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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Nemcsak a könyveket kell ismernem, 
de helyi dolgokban is illik tájékozottnak lennem” 
– interjú Dobáné Éva könyvtárossal 8. oldal
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Majzik Attila

Izgalmasnak ígérkezik a 
képviselő-testület soros ülé-
se. A városatyák tárgyalják 
az idegenforgalmi koncepció 
megvalósítását, a közvilágítás 
helyzetét és a környezetvéde-
lem helyi szabályait, de napi-
rendre tűznek egy többoldalú 
megállapodást is.

Már több mint két éve műkö-
dik a városházán marketing-cso-
port, az ő tavalyi és idei munká-
jukról kaphatnak átfogó képet a 
képviselők a következő ülésen. 

Az idegenforgalmi és marketing 
koncepció megvalósításáról szó-
ló beszámolóból kiderül a cso-
port eddigi tevékenysége, vala-
mint tájékoztatnak az előttünk 
álló időszak feladatairól, terve-
iről. – vázolta a testületi ülés 
egyik legérdekesebb napirendi 
pontját dr. Sztantics Csaba.

Szintén közérdeklődésre tart 
számot a közvilágítás helyzete, 
valamint az út és ártézi kút léte-
sítés kérdésköre. A műszaki iroda 
által készített előterjesztés vá-
zolja az aktuális helyzetet, illet-
ve a következő időszak fejlesz-
tési irányait. Ezzel kapcsolatban 
a jegyző hangsúlyozta, azt min-
dig szem előtt kell tartani, hogy 
minden beruházásának elsősor-
ban anyagi függvénye van, ezért 
folyamatosan figyelik a pályáza-
tokat. – Útburkolat tekintetében 
ez a város hihetetlen jól felépült, 
a belvárosban már tizenöt éve 
nincsenek burkolatlan útszaka-
szok. Ez mindenképpen növeli a 
városban élők komfortérzetét – 
fűzte hozzá Sztantics Csaba.

Az önkormányzat, a Sport-
központ és a Hódmezővásár-
helyi Tankerületi Központ kö-
zötti megállapodásról a jegyző 
elmondta, ezt minden évben 
megkötik a felek, a szerződés a 
sportcsarnok használati rend-
jét és annak financiális olda-
lát tartalmazza. Idén tavasszal 
az iskolások egy ideig kénytele-
nek lesznek lemondani a csar-
nok nyújtotta lehetőségekről, 
ugyanis április 20-tól június 11-
ig fektetik le az intézmény új 
burkolatát.

Szintén a testület elé kerül a 
környezetvédelem helyi szabá-
lyainak módosítása, ennek oka 
a talajterhelési díj. Az elmúlt két 
ülésen kezdeményezték a képvi-
selők ennek a díjnak a felülvizs-
gálatát, most a vonatkozó tör-
vény keretei között próbálnak 
rászorultsági alapon kedvezmé-
nyeket biztosítani.

A házasulandók számára is 
tartogat változásokat a követ-
kező testületi ülés, módosulhat 

a házasságkötés és a bejegyzett 
élettársi kapcsolat szabályozása. 
Egy korábbi rendelet értelmé-
ben az anyakönyvvezetőt 5000 
forintos díj illeti meg, ha a házas-
ságkötés nem az önkormányzat 
házasságkötő termében köttetik 
meg; most ezt a díjat szeretnék 
10 ezer forintra emelni.

Új intézményvezetőkről is 
szó esik majd a testületi ülésen, 
ugyanis a képviselők véleményt 
nyilváníthatnak a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Iskola és 
a Horváth Mihály Gimnázium a 
Hódmezővásárhelyi Tankerületi 
Központ által kiírt intézményve-
zetői pályázatai kapcsán. A Lajt-
ha vezetői posztjára egy, a gim-
náziuméra pedig két pályázat 
érkezett.

Pályázati programban is részt 
vehet Szentes, a fürdő energia-
hatékonysági lehetőségeinek 
vizsgálatával az elfolyó termál-
víz hőenergiájának másodlagos 
felhasználásának hatékonyságát 
lehet növelni.

Folytatódik a testületi munka

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.

Hering Viktor

• Április 14-én történt Szegvá-
ron, hogy egy férfi és egy nő szó-
lalkoztak össze az utcán. A vitá-
nak az lett a vége, hogy a férfi a 
nő fejét belenyomta egy köze-
li bokorba. Könnyű testi sértés 
vétsége miatt indult vizsgálat a 
férfi ellen. 

• Egy személyautó sofőrje áp-
rilis 14-én 16 óra 45 perckor, 
Szentes belterületén, a jelzőtáb-
la utasítása ellenére nem adott 
elsőbbséget egy segédmotoros 
kerékpárosnak, ezért a két jármű 
ütközött. A balesetben a segéd-
motoros könnyen sérült.

• Holttestet találtak Szente-

sen, egy leégett melléképület-
ben szombaton a tűzoltók – tá-
jékoztatta a katasztrófavédelem 
az MTI-t. Az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság a hon-
lapján azt közölte, hogy a Dózsa 
György utcában, egy 18 négy-
zetméteres épületben egy ágy 
gyulladt meg. A tűzoltók az épü-
letben egy holttestet találtak – 
áll a közleményben. A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
az MTI érdeklődésére közölte, 
közigazgatási eljárás keretében 
vizsgálják az eset körülményeit.

Két ittas járművezető „bukott 
le” a rendőrségi ellenőrzéskor. 
Mindketten elektromos kerék-
párt vezettek, egyik április 12-
án, a másik delikvens pedig 15-
én. Érdekesség, hogy húsvétkor 
nem akadt fent az ellenőrzésen 
olyan járművezető, aki úgy ült 
volna volán mögé, hogy szeszes- 
italt fogyasztott.

Holttest a leégett 
melléképületben
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert nagy az áruválaszték, szol-
gálatkészek és kedvesek az eladóhölgyek.”
 – Váczi Sándorné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Rozgonyi Ádám

Még a szomszédok is mamá-
nak szólítják a 90 éves Bordás 
Teréziát, aki megmaradt derű-
látónak. Szirbik Imrével is jó-
kedvűen beszélgetett, hiszen 
a kerek évforduló alkalmából 
Szentes polgármestere is fel-
köszöntötte az ünnepeltet. 

Nevetéstől volt hangos a Dó-
zsa György utca, ahol fiatalabbik 
lányánál, Magdolnánál fogadta a 
szépkorú lapunkat és a városve-
zetőt. Sok mindenről szó esett a 
kedélyes beszélgetésen, az uno-
kákról szívesen mesélt törté-
neteket a városvezető és Terike 
néni is. A köszöntött jókedvű-
en újságolta azt is, hogy nagyon 
szeretett biciklizni, volt, hogy 
csak került egyet a városban. Lá-
nya szerint nem telik el sok idő, 
és újra megpróbál majd kerék-
párra ülni. Bordás Terézia Hód-
mezővásárhelyen nevelkedett, 
s a mezőgazdaságban kezdett 
el dolgozni. – Édesapám tanyás 
volt, kisegítettük mindenben. 
Heten voltunk testvérek. Miu-
tán megalakult a tsz, utána ott 
dolgoztam. Először a Ságvári-
ban, ami azután egyesült a Vörös 
Csillaggal. Ahol szükség volt rá, 
konyhán, keltetőben is dolgoz-

tam, jószágokat is neveltünk – 
osztotta meg lapunkkal. Nyugdí-
jazása után is visszajárt dolgozni, 
tisztelték a munkatársai, ragasz-
kodtak hozzá. 1993-ban költö-
zött Szentesre, azóta a városban 
él. Két gyermeke, három unoká-
ja és egy dédunokája van. Uno-
kái között van építészmérnök is, 
a lányunoka Pesten tanul, egy 
fiúunoka Kanadában él, és már 
megnősült. Nappal a Wesselényi 
utcai házában tartózkodik, este a 
lányánál alszik Terike. A mai na-
pig szívesen foglalkozik a ba-
romfikkal. A tsz-ben pulykát és 
libát gondozott, s mint elmond-
ta, a pulykát jobban szerette, 
mert a liba mindig elkódorgott. 
– Vissza kellett hajtani őket. Volt 
egy nagy borsótábla, ahogy azt 
learatták, kihajtottuk oda a li-
bákat. Éjszakára is kint voltak – 
mesélte. A jószágok szeretete a 
családi neveltetésből eredeztet-
hető, édesanyja is sok haszonál-
latot nevelt. Születésnapját már 
családi körben is megünnepel-
hette, természetesen tortával. – 
Sokszor belegondol az ember, 

hogy ezt is megélte. Nem gon-
dolva arra, hogy mikor kopogtat-
nak  – mondta arról, hogy milyen 
érzés a 90. születésnapját ünne-
pelni. És hogy mi a hosszú élet 
titka? Erről azt tartja, hogy a jó-
kedv, és nem az idegeskedés. A 
fiataloknak pedig azt tanácsolja, 
hogy szeressék meg a munkát. 
Lánya így fogalmazott lapunk-
nak a jeles ünneppel kapcsolat-
ban: – Ez csodálatos érzés. Ami 
ebben az időszakban szerencsés 
volt, hogy édesanyám nem be-

teg, jól érzi magát, teljesen friss 
és fitt. Nagyon sokan szeretnék 
így megélni a 90. életévet. Min-
dig pozitív beállítottságú volt. 
Nincs elkeseredve semmi miatt, 
minden helyzetben talpra tud 
állni. Nyitott, éppen ezért gyor-
san barátokra lelt. Hatalmas a 
baráti köre. Annak idején, külön-
böző szervezésben színházba 
jártak, rendszerint Szolnokra és 
Kecskemétre. Nótaesteken, dél-
utánokon is szívesen múlatta az 
idejét – fogalmazott Magdolna.

Pozitív szemlélet egy életen át

Az ifjúsági házba látogatott április 18-án dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök, aki közéleti kérdésekről tartott előadást. A rendezvény 
elején dr. Gruber László és Szirbik Imre polgármester mondott kö-
szöntőt. A megyéspüspök papi pályafutásáról, értékrendjéről is be-
szélt. Arra is magyarázatot adott, hogy miért vezeti be mondandó-
ját sokszor az „óvatosan mondom” kijelentéssel. Véleményét Ferenc 
pápával kapcsolatban is kifejtette. Az egyházi vezető több elődjé-
vel is találkozott, s kiderült, ősszel a regnáló pápával is megismer-
kedhet. Beszélt korunk egyik nagy kérdéséről, a népvándorlásról is. 
Véleménye szerint a keresztényeknek empatikusabbaknak kellene 
lenniük. Szóba került az iszlám és a katolicizmus viszonya, a keresz-
tény fiatalság jövője és a roma-kérdés is. Dr. Beer Miklóst II. János Pál 
pápa nevezte ki a Váci egyházmegye megyés püspökévé. Jelmonda-
ta: „Permanentes in fide”, azaz „Rendületlenül a hitben”. Nagy hang-
súlyt fektet az elkötelezett világiak képzésére, egyes egyházi szol-
gálatok ellátására: püspöksége alatt számos világit szentelt állandó 
diakónussá, illetve avatott akolitussá, lektorrá. Elkötelezett a cserké-
szet pedagógiája mellett. 

Szentesen járt
a váci megyéspüspök
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Majzik Attila

Ketyeg az óra, szoros a rész-
leges Petőfi-felújítás határide-
je. A Szecessziós Ház néven 
futó projekt műszaki átadás-
nak április 30-án meg kell tör-
ténnie.

Egyre többen kétkednek ab-
ban, hogy sikerül határidő-
re befejezni a volt Petőfi Szál-
ló épületének rekonstrukcióját. 
A Szecessziós Ház elnevezésű 
projekt keretében tervezett fel-
újítást az előre jelzett határidő-
ig, április 30-ig kell műszakilag 
átadni, addig azonban még sok 
munka van hátra.

A kemény tél sem kifejezet-
ten kedvezett a munkálatoknak, 
a hirtelen ősziesre fordult, csa-
padékos időjárás szintén nem 
a kivitelezők álma, a munkások 
azonban a körülmények ellenére 
is dolgoznak, tudtuk meg Wittek 
Krisztina főépítésztől.

– Dolgoznak az építkezésen, 
az időjárás nem hátráltatja a ki-
vitelezést. Most a belső munká-
latokra fektetik a hangsúlyt, nem 

a homlokzatra, holott azzal is 
haladni kellene – mondta el la-
punknak a főépítész.

Wittek Krisztina folyamato-
san nyomon követi az építke-
zést, ha épp nincs személyesen 
jelen, akkor telefonon, e-mailen 
keresztül tartja a kapcsolatot. A 
főépítész lapunknak elmondta, 
nagyon jó és konstruktív kap-
csolat alakult ki az építésvezető-
vel és a műszaki ellenőrrel, min-
dent meg tudnak beszélni.

A szentesiek azonban arról be-
szélnek, hogy nem fog elkészül-
ni időre a Petőfi. Az utcáról néz-

ve a homlokzati elemek szemet 
szúrnak, a védőháló alól már 
látszódik, hogy milyen színt ál-
modtak meg a tervezők a mű-
emlékvédelmi szakemberekkel 
közösen. Ha kicsit lentebb visz-
szük a tekintetünket, akkor pe-
dig észrevehetjük, hogy véget 
ért a faállomány metszése és fa-
védelme. A munkálatok során 
lentebb került a koronaszint, va-
lamint az épület irányába nyúló 
ágakat is visszavágták, ezeknek 
köszönhetően tavasszal egy har-
monikus zöld környezet valósul 
meg az épület körül.

Wittek Krisztina az épület bel-
ső felújításáról elárulta, a gé-
pészeti rész már elkészült, az 
elektromos vezetékek a helyük-
re kerültek, a válaszfalak is el-
készültek és a nyílászárók is a 
helyükön vannak, azonban a 
mosdók belső munkálatai és a 
pult kialakítása még várat ma-
gára. A főépítész megnyugtatá-
sul elmondta, nagyon sok olyan 
elem van, ami még ugyan nincs 
a helyén, de már kész van, ilye-
nek a külső kőlábazat, a pince-
rácsok, a kinti világítótestek és 
belső lámpatestek, valamint a 
nagyon szépnek ígérkező par-
ketta is megérkezett.

– Nagyon feszített a tempó, 
de április 30-án meg fog történ-
ni a műszaki átadás – szögezte 
le Wittek Krisztina. – Utána még 
a járdát kell építenünk és a bel-
sőt kialakítanunk. Több szakha-
tóságtól kell használatbavételi 
engedélyt kérni, elég sok papír-
munka van még hátra. A május 
elsejét még ne tervezze úgy sen-
ki, hogy ott fog kávézni – vázolta 
a közeljövőt a főépítész. 

Darók József

Vásári forgataggal, helyi 
kézműves ínyencségekkel csá-
bították a város apraját-nagy-
ját húsvéthétfőn az ifjúsági 
házba és környékére. Az im-
máron hetedik alkalommal 
megrendezett Kézműves ízek 
fesztiválja sokakat vonzott 
más településekről is.

Muzsika, énekszó szólt folya-
matosan húsvéthétfőn az ifjúsá-
gi ház pódiumtermében, közben 
az asztaloknál készült a csöröge, 
a rózsafánk, a fonott kalács, a 
köleskása, kívül előadásokra le-
hetett be-, városnéző lovaskocsi-
ra pedig felülni. A Szentesi Ven-
dégszeretet Egyesület az utóbbi 
években a Szentesi Művelődé-
si Központ közreműködésével 
hozza „tető alá”, az ifiház tete-
je alá az évről-évre sikeres fesz-
tivált. A délelőtt 10 órai megnyi-
tót követően hamar megteltek 
érdeklődőkkel az épület termei, 
s mind többen érkeztek kóstolni, 
nézelődni, recepteket begyűjte-
ni. A nagymamájától tanult re-
cept alapján készített köleskásá-
ját kínálta Bernát Pálné, mellé a 
leírást. Szegény étel, a köles mi-
att jó a fogyókúrához – toldotta 

meg a tálkában nyújtott étket. A 
kézimunka szakkör tagjaival kéz-
műveskedtek a szentesi ízekkel, 
nem messze onnan Kocsisné Les-
ták Klárától azt hallottuk, a szak-
körtagok biztatták, készítsen 
valami kukoricásat, így kukori-
cakenyeret is hozott. Azon kívül 
juhtúrós és szilvalekváros gör-
hét, vízenkullogót is, mindet régi 
receptek alapján sütötte.

A hagyományok továbbadá-
sa a fiatalabbaknak többek sze-
rint a fesztivál egyik erénye. Így 
volt ezzel Remzső Roberta is. A 
fiatal szentesi hölgy édesanyjá-
val és testvérével kóstolgatott, 
mint elárulta, minden évben el-
jön, szereti ezt a rendezvényt. 
Reggel meglocsolták, aztán a 
család férfitagjai a rokonok felé, 
a nők pedig a fesztivál felé vet-
ték az irányt. Roberta kiemelte a 
remek hangulatot, az idősebbek 
tapasztalatait, amit emlékbe ma-
gával vihet, valamint a csongrá-
di fafaragó, Simmer Sándor törté-
neteit. A Kurca partján állandóan 
volt hallgatósága és nézője a 
magyar mitológiából, történe-
lemből témát merítő faragónak, 
aki egyben nagy mesélő is. 

Először nem merték kipróbál-
ni, ám gyorsan rájöttek, nagyon 

jó dolog kalácsot fonni, lelken-
dezett Pigler András családja. A 
négytagú csongrádi família hir-
detésben figyelt fel a fesztivál-
ra, s megállapították, nem dön-
töttek rosszul, amikor eljöttek. A 
benti forgatagból a Szentesi Fo-
gathajtó Egyesület lovaskocsijá-
hoz indultak. De előbb még biz-
tosan találkoztak Gézu Bohóccal, 
aki mindenkit megviccelt és bű-
vésztrükkjeivel szórakoztatott. A 
fővárosban élő, de szegvári szár-
mazású Lendvai Géza visszaem-
lékezett, annak idején itt, a Tóth 
József Színházban indult a Ki Mit 
Tud? Területi versenyén komi-
kus-bűvészként. A trükkjeit egy 
füzetbe gyűjtötte, megmutatta, 
de amint belelapozott, az bizony 

üres volt. Ám ráfújva tele lett raj-
zokkal, újból ráfújva pedig hirte-
len színesre változtak a képek. A 
titkot megpróbáltuk megfejteni, 
részben sikerült.

A húsvét ünnepéről Fehér Csa-
ba református tiszteletestől hall-
hattak az érdeklődők. Több he-
lyi csoport közreműködött a 
rendezvényen, a Zöldág hagyo-
mányőrző szakkör műsorával 
idézte meg a népszokásokat, az 
Együtt Szentesért Egyesület tag-
jai gyerekekkel kézműveskedtek.

Sok szentesi arcot fedezhet-
tünk fel, de ezúttal másfelé is 
jócskán elment a fesztivál híre, 
nagy számban jöttek számos te-
lepülésről, közelebbről és mesz-
szebbről.

„Májusban még nem kávézunk a Petőfiben”

Locsolkodás után kézműves ízeket kóstoltak
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Gyermekkori emlékeit meg-
osztva hozta közelebb Komor 
Marcell - Jakab Dezső, a Petőfi 
Szálló és Vigadó tervezőinek 
alakját Székely Tamás (képün-
kön jobbról). Komor Marcell 
unokája a múlt héten rende-
zett Szecesszió napjainkban 
című konferencián mesélt ar-
ról, mit kapott útravalóul nagy-
szüleitől, hogy nagymamája 
kiváló háziasszony, nagyapja 
melegséget árasztó, példamu-
tató, nagy hatású személyiség 
volt. Komor építésztársáról, Ja-
kab Dezsőről is beszélt, akit te-
kintélyt parancsoló, szigorú 
emberként jellemzett. Lapunk-
nak adott interjújában hang-
súlyozta, az építészek, bár kü-
lön életet éltek, az alkotásban 
egyek voltak.

– Mire gondolt, miközben az 
előadók méltatták nagyapja 
munkásságát, és fényképfelvéte-
leken viszontlátta építészeti reme-
keit?

– Nyomasztó volt. Nem a kép-
sor, hanem a gondolat, hogyha 
ezt most nem mondom el, akkor 
ez eltűnik. A felelősség volt nyo-
masztó, hogy amit mondok, az 
most elhangzik; egy forrás meg-
nyilvánul, amely majd tökéle-
tesen elapad, és erről soha sen-
ki nem fog tudomást szerezni. 
Amikor életrajzot írnak egy hí-
res emberről, valakiről, aki kicsit 

kitűnik a nagy átlagból, akkor 
nemcsak a mű érdekes, hanem 
az is, hogy ki alkotta. Ezt a fela-
datot kaptam én, mint egyedü-
li forrás.

– Kiemelte, hogy az építészpá-
ros, bár két különböző személyi-
ség volt, kitűnően együtt tudott 
működni.

– Nagyon eltérő személyisé-
gek voltak. Egy rejtély, hogy két 
ilyen különböző ember, hogyan 
tud alkotásban ilyen jól dolgoz-
ni. Azt nem mondhatom, hogy 
magánéletükben szoros barát-
ságban lettek volna. Amit csi-
náltak, az sem volt egy, voltak 
reszortszerű elkülönülések. A 
szervezés volt inkább Komor ol-
dalán, ő reprezentált. Külön él-
ték az életüket, de az alkotásban 
egyek voltak. Ez legyen minta, 
hogy csakis így lehet jól, zavarta-
lanul alkotni.

– Nagyapját melegséget árasz-
tó emberként jellemezte, aki pél-
daképet nyújtó személyiség volt.

– Példaképet nyújtott szá-
momra, de ez nem volt egye-
dülálló jelenség a családban. 
Mai szóval azt mondanám, hogy 
sármja volt. Őt mindenki szeret-
te, soha senki nem bántotta. A 
szeretet ragadós. Ha én szeretek 
valakit, óhatatlanul érzi, hogy 
ezt viszonozni kell. Az emberek 
nem rosszak végeredményben, 
mondta ő.

– Milyen érzéssel tölti el, hogy 

megvalósulhat egy nagyapja által 
tervezet épület – az egykori Petőfi 
Szálló – részleges felújítása?

– Nagyon örülök neki. Csodá-
latos öröm volt, amikor például 
Szabadkán jártam, és láttam azt 
az összhangot, amely a magyar 
és szerb vezetésben, a szabad-
kai városházát illetően megnyil-
vánult. Azt éreztem, hogy ez sza-
badkai épület. A mi épületünk, a 
mi büszkeségünk. Csodálatosan 
rendbe tették. Minden porciká-
ja tökéletesen helyre volt állít-
va, eredeti gondolatok megva-
lósításával. Sok pénzt áldozva 
létrehozták ezt a szabadkai cso-
dát. Ezért örülök mindig, ami-
kor egy ilyen remekmű teljesen 
megújul, és nem fele ez, fele az. 
Persze ez attól függ, hogy meny-
nyi pénz van rá. 

– Mit üzennek a szecessziós 
épületek a ma emberének?

– Az alkotók oldaláról az 
együttműködés az üzenet. A jó-
akaratú emberek és a művészet 
együttműködése. Két ember 
esetében ez még csak fokozódik. 
Lehetséges, hogy Komor Marcell 
és Jakab Dezső egyedül is tud-
tak volna alkotni, ahogy erre 
több példa is volt. Szentes is Ko-
mor produkció volt, Jakab csak 
később csatlakozott hozzá. Ja-
kab Dezső önállóan is tervezett 
épületeket, például a svábhegyi 
szanatóriumot. Nagyapám is csi-
nált külön épületet, a Fiumei úti 
OTI-tornyot a nagybátyámmal, 
Komor Jánossal. De együttmű-
ködésük volt a leggyümölcsö-
zőbb, amely egy nagyon jó kor-
ban volt.

Beszélgetés Székely Tamással

Emlékek a nemzeti szecesszió nagyjairól

NÉGYLÁBAS gáztűzhely gázpa-
lackkal eladó. Irányár 11000 Ft. Tel.: 
70/706-9603

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

OLCSÓ konyhaszekrény, üstház 
üsttel eladó. Tel.:70/376-6574

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

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

PEDIKŰRÖZÉS, teljes körű lábá-
polás hölgyeknek és uraknak. Problé-
más lábak kezelése. Telefon: 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.

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

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

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

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

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

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

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

A MÁTRA legszebb részén Mát-
raszentlászlóban panorámás családi 
üdülő eladó. Telefon: 20/354-6787

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár:2 m 
Ft. Tel: 70/619-8125, 

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

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

GARÁZS dűlőben 635 négyszögöl 
belterületű föld eladó. 30/238-1936

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Benk Dénes (képünkön) a 
jászárokszállási, ősi magyar 
nevettető-klán leszármazott-
jának vallja magát, genetikai 
kódjában már gyerekként ki-
mutatták a viccelődésre való 
hajlamot. Falun nevelkedett, 
sokan tájszólását is hallani vé-
lik. Ő minderről büszkén me-
sélt lapunknak. Nemrégen 
Szentesen lépett fel Kiss Ádám 
társaságában, a közös munká-
ról is kérdeztük.

– Legelőször is, hogy sikerült a 
szentesi fellépés?

– Mindig nehéz megítélni, 
magamat minősíteni. Nagyon jó 
volt a közönség, lelkesek, nevet-
nek. Kaptam tapsokat. Ez min-
dig kettőn áll: jó közönség nél-
kül nem tud jó lenni a humorista 
sem. Azt szoktam mondani, ez 
olyan, mint egy hinta: hogyha a 
közönség jó, akkor a fellépő még 
jobb, mert lelkesíti, jól érzi ma-
gát a színpadon, megnyílik. A jó 
közönség mindig többet kap.

– Benned milyen feszültségeket 
old fel a humor?

– Szinte mindent humorral ke-
zelek. Jó példa rá a szauna, ahol 
meztelenre kellett vetkőzni. Ott 
is próbáltam volna poénnal elüt-
ni, csak osztrákok voltak ott, én 
pedig angolul tudok. Nem sike-
rült, úgyhogy utólag, a közön-
séggel dolgozom fel a történte-
ket

– Az esten is megemlítetted, 
hogy faluról jössz. Ez egy olyan 
meghatározó pont, amely végig-
kísér a pályafutásod alatt?

– Azt gondolom, hogy min-
den vidéki vidéki marad élete 
végéig. Ezt jó értelemben mon-

dom. Rosszul vagyok attól, ami-
kor kimegy valaki három hónap-
ra Angliába, és töri a magyart. 
Azért is hoztam azt is szóba, 
hogy lehet-e hallani a tájszóláso-
mat. Valami íze biztos van a kiej-
tésemnek. Én büszke vagyok rá, 
és örülök, hogy falun nőttem fel. 
Így negyven fölött a családala-
pítás is számításba jön. Szerin-
tem sokkal jobb élete van egy 
gyereknek falun. Nagycsalád-
ba születtem, édesapámék he-
ten voltak testvérek. Nagyváros-
ban jellemző az elidegenedés. 
Amikor felkerültem Budapestre, 
nem is volt divat, hogy köszönje-
nek egymásnak az emberek. Én 
köszöntem mindenkinek, ahogy 
ezt megszoktam. Volt, hogy visz-
sza se köszöntek, volt, aki csak 
visszaböfögött. Nem akarom le-
írni a nagyvárosi életet, megvan 
az előnye is. Nekem például a 
falu szélén volt a családi házam, 
a kert végében patak, azon túl 
erdő. Saját kis hidam volt, ame-
lyet apámmal építettünk. Szóval 
örülök, hogy falun születtem, és 
büszke is vagyok rá. 

– Mennyire vezetett egyenes út 
a Ki Mit Tud? jászberényi selejte-
zőjéből a Magyar Rádió 5. Humor-
fesztiváljának döntőjéig?

– Egyáltalán nem. Teljesen ru-
tintalanul mentem oda az álta-
lam viccesnek gondolt abszurd 
ötleteimmel. A közönség főként 
nagymamákból állt – hiszen a 
többi versenyző kislány volt, aki 
verset mondott, vagy furulyá-
zott – akik nem tudták értelmez-
ni a hülyeségeimet. Nem volt jó 
műsor, de talán jobb esélyem 
lett volna egy vegyes közönség-
gel. Ez nagyon visszavett engem, 

18-19 éves voltam ekkor. Tíz év 
telt el, amikor újra színpadra áll-
tam. 

– Gépészmérnökként mérnö-
ki pontossággal tervezed meg a 
stand-upod, vagy a spontán ötle-
tekben hiszel?

– A mérnökségnek van hatá-
sa a humoromra. Racionális em-
bernek tartom magam. A mér-
nöki pályát is azért választottam, 
mert mindig azt kérdeztem, 
hogy miért? Soha nem elégített 
ki az a válasz, hogy mert azt úgy 
szokták. Szerintem a humoro-
mon is látszik, hogy sok olyan té-
mával foglalkozom, amely nem 
logikus, értelmezhetetlen. Pre-
cíz vagyok, de azt gondolom, ez 
minden humoristára jellemző. A 
fellépés felkészülést igényel. Van 
egy-két humorista, aki improvi-
zál, de ők is csak részben. 

– Milyen a közös munka Kiss 
Ádámmal?

– Mivel barátok vagyunk, so-
kat dolgozunk együtt. Sőt, ha 
valamelyikünkkel történik vala-
mi izgalmas, már hívjuk a mási-

kat: ezt hallgasd! Műsortól füg-
getlenül is szoktunk együtt 
dolgozni. Kézenfekvő volt, hogy 
engem hív az önálló műsorához 
bemelegítőnek. Jól működtünk 
együtt, sokan megdicsértek en-
gem is. Így jött az ötlet, hogy csi-
náljunk egy olyan estet is, ahol 
nem előzenekar vagyok. 

– Meddig lehet a humort mű-
velni, humoristának lenni? Med-
dig hiteles?

– A hitelesség más kérdés. A 
jó pap holtig tanul. Ahogy öreg-
szünk, komolyabb témák érde-
kelnek, amelyekbe mélyebben 
belemegyünk. A stand-upnak 
korlátlan jövője van. Itt az a kér-
dés, hogy az egyének meg tud-
nak, és hogy meg akarnak-e 
újulni. Én olyan mélyen szeret-
tem ezt a szakmát, hogy remé-
lem, soha nem fogok kiégni. 
Meg kell újulni. A közönség so-
sem volt félrevezethető, nem 
lehet történeteket kitalálni. Ha 
egy humorista kamuzik, azt a kö-
zönség észreveszi. Úgy kell élni, 
hogy legyen elég motiváció. 

Interjú Benk Dénes humoristával

Ha újraszületne, akkor is falun nőne fel
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Sebők Tamás 

Idén is megrendezte a Spar-
tacus Sportegyesület a Csa-
ládsegítő Központ Közösségi 
Térben a húsvét előtt már ha-
gyományossá vált éjszakai tér-
képes tojáskereső versenyt. A 
játékos sportvetélkedőn szép 
számú gyermeksereg, baráti 
közösség és család is képvisel-
tette magát.

Tömött parkolókkal és telje-
sen kihasznált kerékpártárolók-
kal találkozhatott a Csongrádi 
út, valamint a Dózsa-ház kör-
nyékén április 13-án az, aki az 
Éjszakai Térképes Tojáskereső 
versenyen indult. Nem sokkal 
sötétedés után felkapcsolódtak 
a fej- és zseblámpák, majd fiata-
lok, és idősebbek közösen keltek 
útra, hogy megkeressék az eldu-
gott húsvéti jelképeket: tojáso-
kat és a nyuszit. 

A Közösségi Tér épületébe 
lépve készülődött az eddigi re-
kordszámú tömeg (42 csapat 
több mint 200 induló) a rutino-
sabbak már a térképen mérték 
a távolságokat mások a stratégi-
át beszélték meg. A Spartacus SE 
elnöke, Barát László tájékoztatta 
lapunkat a versenyről. – Minden 
induló csapat kap egy méretará-
nyos térképet, melyen 6 piros 
karikával jelzett 

területet kell felkeresniük. Ezek 
közül 3 helyen különböző színű 
tojásokat rejtettünk el. A csapa-
tok feladata, hogy a piros kariká-
val jelzett területekről minél rö-
videbb idő alatt gyűjtsék össze a 
3 darab különböző színű tojást, 
és azokat hozzák vissza a rajt/cél 
állomásra. Erre minden csapat-
nak 60 perc áll rendelkezésre – 
mondta a szervező.

A térképre pillantva láthatjuk, 
hogy akadtak közeli, például a 
Pusztai László Sporttelep mel-
letti, vagy a ligetben eldugott 
pontok, de távolabbra, a Szondi 
utca és az Örvény sor kereszte-
ződéséhez is el kellett látogatni 
a versenyzőknek, akik kiscsalá-
dos, nagycsaládos és nyílt kate-
góriában indulhattak.  

Egy anyuka a kislányával vá-
gott neki a távnak. – Most elő-
ször vettünk részt ilyen jellegű 
versenyen és nagyon élvezzük. 
Ezek után rendszeresen jönni 
fogunk. Addig nem tűntek ne-
héznek a feladatok, amíg vissza 
nem értünk a célba, ahol kide-
rült, hogy a háromból két tojás 
megegyező, így újra ki kellett 
mennünk.

Baráti hangulatban vágott 
neki a távnak az 

egykor még Tésasszonyok, most 
már Kiséri Gyors csapata, akik 
tésasszonynak öltözve teljesítet-
ték a túrát. Elmondták, a szintén 
Dózsa-házban megrendezett 
Tésasszony Túrán találták ki az 
öltözéket, ami mára hagyomány 
lett. – Nagyon jó csapatkovácso-
ló hatása van ezeknek a rendez-
vényeknek, és kimondottan sze-
retünk részt venni rajtuk, bár a 
Tésasszony Túra mindig munka-
napra esik, ezért nem mindig tu-
dunk jönni, de igyekszünk min-
dig helyt állni – mondták.

A versenyen az alábbi ered-
mények születtek: Nagycsalá-
dos kategória: 1. hely – Sonka és 
tojás, 2. hely Aprótalpak, 3. hely 
Tesók. Kiscsaládos kategória: 1. 

hely Banán team, 2. hely Fazeka-
sok, 3. hely Ferenczy család. Fel-
nőtt v. Nyílt kategória: 1. hely Tü-
körtojás, 2. hely Pataky Attila és 
az ufók, 3. hely Kiséri Gyors.

A szervezőség az esemény zá-
rásaként azt is elmondta, hogy 
május 13-án Nagymágocson ha-
sonló jellegű versenyt rendez-
nek, melyre már elindult a jelent-
kezés a Családsegítő Központ 
Közösségi tér Dózsa-házban.  

Éjszaka keresték a tojásokat
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Darók József

Doba Lajosné Éva (képün-
kön) a városi könyvtár mun-
katársa, pályája kezdetétől 
annak minden területét meg-
tapasztalta. Ma feldolgozó és 
olvasószolgálatos könyvtáros, 
aki még az összes rendezvé-
nyük szervezésében is orosz-
lánrészt vállal.

– Egészen véletlenül kerül-
tem a pályára, mert 1979-ben az 
akkori Közgazdasági és Egész-
ségügyi Szakközépiskolában 
gyors-és gépíró, jegyzőkönyv-
vezető, igazgatási ügyintéző 
szakon érettségiztem – kezdett 
bele történetébe Doba Lajos-
né  Éva. - Egy hónappal érettségi 
előtt mindenkinek volt munka-
helye, nekem még semmi. Szólt 
az egyik osztálytársam, hogy a 
könyvtárban van felvétel. Így ke-
rültem ide, ahol Berezvai Lajos-
né igazgatónő lehetőséget adott 
arra, hogy a könyvtár különbö-
ző munkafolyamatait megismer-
jem.

Akkoriban Városi járási könyv-
tárnak hívták a munkahelyét, s a 
József Attila utca 1. sz. alatt volt 
a felnőtt könyvtár, míg a gyer-
mekkönyvtár a Kossuth utca 8. 
számú, múlt nyáron lebontott 
épületben működött, illetve a 
Szabadság tér B épületében volt 
az iroda.

– Én az irodába kerültem, 
feldolgozó könyvtáros lettem. 
Községek és fiókkönyvtárak is 
tartoztak a könyvtárhoz, állo-
mány-ellenőrzésre nagyon sok-
szor mentünk segíteni, költöztet-
tünk is könyvtárat, mi fiatalok.

Bár olvasni mindig is szere-
tett, vasutas akart lenni, vona-
ton kalauz – állt elő a meghök-
kentő kijelentéssel. – Anyu azt 
mondta, először tanuljak vala-
mit, s majd utána, ha akarom, el-
mehetek vasutasnak. Megsze-

rettem a könyvtári munkát, már 
nem akartam vasutas lenni, s en-
nek örülök.

Időközben, pontosabban 1982- 
ben Éva elvégezte a könyvtár-
kezelői tanfolyamot. A főisko-
lai tanulmányokra csak később 
került sor. Több munkatársá-
val úgy gondolták, meg kellene 
próbálni, így szerzett 2005-ben 
Éva is könyvtáros diplomát a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főisko-
lán. Munkájáért még 1989-ben 
miniszteri dicséretben részesült, 
ma már nem tudja, büszkélked-
jen-e vele, annál inkább örül a 
két kitüntetésének, amit kiemel-
kedő közszolgálati munkájáért a 
várostól kapott.

Egyetértünk abban, hogy a 80-
as évek teljesen más világ volt, 
sokkal többet olvastak az embe-
rek. De vajon a könyvtáros szak-
ma is népszerű volt akkoriban? 
- Fizetés szempontjából nem. Fi-
atalok most alig vannak, szinte 
mind túl vagyunk a negyvenen, 
akik itt vagyunk – válaszolta.

A szakma is sokat változott az 
idők során. – Az új információs 
technológiák elterjedése és al-
kalmazása sok lehetőséget nyújt 
a könyvtáraknak.  Számítógépre 
került sok minden: a kölcsönzési 
rendszer, a könyvek feldolgozá-
sa. A cédulakatalógust teljesen 
megszüntettük – magyarázta.

A könyvkiadókkal kialakult 
kapcsolataiknak és a futárszolgá-
latnak köszönhetően a legújabb 
könyvek egy-két napon belül 
megérkeznek.

A könyvtárak szerepe is kibő-
vült.  A könyvtárnak a közigazga-
tást, a gazdálkodást, a gazdasági 
életet, az egész életen át tartó ta-
nulást, az oktatást, a kutatást tá-
mogató információs központtá 
kell válniuk.

– Én soha nem csak könyv-
táros voltam itt, mindig társult 

mellé más is, így a 90-es évek-
ben gazdasági ügyintézőként is 
dolgoztam az intézményben. A 
programok szervezését 2001-től 
kezdtem  G. Szabó Lenke néhai 
igazgatónővel. Azok a legemlé-
kezetesebb rendezvények, ame-
lyekre nagy nevek és sok érdek-
lődő jött, de mindegyik jó volt 
a maga nemében. Kiszámítha-
tatlan, mikor mennyien érdek-
lődnek egy-egy rendezvényünk 
iránt – fogalmazott Éva.

Feldolgozó könyvtárosként 
minden új könyv az én kezemen 
megy keresztül először, de so-
kat vagyok a kölcsönző pultnál 
is, kéthetente szombatonként is  
dolgozom, ehhez jönnek még 
a délutáni, esti programok.- Bár 
nem kevés esti elfoglaltságot je-
lent , mégis szeretem. Azért tu-
dom csinálni, mert felnőtt gyer-
mekem van, s a férjem is sokat 
segít otthon, topon van a háztar-
tásban.

Azt vallja, a könyvtárosnak 
nem csak a könyveket illetően 
kell képben lennie, hanem a he-
lyi eseményekről is tájékozott-
nak illik lenni. – Különösen itt, a 
földszinten a kölcsönző pultnál 
csapódik le minden – mondta. 

– A napokban bejött egy hölgy, 
egy könyvet keresett, szerzőt, cí-
met nem tudott, csak azt, hogy a 
Balatonról szól, és nem útikönyv. 

Rémlett, hogy van egy ilyen há-
romkötetes könyv, de nekem se 
ugrott be a címe, csak az hogy 
melyik polcon lehet, aztán sze-
rencsére megtaláltam. 

A könyvtáros sokszor, de nem 
kizárólag könyvekkel lazít. A 
klasszikusokat, Jókait, Mikszát-
hot, Gárdonyit kedveli, viszont a 
fantasztikus irodalomért nem ra-
jong, s szokásához híven most 
is több könyvet olvas egyszerre: 
Kepes András Világképét, Szend-
rey Júlia naplóját és egy kötetet 
a gésákról. Kevés szabadidejé-
ben este hímezni szokott, nem-
rég beiratkozott a kézimunka 
szakkörbe, fehér és matyó motí-
vumokat készít. Emellett elnök-
ségi tag a Kapocs egyesületben. 
Szeret fotózni, s ha férjével ráér-
nek, elmennek kerékpározni, ki-
rándulni.

Otthon is van könyvtára, büsz-
ke gyűjteményére, de ő is köl-
csönöz könyveket.  A sikerköny-
vekért a könyvtáros is sorba áll. 
– jegyezte meg.

– Ha nem olyan vastag a 
könyv, egy éjszaka elolvasom, 
és másnap visszahozom. Késő 
este, illetve kora reggel szoktam 
olvasni, e nélkül nem múlhat el 
nap. Ha, mondjuk 6  óra előtt kell 
felkelnem, akkor rosszul kezdő-
dik a napom, mert nem tudtam 
olvasni – mondta Dobáné Éva. 

Könyv nélkül nem múlhat el nap

Lakossági tájékoztató a fás szárú növény-
pótlások önkormányzati támogatásáról
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakossági 

fás szárú növénypótlások finanszírozására önkormányzati éves 
költségvetési alapot hozott létre, amely alapján:

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által a la-
kossági ügyfél részére kiadott fás szárú növény kivágási en-
gedélyben (továbbiakban: Határozat) megjelölt pótlási kö-
telezettségnek megfelelő fajú, fajtájú fás szárú dísznövény 
vásárlásához önkormányzati támogatás biztosít.

Az önkormányzati támogatás mértéke:
Egy lakossági ügyfél évente maximálisan 2 db díszfa, vagy 

díszcserje vásárlása esetén bruttó 3.000 Ft/db értékben (évente 
maximum bruttó 6000 Ft) kaphat önkormányzati támogatást. 

Az önkormányzati támogatásra jogosult lakossági ügyfél a 
Faiskolában az önkormányzati támogatás mértékével csökken-
tett bruttó árat fizeti meg. A támogatást kizárólag csak az vehe-
ti igénybe, akinek a Határozatban meghatározott pótlási köte-
lezettsége a 2017.-2018. évre vonatkozik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatás igénybevételé-
hez a Faiskolában le kell adni a Határozatot!

A támogatást a Szentesi Díszfaiskolában (Vhelyi út) és a 
Szalva és Tóth Kert Kft.-nél (Tiszai Strand feljáróval szemben 
lévő úton) 2017. november 30-ig vásárolt fás szárú növények 
után lehet csak igénybe venni.
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Palicska Irén

Csupa új élménnyel gazda-
godtunk a múlt héten, nemcsak 
Gergő, hanem én is. (Lassan kez-
dek kikerülni a komfortzónám-
ból, amit olyan jól építgettem az 
évek során.) Az első Nyuszi-bu-
linkról már beszámoltam, követ-
kezzen az óvoda látogatás. Alig 
három hete írtam a bölcsőde vá-
lasztásról, máris óvoda-nézőben 
jártunk Gergővel. Minimum egy 
évünk van még, hiszen két és 
fél éves kortól mehetnek a gye-
rekek oviba. Nem mellékesen 
sokat nyomott a latban a szer-
dai programunk kialakításánál, 
hogy póni lovaglással csábítot-
ták a nyílt nap látogatóit. 

Szokásos reggeli hisztis pe-
lenkázás, öltöztetés, fogmosás 
után sikerült késve elindulnunk 
otthonról a gyerekkel. (Egy ki-
csit azért megnyugtat és vigasz-
tal a többi anyukával beszélget-
ve, hogy máshol sem különb a 
helyzet.) A Nyolcszínvirág óvo-
da Bóbita csoportjában két na-
gyon kedves óvónő (Saci és Kit-
ti óvó nénik) fogadtak minket. 
A csoport lényege, hogy vegyes 
életkorú 3-6 éves gyerekek jár-
nak ide. Laikusként azt gondol-
nám, hogy a nagycsoportosok 
számára már nem megfelelő, 
nem fejlődnek eléggé, hogy ha 
kisebbekkel vannak együtt, de 
meghallgattam a vegyes cso-
portban dolgozó óvónők véle-
ményét. Bár számukra sokkal 
több munkával jár, hogy az idő-
sebbeket is lekössék, más fel-
adatokat, játékokat találjanak ki, 
de a nagyobb gyerekek szociáli-
san sokkal fejlettebbek lesznek, 

ugyanis megtanulják segíteni a 
kicsiket. Empatikusabbá tolerán-
sabbá válnak. 

A tornateremben rengeteg 
mozgásfejlesztési eszköz: roller, 
kis bicikli, bilibó hinta, mászó-
ka, és megszámlálhatatlan játék 
várt ránk. Igen, azt hiszem, ez az 

óvoda lényege. Gergő elsőként 
a háromkerekű rollert szemelte 
ki, ráült és ügyesen hajtotta ma-
gát. (Most már muszáj megvenni 
neki a kismotort. Lelki szemeim 
előtt megjelent, ahogy loholok a 
gyerek után az utcán.) Aztán jö-
hetett a kis bicikli, aminek még 

utánfutója is volt. Húsvétra ké-
szülődve egy nagy papírdoboz-
ra rajzolt nyuszit etettünk meg 
répával, azaz a szája helyén lévő 
lyukba dobáltuk a játék-zöldsé-
geket. A fiam itt is sikeresen vet-
te az akadályt. Minden érdekel-
te és ki is próbálta. Következtek 
a kézügyesség-fejlesztő játékok. 
Gyurmába illesztettek színesre 
festett tésztákat, Saci óvó néni 
segítségével. Kitti néni pedig vé-
gig vezette Gergőt az összes má-
szó eszközön. 

Bár nagyon vonzó volt a sok-
sok benti lehetőség, a napsütés 
és az udvaron rohangáló, játszó 
gyerekek is felkeltették Gergő fi-
gyelmét. Odaállt az ablak mellé 
jelezve, hogy most már menjünk 
ki! Ő még nem sejtette, hogy egy 
igazi ló hátára is felülhet majd, 
bár már találkoztunk a kis póni-
val az óvodába jövet. Azt hittem, 
hogy csak egyszeri alkalomról 
van szó, de kiderült, hogy az ud-
varon kialakított pályán ősszel 
és tavasszal, heti rendszeresség-
gel lovagolhatnak az ovisok ked-
venc pónijukon szakember irá-
nyításával. Gergőt is felültettük a 
hátára, egyáltalán nem félt, meg 
se szeppent. Ügyesen megülte a 
kis lovat, erősen kapaszkodott, 
még a segítő szerint is jól csinál-
ta. Egy kör egyelőre bőven elég 
volt, hiszen a többi gyerek is na-
gyon várta a lovaglást. Emel-
lett a nagycsoportosok hetente 
járnak az élményfürdőbe, ahol 
vízhez szoktatják, illetve úsz-
ni tanítják őket. Ez sem lesz is-
meretlen a fiam számára. Lehet, 
hogy egy év múlva mi is Bóbitá-
sok leszünk?

Baba a fedélzeten

Bóbita, Bóbita játszik

A Szentesi Egészségfejleszté-
si Iroda Nordic Walking klubjá-
nak a szentesi Széchenyi liget ad 
otthont, mindössze botok, ké-
nyelmes ruházat és megfelelő 
idő szükséges hozzá. Szerdán-
ként találkozunk 4 óra előtt pár 
perccel, ezután körbe állunk a 
múzeum előtti üres terepen és 
közösen bemelegítünk a botja-
ink segítségével. Ezután a régeb-
bi résztvevők elindulnak az egy 
órás útra a saját tempójukban. A 
kezdők, vagy a még botladozók 
a bemelegítés helyszínén ismé-
telhetik át újra a Nordic Walking 
vagy, ahogy a tagjaink említik, 
„Botozás” alaptechnikáját, majd 
a csoportvezetővel együtt ők is 
útra indulnak. Menet közben, aki 
szeretne, különféle „játékokba” 
kapcsolódhat be. Ilyen, például 
amikor a sorban utolsó gyorsít-
ja lépéseit és megelőzi a csapat-
társait, majd beáll a sor elejére. 
Így, megtanulhatják, hogyan kell 

gyorsítani és lassítani a lépteiket, 
az alaptechnika és a helyes test-
tartás megtartásával.

De miért is jó ez a mozgás-
forma?  Mert gyakorlatilag mi-
nimális eszközigénnyel, bárki, 
bármikor belekezdhet. A botok 
tehermentesítik az ízületet, a ve-
lük való séta növeli az állóképes-
séget, erősíti az izmokat, aktiválja 
a vérkeringést és nem mellesleg 
gyönyörű környezetben tölt el a 
résztvevő picivel több mint egy 
órát. Csodálatos látni, ahogy 
minden héten egy virággal több 
bújik ki a földből, vagy egy ter-
méssel több van a fákon, de ősz-
szel is csodálatos látvány a sárgu-
ló, aranyszínű ligetünk. 

Az EFI szeretné újra indítani a 
klubot áprilisban, így várjuk min-
den érdeklődő jelentkezését. Saj-
nos csak korlátozott számban tu-

dunk botokat biztosítani, ezért 
kérjük, időben jelezzék a részvé-
teli szándékot, amennyiben nem 
rendelkeznek Nordic Walking 
bottal.

Irodánk étrendi tanácsadá-
sa továbbra is nyitva áll az ér-
deklődők előtt, keressék diete-
tikusunkat, Kovácsné Mariannt, 
akihez bármilyen étrendbeli 
kérdéssel fordulhatnak. Idő-
pont egyeztetéséhez hívják a 
30/833-2188-as telefonszámot.  
Egyéb induló programjainkkal 
kapcsolatban keressék Irodán-
kat:

Irány a liget!

Elérhetőségeink: Szentes, 
Rendelőintézet, I. em. 118. h-cs 
13:00-16:00, 63/313-244/263-as 
mellék, efi@szentesi-korhaz.hu, 
www.szentesefi.hu.
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A 2014-es tavaszi indítás óta az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műsza-

ki Ezred folyamatosan részt vesz a közmunka programban, melynek 

keretében 25-30 közfoglalkoztatott dolgozik a laktanyában, mun-

kájukkal megkönnyítik az állomány feladatát, hiszen sok „terhet” le-

vesznek a katonák válláról. Virágot ültetnek, festenek, sövényt iga-

zítanak, részt vesznek a laktanya karbantartási munkáiban és még 

számtalan más dolgot tesznek azért, hogy megbecsült tagjai le-

gyenek a közösségnek. Munkájuk eredményeképpen folyamatosan 

szépül a laktanya.

Közfoglalkoztatottak
a laktanyában

Palicska Irén

Az igazgyöngyöt az ókor-
tól használják ékkőként. A 
gyöngy tenyésztése már ekkor 
is jó ötletnek látszott. A kína-
iak egy évezrede apró Budd-
ha-szobrocskákat erőltettek a 
kagylókba, hogy azok védeke-
zésképpen gyöngyházzal von-
ják be őket. Mi tehetne szeb-
bé, királynőivé egy nőt, mint 
az ékszer, és az ékszerek ki-
rálynője a gyöngy. Némethné 
Molnár Piroska és modelljei a 
közelmúltban Szentesen mu-
tatták be kollekciójukat, a rö-
vid egysoros gyöngy nyakék-
től a két méter hosszú, négy 
sorosként viselhető nyaklán-
con át, a hátul is hordható 
gyöngyfüzérekig. 

– A gyöngysorról nekem a 
nagymama vagy a dédi fehér 
gyöngy nyaklánca jut az eszembe. 
Meg kell érni hozzá, hogy gyön-
gyöt tudjon viselni egy nő?

– A nagymama gyöngysora 
már lejárt lemez. Régen nem er-
ről szól a mai divat. Nagyon so-
káig csak a fehér gyöngy volt a 
kereskedelmi palettán. Ez vala-
hogy az emberek tudatába be-
rögződött, és most is minden-

kinek a fehér gyöngysor jut az 
eszébe. Az itteni kiállításon is lát-
ható, hogy mennyire megválto-
zott a világ. Amióta beléptek az 
új gyöngyfajták, a tahiti, a feke-
te gyöngy, és annak mindenfé-
le változata, színárnyalata, illet-
ve a teljesen újfajta gyöngy a 
Scarlett, amely a violának és a 
bordónak az árnyalatait hordoz-
za, egészen új lehetőségeket tárt 
a hölgyek elé. 

– Mi maradt még ki? Tahiti, fe-
kete, Scarlett, japán és kínai gyön-
gyökről is mesélt az előadásában. 

– A japán sós vízi gyöngy az 
alap. Itt kezdődött el a gyöngyök 
tenyésztése. Az édesvíziek Kí-
nából származnak. A déltengeri 
gyöngy a királynő. Ez a legérté-
kesebb, mert nagyon nagy sze-
mű és vastag rajta a gyöngyház 
réteg. 

– Kötelező a klasszikus hosszú 
gyöngysor? Illetve milyen kiegé-
szítőket válasszunk hozzá?

– Az alap mindig egy gyöngy-
sor, de ezt nem viseljük minden 
alkalommal. Tehát szükséges a 
kiegészítő. Amikor választunk 
egy gyöngysort, akkor célsze-
rű rögtön egy fülbevalót is vá-
sárolnunk hozzá, hiszen az első 

harmónia a nyak és a fül között 
van. Hogyha könnyedebb dol-
gokra vágyunk, akkor inkább vi-
seljünk láncot egy szem gyöngy-
gyel, ugyanabból a családból. A 
gyöngysornak a kiegészítői min-
dig az ékszeres változatok. 

– Hogyan kerül a gyöngysor a 
nyakunkba? Mi a kezdeti lépés? A 
kagylót most már minden esetben 
tenyésztik? 

– Igen, kereskedelmi forga-
lomba tenyésztett gyöngyök 
kerülnek. Amikor van egy ma-
rék gyöngyünk, azt körülbelül 
hét-nyolc féle paraméter sze-
rint szabályozzák, osztályozzák. 
Ez olyan nehéz feladat, hogy 
egy nap egy hölgy csak öt-hat 
gyöngysort tud összeválaszta-
ni. Mert nem elég, ha csak a mé-
retet kiválasztja, hogy minde-
gyik 7 vagy 11 mm-es legyen. 
Fontos még, hogy milyen színű, 
formájú, felületű, mennyire fé-
nyes. Ezek is befolyásolják a vá-
logatást. Minél nagyobb szemű-
ekről van szó, annál gyakrabban 
előfordul, hogy a kereslet na-
gyobb, mint a kínálat. Sorakoz-
nak a gyöngysorok és várják a 
következő szüretet, hogy talál-

janak egy olyan gyöngyszemet, 
ami beleillik a gyöngysorba. 

– Mindezt hol? Kínában, Japán-
ban? 

– Ott, ahol a gyöngyöt te-
nyésztik. Itt Magyarországon 
csak a forgalmazással foglalko-
zunk, de még Németországban 
is. Tier Schoeffel a ház negye-
dik generációs tulajdonosa saját 
maga jár ki Hongkongba a gyön-
gytőzsdére, és ő válogatja össze 
a gyöngyszemeket. Neki meg-
vannak azok a tenyésztői, akik a 
legjobb minőséget tárják elé. 

– Mire számítsunk, ha szeret-
nénk magunknak egy gyöngy-
sort? Honnan indulnak az árak? 
Határ a csillagos ég?

– Ha a klasszikus, kis fehéret 
nézzük, ami a kis feketének a kie-
gészítője, az a legelfogadhatóbb 
és legkönnyebben beszerezhető 
változat. Mivel nincs két egyfor-
ma gyöngyszem, ezért nincs két 
egyforma gyöngysor és ár sem. 
Nagymértékben befolyásolja az 
árat a minőség, a gyöngyfajta, a 
márka. A legolcsóbbak az édes-
víziek, ezek 2-300 eurótól indul-
nak, a japán akoya gyöngyök 
500-1000 eurótól fölfelé, a dél-
tengeri gyöngyök pedig a leg-
drágábbak. Itt már tényleg nincs 
határ.

Az ékszerek királynője

2017. április 20 – május 3.
Zsigmond Vilmos terem

Április 20-26. 16:15 óra (2D) Bébi úr 
Április 22-23. 14:30 óra  (3D): Bébi úr 
Április 23-26.  18:30 óra: 

Öldöklő szerelem 
Április 23-25.  20:30 óra Desierto - 

Az ördög országútja
Április 21.  21  óra: Desierto - Az ördög 

országútja
Április 25.  14  óra: Ezüsthaj Filmklub 

– Oroszlán 
Április 26.  20: 30 óra: EHÖK Moziest – 

Páncélba zárt szellem
Április 27-május 2.  16:30 óra: Öldöklő 

szerelem 
Április 29. 30, május 1. 14:30 óra is (2D) 
 Bébi úr 
Április 27.  20:30  óra: Desierto - Az ör-

dög országútja
Április 28-máj us 3. 18:30 óra: Desierto 

- Az ördög országútja
Április 27.  18:30 óra: A kör
Április 28 - május 2.  20:15 óra: A kör
Május 2.  14 óra:  Ezüsthaj Filmklub - 

Vén rókák
Május 3.  20:30 óra:  EHÖK Moziest – 

Vén rókák 

Balázs Béla terem

Április 20-26. 16:30 óra: Brazilok
Április 20. 18:15 óra: Világmegváltók 

Filmklub – Hétköznapi vámpírok, 
avagy mi folyik a sötétben
Április 21-26. 18:15 óra: 1945
Április 20-23, 25-26.  20 óra: Amerikai 

pasztorál
Április 27-29., május  1-3.  16 óra: 

 Lengemesék
Április 30.  20 óra: Álom hava
Április 27-29., május 1-3. 17:15 óra: 
 Elveszve Párizsban
Április 27-29. május 1-3. 18:45 óra: 
 1945 – 2017, magyar film
Április 27-29. május 1-3. 20:30 óra: 
 A tökéletes gyilkos

Csőke József terem

Április 22-23.  15 óra: Nyuszi suli
Április 20-26.   16:30 óra: 

Szívvel-lélekkel
Április 20-26.  18:30 óra: Háziúr kiadó
Április 20-26.   20:15 óra: 

Öldöklő szerelem 
Április 27-május 3.  16:15 óra: 
 Pingvinek vándorlása 2
Április 27 - 
május 3. 
17:45 óra: 
Szafari
Április 27 - 
május 3.  
19:30 óra: 6,9 a 
Richter-skálán

Szegedi Belvárosi Mozi
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Rozgonyi Ádám

Madártávlatból készít fény-
képeket és videókat dr. Öt-
vös Sándor. Ehhez egy drón 
van segítségére, melyet nem-
csak szülőföldje, a Dél-Alföld, 
hanem a Mátra vagy a Bala-
ton felé is repített már. Fotói új 
perspektívából mutatnak meg 
akár mindennapi helyszíneket 
is, amelyek felülről más meg-
világítást kapnak.

Dr. Ötvös Sándor hobbija sem-
miképp sem nevezhető minden-
napinak. Pilóta nélküli, távirányí-
tással működő repülőeszközzel, 
azaz drónnal készít a magasban 
szemet gyönyörködtető felvéte-
leket. A fiatal amatőr fotós Szen-
tesen született, Csongrádon töl-
tötte a gyermekkorát. Jelenleg 
Szegeden él, ahol az SZTE GYTK 
Gyógyszerkémiai Intézet kutató-
ja. Többek között e városokból 
kerülnek ki fotótémái, de a ki-
rándulások alkalmával  az ország 
más vidékeire is magával viszi 
szerkezetét. – Nagyjából másfél 
éve kezdtem el modellezgetni, 
így jutottam el a légifotók, fel-
vételek készítéséig. Előtte hob-
bi szinten fényképeztem. Tavaly 
nyáron vásároltam a masinát, 

amellyel jelenleg is fényképez-
getek. A közelben sok szép téma 
található, amelyeket érdemes 
megörökíteni. Mindig is érde-
kelt, hogy ebből a perspektívá-
ból, hogy néz ki lakókörnyeze-
tünk. Az is érdekes lehet, ahol 
mindennap járunk, tartózko-
dunk, hogyha picit magasabb-
ról, madártávlatból tekintünk 
le rá. Ezért gondoltam, hogy ér-
demes lenne ezt másoknak is 
megmutatni – osztotta meg la-
punkkal. A drónnal 60-80, olykor 
100-120 méteres magasságból 
készít fénykép-, illetve videófel-
vételeket nagy felbontásban. 
Ezeket a legnépszerűbb közös-
ségi oldalon is közzéteszi, ahol 
sokan kedvelik az „elemelkedett” 
alkotásokat. – Úgy látom, hogy 
érdekli az embereket. Jó érzés, 
hogy nem csak nekem tetszik 
amit csinálok –  mondta Sándor, 
aki februárban a Mátrában túrá-
zott. Természetesen a hegyek-
ről is készített álló-, és mozgó-
képeket egyaránt. –  A Kékestető 
felé vezető hegygerincen tet-
tünk egy rövidebb sétát.  A nap-
lementét az adótoronynál töl-
töttük. Ebből egy hangulatos 
videó is született. Badacsony na-
gyon szép ősszel, ott november 

végén jártunk –  mesélte. Hoz-
zátette, szívéhez közel érzi köz-
vetlen környezetének természe-
ti szépségeit. – A tiszai holtágak 
például évszakonként más-más 
képet mutatnak. Szokatlanul hi-
deg telünk volt, nagyon élvez-
tem a befagyott Tisza látványát. 
Szép képeket lehetett készíte-
ni, és messzire sem kellett men-
ni – folytatta. A napokban tett 
közzé fotókat Szentes belváro-
sáról, s a tavaszi Kurca-partról. A 
képeket már több mint kétszá-
zan megosztották. Mint meg-
tudtuk, a felvételek egy órával 
naplemente előtt készültek. A 

fotós elégedett a végeredmény-
nyel, s úgy érzi, ebben a fénytö-
résben egyfajta mediterrán han-
gulatot sugároz a város. Elárulta, 
május elején erdélyi körutazást 
tervez, amellyel a drónt is magá-
val szeretné vinni. Az Alföld ott-
honos közeg számára, a hegyek-
be ritkán jut el, érdeklődésünkre 
sem tudott kedvenc témát ki-
emelni. Persze mindig megdob-
ban a szíve, ha megpillantja a 
tarka síkságot felülnézettből. Bár 
hobbiként tekint tevékenységé-
re, amelyet egyre többen űznek, 
de a fotókat látva munkája mesz-
sze túlmutat az amatőr szinten.

Légifelvételek természeti csodákról

Gerecz Elemér Sporthor-
gász Egyesület

Április 22-én, szombaton sze-
métszedést tartanak. Gyülekező 
az egyesület székházánál Ady E. 
u. 12.  reggel 7 órakor. Ezen a na-
pon 6 órától 16 óráig  az egyesü-
let vizein horgászati tilalom van 
érvényben.

Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában április 27-én,  csütör-
tökön 19-21 óráig a Korok és al-
kotások az irodalomban sorozat 
következő előadására várják az 
érdeklődőket.

A Móricz Zsigmond Műve-
lődési Házban április 22-én, 
szombaton 15 órakor kezdő-
dik a „Rejtelmek, ha zengenek...” 
című Alkotó Pedagógusok XVII. 
Előadóművészeti Fesztiválja. A 

fesztivált megnyitja: Dévay Ist-
ván a Klauzál Gábor Általános Is-
kola igazgatója.

A fesztivál résztvevői:
Paulovics Tamás (Szentes) – 

próza, Tilinkó Népdalkör (Szen-
tes), Dr. Magyar Jánosné (Szen-
tes) – próza, Iringó Tánccsoport 
(Szentes), Dr. Mihálka György 
Vegyeskar (Makó), Takács Gabri-
ella (Szentes) – fuvola, Pengető 
Citerazenekar (Szentes)

Városi Könyvtár
Április 21-én, pénteken 18 

órakor Pozsár Éva festményeiből 
nyílik kiállítás. Megnyitja: Kul-
bert György faszobrász. Megte-
kinthető: május 4-ig.

Április 24-én, hétfőn 17 óra-
kor a Gondolkodók klubja Gyű-
lölet és ideológia címmel tart 
összejövetelt. A klubot vezeti: 
Berényiné dr. Papp Erzsébet.

Április 25-én, kedden 18 óra-
kor dr. Jakkel Anna önkéntes or-
vosi munka Afrikában címmel 
tart előadást.

Április 27-én, csütörtökön 18 
órakor a  Filmklubban  a  Belle és 
Sébastien című színes francia fil-
met vetítik.

Hangversenyközpont 
A Zene-Világ-Zene program-

sorozat következő előadásán 
április 27-én, csütörtökön 19 
órai kezdettel a Trio Artica zene-

kar–Vizsolyi Lívia fagott művész, 
Dr. Varga Laura fuvolaművész, 
és Lebniczky György zongo-
raművész hangversenyét hall-
gathatják meg.

V. Kétkerekű szezonindító 
családi nap

Április 22-én a Csongrádi 
út, Csallány Gábor part és Ve-
cseri-foki út közötti szakaszon 
egész napos programmal várják 
az érdeklődőket. Motoros szi-
mulátorok, ügyességi versenyek  
és veterán motorok kiállítása szí-
nesíti a programot. A gyereke-
ket arcfestés és ugrálóvár várja.

Szentesi Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskola

Április 29-én, szombaton 16 
órai kezdettel a Zenei pályára 
készülő volt növendékek hang-
versenye lesz.

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:

04.21. - CsótányDzsó / 04.22. - Döngölöm zenekar
04.29. - Huckleberry Guys / 05.05. - Szilágyi Attila akusztikus est 

Nyitva h-cs: 6.00-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00
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A Szentesen évek óta sikeresen működő koncert-
sorozat szervezőinek nem titkolt célja, hogy olyan 
műfaji sokszínűséget kínáljon a tisztelt közönség-
nek, amely kedvére lehet az igényes zeneértő, de a 
„mindenevő” kikapcsolódni vágyó hallgatóságnak 
is. A soron következő hangverseny, melyet április 
27-én csütörtökön 19 órától hallhatnak a szentesi 
hangversenyközpontban, címlap szerint a klasszi-
kus műfajba sorolandó. Három kiváló szegedi mű-
vész kamaraestjére kerül sor. Dr. Varga Laura fuvo-
laművész, Vizsolyi Lívia fagottművész és Klebniczki 
György zongoraművész alkotta TRIO ARTICA láto-
gat Szentesre. Mindhárman a SZTE Zeneművésze-
ti Karának oktatói, Artisjus-díjasok. Közös lemezük 
2014-ben jelent meg.

Műsorukra tekintve egy gyönyörű színes tavaszi 
virágcsokor képe jutott eszembe, mely sokszínű, 
minden szál friss és üde benne, nincs túl szorosra 
kötve, mégis összességében kellemes, harmóniát 
sugárzó. Mi is lesz ebben a zenei csokorban? Ter-
mészetesen a nagy barokk szerzőktől Telemann-tól 
és Vivalditól indulva, érintve Haydn, Chopin, Ros-
sini egy -egy remekét, eljutunk Loewe My Fair La-
dy-jéig.

Úgy gondolom, egy felemelő, szép áprilisi csü-
törtök estét szerez magának, aki ellátogat erre a 
koncertre. Kocsis Györgyi

Zene • Világ • Zene

Sebők Tamás

Húsvétkor sem állt meg a 
Kávézó a Belvárosi Favágók-
hoz koncertkínálata, két este 
is élőzenére mulathattak a 
vendégek. Április 15-én a 
hódmezővásárhelyi Zenevan 

Együttes rockslágerei, április 
16-án az újonnan alakult szen-
tesi Funked Up csapatának ze-
néjére táncolhatott a közön-
ség. 

A múlt szombaton a legna-
gyobb rock slágerek feldolgozá-
saival várta a szentesi közönsé-

get a Zenevan Együttes a Kávézó 
a Belvárosi Favágókhoz galéri-
áján. A hat tagú zenekar a Tóth 
Anita – ének, Horváth László – 
gitár, Varga Szabolcs – basszus-
gitár, Fodor Tibor – billentyűsök, 
Gera Imre – dob felállásban adott 
koncertet. A hódmezővásárhelyi 
csapat a legnagyobb rock és pop 
slágereket örökítette meg így 
halhattuk például Bon Jovi Li-
vin’ On a Prayer-jét, Avicii – Wake 
Me Up slágerét, de Vikidál Gyula, 
Edda Művek, Bikini, Neoton Fa-
mília, Koncz Zsuzsa legismertebb 
dalai is felcsendültek. A hangu-
latos előadáson szép számú kö-
zönség gyűlt össze.

Húsvét vasárnap biztos nem 
csalódtak a funky és a pop-
rock zene szerelmesei az újon-
nan alakult Funked Up zenekar-
ban. A csapat a Marton András 
– dobok, Kerekes Róbert – bil-
lentyűk, Vincze Attila – basszus-

gitár és Otrosinka Richárd – gitár, 
ének felállásban zenélt. Roy és 
Ádám Trambulinja csak amolyan 
bemelegítő, ráhangolódó slá-
ger volt, a második dalnál bele is 
csaptak a lecsóba a srácok, Ste-
vie Wonder Superstition slágeré-
re megrázta a közönséget. Bár 
még csak pár hete jött össze a 
csapat, mégis kétszer 50 perces 
blokkal szórakoztatták a meg-
jelent közönséget, melyekben 
blues és rock slágerek csendül-
tek fel, olyan további előadók-
tól, mint a Maroon 5, Gary Mo-
ore, John Mayer, Herbie Hancock, 
Daft Punk, U2, Robbie Williams, 
Kowalsky vagy az LGT.

A zenekar a koncerten el-
mondta, nagyon szeretik eze-
ket a slágereket, de a mai korban 
népszerű modern slágerek sem 
maradhattak ki a repertoárból. 
Kérdésünkre elmondták, gon-
dolkoznak a további folytatáson.

Feldolgozás zenekarok fokozták a hangulatot



2017. április 21. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 13

A zöldségturmix könnyen elké-
szíthető, nagyon egészséges, és 
ha jó kombináljuk a zöldségeket, 
gyümölcsöket, valamint ügyesen 
fűszerezzük, akkor nagyon finom 
dolog. Nevét azért kapta, mert 
minden esetben kerül bele vala-
milyen leveles zöldség. A zöld le-
velek sok esszenciális aminosavat 
tartalmaznak, valamint egyik fon-
tos összetevőjük a méregtelenítő 
és lúgosító hatású klorofill. Ma-
gas ásványianyag tartalommal 
rendelkeznek, a jótékony rostok-
ról nem is beszélve. Szerencsére 
az elturmixolt rostok már keve-
sebb munkát adnak a gyomor-

nak, így ebben a formában sok 
zöldség könnyebben emészthe-
tő, mintha csak felszelnénk és 
nyersen ennénk. A zöldségek 
közül a legked-
veltebb alap-
anyagok a sóska, 
spenót, madár-
saláta, szárzel-
ler, avokádó, uborka, cukkini, 
céklalevél, mángold, kínai kel, ká-
poszta, kelkáposzta, de használ-

hatjuk a retek vagy a sárgarépa 
levelét is.

A gyümölcsök közül választ-
hatjuk a banánt, a különféle bo-
gyós gyümölcsöket, amelyeknek 
antioxidáns tartalma messze föl-
dön híres, de tehetünk a mixbe 
almát, körtét, mangót, ananászt, 
narancsot, mandarint, kivit is. A 
smoothie-ba a friss zöldségek és 
gyümölcsök mellett tehetünk fa-
gyasztott alapanyagokat is. Épp 
ezért, amikor az adott – turmix-
ba ideális - gyümölcs vagy zöld-
ség szezonja van, érdemes előre 

gondolkodni, és kis adagokban 
lefagyasztani belőlük.

A turmixok ízét nem csak 
az alapanyagok 
határozhatják 
meg, hanem 
ízesíthetjük is 

őket különféle 
fűszerekkel. A legkézenfekvőbb, 
hogy a zöldturmixba zöldfűsze-
rek kerüljenek, ami igazán jó 
gondolat, hiszen a legtöbb zöld-
fűszerünk gyógynövény is egy-
ben, azaz kifejezetten hasznos a 
szervezet számára. Sok közülük 
az emésztőrendszeri problémák 
helyrehozásában igen hatékony. 
A zöldfűszerek mellett tehetünk 
bele citrom- vagy narancshéjat, 
esetleg egy kis citromlevet is. Ha 
szeretnénk igazán tartalmassá 
tenni a turmixot, akkor egy-két 
teáskanálnyi chia magot is tehe-
tünk bele, vagy a kellemes, mo-
gyorós ízével hódító tört lenmag 
is kerülhet a smoothie-nkba. A 
zöldturmix ideális napkezdő fo-
gás, viszonylag alacsony a kalóri-
atartalma, viszont igen laktató és 
vitalizáló, így az ebédig biztosan 
nem leszünk éhesek. 

KIVIS SMOOTHIE
Hozzávalók:
1 nagyobb lédús narancs
1/2 banán
1 kivi

1 marék madársaláta
1 teáskanál méz
Elkészítés: A kivit megpuco-

lom, feldarabolom, és a turmix-
ba teszem. Hozzáadom a banánt, 
a madársalátát, a mézet, ráresze-
lem a narancs héját. Ezután ki-
facsarom a narancsot, és a levét 
a gyümölcshússal együtt a tur-
mixolandókhoz öntöm. A géppel 
összesimítom, frissiben kínálom.

Április 24-30.
Hétfő – Zöldségleves
A menü: Ananászos csirkera-
gu, rizs köret
B menü: Erdélyi rakott ká-
poszta
C menü: Gombával töltött ser-
tésborda, rizs köret, savanyú-
ság
Kedd – Májgaluska leves
A menü: Chilis bab

B menü: Sonkás-kukoricás töl-
tött palacsinta rántva, rizs kö-
ret, tartármártás
C menü: Holstein szelet, bur-
gonya köret, savanyúság
Szerda – Lebbencsleves
A menü: Gombás tokány, 
galuska
B menü: Rakott burgonya
C menü: Kolbászos töltött ser-
tésborda, vegyes köret, sava-
nyúság

CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü: Sajtos-sonkás töltött 
sertésborda vegyes köret, sa-
vanyúság
B menü: Budapest ragu natúr 
csirkemellen, rizsköret
C menü: Rántott sajt, rizs kö-
ret, tartármártás

PénteK – Gulyásleves 
A menü: Ízes derelye
B menü: Tepertős pogácsa
C menü: Rántott sertésborda, 
burgonya köret, savanyúság

Szombat – Zöldbableves
Cigánypecsenye, rizs köret, 
savanyúság
VaSárnaP – Húsleves
Füstölt tarjával töltött csir-
kemell, hasábburgonya, sava-
nyúság

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

Tr e n d i

ZÖLD BUMMturmix, a vitaminbomba
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Sonkás- gombás rakott tészta
Hozzávalók: Ha maradt a húsvéti sonkából, használjuk fel példá-

ul az alábbi étel elkészítéséhez. 25 dkg tészta, 25 dkg maradék son-
ka, vagy főtt-füstölt tarja, 25 dkg csiperkegomba, 3 szál újhagyma, 
2,5 dl lm tejszín, 15 dkg reszelt sajt, ízlés szerint só, bors.

Elkészítés: A sonkát apró kockára vágom és egy serpenyőben 
zsírjára sütöm, majd hozzáadom a szeletekre vágott gombát, ösz-
szepirítom, hozzáadom a felaprított újhagymát, átforgatom, felön-
töm a tejszínnel, egyet forr, és leveszem a tűzről. Ha szükséges só-
zom, de ez attól függ, mennyire sós a sonka. A tésztát sós vízben 
kifőzöm egy tűzálló tálba teszem, ráöntöm a sonkás-gombás rag-
ut, összekeverem, megszórom a reszelt sajttal és 180 fokra előme-
legített sütőben 10-15 perc alatt készre sütöm! Aprított petrezse-
lyemzölddel megszórva, forrón kínálom.

Szentes családi ízei

Született
Kuczora Tamás Jánosnak és 

Halmai Zsófiának (Dósai M. u 8.) 
Zoé, Gajda Mátyásnak és Vas Mó-
nikának (Dr. Uhlár I. u. 25.) Ta-
más, Kis Péternek és Kádár Niko-
lettnek (Csongrád, Tanya 1594.) 
Glória nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Szabics Péter és Piti Nóra (Tóth 

J. u. 20.), Kiss Alfréd Sándor és Tö-

rök Margit (Kossuth Lajos u. 22. 

2/6.)

Elhunyt
Torday Árpád ( Kiss B. u. 5.)

Családi
események

Burgonya 140-160 Ft/kg, újburgonya 
600 Ft/kg, répa 150-170 Ft/kg, gyökér 
480-700 Ft/kg, zeller 200 Ft/db, petre-
zselyem 70 Ft/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
Keresd a lehetőséget a fejlődésre és az előrejutásra! Hatalmas tudásod és 
nagyszerű képességeid vannak, hozd ki a legtöbbet magadból!
BIKA
Legyen bátorságod érzéseid szerint cselekedni. Szíved mélyén pontosan tu-
dod már egy ideje, hogy mi felé tartasz. Tedd meg a nagy lépést, ne habozz!
IKREK
Ne feledkezz meg róla, hogy a párkapcsolat is csak akkor működik zökkenő-
mentesen, ha időnként karbantartják és rendbe teszik azokat a kérdéseket, 
amelyek problémássá válhatnak.
RÁK
Tervezz előre! Döntsd el, mit szeretnél, majd tegyél vágyaid megvalósulásá-
ért! Ha céljaidra összpontosítasz, gyorsan haladhatsz előre.
OROSZLÁN
Olyan felismerésekre ébredhetsz, amelyek életed minden területét érintik, 
és alapvetően megváltoztathatják életszemléleted.

SZŰZ
Kellemes kalandokban nem lesz hiány az elkövetkezendő hetekben. Kiélheted 
kedvenc szórakozásaid, de azért legyél tekintettel szeretteid érzékenységére is!
MÉRLEG
Pénzügyi téren nem érdemes kockáztatnod vagy a szerencsére bíznod magad. 
A vakmerőség inkább csak kellemetlenséget hozhat.
SKORPIÓ
Teremts alkalmat a kikapcsolódásra és lazításra. Ez akár azt is jelentheti, hogy 
esténként hosszú, forró fürdőt veszel, vagy korán felkelsz hajnalban és élve-
zed a csendet.
NYILAS
Vedd lazán az eseményeket, gondolj pozitívan szándékaidra és nem lesz okod 
aggodalomra!
BAK
Ha valaki tapintatosan fogalmazza meg a véleményét és nem egyszerűen a 
másik szemébe vágja az igazságot, azt még ne tekintsd hazugságnak!
VÍZÖNTŐ
Egész héten gyötörni fog a változtatás utáni vágy. Legszívesebben útra kelnél 
és csak gyűjtenéd az új információkat, tapasztalatokat.
HALAK
Éles elméd fogékony az új ötletekre. Arra vigyázz azonban ezekben a he-
tekben, hogy csak olyan információkra alapozz, melyek igazságtartalmáról 
meggyőződtél!

Április 21. – 27.

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 24- május 1. Kertvárosi Patika (Szentes, Köztársaság u. 
29.)  hétfőtől -péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 8-12 óráig vasárnap és ünnepnap zárva. 
Készenléti telefon: 70/5635139

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

Egészségügyi ügyelet

Heti menü:
április 24-28.

Hétfő
A menü: Babgulyás,
Csikós tokány, tészta
B menü: Májgaluska leves,
Rántott sajt, petrezselymes rizs, tartár
Napi desszert: Erdei gyümölcsös pala-
csinta
Kedd
A menü: Húsleves házi tésztával,
Dónáti sertésszelet, tört burgonya
B menü: Fűszeres almaleves,
Rántott csirkecomb filé, zöldborsófőzelék
Napi desszert: Somlói galuska
Szerda
A menü: Lencseleves virslivel,
Kapros túróval töltött karaj, rizibizi
B menü: Tárkonyos csirkebecsinált leves,
Csirkefalatok sajtmártásban, tészta
Napi desszert: Gesztenyekrémes pala-
csinta
Csütörtök
A menü: Tojásos leves,
Bolognai spagetti
B menü: Karalábé leves,
Rántott csirkemell, burgonyapüré
Napi desszert: Túrókrémes linzerkosárkák
Péntek
A menü: Lestyános sertés raguleves,
Csülökpörkölt, pirított tarhonya
B menü: Gombakrém leves,
Gyros tál
Napi desszert: Meggyes piskóta

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

A Földművelésügyi Mi-

nisztérium kedd este azon-

nali hatállyal feloldotta a 

Magyarország teljes terüle-

tére március 3-án elrendelt 

általános tűzgyújtási tilal-

mat.

2017. április 25-én (kedden) 

délelőtt 9.00-11.00 óra között 

dr. Demeter Attila alpolgár-

mester,

2017. április 26-án (szerdán)

délelőtt 9.00-11.00 óra között 

Szirbik Imre polgármester hiva-

tali helyiségében fogadja az ér-

deklődőket.

Fogadónap
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Labádi Lajos

A képeken Szentes főterének 
és főutcájának részlete látha-
tó a volt megyeháza erkélyéről 
nézve. A felső felvétel 1910 kö-
rül, az alsó napjainkban készült. 
A város jelenlegi központi mag-
ja a XVIII. század második felé-
ben alakulhatott ki, összefüg-
gésben az 1760. évi tűzvész után 
1761-ben felépült új reformá-
tus templommal – amely a mai 
nagytemplom telkén állt –, to-
vábbá a közelében 1792-ben el-
készült új városházával. A temp-
lom és a városháza előtti terület 
kezdettől fogva piactérként is 
szolgált. 1860-as évek közepétől 
hivatalosan is Piac térnek nevez-
ték, amely az 1880/90-es évek 
folyamán nyerte el városiasnak 
mondható arculatát: 1883-ra fel-
épült a vármegyeháza, 1885-87 
között díszes felépítménnyel el-
készült a város első ártézi kútja, 
majd hamarosan megtörtént a 
Piac tér kikövezése, valamint új 
lámpák (petróleum) elhelyezé-
se. 1892. szept. 15-én – az em-
igrációban élő Kossuth Lajos 
(1802–1894) kormányzó-elnök 
90. születésnapja tiszteletére – 
a városi közgyűlés határozatilag 
kimondta, hogy a Piac teret „Kos-
suth térnek” nevezi el, a vasútál-
lomásra vezető főutcát pedig 
„Kossuth Lajos utcának”. 1898-
ban a tér délkeleti részén felál-

lították a névadó mellszobrát 
(amely ma a városháza emeleti 
folyosóján látható).

Hosszú időn át Szentes jelleg-
zetes épületének számított az 

1892-ben épült, a Kossuth tér-
re és a Kossuth utcára néző föld-
szintes, eklektikus stílusú sarok-
ház, amelyet az építtető görög 
származású család neve után 

Haris-házként emlegettek. A Ha-
ris-bazárnak is nevezett épület-
ben számos üzlet kapott helyet. 
A saroképület főutcai szárnyá-
nak szomszédságában látha-
tó a görögkeleti templom fából 
készült régi harangtornya, va-
lamint az ún. görög bérház és a 
Szentes–Vidéki Takarékpénztár 
emeletes épületei.

Az 1960-as évek végén a vá-
rosi tanács a romossá vált Ha-
ris-ház elbontása mellett dön-
tött. A terület beépítésére kiírt 
tervpályázatra 9 pályamű érke-
zett, amelyek közül a szentesi 
születésű Novák István Ybl-dí-
jas építész és felesége, Juhász 
Márta által készített tervet vá-
lasztották ki megvalósításra. A 
funkcionalista szemléletű, mo-
dern, hatemeletes, 96 lakásos, 
alól üzletsorral tervezett szalag-
ház alapkövének letételére 1970. 
július 1-jén került sor. A helybe-
liek által „Fehér Ház”-nak elne-
vezett, 1973-ban átadott épület 
első emeleti teraszán kapott he-
lyet a Városi Galéria és több más 
szolgáltató iroda. Amint az alsó 
képen látható, a korábbi dísz-
kút helyére városunk nagy szü-
löttének, Horváth Mihály (1809–
1878) történetíró-püspöknek 
egészalakos szobra került. Kis-
faludy Stróbl Zsigmond alko-
tását 1934. okt. 21-én állították 
fel (Kossuth Lajos egészalakos 
szobrával együtt, amelyet Tóth 
István készített). Az elmúlt 250 
évben Szentes főtere számos 
változáson ment át; jelenlegi for-
máját 2002-ben nyerte el.

Szentes arculata régen és ma (27.)

Piaci árusok városunk főterén

Darók József

A szentesi Koszta József Mú-
zeum munkatársa Beke Mari 
(képünkön), aki a múzeum-
pedagógiai foglalkozásokon 
igyekszik különleges világba 
kalauzolni a diákokat. Irányí-
tásával sokféle alapanyagból 
készíthetnek a gyerekkezek 
ötletes tárgyakat.

A BONIS BONA - A nemzet te-
hetségeiért-díjjal és Az év taná-

ra-díjjal Zsámbékon kitüntetett 
művészetpedagógus sok kéz-
műves fortélyt könyv formájá-
ban is megörökített. A 77 ma-
gyar nép játék című kötet immár 
az ötödik könyve, a Játék a pa-
pírral, Játék fonallal, textillel, Já-
ték természetes anyagokkal, Já-
ték egzotikus tárgyakkal című 
kiadványokat követően.

Az újonnan megjelenő, 304 
oldalas, mintegy ezer fotóval il-
lusztrált könyv elsősorban gye-
rekeknek készült, valamint 
gyerekekkel foglalkozó felnőt-
teknek, tehát alkalmazható a 
múzeumpedagógia területén, 
óvodákban, iskolai nép - és ho-
nismeret órán, árulta el a szer-
ző. Ugyanazt a tematikát követi 
vele, mint a megelőző néggyel: 
gyerekkezek által kipróbált kü-

lönböző tárgy-és képalkotó te-
vékenységek, kifejezetten a ma-
gyar népi kultúrát fedik le, a 
tárgyi néprajzot, a mestersége-
ket, a szokásokat.

– A magyar kultúrában a játék-
készítés a felnőtt világ lekicsinyí-
tett modellezése, ezt mi gyere-
kekkel eljátszottuk, modelleztük 
– magyarázta a szerző.

– S hogy miért éppen 77? Már 
több mint 10 éve készítettem az 
anyagot, nagyon nagy szenve-
déllyel, csak csináltam és csinál-
tam, s közben állandóan inspi-
rálódtam, így mindig került bele 
valami új. Amikor először össze-
számoltam, éppen 77-nél tar-
tottam. Szimbolikus szám, Illyés 
Gyula 77 magyar népmeséjén is 
generációk nőttek fel – mesélte 
Beke Mari. A könyv bemutatóját 

a megyeháza aulájában látha-
tó, múzeumpedagógusként be-
mutatkozó kiállítása zárásaként, 
azaz annak finisszázsán tartják, 
április 28-án, együtt a múzeumi 
pályázatra beérkezett gyerekal-
kotások eredményhirdetésével. 
A Corvina Kiadónál megjelent 
könyv a helyszínen megvásárol-
ható, de az ország minden köny-
vesboltjában is kapható lesz.

Könyvajánló: 77 magyar népi játék



16  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. április 21.

Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Itt a húsvét, jön a 
nyuszi. Mindenkinek egy nagy puszi”.

Múlt heti nyertesünk: Vajdáné Emike. 
Nyereménye egy páros belépő  a Zene-Vi-
lág-Zene koncertsorozat Trio Artica kon-
certjére a Hangversenyközpontba. Ezen a 
héten a Fülke Burger hamburgermenüjét 
sorsoljuk ki. Megfejtéseiket telefonszám 
feltüntetésével küldjék el a 6600 Szentes, 
Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes cím-
re.

Vízszintes: 1. Teréz anyától idézünk (folyta-
tás a vízszintes 74. számú sorban). 15. Film- 
csillag. 16. Széles levelű útifű. 17. Ilyen a fale-
vél. 18. Körültekintő. 20. A külső-somogyi 
dombvidék központi települése. 21. Köz-
tisztelet, hírnév. 23. … Max – A harag útja 
(akciófilm). 24. Törlőgumi. 26. Talál. 27. Tata 

központja! 28. Hóhér. 30. Ezüst és nióbium 
vegyjele. 33. Seychelle-szigeti gépkocsik jel-
zése. 34. Járulék. 35. Formálódó. 38. Angol 
sör. 39. Jegyzetel. 40. Törzsszövetségben élő 
lovasnomád nép. 42. Duna-menti kisváros 
Szerbiában. 44. Üres kád! 46. Ősöd. 49. Be-
cézett Mária. 50. Fóliadarab! 52. Ilona egyik 
beceneve. 54. Bolgár pénzegység. 56. Az 
RTL Klub Reflektor című magazinműsorának 
háziasszonya. 58. Rendben. 59. Szervezet 
egyede. 61. Messzire. 62. Tanító. 64. USA-ál-
lam. 67. Éveinek száma. 69. Könyv nélkül. 71. 
Olasz származású, francia nyelvű belga éne-
kes (Salvatore). 72. Ragad. 73. Szint. 74. Az 
idézet második sora.

Függőleges: 1. Anekdota. 2. Vihar, zuhé. 3. 
Színházi szezon. 4. Régi súlymérték, a font-
nak 1/32-ed része. 5. Zuhany. 6. Asztácium 
vegyjele. 7. Magyar és cseh királyné, oszt-
rák császárné. 8. Bolti dolgozók. 9. Becézett 

Gábor. 10. Yperit eleje! 11. Uniós pénznem, 
ahogyan jelöljük. 12. Kék virágú, egynyá-
ri rostnövény. 13. Spanyol, román és luxem-
burgi gépkocsik jelzése. 14. Földbirtoko-
sok. 19. Folyó Oroszország európai részén. 
22. Egy, Berlinben. 24. Ablakredőny. 25. Au-
tós sportág. 28. A Pál utcai fiúk vezére. 29. Az 
észak-amerikai kontinens nagy részén elte-
rülő ország. 31. Az érett középkor művésze-
tének egyik irányzata. 32. Kipling bölcs med-
véje. 36. Űrmérték. 37. Ilyen társ is van. 39. 
Felém dob. 41. Férje. 43. Az orrához. 45. A 
sertés hasüregét körülvevő izomszövet. 46. 
Atilla ősi, a 13. században keletkezett válto-
zata. 47. Strázsa. 48. Parányi kiskutyája. 49. 
Magyarország nemzeti légitársasága volt. 
51. Alsó végtagom. 53. Felirat KRESZ-táblá-
kon. 55. Magot szór. 57. Irodalmi mű szerep-
lője. 58. Roskad. 60. Menyasszony. 63. Derék-
szíja. 65. Rádióállomás. 66. Szappanmárka. 
67. Sertés hímje. 68. Hélium vegyjele. 70. 
Szeder közepe! 72. Félig tanú!

Beküldendő a vízszintes 1. és 74. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
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Hétfő17. hét

18. hét

Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

A
menü

B
menü

B
menü

C
menü

C
menü

Tarhonyaleves
Zöldborsófőzelék,

Csirkemell nuggets

Csontleves,
Rakott zöldbab

Cseresznyeleves,
Marhapörkölt, orsótészta

Paradicsomleves, 
Gyros, burgonyapüré

Jókai bableves,
Fánk

Francia hagymaleves
Roston sült harcsa, Burgonyapüré

Húsleves
Párolt sertésszelet gombamártással, 

Orsótészta

Vegyes gyümölcsleves
Borsos tokány, tört burgonya

Liba raguleves
Bolognai spagetti
Somlói galuska

Csontleves
Brassói aprópecsenye ,vegyes vágott

Almás rétes

Garnéla krémleves
Csirkecomb baconban rózsaborsos veluté 

mártás, Brokkolis burgonya gratin

Szárazbableves
Pulykamell roston,

Zöldséges , tejszínes gnochni

Tárkonyos sertés raguleves
Rizsfelfújt

Kapros tökleves
Gombás kacsamájjal töltött karaj rántva,

Hagymás törtburgonya, Kakaós palacsinta

Zöldségleves,
Töltött káposzta, meggyes rétes

Francia hagymaleves,
Nyitrai sertésszelet, rizibizi, barackbefőtt, 

ízes palacsinta

Zöldborsóleves,
Tengeri halfilé roston, parajos hollandi mártás, 

petrezselymes burgonya, csokis szelet

Húsleves,
Párolt marhaszelet almamártással,

szalvétagombóc, gesztenyepüré

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

Nádasdy húsgombócleves
Mézes malacoldalas, Savanyú káposztába 

töltött puliszka, Párolt zöldségek

Zellerkrémleves,
Csirkemell zöldségekkel és garnélával töltve, 

narancs ragu, krokett

Tárkonyos burgonyaleves,
Lassagne

Brokkolikrémleves,
édes- savanyú oldalas csíkok,

párolt rizs

Hamis gulyásleves,
Csirkehússal és zöldségekkel töltött
palacsinta, sajtmártás, sültburgonya

Zöldbableves
Haltekercs, Sonkás rizottóval töltött

sült paradicsom

Sajt krémleves
Vajas tésztában sült karaj, Burgonya röszti, 

Pecsenyelé

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

A menü 
750 Ft

B menü 
900 Ft 

C menü 
830 Ft

A menü 
750 Ft

B menü 
900 Ft 

C menü 
830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje

Május 1.

1 2 3 4
E

5 6 7 8 9 10 11
T

12 13 14 E↓

15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67

68 49 70 71 72

73 74
D Y !
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Sebők Tamás

A Megyei Labdarúgó Baj-
nokság 22. fordulójában az FK 
1899 Szegedet fogadta hazai 
pályán a Szentesi Kinizsi SZI-
TE felnőtt labdarúgócsapata. 
Egy jó iramú, hajtós mérkőzé-
sen szenvedtek egygólos ve-
reséget Némethy László tanít-
ványai.

Az Ásotthalom elleni ambi-
ciózus, támadó szellemű játékot 
vette fel a hazai csapat a mérkő-
zés elején, helyzeteket, ziccere-
ket alakítottak ki Kovács Norber-
ték. Rezgett is a szegedi háló az 
első félidő első felében, azon-
ban egy előzetes szabálytalan-
ság miatt nem adta meg a gólt 
Vörös Gábor játékvezető. A 30. 
percben, talán első alkalommal 

jutott a szentesi kapu elé az el-
lenfél, a hosszú sarok felé tartó 
lövést Kotvics Dávid tolta szög-
letre. A sarokrúgást követően 
helyezkedési hiba miatt Prontvai 
Bence fejelhetett nagyon tisztán 
a szentesi kapuba. A szünetig 
már nem változott az eredmény. 
A második félidő elejét ismét 
megnyomta a hazai alakulat, 
számos elfutást láthattunk Lek-
rinszkitől, Aratótól, Kis-Kásától, de 
igazi helyzetet nem tudtak kiala-
kítani a fiatalok. A játékrész má-
sodik felében ismét védekezésre 
szorultak a mieink. Az eredmény 
azonban nem változott, újabb 
vereséget szenvedett hazai pá-
lyán a csapat.

Némethy László edző értéke-
lésében elmondta, mentalitás-

ban és a mutatott játékban ha-
sonló mérkőzést játszottak a 
fiúk, mint az Ásotthalom ellen. – 
A helyzetkihasználással adódtak 
problémák, már az első félidő-
ben vezetnünk kellett volna. Hi-
ányos is volt a csapatunk, a két 
belső védőnk, Juhász Csaba és 
Vincze Zoltán nem játszott ezen 
a mérkőzésen és többen beteg-
ségből felépülve, edzés nélkül 
mentek fel a pályára. Az akaratra 
és a hozzáállásra egy rossz sza-
vunk sem lehet, sajnos nem tud-
tunk gólt rúgni, ez volt a problé-
ma – értékelt a vezetőedző. 

A következő fordulóban az Al-
győ otthonába látogat a Kinizsi, 
ahol már a mérkőzések óta – és 

a szombati ifjúsági mérkőzésen 
kétszer is eredményes – Bartucz 
Péter is a csapat rendelkezésére 
állhat, aki egy mérkőzéses eltil-
tását töltötte a szeged elleni baj-
nokin.

Szombaton ünnepelte fenn-
állásának 5. évfordulóját a Szen-
tesi Kinizsi vezérszurkolói csapa-
ta, a Szentes City Bad Bones. Az 
ultrák egyenpólóval, szülinapi 
molinóval és hangos szurkolás-
sal emlékeztek meg a jeles alka-
lomról.

Szentesi Kinizsi SZITE –  
FK 1899 Szeged 0-1 (0-1) 
gólszerző: Prontvai (31’) 

 

Újabb vereséget szenvedett a Kinizsi

A védekezésen ment el a mérkőzés
Sebők Tamás

Április 14-én, pénteken ját-
szotta soros megyei első osz-
tályú mérkőzését a Szentesi 
Kosárlabda Klub felnőtt férfi 
csapata a hódmezővásárhe-
lyi Bordogi Bau gárdájával üt-
köztek meg a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban. 

Aleksandar Preskar vezető-
edző korábban rámutatott, a 
csapat NB II-es szereplése kap 
nagyobb prioritást ebben az 
idényben, de a megyei első osz-
tályú bajnokságban is szerepel 
az egyesület. A keretben azok a 
fiatal és idősebb sportolók kap-
nak lehetőséget, akik az NB II-es 
bajnokságban kevés alkalom-
mal lépnek pályára, de például 
Gajic Nemanja (képünkön szür-
ke mezben), vagy Vujadinovic 

Vladimir is erősítette a gárdát a 
pénteki mérkőzésen.

Álmosan kezdte a mérkőzést 
a Szentes 3 perc után büntető-
ből szereztük az első pontun-
kat, ekkor már 1-7-et mutatott 
a kijelző. A vendégek sok trip-
lával próbálkoznak, jórészt si-
kerrel és a palánk alatt is rend-
re eredményesek voltak. Az első 
negyed végén már 10 ponttal 
is vezettek, amit sikerült felére 
csökkenteni a játékrész végére. 
A második 10 perc elején ismét 
a Bodrogi Bau uralta a mérkő-
zést. Labdavesztések, pontatlan 
dobások jellemezték a szentesi 
játékot, így 16 pontos előnnyel 
vonulhattak szünetre a felek. A 
harmadik játékrészben tovább 
növelte előnyét vendégcsa-
pat már 24 pont volt a két gár-
da között. Az utolsó negyedben 

felébredt a Szentesi KK és nem 
sokkal a vége előtt 10 ponton 
belülre zárkóztak, azonban nem 
sikerült a bravúr, 12 pontos ve-
reséget szenvedtek.

Sasa Vejinovic edző így érté-
kelt a mérkőzést követően: – 
Nagyon sajnálom, hogy elveszí-
tettünk egy nyerhető meccset. 
A negyedik negyedben ébred-
tünk fel, késő volt. Remélem, 
tanulunk a hibáinkból és a kö-
vetkezőkben az első perctől vé-
dekezünk, ahogy azt kell.

Szentesi KK - Bodrogi Bau 
76:87 

(18:23, 14:25, 20:26, 24:13)
A Szentesi KK pontszerzői: 

Vujadinovic (17), Kútvölgyi 
(13), Forrai (2), Csábi (4), Gajic 
(32) Blaskovics (2), Visinka (4), 

Szabó L. (2). 



18  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. április 21.

Április 8-án Tápiószentmár-
tonon rendezték meg  IV. Full-
dance Kupát, ahol remekeltek 
a Szilver TSE párosai. Íme az 
eredmények:

Junior I. E Standard: 1. hely 
Géczi Alexander - Szűcs Nikol 
Hanna

Junior I. D Standard: 2. hely 
Balázs Dominik - Kondacs Jázmin 
Bíborka, 4. hely Karkus András - 
Schmölcz Enikő

Junior I. D Latin: 2. hely Karkus 
András - Schmölcz Enikő, 7. hely 
Balázs Dominik - Kondacs Jázmin 
Bíborka

Junior I. C Standard: 1. hely 
Antal Krisztián - Prozlik Melinda 
Lenke

Junior I. C Latin: 2. hely Antal 
Krisztián - Prozlik Melinda Lenke

Junior I. B Latin: 2. hely Papp 
Ádám István - Gál Dalma

Junior II. E Standard: 2. hely 
Márkus Erik Krisztián - Balog Ale-
xandra

Junior II. D Standard: 2. hely 
Balázs Dominik - Kondacs Jázmin 
Bíborka

Junior II. D Latin: 5. hely Ba-
lázs Dominik - Kondacs Jázmin 
Bíborka

Junior II. C Standard: 1. hely 
Antal Krisztián - Prozlik Melinda 
Lenke

Junior II. C Latin: 2. hely Antal 
Krisztián - Prozlik Melinda Lenke

Ifjúsági C Standard: 1. hely 
Halmai Dániel - Bencsik Noémi, 5. 
hely Melich Krisztián - Petrás Kíra

Ifjúsági C Latin: 7. hely Melich 
Krisztián - Petrás Kíra

Felnőtt C Standard: 3. hely 
Halmai Dániel - Bencsik Noémi

A IV. Fulldance Kupa keretein 
belül rendezték meg az Orszá-
gos Junior Standard Ranglistát, 
ahol a dobogó mindhárom fo-
kára az egyesület párosai állhat-
tak fel.

Junior Standard Ranglista: 
1. hely Urbán István - Urbán Lil-
la Andrea, 2. hely Kohon Patrik - 
Kiss Luca, 3. hely Papp Ádám Ist-
ván - Gál Dalma

A Tápiószentmártoni sike-
rek mellett nemzetközi ered-
ményekkel is büszkélkedhet az 
egyesület. Szabó Ádám és Fá-
bián Anna párosa Görögor-
szágban, Thessalonikiben ver-
senyzett és az alábbi szép 
eredményekkel tértek haza: 
U21 Standard 4. helyezés, U21 
Latin 4. helyezés, Ifjúsági Há-
romtánc 1. helyezés, Ifjúsági 
standard 5. helyezés, Ifjúsági la-
tin 9. helyezés, Felnőtt latin 22. 
helyezés.

2017. április 14-én, 15-én, és 
16-án egyesületünk párosa Ur-
bán István és Urbán Lilla Szlo-
véniában Portorozban ver-

senyzett, ahol a junior team 
match-en a magyar csapatot 
erősívte az 5. helyen végeztek. 
Ezután sem pihent a páros, hi-
szen a junior tíztánc versenyen 
is elindult, ahol a 2. helyezést 
szerezték meg, junior latin ver-
senyen pedig a 6. helyen végez-
tek. Gratulálunk a párosnak!

2017. április 15-én Spanyol-
országban Cambrills volt az idei 
PD Standard Super Grand Prix 
sorozat egyik állomása, ahol 
a világjátékokra készülő Lász-
ló Csaba és Páli Viktória (képünk 
jobb szélén) párosa egészen a 
döntőig menetelt, és végül a 6. 
helyen végeztek.

Hering Viktor

A végéhez közeledik a férfi 
vízilabda bajnokság. A Me-
talcom Szentesi VK együttese 
a 13-16. hely valamelyikéért 
harcol, a mieink célja egyértel-
műen az, hogy az utolsó pár-
harcban ne a közvetlen kiesés 
ellen küzdjenek, hanem a 13. 
helyért. Első lépésben a mie-
inknek a Tatabánya ellen kel-
lene továbbjutni, ám a csapat 

lépéshátrányba került, Vörös 
Viktorék idegenben, bünte-
tőkkel vesztették el a párharc 
első felvonását. Szombaton, 
hazai medencében győzni 
kell, különben marad a 15-16. 
helyek valamelyike.

3-3 –ról indult a Tatabánya el-
leni párharc, a középszakasz-
ból hozott pontok alapján, a két 
együttes viaskodása az egyik fél 
hetedik begyűjtött pontjáig tart 

majd. A Szentes jól kezdte az ide-
genbeli mérkőzést, már 6-3-ra is 
vezettek a mieink a második ne-
gyedben, ám ekkor néhány ért-
hetetlen játékvezetői ítélet meg-
fogta a csapatot, felzárkóztak a 
hazaiak. Ettől kezdve fej-fej mel-
lett haladt a két gárda, hol az 
egyik, hol a másik vezetett egy 
góllal. Az utolsó percben még a 
hazaiak vezettek, ám valamivel 
több, mint húsz másodperccel 
a vége előtt büntetőhöz jutott 
a Szentes, amit Visnyakov vál-
tott gólra, kiharcolva ezzel azt, 
hogy büntetőkkel dőljön el az 
első párharc. Az ötmétereseket 
a tatabányaiak dobták higgad-
tabban, így ők nyertek, összesí-
tésben 6-3 a javukra. – Nyerhet-
tünk volna – mondta Pellei Csaba 
vezetőedző. – Már az elején el-
dönthettük volna a mérkőzést, 
ám néhány ítélet visszavett a 
csapat lendületéből, így a végén 
a büntetődobásokra maradt a 
döntés. Nem tartom igazságos-
nak, hogy kiharcolunk egy dön-

tetlent idegenben, és bár bün-
tetőkkel maradunk alul, nem jár 
pont a rendes játékidőben kihar-
colt eredményért. Szombaton 
mindenképpen nyernünk kell, 
ennek érdekében a Debrecennel 
edzettünk szerdán, csütörtökön 
és pénteken. 

A Tatabánya elleni összecsa-
pás 18 órakor kezdődik a Dr. Ré-
beli-Szabó József Városi Sport- 
uszodában. Ezt megelőzően 
szállnak medencébe a hölgyek, 
a Hungerit az ötödik helyért har-
col az Eger együttesével. A két 
csapat párharca az egyik fél má-
sodik győzelméig tart, hazai kör-
nyezetben mindenképpen illene 
begyűjteni az első sikert, és erre 
a papírforma alapján meg is van 
az esélye Tóth Gyula együttesé-
nek. A találkozó 16 órakor kez-
dődik.

A belépés mindkét mérkőzés 
esetében ingyenes. A szervezők 
kérik a látogatókat, hogy a spo-
tuszodai bejáratot (Liget étte-
rem mögött) használják.

Szilver sikerek az elmúlt hetekből

Az Eger és a Tatabánya az ellenfél az uszodában
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Sebők Tamás

Április második hétvégéjén 
rendezték meg Budapesten az 
egyik legnívósabb városi futó-
versenyt a 32. Telekom Vivicittá 
Városvédő Futást és Félmara-
tont. Szentesről és térségéből 
összesen 27 futó indult a meg-
mérettetésen. A versenyről 
Lőrincz Gábor, a Honvéd Rákó-
czi SE elnöke beszélt lapunk-
nak.

A versenyt a Városligetből indí-
tották és a legnagyobb neveze-
tességek mellett vezetett az út-
vonal. Április 8-án a gyermekek 
versenyére, a rövidebb távokra, 
valamint a városvédő verseny-
számra (10 km) került sor. Ápri-
lis 9-én, vasárnap pedig a félma-
raton (21 km) versenyei zajlottak 
a főváros egyik legnagyobb ér-
deklődéssel kisért szabadtéri fu-
tóversenyén.

– Körülbelül 15 ezren vettek 
részt az eseményen, ami már ma-
gában fémjelzi, hogy egy óriá-
si rendezvényről van szó. A fél-

maratonról tudni kell, hogy ez 
az első olyan klasszikus verseny-
szám, ami már előzetes felkészü-
lést igényel. A rendezők részvé-
teli limitet vezettek be 7500 főre 
redukálták az indulók számát. Az 
össz női induló 2561, férfiak ese-
tében ez 4303 fő volt. Ebből már 
lehetett következtetni, hogy ko-
molyabb eredményekre kell szá-
mítani – tájékoztatott bennünket 
Lőrincz Gábor.

A HRSE elnöke elmondta öröm-
mel tölti el, hogy egy angol futó 
mögött a kecskeméti Galamb 
Csaba szerezte meg az ezüstér-
met, 9 mp lemaradással. Vélemé-
nye szerint ez az egész régiónak 
megtisztelő eredmény. Lőrincz 
Gábor a 3 héttel korábban rende-
zett Prágai Félmaratonnal is pár-
huzamba vonta a hazai rendezé-
sű versenyt, véleménye szerint 
nem sokkal maradtak el az idő-
eredmények a nívósabb, prágai 
versenyétől. 

– Huszonheten indultunk 
Szentesről és térségéből, így a 
létszámra egyáltalán nem pa-

naszkodhatok. Abszolút legjobb 
eredményt érte el közülünk Dó-
sai-Molnár Szilvia, triatlonista, 
testnevelőtanár, régiónk futó-
nagykövete, aki 1:33:40-es idő-
eredményével korosztályában 5., 
az abszolút 18. helyet szerezte 
meg. Ádám Olga 1:45:00 korosz-
tályában 3., ezzel abszolút 108. 
lett. Fontos még megemlítenem 
Joó Annamáriát 2:03:00-as, és Ha-

lászné Forgó Henriettát 2:04:00-es 
eredményét. A férfiaknál Bodnár 
János 1:56:00-val 47. lett korosz-
tályukban Seress József 1:56:44-
el 472., Sipos Szilveszter 2:05:41-el 
190., Pakó Attila 2:10:00-val 633. 
és jómagam a sor végén, 2:20:00-
val – talán életem legrosszabb 
eredményével a 33. lettem a kor-
osztályomban. – mutatott rá az 
eredményekre Lőrincz Gábor.

Szentesiek a Vivicittán

Sebők Tamás

Immáron harmadik alkalommal, április 21-én, pénteken ren-
dezik meg a Skoda Vass Autó Műfüves Labdarúgó Bajnokság 
tavaszi idényének első fordulóját. A kistérséget is összefogó 
sportrendezvényről Lantos Sándorral, a Sportközpont prog-
ramszervezőjével beszélgettünk.

Az április 13-i nevezési határidőig 10 amatőr csapat adta le je-
lentkezését a labdarúgó bajnokság tavaszi idényére, mely előrelát-
hatólag július közepééig tart. Nem csak Szentesről, hanem a kistér-
ségből, de Pest megyéből is érkeznek játékosok az eseményre. A 
mérkőzéseket pénteken rendezik meg a Pusztai László Sporttelep 
műfüves pályáján. 

– A 10 nevező csapatot – hogy megfelelő játékmennyiséget tud-
junk biztosítani – két csoportra osztottuk, és körmérkőzések lesz-
nek. Egy nap 2-2 csoportmérkőzést rendezünk, tehát mindkét cso-
portból egy csapat pihen. Ha ezen túl vagyunk, a csoportok első két 
helyezettje jut a felsőházba, és körmérkőzéseken dől el, hogy ki lesz 
a bajnok. A csoportok utolsó három helyezettje pedig egy alsóház-
ba kerül, ahol keresztbejátszás lesz, ami után nem helyezések lesz-
nek meghatározva, hanem hirdetünk majd egy ún. alsóházi bajnok-
csapatot is – tájékoztatta lapunkat a programszervező. 

Lantos Sándor azt is hozzátette, két pályán zajlanak a mérkőzé-
sek párhuzamosan. A pályák mérete megközelítőleg 20x45 méter. A 
pénteki, első játéknap sorsolása:

19.00: B28 Design Stúdió – Next Group, Foci 2000 – Mono-Pool 
Time. 19.50: Loki – Bulldogok, Belvárosi Favágók – Dream Team.

Sebők Tamás

Hosszú évek óta édesapja tiszteletére futja körbe Magyaror-
szágot Zipperer Viktor, medgyesegyházi tanár, futó, aki szerző-
déses katonaként számos évet töltött Szentesen. Ezt az óriási 
teljesítményt végrehajtó futót a szentesi távon a Honvéd Rákó-
czi SE futói is elkísérték. 

A szlovákiai Gúta városából indult országos útjára Zipperer Vik-
tor, a Műszaki Ezred volt katonája, akit április 11-én reggel, egy pihe-
nő után 9 órakor Szentesen, a Terney Béla Kollégiumnál fogadott a 
Honvéd Rákóczi Sportegyesület néhány tagja és hajdani katonatár-
sai, majd el is elkísértek a város egy rövid szakaszán. A Honvéd Rá-
kóczi SE elnöke, Lőrincz Gábor lapunknak elmondta, Viktor 47 nap 
alatt teljesíti a kitűzött célt, mely során több városban is csatlakoz-
nak hozzá a futás hívei. A versenyzőt egy autó és egy kerékpár köve-
ti nappal, éjszaka a balesetveszély, és persze a kötelező pihenők mi-
att nem fut a versenyző. 

– Itt nem a minél erősebb teljesítmény, a kemény futás a mérv-
adó, hanem az hogy egy nagyon nehéz célt érjen el a versenyző. Vé-
leményem szerint ez egy horribilis teljesítmény – mondta el lapunk-
nak Lőrincz Gábor, a HRSE elnöke.

Zipperer Viktor Orosháza irányába indult tovább Szentesről. A ki-
tűzött, nem mindennapi célt Medgyesegyházán teljesíti a sportem-
ber.

Indul a műfüves bajnokság Édesapja tiszteletére 
futja körbe az országot




