szövetsége által szer-
vezett húsvéti és jubileumi, 25. vér-
adás 2017. április 13-án, csütörtökön 
14-17 óráig a Kiss Zsigmond utcai 
Vérellátó Állomáson lesz.
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Palicska Irén

Keresek-kutatok az emlékeim 
között, de nem rémlik, hogy va-
laha is részt vettem volna Nyu-
szi-buliban. Nos, 45 év után én is 
átestem a tűzkeresztségen, Ger-
gővel hivatalosak voltunk az első 
húsvéti babazsúrunkra. Már mi 
is díszítgetjük a lakást, jó játék a 
festett tojások fel-le pakolászása 
a barkára és a kis kosárba. A fiam 
ugyan még nem érti a jelenté-
sét, de elvarázsolja a hangulata, 
csakúgy, mint a karácsonyé. Még 
ma is keresi a karácsonyfát, és az 
eddig őrizgetett díszeket fa híján 
a virágokra kell akasztani. 

Ildi és Vicus hívtak meg min-
ket a partira, és még négy ba-
ba-mama párost: Beát és Zsófit, 
Ágit és Emmát, Beát és Mirát, és 
Mártit Mátéval. Milyen jó, ha az 
ember gyereke foglalkozásokra 
jár, hiszen Gergő mindenkit is-
mert Maminbabáról, Zeneböl-
csiből vagy úszásról. Így közösen 
is részt vettünk Vica első szüli-
napi zsúrján. A lányok (főleg az 
ügyes kezű, óvó néni Ildi) gyö-
nyörűen húsvéti díszbe öltöz-
tették a lakást. Szóval ismerős, 
jó fej babák és mamik. Kell a ki-
kapcsolódás és a társaság a gye-
rekeknek és azt hiszem, nekünk, 
anyukáknak is. Nem azért, hogy 
kipanaszkodjunk magunkat, 
hanem hogy érezzük, nem va-
gyunk egyedül a gondjainkkal. 

És nem kell minden pillanatban 
a gyereket lesni, mert ők egye-
dül, párosan, vagy akár többen 
is jól eljátszanak. Örömmel vet-
tem észre, hogy a fiam is egyre 
önállóbb. Talán csak egyszer kel-
lett mevigasztalni, amikor elvet-
ték tőle a Valentin-napról ma-
radt szív alakú lufit, de hamar 
talált magának másik játékot, hi-
szen Vica baba birodalma olyan, 
mint egy játszóház. Egyik gye-
rek se unatkozott. Zsófi a köny-
vespolcon talált magának olvas-
nivalót, 2 évesen kívülről fújja az 
összes Boribon és Annipanni tör-
ténetet, és Gergőnek is mesélt. A 
fiam, aki eddig rá se hederített a 
bébi-taxijára, rögtön felfedezte 
a kis motort és le se szállt róla a 
zsúr végéig, azzal közlekedett a 
lakásban. 

A Nyuszi-buli fő attrakciója 
a tojás-keresés volt. Mindnyá-
jan vittünk 6-6- darab csoki to-
jást, amiket eldugtunk a kertben 
és a gyerekeknek kellett megke-
resni őket. Ildi egy ötletes Nyu-
szi figurás dobozt készített, hogy 
ebbe gyűjtsük és osszuk szét a 
megtalált tojásokat. Gergő rög-
tön megkaparintotta a dobozt, 
és fel-alá rohangált vele az udva-
ron.  Videóra kellett volna venni 
a jelenetet, de már az elindulást 
is. Úgy vonultunk le a lakásból, 
mint egy bölcsis csoport. Talál-
koztunk egy úrral a lépcsőház-

ban, szegény teljesen elképedt 
a sok gyerek láttán. Megnyug-
tattam, hogy nem nyílt gyerek-
megőrző a házban, csak egysze-
ri alkalomról van szó. A kertben 
gyorsan szétszórtuk a csokikat, 
majd mindenki szétszéledt. A ki-
csik egy-egy táskát kaptak a ke-
zükbe, hogy abba gyűjtsék a kin-
cseket. Nagyon jól sikerült az 
akció, ügyesen megtalálta min-
denki az elrejtett tojásokat és 
nyuszikat. Aztán megpróbáltuk 
összeterelni a csemetéket egy 
fotó erejéig, de lehetetlen külde-

tés volt. Hat izgő-mozgó, totyo-
gó-szaladó babát együtt tartani, 
nem kis feladat. Végül minden 
mami ölbe kapta a saját kis cso-
magját és elkattant a gép. Ági 
fényképezett, én a kislányával, 
Emmával az ölemben, szegény 
Gergőkém meg egyedül csücsül 
a kép közepén. 

A buli végén még „húsvéti” 
fekete macskát is kergettünk a 
kertben, erre is maradt energiája 
a gyereknek. De nem cserélném 
el semmiért ezt az én kis bolha-
cirkuszomat.

Baba a fedélzeten

Húsvéti Nyuszi-buli

Kérjük a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szer-
vezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, akiket, 
méltónak tartanak arra, hogy részükre a „Dr. Csergő Ká-
roly emlékéért” díj 2017 évben odaítélésre kerüljön.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
24/2015. (X.12.) önkormányzati rendelete értelmében:

A „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjban Szentes Város te-
rületén közszolgálati (kormánytisztviselői vagy köztisztvise-
lői) jogviszonyt korábban betöltő, vagy jelenleg is aktív jog-
viszonyban álló személy részesülhet.

Az a közszolgálati tisztviselő részesülhet ebben az elis-
merésben, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város 
előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében hu-
mánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma 
megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alá-
zatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kol-
légák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügy-
felek nagyrabecsülését magáénak tudhatta aktív éveiben.

Az elismerésre méltó közszolgálati dolgozó személyé-
re bárki tehet javaslatot, melyekről a Képviselő-testület Jogi 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága javaslatára a Képvise-
lő-testület dönt.

A részletes indoklással ellátott, a kitüntetésre javasoltak 
életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat 
május 15-ig kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal Jegyzői Irodájának, Szentes Kossuth tér 6. szám 
alá.

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Szentesi Intézmények Gazdasági

Szervezete
INTÉZMÉNYVEZETŐI

(magasabb vezető)
beosztásának ellátására.

A pályázati kiírás a www.szentes.hu és a
www.kozigallas.gov.hu honlapokon megtekinthető.

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete április 12-én 
rendezte meg hagyományos ifjúsági versenyeit.

Csecsemőgondozási versenyre 4 általános iskolai csapat nevezett, 
akik közül 1. helyen végzett a Fábiánsebestyéni Arany János Ált. 
Iskola csapata (István Gréta, Szarka Boglárka, Kürti-Szabó Kira. 
Felkészítő: Samu Katalin védőnő) A csapat május 10-én, a Szen-
tesen megrendezésre kerülő Megyei Csecsemőgondozási Versenyen 
képviseli területünket.

Elsősegélynyújtó Versenyre 7 általános iskolai csapat nevezett, 
akik közül 1. helyen végzett a Kiss Bálint Református Ált. Iskola 
csapata (Vecseri Martin, Batta Orsolya, Mezei Gréta, Mácsai Ger-
gely, Sulyok Máté. Felkészítő: Négyesi Judit tanárnő) A csapat 
május 25-én a Hódmezővásárhelyen megrendezésre kerülő Megyei 
Elsősegélynyújtó Versenyen képviseli területünket.
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Rozgonyi Ádám

A humor egy ajándék az em-
ber számára, szórakoztat, sok-
szor feszültségeket old fel. 
Forrása legtöbbször a saját hü-
lyeségünk, gyarlóságunk, akár 
az egyént, akár az emberiséget 
nézzük – olvasható Kiss Ádám 
(képünkön) és Benk Dénes kö-
zös estjének, a Humor sapiens 
– a felegyenesedés hátrányai 
című produkció ajánlójában, 
amelyet már Szentesen is vé-
gignevethetett a közönség. Az 
est második felében Kiss Ádá-
mé volt a színpad, akit még a 

fellépés előtt kérdeztünk hu-
morról, apaságról és a modern 
kor kihívásairól.

– Benned milyen feszültségeket 
old fel a humor?

– Nekem a humor a munkám. 
Egyfolytában azon jár az agyam, 
hogy a szituációkból milyen vic-
ces dolgokat lehet kihozni. Ter-
mészetesen én is szeretek ki-
kapcsolni. Nézek stand-upokat, 
vicces sorozatot, és vicces dolgo-
kat is olvasok. A humor lazítja a 
hétköznapokat: bármilyen nehéz 
napod volt, stresszes életed van, 
vagy letolt a főnököd, kiszippant 
a szürke hétköznapokból.

– Egymást jól kiegészítő stand-
upos párosként működtök együtt 
Benk Dénessel. Milyen a közös 
munka, és miért pont vele lépsz 
fel?

 – Egyrészről jóban vagyunk, jó 
a kémia közöttünk a magánélet-
ben is. Ez átjön, ezt érzik az em-
berek. Természetesen közelítünk, 
reagálunk egymásra. Másrész-
ről már bizonyítottunk, Dénes-
sel egy könyvet és egy sorozatot 
is készítettem. Mint előzenekar, 
az önálló estemen – amely a 131. 

előadásnál jár – is sokszor bizo-
nyított. A mostani esten kicsit 
több teret kap. Kétszer negyven 
perces felosztásban az embert 
járjuk körbe, minden előnyével 
és hátrányával. 

– Hangsúlyt fektetsz az interne-
tes jelenlétre, alkalmazkodva a fo-
gyasztói szokások megváltozásá-
hoz.

– Az internet világa van, en-
nek örülök is, meg nem is. A po-
zitívum az, hogy bárki bárhol el-
érhet: külföldön élők, este már 
alvók stb. Elérhető az elmúlt tíz 
év Showder Klubja, ez tök jó. Ré-
gen nézettségi mutatókat kap-
tam kedd reggel, amikor lement 
a műsor. Ma már azt is nézik, 
hogy hányan klikkeltek a neten. 
Megváltoztak a fogyasztói szoká-
sok. Nem feltétlenül várja végig 
valaki 11 órakor éjfélig, három 
reklámmal a Showder Klubot, in-
kább másnap visszanézni. Ami 
rossz, hogy vadidegenek, nem a 
műsor jogtulajdonosai töltik fel 
a videókat, hanem egy harmadik 
fél. Ő rossz minőségben, lassítva 
vagy gyorsítva rakja fel, hogy ne 
ismerje fel az analízis szoftver. Ez 

rossz a műfajnak, a videóinknak. 
Másfél éve vitatkozok a televíziós 
csatorna jogászaival, a Google-el. 
Azt szeretnénk, hogy központi-
lag, egy helyen legyenek elérhe-
tők a tartalmak. Ha már én nem 
keresek pénzt vele, és a műsort 
sugárzó csatorna sem, akkor más 
se tegye ezt. 

– Kislányod, Olívia születése 
mennyire változtatott meg téged, 
a világlátásod?

–  Most már családapa vagyok. 
Mások a prioritások, más dolgok 
járnak a fejemben. Ebből szem-
pontból nagyot változott az éle-
tem, mert van otthon valaki, aki 
fontosabb mint én. Ez keresztbe 
húzza a számításokat, de édes te-
her számomra. Szakmai válságra 
nincs időm, ahogy aggódni sem. 
Az utazás kicsit jobban megvisel, 
rosszabb távol lenni több időt, 
mint régen. Rohanok az esemé-
nyek után, sokat dolgozom. Ki-
csit összecsaptak a fejem fölött 
a hullámok: tévéműsorokat vet-
tünk és veszünk fel, és most volt a 
Humor sapiens premierje is. Majd 
nyáron hátradőlök és kielemzem 
magam.

Interjú Kiss Ádám humoristával

„Családapa vagyok, más dolgok járnak a fejemben”

Tavalyi nagysikerű koncertje után ismét Szentesen ad kon-
certet a Deák Bill Blues Band. Az immáron 47 éve a magyar 
rockzenei pálya elitjébe tartozó együttes április 22-én lép az 
ifjúsági ház színpadjára. 

Még nem hallottam ilyen fekete torkú fehér embert! – mondta 
a nemrégiben elhunyt Rock ’N’ Roll világsztár, Chuck Berry 1984-es 
közös budapesti koncertjükön. A hét szólólemezzel, valamint hat 
Hobo Bluesband lemezzel rendelkező Bill lapunknak elmondta a 
beat zene Magyarországra érkezésével egyidőben döntött a zenei 
pálya mellett. Szegény családból származott, ami szinte egyenesen 
a blues zenéhez vezetett. A számos szakmai siker és kiadott nagyle-
mez mellett Deák Bill Gyula többek között Állami Ifjúsági-, Artisjus-, 
és Fonogram-díjat is kapott, ezek mellett Kőbánya díszpolgára és a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje díjat is megkapta.

Akár csak a tavalyi évben, idén is a mindszenti Exon zenekar in-
dítja be az estét 20 órától, és 21 órától tekinthetik meg a blueski-
rály előadását.

A Zene-Világ-Zene koncertsorozat 2016/2017. évada április 
7-én folytatódott a Molnár Dixieland Band koncertjével. Az or-
szág legnagyobb múltra visszatekintő dixie zenekara nem első 
ízben koncertezett városunkban, a hetes rendszeres látogatója 
a hangversenyközpontnak. 

A zenekar előadása több korszakon is átívelt, így számos zenera-
jongó megtalálta azt a réteget, ami igazán közel áll a szívéhez. A rit-
musos intrót követően olyan ismert slágereket is hallhatott a közön-
ség, mint az O Sole Mio, Luis Amstrong ismert slágere a Blackberry 
Hill, vagy Mozart török indulója. A XX. század elejének ismert jazzes, 
swinges világa mellett a New Orleans-i fekete zene világát is meg-
örökítették például a Goods Train Blues-ban. A zenekar profi hang-
szeres tudása mellett ki kell emelni Garay Márta billentyűs énekét. 
A dixie mellett a bluesos dalok sem jelentettek akadályt neki, Etta 
James-t idéző erőteljes, mégis kellemes lágy hangon énekelt. A jó 
hangulatú koncert bő másfél órán át tartott.

Szentesen a blueskirály Örömzene 
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Palicska Irén

Öt nyelven beszélő és gon-
dolkodó világpolgár. Élt Auszt-
riában, Amerikában, Genfben 
és Párizsban. Tavaly költözött 
vissza Budapestre. Szentesen 
tartott előadást Fert Mónika 
coach és mentor (képünkön). 
Vele beszélgettünk önbecsü-
lésről, az önmagunkhoz való 
visszatalálásról és a Tükör mö-
gött című könyvéről, melyben 
munkájának tapasztalatait ösz-
szegzi. 

– A legtöbb embernek gondja van 
az önértékeléssel, önbecsüléssel. Mi-
ben különbözik a két fogalom? 

– Tapasztalatom szerint az 
emberek 95 százalékának van 
gondja az önbecsüléssel. Na-
gyon sokan összetévesztik az 
önbizalommal, holott teljesen 
mást jelent. Az önbecsülés saját 
magunk feltétel nélküli elfoga-
dása és szeretete, úgy ahogy va-
gyunk. Ráncokkal, ősz hajjal, ak-
kor is, ha a férfiak már nem úgy 
néznek ránk, mint régen, de at-
tól még ugyanolyan értékesek 
és szerethetőek vagyunk. Ezt az 
emberek valahogy elfelejtik, és a 
külső jelzések is ezt erősítik, pél-
dául a médiából, hogy ha vala-
ki nem fiatal, akkor lehúzhatja a 
redőnyt. Én ebben nem hiszek. 
Igenis sok lehetőség van 40 év 
felett, sőt egyre több. Az ember 
jobban ismeri magát, több ide-
je van, nem kell bizonyítani, nem 
kell a gyerekek után rohangál-
ni, van ideje megélni, amit sze-
retne. Szerintem egy nagyon jó 

korszak, ami ekkor nyílik, csak 
fontos észrevenni.

– Előadásában nagyon talá-
lóan második félidőnek nevezte 
a 40 év feletti kort. Hogyan éljük 
meg ezt, amikor minden a fiatal-
ságról szól? 

– Hamarosan 80 év lehet az át-
lagéletkor Magyarországon, a 40 
év a félidő. Sajnos ma a fiatalság 
kultusz dominál. A legtöbb em-
ber azt hiszi, hogy ha nem tud 
versenyt futni az idővel, akkor el-
veszíti azt. Meg kell érteni, hogy 
nem versenyt kell futni vele, ha-
nem szövetkezni, és akkor már 
nem öregszik az ember, hanem 
fejlődik. Az pedig nagyon nem 
mindegy, hogy hogyan nézünk 
szembe az előttünk álló 10, 20, 
30 vagy akár 40 évvel. 

– Hogyan és miben tud segíteni 
az önbecsülés coach?

– Mindennek az alapja az ön-
ismeret, hogy az ember tisztá-
ban legyen azzal, hogy kicsoda 
és mit akar? Mik az értékei, mi a 
fontos számára? A legtöbb em-
ber azt se tudja, mik az alapér-
tékei? Akkor hogy akarja megél-
ni őket, ha azt se tudja, mit keres. 
A médiából, innen-onnan vesz-
nek inspirációt, amelyek nagyon 
messze állnak a személyiségük-
től. Rengeteg ember nem a sa-
ját életét éli, illetve elmegy saját 
maga mellett. A coach, azaz én 
abban segítek nekik, hogy visz-
szataláljanak saját magukhoz. 

– Sajnos az énkép rombolásá-

ban szerepet játszik a közösségi 
média is, hiszen egy idealizált vi-
lágot közvetít.

– Az a baj, hogy amit a Face-
bookon látnak, annak semmi 
köze nincs a valósághoz, és ah-
hoz, hogy ők kik is valójában. Ed-
dig még nem találkoztam két 
emberrel, akinek ugyanazok len-
nének az értékei. Ez vonatkozik 
a párkapcsolatra is. Ha nagyon 
eltérőek a két fél értékei, akkor 
hosszú távon nem lesznek mű-
ködőképesek. Mindenkinek meg 
kellene találni a saját értékrend-
szerét, és e szerint élni. Mert hiá-
ba néz ki jól a Facebookon más-
nak az élete. Ha valakinek fontos 
a pénz, a bőség az egy érték le-
het, de nem mindenkinek az. 
Valakinek fontosabb a család, a 
szeretet, a szerelem, a harmónia. 
Akkor teljesen fölösleges a pénzt 
hajhásznia, mert ettől soha nem 
lesz boldog. Neki arra kellene 
koncentrálni, hogy boldog csa-
ládi élete legyen. Ezért lénye-
ges, hogy mindenki megtalálja 
azt, hogy neki mi a jó. Ne akar-
junk senki másra hasonlítani sa-
ját magunkon kívül!

– Munkája tapasztalatait ösz-
szegzi a Tükör mögött című köny-
vében, amelyben tanácsokat, sza-
bályokat és igaz történeteket ír le 
az egészséges önbecsüléshez. 

– 25 nációval dolgoztam az 
évek során, ezt a tapasztalatot ír-
tam meg a könyvben, megspé-
kelve a saját életutammal, ami 

szintén eléggé kacskaringós. 
Nem csak az önbecsülésről írok, 
hanem a komfortzónáról is. Ho-
gyan és mikor alakul ez ki? Ho-
gyan tudunk változtatni a kiala-
kult sémákon? Nagyon fontos 
változtatni rajtuk, mert valóban 
nem mindegy hogyan éljük le 
az utolsó négy évtizedet. Éljünk 
a jó szabályok szerint, hogy sa-
ját magunk lehessünk. A másik, 
ami meghatározó, hogy hogyan 
hat ránk a család? A családon be-
lüli játszmák, amikről nem is tu-
dunk, vagy nem vesszük észre, 
csak érezzük, hogy valami nem 
stimmel. Ezeket az összefüggé-
seket magyarázom el a könyv-
ben. Ha az ember érintett és 
elolvassa, akkor előbb-utóbb vi-
lágossá válik, hogy valamin vál-
toztatni kellene az életében.

Visszatalálni önmagunkhoz

Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület

Április 17-én, Húsvéthétfőn 
10 és 17 óra között rendezik 
meg a VII. Kézműves Ízek Fesz-
tiválját a Művelődési és Ifjúsági 
Házban.

Koszta József  Múzeum
A műemlékvédelmi világ-

nap alkalmából április 18-án, 
kedden 9-15 óra között, illet-
ve 17.30-kor dr. Béres Mária 
régész-múzeumigazgató tart 
tárlatvezetést, óránként a Sze-
cesszió az Alföldön című idő-
szaki kiállításban. 

Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában április 20-án, csütör-
tökön 19-21 óráig a Korok és al-
kotások az irodalomban követ-
kező előadásán James Joyce: 

Ulysses című regényéről be-
szélgethetnek Poszler György  
előadóval.

Városi Könyvtár
Április 19-én, szerdán 18 óra-

kor a Különös esetek a magyar 
történelemben című sorozat 
következő részében: Gróf Lisz-
ti (Listius) László költő és pénz-
hamisító életéről tart előadást 
Poszler György. 

Április 21-én, pénteken 18 
órakor Pozsár Éva festményei-
ből nyílik kiállítás. Megtekinthe-
tő: május 4-ig.

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.

Dózsa-ház Közösségi tér
Április 28-án, pénteken 18 

órai kezdettel Hajdu András 
stressz oldó terapeuta előadá-
sa lesz.

Szentesi Deák Ferenc Álta-
lános Iskola  

Április 21-én 16 órakor rende-
zik meg a hagyományos Deák 
Diák Show –t a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban. Műsort 
adnak az iskola diákjai és újszen-
tesi vendégeik.

MH 37. II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki Ezred 

Április 21-én 7.30 és 15 óra 
között rendezik meg a Mű-
szakiak napját. Az egész napos 
rendezvényen színes katonai, 
sport kulturális és szórakoztató 
programokkal várják az odalá-
togatókat. Ünnepélyes ezredso-
rakozó, alaki bemutató, katona 
suli diákjainak önvédelmi be-
mutatója, kung fu, tűzszerész 
bemutató, rendőrségi bemu-
tató, búvárbemutató, kaland-
park, hagyományőrző egyesüle-
tek bemutatói, bűnmegelőzési 
tanácsadás,lovagoltatás, ugrá-
lóvár, kézműves gyermekprog-
ramok, véradás, egészséges 
életmód tanácsadás, Sztárven-
dég: Tolvai Reni.

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. - Funked Up zenekar / 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
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A zöldellő természet, a tavasz a központi téma a Szentesi Deák 
Ferenc Általános Iskola rajztagozatának legújabb kiállításán. A 
városi könyvtárban 23 tehetséges diák munkái tekinthetők meg.

A gyerekek felkészítője, a tagozatot tizenkilenc éve vezető pedagó-
gus nem csak tanár, alkotó ember is, így jellemezte Döme Zoltánt kol-
légája, Tornyi Molnár Edit megnyitó beszédében. Végignézve a kiállítás 
anyagán, nehéz elhinni, hogy gyermekkezek alkották a festményeket, 
felnőtteknek is dicséretére válnának. A tehetség nagyon korán meg-
nyilvánulhat, fogalmazott a tanárnő. Óriási előnnyel rendelkeznek a 
gyerekek: nem megfelelni akarnak, nem a közízlést szolgálni, ösztö-
nösebbek, mint a felnőttek, tette hozzá. Látható, mennyire bátran 
használják a színeket, s hogy milyen határozott ecsetkezeléssel dol-
goznak. Akvarellel és temperával, bár különböző technikák, egyaránt 
magabiztosan dolgoznak, emelte ki Tornyi Molnár Edit. 

Ebbe a sorba illeszkednek a tavaszi képek is, melyek április 22-ig te-
kinthetők meg az intézményben. Fotó: Doba Lajosné

Tavasz a gyerekrajzokon

Várunk minden olyan 45-65 év közötti hölgyet,

aki 2 évnél régebben járt mammográfiás szűrésen

Minden megjelenő hölgynek AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDÜNK

2017. április 22-én SZOMBATON

8 órától 14 óráig.

Sebők Tamás

A művelődési központ szer-
vezésében ismét Szentes-
re látogatott Berecz András 
Kossuth-díjas énekes, mese-
mondó, népmesegyűjtő, fol-
klórkutató és előadóművész 
(képünkön). A Megyeháza Kul-
turális és Konferencia Köz-
pontban adott telt házas 
előadáson garantált volt reke-
szizmok megdolgoztatása. A 
jó hangulatú előadás után Be-
recz András lapunk kérdéseire 
is készséggel válaszolt. 

– Honnan szívta magába nép-
zenét, és a különböző népies tör-
téneteket? 

– Mint sok már pályatársam-
nál, nálam is nagy volt a szülői 
ráhatás. Édesapám szüntelen 
fütyörészett, a szája szegletiből 
csodásan. Mindig ámulattal fi-
gyeltem. Édesanyám sokat és 
szépeket énekelt, általában új 
stílusú, kunhegyesi népdalokat, 
mert ott született. Ő is édesapjá-
tól örökölte ezeket, aki már reg-
gel énekkel ébresztette a csalá-
dot. 

– Emlékszik az első fellépésére?
– Persze, az óvodában történt. 

Darázsnak öltöztettek, ami na-
gyon nem tetszett, mert a csíkos 
harisnyámba kellett betűrnöm 

az ingemet. Duzzogtam is miat-
ta. Aztán, amikor eljött az időm 
mindenkit megcsipkedtem. 
Ahol bolondozni lehetett, ott-
hon voltam. Általános iskolában, 
a hátsó padban külön komikus 
előadásokat tartottam. Ott már 
megpecsételődött a sorsom, en-
gem a színpadra teremtettek. 

– Ugorjunk egy kicsit az idő-
ben. Többször járt az Egyesült Ál-
lamokban. Hogyan fogadják ott 
a Kárpát-medence népzenei vilá-
gát?

– Három évtizede járok Ame-
rikába zenekarral. Elsősorban 
népdalénekes vagyok, de egy 
időben a dalok közé csempész-
tem kisebb történeteket így ala-
kult ki a mesemondó szerepem 
is. A zenei fellépések megcsap-
pantak, de ezzel párhuzamo-
san összejött néhány mesemon-
dó fellépés is, így vett két irányt 
a dolog, amit én mindig ösz-
szehoztam így egy történetme-
séléssel a népdalokra is felhív-
tam a figyelmet. Természetes, 
hogy az amerikai magyaroknak 
ez tetszett, de fontos szót ejteni 
olyan emberekről, akikben egy 
cseppnyi magyar vér sincs. Men-
docinoban egy táborban 200 
amerikai embernek tanítottam 
magyar népdalokat, de ugyan-
ezt megcsináltam főiskolai jazz 

tanszakon Bostonban. Nagyon 
nagy örömöt találtak a magyar 
népzenében.

– Milyen érzés szülőként megél-
ni, hogy a gyermekei is sikeres ze-
nészek? István fia az ország egyik 
legnagyobb népzenei tehetségku-
tatójának nyertese, majd zsűrije 
lett, de Mihály is elismert zenész, 
aki a londoni Royal Akadémiájá-
nak tagja. 

– Egy fél szavam sem terelte 
őket erre az irányra, önmaguk-
tól találtak rá az útjukra. Biztos 
közrejátszik ebben, hogy nálunk 
nem volt tévé, ellenben nagyon 
sok családi vacsoránk, volt, min-
dig előkerültek a gyimesi dal-
lamok, a furulya, a hegedű, az 
ütős hangszerek. Nem ékelődött 
be semmi a két nemzedék közé, 
ezért tértek olyan könnyen rá 
erre az útra. Ez nagyon szívme- 
lengető számomra.

– Most, 2017-ben mennyire 
tartja fontosnak, hogy például 
egy anyuka mesét olvasson, vagy 
történeteket mondjon a gyerme-
kének? Nem merültek ezek a dol-
gok feledésbe?  

– Valahogy mintha kétfelé sza-
ladna a világunk. A hülyeség és 
az igénytelenség is roppantmód 
virágzásnak indult, de azt is ész-
revettem, hogy egyre többen 
térnek vissza a klasszikus mese-

mondáshoz. Egyre többen mon-
danak mesét, amiből csodála-
tos közösségek jönnek létre. Az 
egyik például a ringató, ahol 
anyukák összejönnek, majd egy 
vezető felkészül és sok régi gyer-
mekjátékot, ritmikai gyakorlatot 
végeznek közösen a gyermekek-
kel, ezzel egyszersmind egy ta-
nácstalan anyukán is segítenek 
és közösségeket építenek, ami 
egy nagyon pozitív dolog.

Amerikáig vitte a magyar népzenét és népmeséket
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Kerti partik vagy beltéri alkal-
mak népszerű időtöltése és egy-
ben dekorációja lehet a fotósa-
rok. Az egészen extrém hátterű 
ötletektől kezdve az egyszerű, 
ámde mutatós színterekig bármit 
meg lehet valósítani egy fotósa-
rok keretében. Különleges han-
gulatot tudunk teremteni például 
egy cirkuszt vagy egy cukrászdát 
idéző berendezéssel, vagy akár 
fákról lelógatott üres képkere-
tek segítségével. A vendégek oda 
lesznek érte, és garantáltan ma-
radandó élményekkel és jópofa 
fotókkal tér haza mindenki.Ren-
dezzetek be az esküvő helyszínén 
fotósarkot. Szerezzetek be hozzá 
vicces kellékeket. Remek időtöl-
tés és mulatság a vendégeknek, 
Nektek pedig rengeteg vicces ké-
petek lesz emlékbe. 

1. Keress a helyszínen egy jól 
belátható területet, ahol biz-
tosítani tudod a kellő fényt és 
a homogén vagy a témához 
jól illő hátteret.

2. Találd ki a fotósarok témáját! 
Gondold át, hogyan tudnád 
megjeleníteni azt egy fényké-
pen.

3. Szedj össze minden olyan kie-
gészítőt, amivel be tudod ren-
dezni a fotósarkot.

4. Úgy állítsd be a díszletet, 
hogy közben azt is vedd fi-
gyelembe, hova állítod az em-
bereket, és hányan férnek el a 
képen.

5. Készíts próbaképet, és ha kell, 
még változtass a tárgyak be-
állításán.

6. A parti elején hívd fel a ven-
dégek figyelmét a fotósarok-
ra.

7. Használj props-okat, melye-
ket kartonból elkészíthetsz 
hurkapálcára ragasztva, így 
még szórakoztatóbbá téve a 
fényképezkedést. Néhány öt-
let, amiket használhatsz:

• álarc
• vicces szemüvegek
• kalapok
• csókos száj
• bajusz

8. Variáld úgy a tárgyak és a hát-
tér színeit, hogy a kívánt han-
gulatot érd el vele. Figyelj rá, 
hogy az élénk, vidám vagy a 
visszafogott, natúr színeket 
akarod-e hangsúlyozni.

9. Készíthetsz olyan feliratos kie-
gészítőket, zászlókat, karton-
ból szövegbuborékokat, amik 
magára az alkalomra utalnak 
pl. esküvő, szülinap.

10. Ha nem akarsz sokat rendez-
kedni, akkor nyomtass ki egy 
nagy plakátot, ami elé vagy 
mögé be lehet állni. Ha a pla-
kát mögé állítanád az embe-
reket, akkor olyan alakokról 
nyomtass plakátot (pl.: híres-
ségekről, filmhősökről), akik-
nek a feje helyét kivágod, és a 
vendégek ki tudnak nézni raj-
ta.

Április 17-23.
Hétfő – Ünnepnap

Kedd – Csontleves

A menü: Székelykáposzta

B menü: Rántott csirkecomb, 

kukoricás rizs, savanyúság

C menü: Sertésszelet 

parasztosan, héjas burgonya, 

savanyúság

Szerda – Zöldborsóleves

A menü: Hentes tokány, 

rizs köret

B menü: Gyümölcsmártás, 

sertéssült

C menü: Sajtos-sonkás töltött 

sertésborda, vegyes köret

CSütörtöK – Sajtkrém leves

A menü: Tanyasi töltött 

sertésborda, burgonya köret

B menü: Csirkemell csíkok Orly 

módra, vegyes köret, 

fokhagymás tejföl

C menü: Rántott sajt, 

rizs köret, tartármártás

PénteK – Palócleves 

A menü: Mákos tészta

B menü: Túrós sztrapacska

C menü: Rántott sertésborda, 

burgonya köret, savanyúság

Szombat – Gyümölcsleves 
Bakonyi betyárpecsenye, 
rizs köret

VaSárnaP – Húsleves 
Rántott csirkemell, 
héjas burgonya, savanyúság

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

frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446

Parti fotósarok akár esküvőkreTr e n d i

Idén 13. alkalommal rendezték meg a Neumann János Nemzet-
közi Tehetségkutató Programtermék Versenyt. A pályamunkákat az 
egész Kárpát-medencéből küldhették be a jelentkezők több kate-
góriában. A szekszárdi döntőre csak a legjobb munkák juthattak be.

A Kiss Bálint Református Általános Iskola Csatlós Vencel (7.b), és 
Niethammer Tamás (7.a) közös projektjét, a számítógéppel vezérelt 
mini üvegház a „Megépített (digitális) automata berendezés” kate-
góriában indult. Ebben a kategóriában összesen 10 csapat jutott át 
az előzetes válogatáson, és rajtuk kívül mindenki más középiskolás 
és szakiskolás volt. Ez azonban nem számított, ugyanis a páros meg-
nyerte a versenyt.

Neumann verseny
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Húsvéti festett töltött tojás
Hozzávalók a festékhez: 10 db tojás, 2 db közepes cékla, 2 púpo-

zott teáskanál só, 3 evőkanál borecet.
A tojásos krémhez: A tojások kiszedett sárgája, 3 nagy evőkanál 

majonéz, 1 evőkanál tejföl, 1 teáskanál kurkuma, 1 kis csokor fi-
nomra aprított snidling, só, bors.

Elkészítés: A tojásokat megfőzzük, majd hideg vízben lehűtjük.  
Ezzel párhuzamosan elkészítjük a céklás színező levet is, a céklát 
megpucoljuk, kisebb darabokra vágjuk, hozzáadjuk a sót, borece-
tet és felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje a céklákat. 20 per-
cen keresztül főzzük, majd félretesszük kihűlni.

A tojásokat megpucoljuk, egy tálba tesszük őket és rájuk szűrjük 
a cékla levét. úgy, hogy a tojásokat ellepje a lé. Hagyjuk ázni a tojá-
sokat kb. 25 percig, majd leszűrjük őket, leitatjuk a nedvességet és 
a szép lila festett tojásokat félbevágjuk.

A töltelékhez a tojás sárgákat , kivesszük a fehérjéből egy tálba 
gyűjtjük, alaposan összetörjük egy villával, majd hozzáadjuk a töb-
bi alapanyagot is. Habverővel vagy villával simára keverjük. Sóval, 
borssal ízesítjük. A tojáskrémet habzsákba töltjük tálalásig hűtő-
be tesszük. Habzsák nélkül kiskanállal is megtölthetők a tojások. A 
tojásfehérjébe visszatöltjük a kész, lehűtött krémet, a tetejét meg-
szórjuk kevés friss zöldfűszerrel.

Szentes családi ízei
Született
Király Attilának és Szarka And-

reának (Vécsei Károly u. 12) Sza-
bolcs, Fábrik Gusztávnak és 
Csendes Zsuzsannának (Wesse-
lényi u. 117.) Levente, Német At-
tilának és Buduczki Juliannának 
(Csongrád, Tanya 885.) László La-
jos, Túri-Kiss Tamásnak és Nyilas 
Zsuzsannának (Csongrád, Orgo-
na u. 6.) Tamás, Kállai Alexnek és 
Jakab Liliána Petrának (Csong-
rád, Bihari J. u. 170.) Amina Lilla, 
Pitrik Tamásnak és Nagypál Csil-
lának (Csongrád, Damjanich u. 
40.) Attila Lajos, Ürmös Zsoltnak 
és Suki Renátának (Csongrád, 
Martinovics u.5.) Szabolcs nevű 
gyermeke.

Házasságot kötött
Martók László (Szentes, Dan-

kó P. u. 15.) és Glózik Klaudia Kit-
ti (Hmvhely., József  A, u. 46.), 
Széll Károly (Nagyhegy 361.) és 
Dósai-Molnár Anita (Dombóvár) 
– képünkön, Kovács Tibor (Dr. 
Udvardi L. u. 65.) és Pótári Éva 
(Horváth M. u. 5.), Egedi Róbert 
(Kossuth L. u. 41.) és Morgan Lin-
sey Maret (Ausztrália), Kovács 
Sándor (Szegvár, Kárász u. 15.) 
és Gera Éva (Szegvár, Rákóczi 
u. 13.), Tóth Balázs Attila (Buda-
pest) és Márkus Klára (Szentes, 
Kossuth L. u. 19.)

Elhunyt
Bondár Sándor (Szentes, Sze-

der I. u. 8.), Tomcsányi József (Dr. 
Mátéffy u. 7.), Varga Istvánné 
(Batthyány u. 15.), Vas Istvánné 
(Nagyörvény u. 66.)

Családi

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/cs, hegyes erős paprika 
100-120 Ft/db, fehér paprika 650-800 
Ft/kg, paradicsom 650-850 Ft/kg, póré 
hagyma 50-100 Ft/db, zöldhagyma 
100-150 Ft/cs, vöröshagyma 150-200 
Ft/kg, fokhagyma 1200-2500 Ft/kg to-
jás 35-38 Ft/db, kígyóuborka 450 Ft/kg, 
saláta 150-180 Ft/db, kelkáposzta 450-
500 Ft/kg, fehérkáposzta 150-190 Ft/kg, 
új káposzta 400 Ft/kg, jégcsapretek 100 
Ft/db, fekete retek 250 Ft/kg, sörretek 
150-200 Ft/cs, piros retek 80-180 Ft/cs, 
lilahagyma 200 Ft/kg, édeshagyma 650 
Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-700 
Ft/kg, eper 1400 Ft/kg, alma 150-250 Ft/
kg, körte 350-450 Ft/kg, mandarin 450 
Ft/kg, narancs 350 Ft/kg, banán 400-480 
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, dughagy-
ma 650 Ft/kg.

PIAC

KOS
Lehet, hogy a munka frontján nem lesz annyira szerencsés ez a hét, de azért 
sikerül mindent kézben tartanod.
BIKA
Most nehezedre esik koncentrálni, és túlzott erőfeszítéseket tenni. Igyekezz 
minél jobban kikapcsolódni!
IKREK
Ne idegeskedj, ne kapkodj az elszalasztott lehetőségek után! A hamar mun-
ka úgysem kifizetődő.
RÁK
Azt sem tudod, hol áll a feje. Eljött az ideje, hogy a figyelmed egy kicsit 
befelé fordítsd, és rendet tegyél a lelkedben. Muszáj lenne időt szánni ön-
magadra.
OROSZLÁN
Kedved támadhat kipróbálni valami szokatlan tevékenységet. Ne félj az új-
tól, mert nagyon is jól sülhet el!

SZŰZ
Vigyázz a szerződések aláírásánál, tárgyalásoknál, megállapodások kötésénél. 
Előfordulhat, hogy átsiklik a figyelmed egy fontos részleten!
MÉRLEG
Lendülettel és energikusan végzed a munkád, ennek meg is lesz az eredmé-
nye. Ha pluszmunkát vállalsz, akkor vigyázz, kérdezz rá minden részletre!
SKORPIÓ
Itt az ideje rendet tenni otthon, átvitt értelemben is. A szerelmi életedben ki-
sebb konfliktusokat, de nagy lehetőségeket is jeleznek a bolygók.
NYILAS
Most könnyen jön a siker: a csillagok rengeteg lehetőséget ígérnek. Ezt csak 
akkor tudod kihasználni, ha hajlandó vagy némi változtatásra.
BAK
Egy régi rokon felbukkanására számíthatsz. A kapcsolatotok még jól jöhet, de 
ehhez előbb neked kell szívességet tenned az illetőnek.
VÍZÖNTŐ
A csillagok sok kellemes programot ígérnek neked, de előbb le kell tudnod a 
munkát… Ebben is segítenek a bolygók!
HALAK
Most alkalmas az idő arra is, hogy új ismeretekre, tapasztalatokra tegyél szert, 
új kapcsolatokat létesíts – mindez bizonyára jól jön majd.

Április 14-21.

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 17-24. Eszes Gyógyszertár (Szentes, Klauzál u. 6.)  hét-
főtől -péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 8-12 óráig vasárnap és ünnepnap zárva. Készen-
léti 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 17-21.

Hétfő

Húsvét, az étterem zárva.
Kedd

A menü: Gulyásleves,
Rakott karfiol
B menü: Pulyka raguleves,
Csirkemell szezámos bundában, 
vegyes gyümölcsszósz
Napi desszert: Vanília krémes palacsinta
Szerda

A menü: Lebbencsleves,
Brassói aprópecsenye, sültburgonya
B menü: Tavaszi zöldségleves,
Zúzapörkölt, nokedli
Napi desszert: Vargabéles
Csütörtök

A menü: Húsleves házi tésztával,
Sertésszelet vadászraguban, tészta
B menü: Makói vágottas,
Sült hekk, petrezselymes rizs
Napi desszert: Rákóczi túrós palacsinta
Péntek

A menü: Szecsuáni csípős- savanyú leves,
Császár roston, vagy fokhagymás 
sertésmáj
B menü: Gyümölcs leves,
Hawaii csirkemell, mazsolás rizs
Napi desszert: Tiramisu

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

Az 1990-es évek elején sokat 
változott a Szabadság tér (régen 
Tyúkpiac tér) környékének arcu-
lata. Új emeletes lakóházak, ga-
rázsudvarok, üzletsorok épültek; 
a buszpályaudvar közelsége mi-
att a korábban csendesnek szá-
mító utcák forgalma megnőtt. 
Az építkezéseket megelőző bon-
tások során vált láthatóvá a Páva 
utca 3. számú ház udvarában 
álló hatalmas, fából készült ta-
karmánytároló – vagy ahogyan 
a nép nevezte, kukoricagóré –, 
amely egy jégverem tetejére 
épült. Méreteivel felkeltette a fi-
gyelmet, és azóta is sokan talál-
gatják, hogy vajon mikor épül-
hetett, s mire szolgálhatott itt, a 
város közepén? 

E kérdésekkel először 2004 
tavaszán keresték fel levéltá-
runkat, szakvéleményt kér-
ve az építményről. Az érdeklő-
dők elképzelése akkoriban az 
volt, hogy felújítják a termény-
tárolót, s szabadtéri kávéháznak, 
fagylaltozónak alakítják át; régi 
mezőgazdasági felszerelésekkel, 
munkaeszközökkel dekorálva a 
belsejét. Ez talán megmentet-
te volna az enyészettől, de az öt-
letből nem lett semmi. Az elmúlt 
13 évben a faépítmény állaga to-
vább romlott, és amint legutóbb 
dr. Szabó Andrea képviselőasz-
szony megállapította: a góré 
környéke elhanyagolt és rende-
zetlen, amely zavarja a közel-
ben lakók szépérzékét. Mivel az 

elmúlt évtizedben gazdaság-
történeti műemlékünk nem ré-
szesült megfelelő helyi véde-
lemben, egyet lehet értenünk a 
képviselőnő azon felvetésével, 
miszerint megóvása érdekében 
talán jobb helye lenne az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti Emlék-
parkban. Amíg eldől a kérdés, 
ismerjük meg az egyedinek szá-

mító belvárosi góré létrejötté-
nek történetét.    

Az érintett városi belső telek 
a hajdan Bogár köznek (Bogár 
zugnak) nevezett városrészben 
található. A régi térképek tanú-
sága szerint az 1850-es évek ele-
jén történt házszámozáskor a 
szóban forgó ingatlan a III. tized 
(= kerület) 1913. számot kapta. 
Az 1857. évi és az 1869. évi nép-
számláláskor a tulajdonosa Czu-
kor Salamon kereskedő volt. A 

népszámlálási íven feltüntették 
az ingatlan tartozékait, de jégve-
rem (pince) vagy terménytároló 
(kukoricagóré, csűr) nincs jelöl-
ve. Ebből arra lehet következtet-
ni, hogy a kérdéses jégverem és 
takarmánytároló 1869/70 után 
épült.

Az ingatlan – az új számozás 
után III. tized 158. sz. – 1886-ban 

vétel útján Beéch (Beéh, Beé) 
Márton 30 éves görögkeleti mé-
száros iparos tulajdonába került, 
aki a szentesi iparlajstrom be-
jegyzése szerint 1888-ban vál-
totta ki az ipart virsli és szalámi 
készítésére. Ez figyelmet érdem-
lő adalék, mivel az új tulajdonos 
foglalkozása indokolhatja úgy a 
jégverem, mint a tetejére épített 
nagyméretű takarmánytároló 
szükségességét. Iratok bizonyít-
ják, hogy Beéch Márton számos 

jószágot tartott a házánál. Egy 
1899-ben tartott hatósági vizs-
gálatkor pl. 10 db szarvasmarhát 
és 6 db sertést, valamint 10 juh-
bőrt és 15 kocsinyi trágyát talál-
tak az udvarán. Az ilyen méretű 
jószágtartás, illetve a húsfeldol-
gozás elképzelhetetlen lett vol-
na a fenti építmények nélkül.

A szóban forgó jégverem és 
takarmánytároló építéséről nem 
maradt fenn irat. A korabeli vá-
rosi tanácsi iktatókönyvekben 
csupán 1898-ban található egy 
bejegyzés, amely Beéch Már-
ton építkezésére utal, de az ira-
tot időközben kiselejtezték. Mi-
vel Beéch ekkor már 10 éve űzte 
a mészáros ipart és húsfeldolgo-
zást, kevéssé hihető, hogy csak 
ekkor szánta volna el magát a 
nélkülözhetetlen melléképüle-
tek építésére. Az tűnik a legva-
lószínűbbnek, hogy a telek meg-
vétele, illetve az ipar kiváltása 
közötti időben, tehát 1886–1888 
között építkezett, felkészülen-
dő az iparűzésre. Ha az építkezés 
valamivel később történt vol-
na, akkor is egy legalább 120–
130 éves gazdasági jellegű épít-
ményről beszélhetünk, amely 
védelmet érdemel. A pontosítás 
érdekében szükséges lenne az 
építmény tégla-, fa- és fémrésze-
inek szakértők általi megvizsgál-
tatására. Bízzunk benne, hogy 
így vagy úgy, de gazdaságtörté-
neti műemlékünk megmenekül. 

Gazdaságtörténeti műemlékünk védelme

Belvárosi kukoricagóré és jégverem

A Páva utcai jégverem és góré (Fotó: Labádi L., 2004.)

Rozgonyi Ádám

A magyar költészet napját 
József Attila születésnapjára 
emlékezve 1964 óta minden 
évben április 11-én ünnep-
lik hazánkban. Ez alkalomból 
számos kulturális programot 
szerveztek Szentesen is.

A Szentes Városi Könyvtárban 
versmondó estet tartottak hét-
főn, másnap a középiskolás diá-
kok olvastak fel költeményeket. 
A Horváth Mihály Gimnázium 
diákjai közül volt olyan is, aki 
a saját versét tolmácsolta, míg 
mások a kedvenc költőiktől vá-

lasztottak műveket, és szavalták 
el. A jeles napról a Deák Ferenc 
Általános Iskolában is megem-
lékeztek. Az alsós és felsős diá-
kok adtak műsort. József Attila 
életéből egy dramatizált jelene-
tet mutattak be, majd szavala-
tok hangzottak el.

A költészet napja tiszteleté-
re a Teatro Társulat színdara-
bot adott elő a művelődési köz-
pontban. A „Mind-mind Arany, 
ami…” – címet viselő irodalmi 
pódium előadás versrészletek-
kel, életrajzi elemekkel és ze-
nés betétekkel nyújtott bete-
kintést Arany János életébe. Az 
előadás során azok a személyek 

is megelevenedtek, akik fon-
tos szerepet töltöttek be a líri-
kus pályafutásában. A színpad-
ra álmodott produkció méltó 
módon tisztelgett a költő előtt, 
s aktualitását adta az Arany Já-
nos-emlékév is, amelyet idén 
ünneplünk. A darab szerep-
lői Lénárt László, Ferencz Gabi, 
Bordás János és Potocsny Andor 
voltak. A Szentesi Klauzál Gábor 
Általános Iskolában Petőfi-sza-
valóversenyt rendeztek, amely-
lyel József Attila és Arany János 
előtt is tisztelegtek. Összesen 
33 kisdiák szavalt, akik Szentes-
ről, Fábiánsebestyénről és Szeg-
várról érkeztek.

Költészet napja
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A 14. számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Néked int a hóvirág, 
s barka bontja bársonyát. Itt a tavasz: kike-
let, s a húsvét is közeleg”.

Múlt heti nyertesünk: Varga Róbert. 
Nyereménye az Arany Italház 1000 forin-
tos vásárlási utalványa. Ezen a héten a Ze-
ne-Világ-Zene koncertsorozat április 27-i 
előadására, a Trio Artica koncertre sorso-
lunk ki egy páros belépőt. Megfejtéseiket 
telefonszám feltüntetésével küldjék el a 
6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. posta-
címre, vagy a szentesielet@gmail.com in-
ternetes címre.

Vízszintes: 1. Húsvéti jókívánság (első rész, 
folytatás a függőleges 35. számú sorban). 15. 
Újkőkori. 16. Tudományos szóösszetételek 
előtagjaként: környezettan. 17. Ütem. 18. In-
díték. 19. Női név. 21. Sakkvégjáték. 22. Cseh 

gépkocsik jelzése. 23. Sovány ló. 25. Hivata-
los kartoték. 28. Japán elektronikai márka-
név. 30. Rénium vegyjele. 31. Ijed, retten. 32. 
Vacok. 34. A végén elaltat! 35. A folyó ágya. 
38. Például a Dél. 41. Latinul: tempus. 43. Ke-
reskedelmi cikk. 45. Olasz kikötőváros az Ad-
riai-tenger partján. 46. Irtózás, ellenérzés. 48. 
Keménypapír. 50. Vizes edények. 55. Kettős. 
57. Becézett Ibolya. 59. Farmermárka. 60. He-
veny. 62. Régi űrmérték. 63. Enged az elején! 
64. Arcátlan-szélek! 65. Közöl, bejelent. 68. 
Lantán vegyjele. 70. Gyógynövény, fűszer-
ként is használják. 72. Hörpintés, korty. 75. Til-
tás. 76. Belekalkuláló. 79. Aklok.

Függőleges: 1. Billeg. 2. Csavarog. 3. Állóvíz. 
4. Fasor (ékezethiány). 5. Beképzelt. 6. Ablak 
is lehet ilyen. 7. Vesd össze, röviden. 8. Díszít. 
9. Torontó határai. 10. Négynél több bácsika. 

11. Nemzeti Alaptanterv, röviden. 12. Ügyirat. 
13. Üres net! 14. Félsziget Közép-Amerikában, 
Mexikó délkeleti részén. 20. Porció. 21. Nyu-
gat-afrikai állam. 24. Kakaó-márkanév. 26. 
Ajándékoz. 27. Kétharmad lap! 29. Honvéd. 
31. Ráncainak. 33. Fedező mének gyűjtőhe-
lye. 35. Az idézet második sora. 36. Kőrisdarab! 
37. Szigetlakó nép. 39. Gaboni és kolumbiai 
gépkocsik jelzése. 40. Masszázskád. 42. T… 
- tömörülés. 43. Özönvíz. 44. Csukás közepe! 
45. Angol létige. 47. Páratlanul őrizte! 49. Női 
énekhang. 51. Visszafelé: a földből forgatta. 
52. Későbbre halaszt. 54. Szamárcsemegék. 
56. Komárom-Esztergom megyei településre 
való. 58. Paradicsom. 61. Régi ifjúsági szerve-
zet névbetűi. 64. Angol sör. 66. Belül csúnya. 
67. Az a másik. 69. Könnyű fém röv. neve. 71. 
Mosópormárka. 73. -on, -.., -ön. 74. Szemé-
lyed. 76. Angol búcsúzás. 77. A végén vizes! 
78. Fél lant!

Beküldendő a vízszintes 1. és a függő-
leges 35. számú sorok megfejtése.  

Nyerjen a Szentesi Életben!
áp
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Hétfő16. hét

17. hét

Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

A
menü

B
menü

B
menü

C
menü

C
menü

Tarhonyaleves
Zöldborsófőzelék,

Csirkemell nuggets

Francia hagymaleves
Roston sült harcsa, Burgonyapüré

Húsleves
Párolt sertésszelet gombamártással, 

Orsótészta

Vegyes gyümölcsleves
Borsos tokány, tört burgonya

Tárkonyos sertés raguleves
Rizsfelfújt

Sütőtök krém leves
Bakonyi pulykacomb kockák, orsótészta

Grízgaluska leves,
Rántott sertésszelet,

burgonyapüré

Erdei gyümölcskrém-leves,
Csirkemell roston,

vajon párolt zöldköret

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

Csontleves,
Sertés húskockák bakonyi módra,
szarvacskatészta, ízes palacsinta

Hagyma krémleves,
Sertéskaraj roston, pecsenyelé,

gombás karfiol sufle

Burgonya krémleves bacon ropogóssal,
Haltekercs, káposztába töltött zöldség

rizottó, paradicsom tatár

Vadragu leves,
Milánói  makaróni

Kapros tökleves
Gombás kacsamájjal töltött karaj rántva,

Hagymás törtburgonya, Kakaós palacsinta

Köménymagos leves pirított kenyérkoc- 
kákkal, Pulykamell csíkok szezámmagos bundá- 

ban, Pirított burgonya, joghurtos saláta, Kókuszkocka

Zöldségleves
Rakott burgonya kolbásszal, házi vegyes 

saláta, Piskóta tekercs eperöntettel

Liba raguleves
Bolognai spagetti
Somlói galuska

Csontleves
Brassói aprópecsenye ,vegyes vágott

Almás rétes

Tejfölös karalábé leves
Pulykamell kárpáti módra, párolt rizs, 

Nyárikrémes

Minestrone,
Csülökpörkölt, galuska,
almaparika, túrós rétes

Nádasdy húsgombócleves
Mézes malacoldalas, Savanyú káposztába 

töltött puliszka, Párolt zöldségek

Zöldbableves
Haltekercs, Sonkás rizottóval töltött

sült paradicsom

Sajt krémleves
Vajas tésztában sült karaj, Burgonya röszti, 

Pecsenyelé

Garnéla krémleves
Csirkecomb baconban rózsaborsos veluté 

mártás, Brokkolis burgonya gratin

Szárazbableves
Pulykamell roston,

Zöldséges , tejszínes gnochni

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

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 
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B menü 
900 Ft 

C menü 
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A menü 
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B menü 
900 Ft 

C menü 
830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!
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Sebők Tamás

A tabellán jelenleg harma-
dik helyen tanyázó Ásottha-
lom fogadta hazai pályán a 
Szentesi Kinizsi SZITE csapa-
tát a Csongrád Megyei Labda-
rúgó Bajnokság I. osztályának 
21. fordulójában. A mieink 
bravúros játékkal csentek el 
egy pontot a nehéznek ígérke-
ző mérkőzésen.

Kemény meccs várt a Kinizsi-
re, hiszen jó formát mutatott az 
utolsó néhány forduló során az 
Ásotthalom csapata. A jó formát 
hozta is a hazai csapat, már a 7. 
percben vezetést szerzett Balogh 
Ádám révén. Tíz perccel később 
növelték előnyüket, a középső 
védőnkről, Vincze Zoltánról pat-
tant a kapuba a labda. Fontos 
volt, hogy még a szünet előtt 
szépítsen a Kinizsi, amit az utol-
só pillanatokban sikerült elérni, 

Juhász Csaba szerzett gólt. A má-
sodik félidőben hajtottak a mie-
ink az egyenlítésért, ami össze is 
jött, a 67. percben ifjú csatárunk, 
Bartucz Peti volt ismét eredmé-
nyes. Fájó pont azonban hogy a 
támadót 9 perccel később kiállí-
tották, így kihagyni kényszerült a 
következő FK Szeged elleni hazai 
párharcot.

Némethy László vezetőedző 
értékelésében rámutatott, nem 
bizonyultak túlságosan pozi-
tívnak a mérkőzés előtti elője-
lek, ugyanis csupán 2 cserével 
+1 kapuscserével rendelkezett 
a szentesi alakulat. – Szeren-
csétlenül indult a mérkőzés szá-
munkra, rúgtak is az elején egy 
gólt, majd egy öngólt is ösz-
szehoztunk, viszont innentől 
mi irányítottuk a mérkőzést és 
fontos volt, hogy a félidő előtt 
szépítünk, ami sikerült is. Végig 
irányítottuk a mérkőzést, hely-

zeteket, sőt ziccereket hagy-
tunk ki, ezért ismét elmond-
hatom, hogy megnyerhettük 
volna ezt a meccset. Kiemelném 
Kotvics Dávid kapusteljesítmé-
nyét, aki szintén sokat tett hoz-
zá ehhez az egy ponthoz – érté-
kelt lapunknak Némethy.

A vezetőedző hozzátette ezt a 
mentalitást kell felvenni a követ-
kező FK Szeged elleni hazai pár-

harcon is, hiszen 1 pont van a két 
csapat között a tabellán, így egy 
ki-ki mérkőzést láthatnak azok, 
akik ellátogatnak a Pusztai Lász-
ló Sporttelepre szombat dél-
után. A mérkőzés 16:30-tól kez-
dődik.

Ásotthalmi TE - Szentesi Kini-
zsi SZITE 2-2 (2-1) Gsz.: Balogh 
(7'), Vincze ög. (18'), ill. Juhász 
(45'), Bartucz (67').

Hering Viktor

Telek András (képünkön) 
négyszeres magyar bajnok, 
négyszeres Magyar Kupa- 
győztes, 24-szeres válogatott 
labdarúgó látogatott a közel-

múltban a városunkba, a kivá-
ló sportolókat jutalmazó díjá-
tadó gálára. Az 1992-ben az 
Év labdarúgójának választott 
sportember, aki a Ferencvá-
ros örökös bajnoka címnek is 
a birtokosa, készséggel vála-
szolt a kérdéseinkre. 

– Örülök, hogy ilyen sokan 
sportolnak ebben a városban, 
de bízom benne, hogy a most 
díjazottak sikerei hatására még 
többen kedvet kapnak a sport-
hoz, hiszen ez az élet minden 
területén rengeteg pluszt ad-
hat a mindennapok küzdelmei-
hez – mondta a ferencvárosiak 
népszerű „Mancija”. – Én magam 
is egészen fiatalon, az általános 
iskolában kezdtem sportolni, in-
tézmények közötti sportverse-
nyeken indultam atlétikában és 
labdarúgásban. Azt kell, hogy 

mondjam, nagyon jól voltak 
szervezve az iskolák közötti baj-
nokságok, remek mérkőzéseket 
vívtunk a hasonló korosztályú 
csapatokkal. 

Telek András, amikor 31 esz-
tendősen abbahagyta a profi 
futballt, a Ferencváros utánpót-
lásában dolgozott, majd a női 
felnőtt labdarúgó-válogatottat 
is irányította szövetségi kapi-
tányként. – Ezt követően kicsit 
másfelé kanyarodott az életem, 
de úgy néz ki, hogy áprilistól 
vagy a nyártól ismét visszaté-
rek a Ferencvároshoz, ahol újra 
fiatalokkal foglalkozom. A leg-
kisebbeket edzem majd, amit 
én szerettem volna így, mivel a 
fiam is öt esztendős, és szeret-
ném, ha ő is a Fradiba járna fut-
ballozni. 

Arra a kérdésre, hogy a fiata-

lokat hogyan lehet rávenni arra, 
hogy minél többet sportolja-
nak, Telek András elmondta, 
hogy valóban nehéz a fiatalokat 
kimozdítani a tévé, a számító-
gép elől, de ha a szülők a gyere-
keikkel együtt sportolnak, ak-
kor a gyerekük is szívesebben 
mozog majd.

– Közös családi programként 
kell szervezni a sportolást. Én 
magam is szeretnék példát mu-
tatni a saját gyermekemnek, és 
a leendő csapatomnak azzal, 
hogy futok, mozgok, futballo-
zok, sportolok. 

Egy díjazottat különösen szé-
les mosollyal fogadott az egy- 
kori válogatott hátvéd: – Pohl 
Anette-el régóta ismerjük egy-
mást, még a BVSC-ben úszott, 
amikor az egyik kedves bará-
tom udvarolt neki, innen az is-
merettség. Örülök, hogy az ő 
munkáját is elismerték a szente-
si díjátadó ünnepségen – zárta 
a beszélgetést Telek András.

Értékes pontot hoztak el Ásotthalomból

Telek visszatér a Fradihoz

MŰKÖDŐKÉPES FÉG C 20-as 
gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, gáz-
tűzhely palackkal, elektromos fűnyíró 
eladó. Telefon: 30/5445777

5HA kalászoshoz való gyomirtó el-
adó: telefon:30/260-4729

PEDIKŰRÖZÉS, teljes körű lábá-
polás hölgyeknek és uraknak. Problé-
más lábak kezelése. Tel.: 30/2631-625

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: 30/2604729

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.

3X1 méteres futó szőnyeg, króm ci-
pőtartó+fogas, 30 literes villany vízme-
legítő kifejezetten kis helyigényű eladó. 
Telefon: 30/263-1625

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

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

ZEPTER edénycsomag bontatlan 
csomagolásban eladó. Tel.: 30/454-
8135

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Négy hónappal ezelőtt már 
olvashattak hasábjainkon a 
Szentesi Spartan Race Trai-
ning Group megalakulásáról 
most pedig eljött az idő, hogy 
a létszámban és kitűzött cé-
lokban egyre növekvő csapat 
legutóbbi, Veszprémben zaj-
lott versenyéről is beszámol-
junk. 

– Hatalmas felkészülési idő-
szak előzte meg az április 1-én 
Veszprémben rendezett Sprint 
versenyt. Mind mentálisan, mind 
fizikálisan kihozta belőlünk a 
maximumot. A csapatunknak új 
támogatója lett a Honvéd Rá-
kóczi SE személyében és nagy 
öröm volt, hogy a verseny előtt 
elkészültek az egységes csapat-
pólók is, így minden adott volt 
egy jó hangulatú versenyhez – 
kezdi a beszélgetést Gazsi Ta-
más, a Spartan Race Training 
Group Szentes csoportvezetője. 

Az időjárás nagyon kedvező 
volt a versenyhez, szikrázó nap-
sütésben indult el bemelegíte-
ni a csoport, ami, ahogy Tamás 
mondja kicsit szokatlan is volt, a 

legtöbb eddigi versenyüket hi-
deg időjárás és az eső tarkította. 

Tamás elmondta, nem köny-
nyű, de jól futható kb. 7 kilo-
méteres pályát alakítottak ki 
Veszprémben, gyönyörű környe-
zetben, rengeteg ember volt, 
gyakorlatilag fesztiválhangula-
tot tartottak a helyszínen. – A 
megszokott gumifutás után egy 
körülbelül 160 méteres négy-
kézlábas emelkedővel „kedves-
kedtek” nekünk a szervezők. Az 
azt követő palánkok nem okoz-
tak problémát, hiszen készül-
tünk rájuk, utána kisebb-na-
gyobb megszakításokkal jöttek 
az akadályok, az egyensúlyozás-
nál már volt aki burpee-t csinált. 
Szintemelkedés ezek után már 
nem nagyon volt. Frissítő és né-
hány meredek lejtő után jutot-
tunk a dárdadobáshoz, ahol ki-
csit elhúzott a jobb kezünk, így 
meg is volt a jutalom, a 30 bur-
pee. A rönkcipelésnél nem vol-
tak gondjaink, a zsákcipelés pe-
dig meglepett minket, mert a jó 
ázott homokos zsákokhoz vol-
tunk szokva ezek könnyebbnek 
bizonyultak. A következő meg-

lepetés a kötélmászás volt, ami 
most először nem vízből indult. 
Itt sajnos Eszter, a csapattársunk 
leesett és megzúzódott a boká-
ja. Hosszabb futás után memó-
riateszt és jöhetett a „frissítő” 
patak, amibe én nyakig elmerül-
tem. Körülbelül 5 fokos lehetett 
a vize. Ötszáz méter séta a patak-
ban és jött a multiring, ami ledo-
bott, szóval 30 burpee után in-
dultam tovább vasmászókák és 
hálós mászókák, majd tűzugrás 
után értem célba. – emlékezett 
vissza a megmérettetésre a ve-
zető, aki hozzátette, az emberek 
a verseny után is ott maradtak a 

helyszínen, nem menekültek el, 
sokan még napoztak is és biztat-
ták a társakat. 

Az SRTG Szentes 364 csapat-
ból a 47. helyen zárta a versenyt, 
ami kiváló eredmény és végül 
csapatzászlót is kapott a szen-
tesi gárda. – Nagy köszönet jár 
a szervezőknek és a segítőknek, 
úgy vélem, egy nagyon korrekt 
színvonalas rendezvényen ve-
hettünk részt – zárta a gondo-
latait Tamás, aki azt is elárulta 
hamarosan újabb versenyeken 
mérettetik meg magukat, és kör-
vonalazódik a fejükben egy ha-
zai rendezésű esemény is.

Hering Viktor

A Maximus SE tízéves szü-
linapi rendezvényének sztár-
vendége volt Márton Anita 
súlylökő (képünkön), aki a riói 
olimpián a harmadik helyen, a 
portlandi fedett pályás világ-
bajnokságon második helyen 
végzett, a fedett pályás Euró-
pa-bajnokságról Belgrádból 
pedig az év elején aranyérem-
mel térhetett haza. 

Anita lapunknak elmondta, 
hogy az előző esztendő verseny-

szezonját követően nem tartott 
hosszú pihenőt, hiszen ez eset-
ben a fizikai állapot gyorsan visz-
szaesne, novemberben pedig 
már elkezdődött számára a fel-
készülés. A tavalyi formáját sike-
rült átmentenie, és elmondása 
szerint már decemberben olyan 
formában volt fizikálisan, mint 
az olimpia előtt, és erről a szint-
ről még előrébb tudott lépni az 
Európa-bajnokságig. – Az Eb-n a 
selejtezőben nem versenyeztem 
jól, nem sikerültek az első löké-
seim, harmadikra viszont már 

meg tudtam lökni a szintet, ami 
a döntőbe kerüléshez elegen-
dő volt – mondta Márton Anita. 
– Rólam fontos tudni, hogy első-
sorban a selejtezőket megelőző-
en izgulok jobban, a fináléban 
már teljesen nyugodtan „viselke-
dem”. Ez most is így volt, ráadá-
sul erre rájött még az esélyesség 
terhe, hiszen mindenki azt várta 
tőlem, hogy megvédjem a címe-
met. Magam számára is sikerült 
magasra tennem a lécet, hiszen 
az utóbbi időben minden nagy 
rendezvényről éremmel jöttem 
haza, illetve új országos csúccsal. 
Most is a hazai csúcs megdönté-
se volt a cél, ám ettől elmarad-
tam hat centiméterrel, de ez to-
vább motivál a még keményebb 
munkára. Az én személyes hely-
zetem is változott, hiszen most 
már legtöbbször engem szeret-
nének legyőzni egy-egy viada-
lon, ami korábban nem így volt. 
Elég sűrű a mezőny a 19 méter 
50 centiméter környékén, így 
muszáj megfeszülnöm minden 
egyes edzésen, ha az élen sze-
retnék végezni. 

Anita elmondta, hogy ebben 

az esztendőben a legfontosabb 
célja a londoni világbajnok-
ság lesz, hiszen szabadtéri vb-n 
még nem szerzett érmet ezidá-
ig, remélhetőleg az éremkollek-
ció ilyen téren is tovább bővül 
majd. A másik fontos feladat a 
húsz méteres álomhatár túlszár-
nyalása, ettől 13 centiméterrel 
maradt el Rióban. Ez azért is len-
ne fontos, mert egy világbajnoki 
aranyérem elhódításához nagy 
valószínűség szerint húsz méter-
nél nagyobbat kell löknie a leen-
dő győztesnek. Anita amerikai és 
kínai vetélytársainak ez már sike-
rült, de idén ez a magyar klasz-
szisnak is összejöhet. A kiváló 
eredmények érdekében olimpi-
ai bronzérmesünk – mint ahogy 
tizenkét esztendeje mindig – 
Montenegróban tölt két he-
tet felkészüléssel április végén, 
majd az edzőtáborozás zárása-
ként május elsején nemzetközi 
versenyen vesz részt. Ezt követő-
en indul a Gyémánt Liga-szezon, 
amelynek kapcsán gyakorlatilag 
beutazza majd a világot Anita. A 
sorozat Katarban, Dohában star-
tol május 5-én, majd egy héttel 
később már Sanghajban mérik 
össze erejüket a legjobb atléták, 
augusztusban pedig következik 
a világbajnokság Londonban. 

Veszprémben a legjobbak között a szentesi SRTG

Világbajnokságra készül a klasszis
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Sebők Tamás  

Horváth Zoltán, a Szente-
si Fogathajtó Egyesület tit-
kára (képünkön) részesült 
Életmű-díjban a Sportolói Dí-
játadó Ünnepségen. A 62 éves 
Zoltán számtalan sportágban 
eredményes volt, a földet, vi-
zet, és ha a távolugrásban el-
ért eredményeire tekintünk, 
mondhatjuk, hogy a levegőt 
is uralta. Ma alsóréti tanyáján 
foglalkozik lovaival, fogatver-
senyeken vesz részt és még 
mindig nem tette be a fiókba 
a céljait tartalmazó füzetet.

– Már a gyermekkoromat is a 
sportolás határozta meg, a bará-
taimmal állandóan kint voltunk 
a grundon, rongylabdával fociz-
tunk, futottunk, ugráltunk. Min-
dig kitaláltunk valamit, amiben 
versenyezni tudtunk. Emlékszem, 
még küllő nélküli biciklikerekeket 
is használtunk, egy darab fával 
görgettük őket. Ez persze moti-
vált is minket, hogy a lehető leg-
jobb eredményt érjük el  – kezdi a 
beszélgetést Zoltán, aki hozzátet-
te, nagy motivációt jelentett szá-
mukra az is, ha a tévében közvetí-
tettek egy meccset, ezt követően 
az utcán próbálták leutánozni a 
nagy labdarúgók mozdulatait. 
– Megnéztük, hogy Albert vagy 
Mészöly hova rúgta, és már men-
tünk is gyakorolni – meséli önfe-
ledt mosollyal a friss Életmű-díjas. 

Az általános iskolában aztán 
méginkább fokozódott a sport-
rajongása. A sportpályán atleti-
zált, a kézilabdában és vízilab-
dában kapusként, a focipályán 
csatárként sem talált legyőzőre. – 
Nagyon megtisztelő volt, amikor 
hallottam, hogy sokan úgy emle-
getnek, mint Pusztai Laci utódját. 
Mindig a leshatáron mozgolód-
tam, és amikor a középpálya lab-
dát szerzett, csak füttyentettek, 
én már indultam is előre, a 16-
osig ívelt labdákat mindig beér-
tem a kapus előtt. Azután jöttek a 
sérülések és vissza kellett vennem 
a tempóból – emlékezett vissza.

A lovak szeretete is általános 
iskolás korára vezethető visz-
sza, ahogy Zoltán meséli, édes-
apja a Szalay utcai tüzép vezető-
je volt, – Én persze, „jó kisgyerek” 
lévén szülői felügyeletre szorul-
tam a nyári szünetben.  A hatva-
nas években fuvarosok hordták a 
szenet lovaskocsikkal, már akkor 
sem okozott gondot a fogathaj-
tás, megkaptam a gyeplőt és be-
fordítottam a kocsit a sáros utcák-
ba. Így szerettem meg a lovakat, 
mert békések, barátságosak és 
nagy munkabírásúak voltak. Ek-
kor határoztam el, hogy lesznek 
lovaim. 

Zoltán vendéglátósként dolgo-
zott, a Petőfi cukrászda üzemel-
tetője volt. A vendéglátó-egység 
2008-as bezárása után vásárolt 
egy alsóréti tanyát, ekkoriban vet-
te meg első, Öcsi nevű lovát is, 
melynek vásárlásában Kovács Já-
nos, a Szentesi Fogathajtó Egye-
sület elnöke segítette. – Igazság 
szerint a lányomnak vettem, de 
hamar ráunt, nekem pedig lett 
egy lovam. Tűnődtem, hogy mit 
csináljak vele, majd vettem hozzá 
még egyet és eldöntöttem, hogy 
fogatozni fogok. Ehhez azonban 
tanulni is kellett, Kecskeméten a 
barátaimmal kezdtünk el egy ön-
költséges tanfolyamot, ahol lovas 
oktatónak, lovas túravezetőnek és 
lovas túraszervezőnek képeztek 
minket, majd Mezőhegyesen C 
kategóriás hajtóvizsgát is tettünk. 

2009-ben összefogták a szente-
si és környékbeli lovasokat, verse-
nyeket szerveztek, amelyik közül 
egyik állandó lett a Polner Tibor 
Emlékverseny, ahol évente 50-
60 fogat részt vesz, ezek mellett 
Zoltán segítségére mindig szá-
míthatnak a lovasok, bizalommal 
fordulhatnak hozzá a fiatalabb fo-
gathajtók.

Lapunk arról is érdeklődött a 
versenyzőtől, mire is a legbüsz-
kébb egy sportember, aki ilyen 
széles körben alkotott maradan-
dót, de Zoltán szerényen terel-
te el magáról a figyelmet és a 
fiatalok sikereit említette első-
ként. ezekben a sikerekben azért 
benne van az ő keze munkája 
is. – Meglepetés volt számom-
ra, hogy kitüntettek ezzel a díj-
jal, ugyanis mindig szürke te-
herhordónak tartottam magam. 
Nem voltam válogatott vagy or-
szágos hírű sportoló, de szívem 
ügye a sport és a fiatalok meg-
segítése. Amíg dolgoztam, min-
dig bejöhettek hozzám a fiatalok 
cukrászdába, megbeszéltük egy 
sütemény mellett a dolgokat, 
mindig számíthattak rám.

A 62 éves sportoló nem akasz-
totta szegre a gyeplőt, további 
tervei között szerepel, hogy egy 
sátrat épít fel a tanyáján, ahol 
télen is lehet lovagolni, hiszen, 
ahogy mondja, a rossz idő sem 
szegheti az ember kedvét a lo-
vaglástól.

Újabb célok lebegnek az Életműdíjas sportoló előtt

Sebők Tamás

Keller József (képünkön) 
Szentes Sportolói Díjátadó 
Ünnepségének díszvendége-
ként látogatott városunkba. 
Az 51 éves labdarúgónak a dí-
jak átadásánál minden fiatal-
hoz volt egy kedves szava és 
lapunk kérdéseire is készség-
gel válaszolt.

Az 1989-ben Év Labdarúgója 
címet szerző balhátvéd 17 évet 
töltött a Ferencvárosban játé-
kosként, majd 3 évig a partvo-
nalról is irányította a zöld fehér 
alakulatot, mindezekért az FTC 
Örökös Labdarúgója címet is el-
nyerte. Keller József meglepett-
ségének adott hangot a beszél-
getés kezdetén. – Kiemeltem 
Szirbik Imre polgármesternek, 
és Kovács Jánosnak, a sportbi-
zottság elnökének, hogy szá-
mos ilyen díjátadó ünnepségen 
részt vettem már, de nagy öröm 
az számomra, hogy ennyi fiatal-

lal találkoztam itt Szentesen. Lát-
szik, hogy a város megbecsüli 
a sportolóit, és ösztönzően hat 
a társakra is – kezdte a beszél-
getést, majd hozzátette, a Fe-
rencváros egyik partnercsapata 
a Szentes, minden évben részt 
vesznek a helyi rendezésű tor-
nákon fiatal csapataikkal, így jó a 
kapcsolat a két klub között.  

Az egykori profi labdarúgó el-
mondta, a futball egy életérzés. 
– Kanizsán nőttem fel, és nekem 
és a társaimnak nem volt más, 
csak a grund. Folyamatosan oda 
jártunk rúgtuk a bőrt éjjel nap-
pal. Felnőttként NBII-ben játszot-
tam és akkor keresett meg a fra-
di. Azonnal igent mondtam és 
mára nem túlzok, ha azt mon-
dom, a második családom lett a 
klub – emlékezett vissza a profi 
évekre, az 1984-es Ifjúsági Euró-

pa-bajnokság aranyérmese, aki a 
Ferencvárosnál szerzett 9 bajno-
ki (4 magyar-bajnokság, 5 kupa-
győzelem) mellett erre a címére a 
legbüszkébb a pályafutása során. 

A visszaemlékezések mel-
let Keller József a sport fontos-
ságát is hangsúlyozta a beszél-
getés során. Úgy véli, bár nem 
lesz mindenkiből élsportoló, 
de olyan dolgokra tanít meg az 
edzés a sportolás, ami az élet-
ben csak pozitívan cseng le, akár 
egészségügyi szempontból, 
akár közösségépítő szempont-
ból. Ha mindezekhez tehetség 
és kitartás társul, akkor egy meg-
élhetési formává válhat a spor-
tolás. – mondta, majd az alábbi 
gondolatokkal zárta a beszélge-
tést. – Egy sportolónak – mint 
mindenki másnak – is lehet rossz 
napja, rossz hete, vagy rossz 

szezonja. Nem szabad, hogy el-
tántorítsa a sportolókat egy 
gyengébb időszak, az egész a 
kitartásról szól és arról, hogy 
mennyire fogadja meg valaki az 
edző tanácsát. 

Nekünk nem volt más, csak a grund
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LEDLED-es és hagyományos 
izzók széles választéka.

Kerti, solár, spot, álló, fürdőszobai és UFO lámpák, csillárok óriási választékban. 

Új lámpákkal bővült szaküzletünk bemutatórészlege.
Akció a készlet erejéig.

Minden kedves vásárlónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!
Keresse a bomba árakat szaküzletünkben. 


