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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

Bolti tejet sosem isznak, a friss az igazi! 
– interjú Kurucz Imre és Váczi Richárd tehenészekkel
 8. oldal
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Darók József

A csaknem harminc éve, 
minden év tavaszán megren-
dezett Deák-Diák Show kivá-
ló bemutatkozási lehetősége 
és mércéje a Szentesi Deák Fe-
renc Általános Iskolában folyó 
művészeti oktatásnak. A lát-
ványos produkciókra lelkesen 
készülnek a gyerekek és a pe-
dagógusok, a sportcsarnokot 
megtöltő nézők pedig jól szó-
rakozhatnak. 

1989 óta már hagyománnyá 
vált a Deák-Diák Show, idén im-
már 28. alkalommal rendezhet-
ték meg a városunkban egyedül-
álló, nagyszabású iskolai műsort. 
Ezúttal annyi eltérés volt a ko-
rábbi eseményekkel szemben, 
hogy a megszokott május végi 
időpontról a szentesi sportcsar-
nokban kezdődő munkálatok 
miatt egy hónappal korábbra 
hozták a rendezvényt. A mosta-
ni fellépőknek talán még a szü-
leik sem jártak akkor az iskolába, 

amikor a hagyomány elkezdő-
dött. Évről-évre az iskolai élet 
csúcspontjának számít a – rö-
viden csak – DDS. Ezekre az al-
kalmakra minden osztály külön 
produkcióval készül, s vendégül 
látják külföldi partnerintézmé-
nyeiket is, amelynek tanulói, szo-
kásosan műsort is hoznak a ven-
dégségbe.

Az április 21-i délutánon az 
első műsorszámra az iskola ösz-
szes osztálya kivonult a közön-
ség elé egy látványos megnyitó-
ra, így egy dallamos nyitódallal 
indult a több mint két órás prog-
ram – a ritmusoktól már hetek-
kel korábban lázba jöttek a di-
ákok az iskolai gyakorlásokon. 
Varga Sándorné igazgató beszé-
dében úgy fogalmazott, a DDS 
jól szolgálja az intézményben 
lefektetett nevelési célok meg-
valósítását. Külön köszöntötte 
határon túli vendégeiket, az Új-
szentesi Általános Iskola taná-
ri gárdáját, a két iskola között 15 
éve fennálló partneri viszony al-
kalmából is.

A folytatásban minden mű-
faj felvonult, az iskola tanulói, el-

sősöktől a végzősökig szórakoz-
tatták a közönséget. Az 5. a, b és 
c osztályosok mazsorett-tánca 
után a legkisebbek, az elsősök 
a szó szerint legkisebbeket idéz-
ték meg, vagyis a hangyákat. Ezt 
követte a 2. c örömzenéje, majd 
a 7.-esek, az a és c osztály Fehér 
kezek című produkciója. A 2. a, 
3. a és 3. c osztályosok közösen 
a Tüzet viszek című műsorszám-
mal lepték meg a nézőket. „Fél-
úton” a 4. a osztály mutatta be 
ezzel a címmel előadását. A 4. 
ások a Forma-1-et idézték meg. 
Az újszentesiek műsorával foly-
tatódott a DDS, majd Erdélynél 
is nagyobb útra keltek a tanu-
lók: az Utazás a Föld körül cím-
mel a 6. a és c. osztály táncolt. 
Az ötödikes a és c osztály dis-
co-show-t varázsolt a csarnokba, 
majd táncvizsgák következtek az 
1. a, c, 2. c, 3. a, 4. a és 4. c osztá-
lyos kisdiákok számára. Tombo-
lahúzás keretében sokféle nyere-
ménytárgy talált gazdára, majd a 
fináléban szép keringőt lejtet-
tek a 8.-os valamint a 7. - es a és c 
osztály tanulói, Czakó-Szepesi Ju-
dit koreográfiájára.

Rozgonyi Ádám

Harmadik alkalommal ren-
deztek jótékonysági tekebált 
Szegváron. Több településről 
érkeztek a bálozók, akiket szí-
vélyes vendéglátás és remek 
hangulat fogadott.

Az est ünnepélyes köszöntő-
vel vette kezdetét. Elsőként Zsi-
bók Zoltán, a Szegvári Tekézők 
Sportegyesületének elnöke szólt 
a vendégekhez. Elmondta, a ta-
valyi bál bevételét a bábuállás 
teljes felújítására fordították, s 
az idei rendezvény bevételét is 
a tekepálya korszerűsítésére köl-
tik. Az egyesület múlt héten kap-
ta meg az értesítést arról, hogy 
600 ezer forintot nyert a Nemze-
ti Együttműködési Alaphoz be-
nyújtott pályázaton, amelyből 
400 ezer forint összértékben bá-
bukat vásárolnak, illetve a bábu-
köteleket is lecserélik.

– Kis egyesület vagyunk, a 
nagy csapatösszetartás eredmé-
nyeként tavaly felkerültünk az 
NB 1-ből a Szuperligába, amely-
ből sajnos úgy néz ki, hogy ki-

esünk. Nem szeretném, ha a 
gárda szétszaladna. Meg kell 
mutatni, hogy jövőre ugyan-
úgy megnyerjük a bajnokságot, 
és visszakerülünk a ligába. Óriá-
si élménnyel vágtunk neki szep-
temberben a bajnokságnak. 
Többszörös világbajnok játéko-
sokat fogadtunk – fogalmazott 
lapunknak Zsibók Zoltán. Lukács 
Istvánné alpolgármester asz-
szony, az est fővédnöke kiemel-
te, a sportolók bebizonyították, 
hogy mind a fizikai munka terén, 
mind a sportágban derekasan 
helyt állnak. Az önkormányzat 
ezért Szegvárért Emlékéremmel 
ismerte el tavaly a sportegyesü-
letet. Méltatta a szegvári amatőr 
tekebajnokságot, amelyen szá-
mos csapat, több várost kép-
viselve vesz részt. A bajnokság 
kulturált kikapcsolódást nyújt 
a családoknak, amelyek támo-
gatása nélkül nem lehetnének 

ilyen eredményesek a sporto-
lók. A bál szórakoztató műsorral 
folytatódott, melynek keretében 
először a szentesi Bolero Tánc- 
stúdió táncolt több ízben, majd 
Vigh Márk énekelt. Kihirdették a 
tekebajnokság eredményét is. 
Harmadik lett a szegvári Kontá-
rok csapata, második helyen a 

szentesi és szegvári játékosokat 
tömörítő Balucca, a tabella élén 
pedig a Szentesi VTE végzett. A 
tombolán értékes nyereménye-
ket sorsoltak ki. Vacsora után a 
Kikindai Betyárok húzták a talpa-
lávalót. A táncparkett sosem volt 
üres, a jókedvű mulatozás hajna-
lig tartott. Fotó: Kerekes Mátyás

Kisdiákok nagy show-ja

Hangulatos tekebál
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Majzik Attila

A májusi fábiánsebestyéni 
fogathajtó verseny nyitja meg 
a hazai versenynaptárat, ahol 
hat kategóriában tíz nemzet 
hatvan fogathajtója vesz majd 
részt. A szervezők már láza-
san készülnek, hogy ismét egy 
színvonalas nemzetközi ese-
ménynek adjon otthont a Ki-
nizsi Park.

Az idei év legrangosabb hazai 
fogathajtóversenyére készülnek 
Fábiánsebestyénben, a május 
4. és 7. közötti versenyen póni-, 
egyes-, kettes-, és négyesfogat-
hajtók is rajthoz állnak. A Kini-
zsi Park – ahol már Duna-Alpe-
si Kupát és világbajnokságot is 
rendeztek – 35. alkalommal ad 
otthont nemzetközi fogatver-
senynek.

A szervezők már készülnek, 
a hétfőn tartott sajtótájékozta-
tón elhangzott, a mostani meg-
mérettetés méltó előkészülete 
lesz a lipicai világbajnokságnak, 
illetve a göteborgi Európa-baj-
nokságnak, ennek szellemében 
készítették elő többek között a 
8 akadályból álló maratonhajtó 
pályát, amely kisebb újdonságo-
kat is tartalmaz majd.

Farkas Sándor, a térség or-

szággyűlési képviselője, a ver-
seny szervezőbizottságának ve-
zetője többek között arról is 
beszélt, hogy jól haladnak az 
előkészületek, elegendő tapasz-
talatot szereztek a korábbi ver-
senyek megrendezésével. – Fá-
biánsebestyén egy olyan név a 
nemzetközi fogathajtó világban, 
ami kötelez bennünket, szeret-
nénk ezzel a versennyel is hoz-
zájárulni a magyar fogathajtó 
sikerekhez – mondta el a szer-
vezőbizottság elnöke, aki hozzá-
tette, a két évvel ezelőtt a Kinizsi 
Parkban megvalósult világbaj-
nokság akadálypályáján, annak 
technikai eszközeit felhasznál-

va rendezik meg az idei nem-
zetközi versenyt. Farkas Sándor 
leszögezte, nemzetközi színvo-
nalú lesz a megmérettetés, és 
annak rendezése is.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, a négynapos eseményen 
színes kiegészítő programok 
várják a vendégeket. Különösen 
a gyerekek szórakoztatására for-
dítanak nagy hangsúlyt, ennek 
részeként például 14 éves korig 
ingyenes a belépés. – Ezzel sze-
retnénk egy igazi családi prog-
rammá tenni a versenyt, hogy a 
résztvevőknek ne csak sport-, de 
kulturális élményben is legyen 
részük – mondta Farkas Sándor, 

aki kiemelte és megköszönte a 
környező települések vezetői-
nek munkáját. Az összefogás ré-
szeként idén is bemutatkoznak a 
térség települései is.

Fábiánsebestyén polgármes-
tere, dr. Kós György elmondta, jó 
házigazdaként nagy szeretettel 
várják a hozzájuk érkező látoga-
tókat, és mindent megtesznek, 
hogy a vendégek a község jó hí-
rét vigyék magukkal.

A verseny szakmai hátteré-
re térve Lázár Zoltán nyolcszo-
ros világbajnok fogathajtó, a 
Magyar Lovassport Szövetség 
Fogathajtó Szakág képviselője 
elmondta, tíz ország hatvan ver-
senyzője hét kategóriában méri 
össze tudását ezen a versenyen. 
– A fábiánsebestyéni verseny a 
fogathajtó szakág idénynyitó 
megmérettetése, valamint a kö-
zelgő nemzetközi derbikre való 
felkészülés fontos állomása – 
mondta. A világbajnok elárulta, 
az év során indul kettes- és né-
gyes fogathajtásban is, de a má-
jusi fábiánsebestyéni versenyen 
csak a négyesben szerepel majd.

Fábiánban startol a fogathajtó idény

A Rendőrség és a Tűzoltóság Napja alkalmából a Belügyminiszté-
riumban megtartott ünnepségen dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
elismeréseket adott át a katasztrófavédelem több munkatársának, 
valamint olyanoknak, akik valamilyen tettükkel, életek és értékek 
mentésével tűntek ki az utóbbi időszakban. Tűzoltónap alkalmából 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon is ünnepeltek. 
A rendezvényeken több Csongrád megyei tűzoltó is elismeréseket 
vehetett át.

Köztük dr. Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő szolgála-
ti tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság napja alkalmából Szent 
Flórián Érdemjelet adományozott Kálmán Rajmund tű. alezredesnek 
(képünkön balról), a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság pa-
rancsnokának.

Elismerések a Tűzoltók 
napja alkalmából
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Rozgonyi Ádám

Kitárta kapuit múlt pén-
teken a szentesi Damjanich 
laktanya. A műszakiak nap-
ján a katonák a rend őreivel 
együtt ünnepelték a rendőr-
ség napját, immáron kilence-
dik alkalommal. A változatos 
programok mellett lánykérés 
tette felejthetetlenné a Ma-
gyar Honvédség 37. II Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezred csapat- 
ünnepét.

A program ünnepélyes ezred-
sorakozóval kezdődött, amelyet 
követően egyszerre több hely-
színen zajlottak a színes prog-
ramok. A szervezők többek 
között alaki- és önvédelmi be-
mutatóval, „Vörös Bika” műsza-
ki erőpróbával – amelyen végül 
a Szentesen szolgáló katonák-
ból álló Spartan csapata győze-
delmeskedett – bűnmegelőzési 
tanácsadással, kézműves sátor-
ral, airsoft- és paintball csaták-
kal, lovagoltatással, kerékpáros 
ügyességi versenyekkel és csa-
patmúzeum-látogatással vár-

ták az érdeklődőket, akik tűz-
szerész, rendőrségi, kung-fu és 
búvár bemutatót, valamint a Kis-
kunmajsai Huszár Bandérium 
felvonulását is megtekinthették. 
A rendezvényen hagyományőr-
ző egyesületek – szentesi és sze-
gedi – egyaránt jelen voltak, a 
kicsik szórakozását ugrálóvár is 
szolgálta. Mindemellett lehető-
ség volt véradásra is. A sztárven-
dég Tolvai Renáta énekesnő volt. 
– Mindenkinek csak ajánlani 
tudjuk ezt a jó helyet! – mondta 
jókedvűen az Orosházi Reformá-
tus Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola egyik pedagógusa. Negy-
venkét kisdiákkal látogatott ki a 
Békés megyei iskola a laktanyá-
ba. – Tetszenek a fegyverek, és 
az, hogy jó nagy a katonaság – 
újságolta egy szentesi diák, a 8 
éves Szabolcs.

– Ebben az évben össz-műsza-
ki napot ünnepelhettünk. A ko-
rábbi hagyományoktól eltérően 
nemcsak a szárazföldi haderő-
nem műszaki katonái voltak jelen, 
hanem a légierő parancsnokság 
kollégái is képviseltették magu-
kat. Elfogadták a meghívásunkat 
osztrák katonák is, akik tavaly no-
vember óta útépítési feladatokat 
hajtanak végre hazánkban. A mű-
szaki erőpróbán három csapattal 
vettek részt – mondta lapunknak 
Antal László ezredparancsnok. Az 
idei ünnep azonban nem csak a 
programok miatt marad emlé-

kezetes. Veress Péter, a helyi ez-
red szakaszvezetője a széles kö-
zönség előtt kérte meg párja, 
Németh Gabriella kezét. – Szeret-
tem volna valami olyan különle-
ges dologgal készülni, ami leg-
alább olyan különleges, mint te! 
– mondta könnyekig megható-
dott kedvese előtt térdelve. Az el-
határozás már tavaly ősszel meg-
született Péterben, aki januárban 
kezdte el szervezni a nem min-
dennapi lánykérést. – Többször is 
egyeztettem az ezredes úrral, aki 
a kezdetektől fogva támogatta 
az ötletet. Sokat beszéltünk róla, 
megterveztük. Tegnap is volt 
egy kis begyakorlás. Lépésről 
lépésre átbeszéltünk mindent 
azokkal, akiknek feladatuk volt 
a ceremónián – fogalmazott. – 
Remegett a gyomrom. Nem em-
lékszem sem a zenére, sem arra, 
hogy Peti mit mondott. Komoly-
nak gondoljuk a kapcsolatun-
kat, sokat beszélgettünk erről. 

Azt mondta a párom, hogy ké-
szüljek, mert kreatív ember, és 
ha egyszer sor kerül a lánykérés-
re, akkor ne fussak el – beszélt a 
felejthetetlen pillanatokról Gab-
riella. 

Lánykérés a műszakiak napján

Elismeréseket is átadtak:
A MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred az „Év tisztje” 

címet Kovács István századosnak, az „Év altisztje” címet Őze 
István főtörzsőrmesternek, az „Év legénységi állományú ka-
tonája” címet Csóti Péter szakaszvezetőnek, az „Év közalkal-
mazottja” címet Gazsi-Pálfia Anikó Beáta közalkalmazottnak 
adományozta. A „Honvédségért és Városért” elismerő okle-
velet dr. Szabó István őrnagy vehette át. A műszaki ezred pa-
rancsnoka kinevezte Seres József őrnagyot az ezred hídépítő 
zászlóaljának parancsnokává, s kinevezésével egyidejűleg 
előléptette alezredessé.

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

2014 májusában a Szentes Város Önkormányzata 
„Szentes Szecessziós Ház” névvel pályázatot 
nyújtott be az EGT Alap 2009-2014 PA 16 jelű 
„Kulturális és természeti örökség megőrzése 
és megújítása Városi épített örökség megőrzé-
se” című, HU07PA16 A1 2013 kódszámú pályázati 
felhívásra, amely műemlék megújítást, nagykö-
zönség számára elérhetővé tételt, kulturális és 
közösségi funkciók elhelyezését támogatta. 

A program több pilléren nyugszik
1. Az ország egyik legjelentősebb művészeti és építészi 

irányzata a szecesszió. Az épület felújított utcai homlok-
zatai, valamint kialakításra kerülő helységei, berendezése, 
bútorok és tárgyak használat közben közvetítik a stílus 
művészeti mondanivalóját a helyi közösségnek és a prog-
ramokon résztvevőknek. 

2. A közép-európai szecesszió jelentős építészei Komor Mar-
cell és Jakab Dezső. Az ő terveik alapján épült fel a szabad-
kai Zsinagóga és Városháza, a marosvásárhelyi Kultúrpalota 
és a Városháza, a nagyváradi Fekete Sas palota (szálloda, 
vendéglő, vigadó), a budapesti Palace Szálló. Munkásságuk 
egyik jelentős korai alkotása a szentesi Petőfi Szálló és 
Vigadó. Alkotásaik bemutatása eddig nem valósult meg, 
autentikus helyszíne lehet ez a szentesi épület. 

3. Országos hírű a Horváth Mihály Gimnázium 1978 óta mű-
ködő Drámatagozata. Az ország színészei közül többen 
kezdték színpadi pályájukat a szentesi drámaisok között. 
Közreműködésükkel a Szecessziós Házban felidézhető 
lesz a századforduló „boldog békeidők” hangulata. 

4. A városban komoly hagyománya van az irodalmi élet-
nek. Rendszeresen szerveznek tematikus irodalmi esté-
ket, versmondó találkozásokat író-olvasó esteket. 

5. Az épületrész lehetőséget biztosít a szecesszióhoz kö-
tődve helyi és környékbeli iparművészeknek, kézmű-
veseknek alkotásaik bemutatására, termékeik értéke-
sítésére, a műhely-munka megosztására. Elsősorban 
kerámia, szobrászat, bútor, grafika. 

6. A mozgás-terem flexibilis tér, mely alkalmas a Szentesen 
és környékén élő, valamint szentesi kötődésű alkotók-
nak, művészeknek, bemutatkozásának helyszínt biztosí-
tani, rendezvények időszaki kiállítások megrendezésére, 
teret adhat kisebb társastánc, néptánc, mozgásszínház 
rendezvényeinek. 

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

www.szentes.hu/szecesszioshaz

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

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

Szentes Szecessziós Ház
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Majzik Attila

Bővül a játékkínálat a Kisér-
ben, a Farkas Antal utcai ját-
szótéren megújulnak a játé-
kok, a régi, elhasználódott 
eszközöket újakra cserélik.

Lassan tizenötödik „szülinap-
jához” közelít a kiséri városrész 
játszótere, az óvoda előtti teret 
még 2004 szeptemberében ad-
ták át, akkor a közel 500 négy-
zetméter alapterületű park fel- 
szerelése mintegy tizennégymil-
lió forintba került. Az azóta el-
telt csaknem tizenhárom év és 
a (’hál Istennek) intenzív hasz-
nálat megviselte az eszközö-
ket, megérett a játékok cseréje. 
Ezt az önkormányzat egy nem-
rég végzett vizsgálata is megál-
lapította, a játszótér felújításnak 
pedig kb. 4,5-5 millió forintos 
költsége van. A 2017-es költség-
vetés 12 millió forintot tartalmaz 
játszótéri eszközök cseréjére, fel-
újítására, ennek felhasználásá-
ról a városfejlesztési bizottság 
döntött, a műszaki osztállyal és 
Baloghné Berezvai Csilla főker-
tésszel egyeztetve.

– Mindenképpen fontos, hogy 
új játszóeszközöket tudjunk biz-
tosítani ennek a városrésznek. 
Ez az egy játszótér van a Kisér-

ben, fontos, hogy ki tudtuk lob-
bizni ezt a lehetőséget. A fejlesz-
tés is szükséges lenne, szükség 
lenne szabadtéri sporteszközök 
elhelyezésére, hogy ne csak az 
óvodások és alsós általános is-
kolások használják a közösségi 
teret, hanem a fiatalokat és kö-
zépkorúakat is meg kell céloz-
ni – mondta el lapunknak Antal 
Balázs Tibor. – Szükség van a sza-
badtéri sporteszközökre, mert 
az emberek igénylik, nekünk pe-
dig ezt az igényt figyelembe kell 
vennünk. Olyan költségvetési 
forrásokat kell találnunk, amik 
biztosítják az ilyen sporteszkö-
zök beszerzését – tette hozzá a 
városfejlesztési bizottság elnö-
ke.

A Kisér sokszor kapja meg, 
hogy elöregedő városrész, több 
az idős, mint a fiatal. Ezzel az elő-
ítélettel megy szembe a játszó-
tér-modernizálás. – Én azt látom, 
hogy egyre több fiatal költözik a 
kiséri városrészbe, bízom benne, 
hogy fiatalossá, lendületessé vá-
lik ez a terület. A demográfia azt 
mutatja, hogy Szentes egésze is 
elöregedő, de élhetővé kell ten-

ni a városrészeket, az egész vá-
rost – vallja Antal Balázs Tibor, 
aki maga is évekig lakott a Ki-
sérben. A városfejlesztési bizott-
ság elnöke a közösséget emel-
te ki, mint legfontosabb dolgot. 
– Családias légkör uralkodik itt, 
nem zárkóznak be az emberek, 
kinyújtják a kezüket egymás 
felé, ha baj van. Sok munkánk 
van abban, hogy a városrész lét-

fontosságú helyei megmaradja-
nak, fejlődjenek, ilyen például a 
gyógyszertár is, amit el akartak 
vinni a Kisérből, vagy a 2. számú 
Idősek klubja, ami az idősek el-
látását biztosítja, már van ban-
kautomata is, bővülni fog a köz-
világítás a Bereksori út mellett 
és most a játszórét is megújult – 
mutatta be a városrész fejlődé-
sét Antal Balázs Tibor.

Sebők Tamás

Az áprilisi gyűléseket kö-
vetően hivatalossá vált, hogy 
rendkívül jó évet tudhat maga 
mögött a Délalföldi Kerté-
szek Szövetkezete. A gazdasá-
gi szempontból igen kedvező 
2016-os esztendőt követően 
újabb fejlesztéseket eszkö-
zöl a cégcsoport, és a megnö-
vekedett igények kielégítésé-
re is nagy hangsúlyt fektetnek 
2017-ben.    

Az április 12-i küldöttgyűlés, 
majd az április 21-i közgyűlés 
abszolválásával a Délalföldi Ker-
tészek Szövetkezete lezárta a 
2016-os évet, ezzel egyidejűleg 
elkészítette a 2017-es terveze-
tet. A szövetkezet elnöke, Ledó 
Ferenc rámutatott, rendkívül jó 
esztendőt zártak. – Cégcsoport 
szinten közel 1,5 milliárddal 
nőtt a zöldség és gyümölcsfor-
galmunk, így ez elérte a 8,2 mil-
liárd forintot. Itt rendkívül fon-
tos megemlíteni, hogy ennek 
közel 90 százaléka a tagoktól 
beszállított áru arányát teszi ki. 
Ledó Ferenc elmondta, mindez 
annak köszönhető, hogy a ter-
melők 2016-ban jelentős tech-
nológiai fejlesztéseket hajtottak 
végre, ezáltal egységnyi terüle-
ten nőttek a hozamok.

Továbbra is legfontosabb nö-
vény a paprika, a friss piaci ár-
bevétel közel 70 százalékát te-
szi ki, melyet megközelítőleg 
20 százalékban a paradicsom 
követ, de az elnök hozzátette, 
egyre jelentősebb szerepe van 
az ipari növényeknek: zöldbor-

só, ipari paradicsom is, melyek 
2016-ban közel 900 millió forint 
árbevételt produkáltak. Mind-
ezekhez hozzájárult az is, hogy 
a káposzta és a paradicsom ki-
vételével az árak is magasabbak 
voltak 2016-ban. Tovább tudta 
növelni a cégcsoport a csoma-
golt termékek arányát, így meg-
célozva egy biztosabb piacot. A 
szentesi paprika védjegye is be-
érni látszik, elsősorban belföl-
dön, de az elnök hozzátette, je-
lentősen nő az export is TV – és 
kápia paprikából. 

A közgyűlésen tárgyalták az 
idei év terveit is. Minden tag-
gal megkötötték a szerződése-
ket. Egy új termelő 3 hektár in-
tenzív paradicsom üvegházzal 
csatlakozott a cégcsoporthoz, 
ez jelentős áralapbővülést je-
lent, de a TV paprika és a kápia 
paprika esetében is növekedést 
várnak, akárcsak az ipari paradi-
csomnál, ahol majdnem meg-
duplázódott a termőterület a 
kecskeméti Univer gyár felvá-
sárlói igényeinek kielégítése ér-
dekében. 

A technológiai fejlesztések-
re rátérve Ledó Ferenc megosz-
totta lapunkkal, hogy jelenleg 
a DélKerTÉSZ négy éve épített 
csomagoló üzemének bővíté-
se zajlik, mely előreláthatólag 
május végére készül el. – Fon-
tos, hogy mire a hidegfóliás 
paprikák betakarítása megkez-
dődik, addigra elkészüljünk a 
fejlesztéssel – mondta el az el-
nök, majd hozzátette, minde-
zek mellett 50-60 millió forint 
értékben vásárolnak csomago-
lógépeket is, annak érdekében, 
hogy biztonságosabban tudják 
kiszolgálni a vevőket. 

Az előszerződések mind kül-
föld, mind belföld viszonylatá-
ban kiválónak mondhatók. Az 
export esetében a kápia pap-
rikára olyan hatalmas mértékű 
igény lépett fel, hogy nagy va-
lószínűséggel nem tudják száz 
százalékban kielégíteni ezeket, 
de a többi növény tekintetében 
teljesíthetők az elvárások, így 
Ledó Ferenc bízik abban, hogy 
egy kiegyensúlyozott év elé néz 
a cégcsoport. (X)

Megújul a kiséri játszótér

Sikeres évet tudhat maga mögött a 
Délalföldi Kertészek Szövetkezete
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Szakmák Éjszakája
Rozgonyi Ádám, Sebők Tamás

A Hódmezővásárhelyi Szak-
képzési Centrum Pollák An-
tal Szakképző Iskolája, Boros 
Sámuel Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája, és a Zsol-
dos Ferenc Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája is csat-
lakozott a Szakmák Éjszakája 
elnevezésű országos rendez-
vénysorozathoz. Április 21-én, 
pénteken este minden intéz-
mény a profiljához illeszkedő 
rendezvényekkel várta az ér-
deklődőket.

A Boros-iskola 12 programmal 
várta az érdeklődőket. – Figyel-
tünk arra, hogy ne csak a szak-
mai képzéseinket mutassuk be, 
hanem a közismeret és a sport is 
jelen legyen. Fel szeretnénk hív-
ni a figyelmet, hogy szakgimná-
ziumunkban nem csak szakmai 
képzés folyik. A természettudo-
mányi tantárgyak is nagy sze-
repet kapnak az oktatásban. 
Két csapatunk is bejutott a Cu-
rie Környezetvédelmi Emlék-
verseny országos döntőjébe – 
mondta el lapunknak Somosné 
Puskás Krisztina igazgatónő.

Az egyik tanteremben egész-
séges gumicukor – frissen fa-
csart gyümölcsléből és zselatin-
ból –, illetve receptfüzet készült. 
Emellé még répatortát is kóstol-
hattak az ínyencek. Tovább ka-
landozva a pénzzel kapcsola-
tos ismereteiket bővíthették, s 
az édesség elkészítésének tech-
nikai folyamatait követhették 
nyomon, mozgóképen. A fris-
sen megszerzett tudást számí-
tógépes teszten ellenőrizhették. 
Az ügyes válaszadók a megszer-
zett pontok függvényében kap-
tak édességet. A pénzes játékon 
résztvevők értékes valutában, 
euró-alakú csokoládéban kap-
tak fizetséget. A leendő logiszti-
kusok digitális vaktérképen he-
lyezhették el az ország városait, 
a „titkárnők gyöngyei” a gépírás 

világába is bepillantást nyerhet-
tek, de a titkos- és gyorsírást is 
kipróbálhatták a vállalkozó szel-
leműek. Az egészség és a beteg-
ség sorversenyeken, humoros 
játékok közben kerültek szó-
ba, a stratégiai érzék fejleszté-
sére remek alkalmat teremtett 
a LAN-party. Egy programot kül-
ső helyszínen tartottak, a kíván-
csiak a MÁV-nál ismerkedhet-

tek meg a logisztikai elemekkel. 
Emellett idegen nyelvi társasjá-
tékok, fizikai kísérlet, sportese-
mények – például floorball, darts 
– is színesítették az estét.

A Zsoldos-iskolában idén is 
kiemelt szerepet kapott a kato-
nai-rendészeti tagozat, az isko-
la legnépszerűbb képzésének 
bemutatása. A katasztrófavé-
delem munkatársa a szabadté-
ri tüzek veszélyéről is beszélt, 
a rendőrök pedig kérésre bilin-
cset – avagy műanyag kötegelőt 
– kattintottak arra, aki kérte. A 
társszervek járműveivel, speci-
ális eszközeivel kerülhettek kö-
zelebbi kapcsolatba a látoga-
tók. A műszaki ezred önvédelmi 
technikákról tartott bemutatót, 
amellett, hogy a különböző hír-
adó- és informatikai eszközök, 

valamint fegyverek és búvár-
felszerelések is megtekinthe-
tők voltak. Az iskolában határva-
dász-toborzás is zajlott. A szak- 
oktatók irányításával bepillan-
tást nyerhettek az érdeklődők 
a szobafestő, központifűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelő, vil-
lanyszerelő, hegesztő, női szabó, 
kőműves, szerkezetlakatos és lo-
gisztikus szakma szépségeibe. 
Egyebek mellett megismerked-
hettek a gyöngyház festékkel, 
kipróbálhatták a ponthegesz-
tést, telefontokot, tűpárnát ké-
szíthettek, de nem maradhatott 
el az autó- és motor szimulá-
tor nyújtotta virtuális száguldás 
sem. Idén is megszépülhettek a 
látogatók a fodrász és szépészeti 
ágazat tanulóinak segítségével, 
sőt a szakma mesterének, Dan-
csó Erikának és szalonjának be-
mutatóját is megtekinthették, és 
magas szintű munkáját is élvez-
hették. – Ki kell próbálni, hogy 
mit adunk el a fogyasztónak – 
mondta Pintér Etelka igazgató-
nő, miközben épp a paraffinos 
kézápolás jótékony hatását tesz-
telte. – Tíz szakmát oktatunk, és 
most 14 program volt, mert egy 
szakma többel is készült. Na-
gyon örülök annak, hogy eny-

nyi látogatónk van. Próbáljuk el-
oszlatni azt a tévhitet, hogy nem 
a leggyengébb tanulóknak kell 
jönni szakmát tanulni – hangsú-
lyozta lapunknak.

A Hódmezővásárhelyi Szak-
képző Centrum Pollák Antal 
Szakképző Iskolájában főleg 
elektronikai, informatikai, és fi-
zikai bemutatókkal készültek az 
oktatók az intézmény diákjaival 
közösen. 

Bár a tavalyi szabadtéri bu-
li-hangulat idén az intézmény 
falai közé szorult, a Mop-Mop 
szakmaband koncertje nem ma-
radhatott el.  Az iskola számta-
lan szakmai jellegű programmal, 
előadással, érdekességgel várta 
az érdeklődőket. Népszerű volt 
a bárotságpróba, vagy a „nézd 
felülről a világot” névre hallga-
tó állomás, ahol a Pollák udva-
rán parkoló emelőkosaras daru-
ból, 25-30 méteres magasságból 
szemlélhették a világot, akiknek 
nincs tériszonya.

Kovács Attila intézményveze-
tőtől megtudtuk, a tavalyi első 
alkalom sikerei után idén ismét 
olyan népszerű programokkal 
kínálták meg a közönséget, mint 
a dögcédula készítés, a lam-
pionkészítés, vagy a webceleb-
ség, ami az önálló weboldalké-
szítésre vezeti rá a vendégeket. 
– Egyik legfontosabb előadá-
sunk a Mélyvíz, csak úszóknak! 
címet kapta, mely a biztonsá-
gos internethasználatra hívja fel 
a figyelmet. Szintén újkeletű, és 
roppant érdekes dolog a háló-
zati dugulás-elhárítás program, 
melyben az elektronikai szakma 
mindennapjait hozzák közelebb 
az érdeklődőkhöz. Az online be-
tegkarton című előadást isko-
lánk tanulói tartják, maguk írtak 
egy programot, mellyel az or-
szágos versenyen is kiváló ered-
ményt értek el. Ez a program egy 
betegfelvételi rendszert valósít 
meg, egy online orvosnak is ne-
vezhetnénk. Azt gondolom, ez a 
jövő zenéje – zárta gondolatait.
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A policisztás ovárium szind-
róma (PCOS) összetett hormo-
nális zavar. Sokféle oka lehet, 
egyeseknél genetikailag kó-
dolt hajlamról lehet szó, me-
lyet súlyosbít a helytelen táp-
lálkozás, a mozgásszegény 
életmód. Gyakorisága nagy-
jából akkora hazánkban, mint 
a cukorbetegségé. A sok nő 
életét megkeserítő betegség-
ről, annak tüneteiről, kezelé-
si lehetőségeiről kérdeztük ál-
landó rovatunk mai részében 
szakértőnket, dr. Gyovai Gab-
riella szülész-nőgyógyászt. 

– Mit jelent a PCO pontosan, és 
betegségnek tekinthető-e?

– A policisztás ovárium az 
ultrahangos leletre utal, a PCO 
szindróma szélesebb, hormo-
nális és anyagcserezavarok ösz-
szességét jelenti, amelyek ilyen-
kor előfordulnak. A nőnél egyre 
inkább késik a menstruáció, ha 
megjön, akkor nagy mennyi-
ségű. Hasi hízásra és szőrösödés-
re hajlamos, testmozgás ellenére 
nem tud a várt mértékben fogy-
ni. A cukor- és zsírháztartás fel-
borul. Az ultrahangon onnan is-
merhető fel, hogy kis cisztákat 
látunk a petefészekben, amelyek 
arra utalnak, hogy nem megfe-
lelően működik a petefészek. 
Hogy a dolog még bonyolul-
tabb legyen, nem csak a policisz-
tás petefészek mutat ilyen ké-
pet, hanem másfajta problémák 
is. Gyakran látom például, hogy 
egy nőnek nagyon alacsony a 
D-vitamin szintje, akkor is sok-
szor ez látszik a petefészken. 
Esetleg a prolaktin, az agyalapi 
mirigy egyik hormonjának emel-
kedett szintje okozza, ilyenkor 
sincs peteérés. 

– Azt gondolnám, hogy legha-
marabb akkor veszi észre magán 
a tüneteket egy nő, vagy legalább-
is tulajdonít neki nagyobb jelentő-

séget, amikor gyermeket szeretne. 
Tehát a húszas, harmincas évei-
ben. Már a menstruáció elejétől 
jelentkezhetnek a tünetek?

– Egyes lányoknál a menst-
ruáció megjelenése után akár 
egy-két évvel nagyon erős hí-
zás-hajlam alakul ki. Főleg hasi 
hízásról van szó, pattanásosság-
gal és a hajhullással. Az is prob-
léma ezeknél a lányoknál, hogy 
elkezd kimaradozni a menstruá-
ciójuk. Ha megjön, akkor viszont 
borzasztó mennyiségű. Sokszor 
emiatt kerülnek nőgyógyász-
hoz. Az utóbbi időben egyre in-
kább felismerjük, hogy ezek-
nél a lányoknál kezelésre van 
szükség. Nem olyan hamar ve-
tődik fel egy pattanásos, túlsú-
lyos tini lány esetében a kivizs-
gálás szükségessége, mint egy 
évek óta gyermekre vágyó nő-
nél. De azt gondolom, hogy egy-
re jobban haladunk a serdülő-
kori PCO megismerésében és 
kezelésében, hiszen ezek a kis-
lányok kezelésre szorulnak. A cu-
kor anyagcsere a II. típusú cukor-
betegség jellemzőit mutatja. A 
PCO kezelését akkor is fontos el-
kezdeni, ha a vércukor terhelés 
még nem kóros.

– Hogyan kell kezelni a PCOS-t? 
Hormonkészítményekkel, esetleg 
fogamzásgátlóval?

– Valójában a rendszertelenül 
jelentkező menstruáció miatt 
mindenképpen szükséges vala-
milyen hormonális kezelés. Na-
gyon sokszor fogamzásgátlót 
írunk fel mi magunk, nőgyógyá-
szok is. A gond az, hogy a poli-
cisztás petefészek önmagában 
is hajlamosít a trombózisra. Min-
denesetre általában felírjuk a fo-
gamzásgátlót, ha van partner-
kapcsolat és figyelmeztetjük a 
lányt, hogy nagyon sok folyadé-
kot kell fogyasztania és mozog-
nia. A dohányzásról nagyon fon-

tos beszélni, mivel ezt sok lány 
megkísérli, gondolván, hogy így 
majd fogy. Lehetséges más ke-
zelés is: a ciklus második felében 
mindig leválasztani a méhnyál-
kahártyát egy gyógyszerrel. Így 
is rendszeres és normális meny-
nyiségű lesz a vérzés. Sajnos 
mindez csak a tünetet szünteti 
meg, az anyagcserét nem javítja. 
Ami még nagyon sokszor látha-
tó ezeken a tinédzser lányokon, 
hogy depresszió, ingerlékeny-
ség lép föl. Ez nemcsak azért for-
dul elő, mert nem szépek és nem 
tudnak lefogyni, hanem a hor-
monális zavar velejárója. Gya-
kori panasz, hogy hirtelen evési 
kényszerek törnek rájuk, ez is ne-
hezíti a fogyást.

– Ha valaki nem szeretne gyer-
meket, kell-e kezelni a policisztás 
petefészket?

– Tudnunk kell azt, hogy 
maga a policisztás petefészek 
szindróma és az ehhez tarto-
zó inzulin-rezisztencia – a cu-
kor-anyagcserének az alapvető 
problémája – hosszú távon na-
gyon rosszat tesz az ereknek. A 
trombózis-készséget már emlí-
tettem, de a magasabb vércu-
kor-szint árt a szemnek és a ve-
séknek. Mostanában hozzáteszik 
azt is, hogy az Alzheimer-kórt is 
bizonyos szempontból III. típusú 
diabétesznek nevezhetjük, mivel 
az agynak a működését is lénye-
gesen rontja. Itt nem csak arról 
van szó, hogy a termékenységet 
kell javítanunk, hanem a hosszú 
távú szövődményeket is meg 

kell akadályoznunk. Sok nő a vál-
tozókor környékén jelentkezik az 
egyre súlyosbodó vérzészavarok 
miatt. Vizsgálatok szerint az in-
zulin rezisztencia mellett a hő-
hullámok is erőteljesebbek.

– Mit tehetünk a betegségek ki-
alakulása ellen? Milyen módon 
tudjuk ezt megakadályozni?

– Teljesen, végérvényesen 
meggyógyítani nem lehet, de 
tünetmentessé tudjuk tenni és 
az anyagcsere is normalizálható. 
Az étkezést mindenképpen meg 
kell reformálni, nem lehet ki-
hagyni a diétát. Ez pedig ahhoz 
hasonlít, amit a II. típusú cukor-
betegségnél szoktunk ajánlani, 
ehhez nagyon jó diétás könyve-
ket lehet kapni. Figyelni kell arra, 
hogy a vércukor szint egyenle-
tes legyen. Fontos a torna. Ha 
más nem megy, legalább a gyors 
gyaloglást iktassuk be az éle-
tünkbe, nagyon jó az elliptikus 
tréner is. Érdemes esetleg sze-
mélyi edzőt felkeresni. Az biztos, 
hogy így meg tud mozdulni a 
súly. Felnőtteknél szoktunk felír-
ni olyan gyógyszereket, amelyek 
az inzulin hatását javítják a sejte-
ken, így nem lesz folyamatosan 
magas a cukor koncentrációja az 
erekben. Mostanában már lehet 
kapni az inozitol tartalmú táplá-
lék-kiegészítőket, amelyek szin-
tén bizonyítottan jót tesznek a 
nőgyógyászati tünetnek és ma-
gának az anyagcsere-problémá-
nak is. 

Nőkről, nemcsak nőknek

A PCO kezelése a tizenéveseknél és
a változó korúaknál is fontos

Dr. Gyovai Gabriella szülész-nőgyógyász szakorvos
Magánrendelés: kedden és csütörtökön 16-18 óráig.
Szentes, Ady Endre u. 18. • gyovaigabi@gmail.com

www.gyovaigabriella.com
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Halupa Eszter

Az Árpád Agrár Zrt. szarvas-
marha tenyésztése a Szegi ta-
nyai telepen történik, ahol mi 
is meglátogattuk a Szentesi 
Hőseinket munka közben. Két 
olyan fiatalembert ismertünk 
meg, Váczi Richárd és Kurucz 
Imre személyében, akik a te-
henészetben találták meg azt 
a hivatást, mely napi szintű, ál-
landó feladatot és biztos meg-
élhetést jelent. A húszas éve-
ik elején járnak, de már most 
nagyon bölcsek, azt mondják, 
hogy mindenképp olyan szak-
mát válasszon az ember, amit 
szeret. Ők is így tették. Egy 
elég esős napra esett a talál-
kozónk, Vidovics Ferenc sokkal 
előrelátóbb volt nálam, gumi-
csizmával is készült a fotózás-
ra. A silókukorica jellegzetes 
szaga az istállótrágyával ke-
veredve végig kísért séta köz-
ben. 

Imre házi gazdaságban is segít 
otthon, emellett fogathajtó is. C 
kategóriában versenyez, tavaly 
megyei harmadik lett. Bevallása 
szerint beleszületett ebbe a vi-
lágba. Először nyári munkában 
dolgozott ebben a tehenészet-
ben, most pedig már 22 évesen 
csoportvezető.

– Két nap soha nem egyforma. 
Egy ikerellés, vagy ha felakadnak 
valahová a jószágok, minden 
nap tartogat meglepetéseket. 
Én ott vagyok a borjúnevelés-
től, születéstől az eladásig. Fia-
talon belecsöppentünk ebbe az 
életbe. Ha nem szeretnénk, nem 
csinálnák. Ezt szeretni kell. Itt a 
telepen belül, köszönhető Mari-
kának (Kellerné Mencser Mária), 
Ricsinek is van csülökápolói vég-
zettsége, és inszeminátor kép-
zés lesz a következő lehetőség 
számunkra. Bízom abban, hogy 
sikeresen vesszük ezt a lépcső-
fokot is, próbálunk helytállni – 
mondta a reménnyel teli Kurucz 
Imre, majd hozzátette: – Nekem 
fiatalon kicsit nehezebb volt be-
illeszkedni csoportvezetőként, 
de sokat segítettek a munkatár-
sak. Tiszteljük egymást. Itt nincs 
ünnepnap, nincs karácsony, az 
óra minden hajnalban 4-kor csö-
rög, nincs pardon. Ez egy felős-
ségteljes foglalkozás. Van két 
olyan tehenem, akik a kedven-
ceim, ha rájuk nézek, megvan 
a szemkontaktus. Még annak 
is van kedvence, aki nem valla-
ná be. Bízom benne, hogy lesz-
nek olyan időszakok, amikor a 
fiatalok kedvet kapjanak a szar-
vasmarhatartáshoz. Leginkább 

egyéniségtől függ. Ha nincs 
belső indíttatás, akkor nem fog 
menni.

A beszélgetés közben bólogat 
Kellerné Mencser Mária is, aki 
nagyon büszke a fiúkra. - Ezen 
a telephelyen minden segítsé-
get megkap az, aki itt szeretne 
dolgozni. Egymás munkáját se-
gítve működik, a lemorzsolódás 
nem jellemző. Többen évtize-
dek óta itt dolgoznak, és várjuk 
a fiatalokat. Ez az ágazat egyfajta 
szabadságot is biztosít. Aki sze-
ret a természet közelében lenni 
és van benne egy gondoskodó 
szellem, akkor neki való. Változa-
tos, használni kell az eszét, min-
dent gyorsan kell megoldani. Itt 
reggel 5-kor munkakezdés van, 
a tehenet meg kell fejni, meg kell 
etetni. A kötelességtudat alap-
vető a felelősségérzettel együtt 
– tette hozzá a telepvezető. 

Ricsinek a fejés és felhajtás a 
fő beosztása. - A dédszüleim fog-
lalkoztak állattartással. Szép az 
állattal bánni, a születésüktől vé-
gig kísérjük őket. Olyan állatok, 
mint a kutya vagy a macska, csak 
kicsit nagyobbak – mesélte ne-
vetve. – A tehenek szelíd jószá-
gok, megszokják a hangunkat is, 
napi kétszer beállnak fejőállásra, 
a frontokat megérzik, úgy, mint 
az emberek. Kétnapos munka-

rendem van. Kétéve dolgozom 
itt, nekem ez a biztos megélhe-
tés. A hobbim a kertészet. Ez egy 
hivatás, mentálisan és fizikailag 
is megterhelő. Egy szarvasmar-
ha, ha megijed, tud bajt csinálni, 
észnél kell lenni. – A gyógyásza-
ti és funkcionális körmözést Imi-
vel végezzük a telepen. Nem is 
olyan régen volt egy talpfekélyes 
tehenünk. Tettünk rá egy blok-
kot, és rá pár napra már tudott 
járni. Látom azt, hogy van ered-
ménye a képzésünknek. Ez örö-
met okoz – mesélte mosolyog-
va Ricsi. – Egy kakukktojásnak 
érzem magam az ismerőseim 
körében. Főleg az elején voltak 
döbbent és olykor lenéző tekin-
tetek, amikor elmondtam, hogy 
hol dolgozom, de mára hozzá-
szoktak, hogy korábban hazajö-
vök a szórakozóhelyről, ha más-
nap munka van. Hat éve vagyok 
benne az állattenyésztésben, na-
gyon figyelni kell. A magyar me-
zőgazdaság annyi mindent túl-
élt. Hiszem azt, hogy tud biztos 
megélhetést nyújtani a csalá-
doknak, és jelenthet életpályát 
fiataloknak. Szentesi révén úgy 
gondolom, hogy a paraszti vér 
bennünk van. Fiataloknak is tu-
dom ajánlani. Igen, kétkezi mun-
ka, koszos lesz az ember, de én 
ma sem választanék más pályát.

Az állattenyésztésben is van jövőkép

GYEPSZÉNA eladó. Érdeklődni: 
Szentes Rákóczi F. u. 54/A. (délutáni 
órákban).

BELVÁROSBAN telek eladó. Tele-
fon: 30/304-1689

KOLOZSVÁR utcai ház eladó. Tele-
fon: 30/304-1689

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

NÉGY lábas gáztűzhely gázpalackkal 
eladó. Irányár 11000 Ft. Tel.: 70/706-
9603

PEDIKŰRÖZÉS, teljes körű lábápo-
lás hölgyeknek és uraknak. Problémás 
lábak kezelése. Telefon: 30/2631-625

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

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

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

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

GYŰJTŐKNEK, kiállítás céljára 
mezőgazdasági eszközök eladók (szecs-
kavágó, egyfejes eke, ekekapa stb.) Tele-
fon: 30/2604729

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

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

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

GYERMEKKERÉKPÁR eladó, leg-
kisebb 12”-es méretű újszerű állapot-
ban. Telefon: 30/299-0214 

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

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

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

Lassan megváltoztathatnám 
a rovat címét Babák a fedélze-
ten-re, mert ugyebár rendsze-
resen írok más babákról is. Alig 
ért véget a Húsvéti Nyuszi-buli, 
máris hivatalosak voltunk Zsófi 
2 éves szülinapjára. Gergő az ün-
nepi hosszúhétvége napközbeni 
nem-alvásai után természetesen 
aznap délután szeretett volna 
mindent bepótolni. (Mostaná-
ban nem eszünk, nem alszunk, 
de erről majd később.) Szóval 
az én pici fiam délután fél kettő-
kor hajtotta álomra fejét, miköz-
ben három órára szólt a meghí-
vónk. Mit tegyen ilyenkor a galád 
anya, nem hagyja sokáig pihen-
ni gyermekét. Hozzáteszem, na-
gyon ritkán szoktam ébreszteni 
Gergőt, szigorúan csak akkor, ha 
orvoshoz, gyógytornára vagy hi-
vatalos helyre kell mennünk. Te-
hát ébresztés, pelenkázás, öltöz-
tetés, üvöltés. Amikor bent ült a 
babakocsiban, már megenyhült 
a gyerek. Sejtette, hogy tartunk 
valahová, ami nem lehet olyan 
rossz. Kis késéssel érkeztünk, de 
nem mi voltunk az utolsók. Mi-
vel a tavasz váratlanul télbe csa-
pott át, a szabadtéri bulit is felvál-
totta a lakás-parti. Lufik, szülinapi 
felirat, finom falatok várták az ün-
neplő sereget. Elég magas volt az 
egy négyzetméterre jutó babák 
száma. 

A gyerkőcök lassan már is-
merősként köszöntik egymást. 
Jó látni, hogy egyre inkább ki-
nyílnak, feloldódnak. A ráé-
rős-játszós délután hamarosan 
féktelen buliba csapott át a ze-
nehallgatástól kezdve, a táncon 
és buborékfújáson keresztül az 
ágyon ugrálásig. Gergő feltűnő-
en visszafogott volt, nagyon ra-
gaszkodott hozzám, fogta a ke-
zem, sokszor külön utakon járt. 
Ha a többiek a nagyszobában 
dorbézoltak, a fiam elvonult 
Zsófi szobájába és a táblára raj-
zolt zsírkrétával. Azt mondják, 

megfordult a világ, mostanában 
a lányok udvarolnak a fiúknak. 
Mira anyukája, Bea is elújságol-
ta, hogy a pici lány megölel-
gette és megpuszilta a fiamat, 
és Gergő csodák csodája hagy-
ta magát. Amikor mindenki be-
futott, Zsófi elfújta a két gyer-
tyát a szülinapi tortáján, amit 
édesanyja, Bea sütött. Minden-
ki megkóstolta az emeletes, szi-
várvány-színű, málnakrémmel 
töltött torta-csodát, és egy-két 
mami még repetázott is. Mon-
danom se kell, én voltam az 
egyik, és bepótoltam a Húsvét-

kor elveszített szénhidrát és ka-
lória mennyiségemet. 

Anyuka-beszélgetésekre is ju-
tott idő. Ildi felvetette, hogy ta-
pasztaltunk-e visszafejlődést a 
beszédben? Gergőnél nem csak 
a beszédben, de mindenben 
mintha visszaléptünk volna. Pe-
dig semmi trauma nem érte. 
Nem költöztünk, nem jön a kis-
testvér, és nem is válunk. (Tud-
tommal!) Újra eszik éjszaka, ha 
nem vagyunk elég szemfülesek, 
és megtalálja, akkor cumival a 
szájában rohangál otthon. Nem 
beszél, csak mutogat, bár így is 
tökéletesen megérteti magát, és 
nem hajlandó bilizni. Hétvégén, 
amikor hazalátogatunk a nagy-
szülőkhöz, kinyílik a világ, pon-
tosabban az udvar, és ha tehet-
né, éjjel-nappal kint lenne. Mivel 
annyi minden történik, nem ér 
rá se enni, se aludni. Volt olyan 
nap, hogy két csöröge-fánkkal 
húzta ki vacsoráig. Már az etető-
székben sem hajlandó ücsörög-
ni, mert sokkal fontosabb dolga 
is akad: rohangálni kell a szabad-
ban, hintázni vagy homokozni. 
Újabb elvemet voltam kényte-
len feladni, miszerint csak ülve 
eszünk. Lehet, hogy ismét el kel-
lene olvasnom azt a francia gye-
reknevelési könyvet, hogy il-
ledelmes, csendes, szófogadó 
gyerekem legyen. Nem! Azt hi-
szem, mégse legyen ilyen Gergő! 

Baba a fedélzeten

Szülinapi parti

– A bűnözés nem maga a ha-
talom, csupán a létező hatalmak 
egyike – írja Roberto Saviano Go-
morra című regényében, mely 
egy nagyon részletes és piszko-
sul őszinte, mégis érzelemmel át-
itatott képet fest a nápolyi maffia, 
a Camorra rendszerének – mert 
így hívják önmagukat – minden-
napjairól.

Biztos mindenki ismeri Francis 
Ford Coppola Keresztapájának 
kultikus „lófejes” jelenetét. A sokk 
mértékének ezerszeresét hordoz-
za magában ez a regény, amit a 

2006-ban publikált az akkor 27 
éves olasz újságíró, Saviano. Oly-
annyira in medias res kezdi a re-
gényt, annyira a dolgok velejé-
től indít, amire csak egy újságíró 
képes. Ezzel azonnal megfogja 
az olvasót. Informáló mű, még-
sem mondhatjuk dokumentum-
regénynek. A szereplők, a helyszí-
nek és az akciók oly’ részletesen 
vannak bemutatva, hogy tényleg 
szinte Nápoly ódon utcáin érzi 
magát az olvasó.  Részletes képet 
kapunk arról, hogyan, hol és mi-
ért vesztegetnek, zsarolnak és öl-
nek meg embereket, és hol üti fel 
a fejét a korrupció. Ott ahol nem 
is gondolnánk. A szerző ponto-
san dokumentált elbeszélése 
alapján, megrázó, fájdalmas em-
beri sorsok tárulnak elénk.

Nos, miből is derül ki, hogy ez 
a bestseller regény nem csupán 
a képzelet szüleménye? Saviano 
számtalan fenyegető üzenetet 
kapott a könyv megjelenésétől 
kezdődően. Persona non grata 
lett a városban. Négy éven át a 
legszigorúbb védőőrizetet élvez-
hette, de még így sem tudott to-
vább Dél-Olaszországban élni.

Könyvajánló: Gomorra Kedves Nagymamák!
Meghirdetjük a Nagymamák tavaszát!
Idén tavasszal is virágültetésre 

hívunk, várunk
minden szentesi Nagymamát!

A hagyományoknak megfelelően ebben az évben tíz helyen 
5.000 virágpalántát osztunk szét. Kérjük, a virágokat

ültessék el házuk elé vagy erkélyükre. Az unokákkal együtt 
ápolják, neveljék, locsolják mindnyájunk örömére.

• dr. Chomiak Waldemar a Koszta József Általános Iskolában 
  2017. 04. 29-én, szombaton, 8-kor; 
• Kovács János a Damjanich utcai Óvodába 2017. 05. 01-jén, hétfőn, 8-kor; 
• Sipos Antal a Szentes, Szeszfőzde dűlő 27. szám alatt 2017. 04. 29-én, 
  szombaton, 8-kor;  
• dr. Rébeli-Szabó Tamás a Deák Ferenc Általános Iskolában 
  2017. 04. 29-én, szombaton, 8-kor;
• Antal Balázs Tibor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat épületében 
  2017. 04. 29-én, szombaton, 8-kor; 
• Bujdosó Tamás a Városháza udvarában 2017. 04. 29-én, szombaton, 8-kor; 
• Hevesi-Tulipán Edit a Vásárhelyi úti Óvodában 05. 02-án, kedden, 16-kor; 
• dr. Demeter Attila a dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvodában 
  2017. 04. 29-én, szombaton, 8-kor; 
• Krausz Jánosné az Apponyi téri Óvodában 04. 29-én, szombaton, 8-kor;  
• dr. Szabó Andrea a Kossuth téren, 2017. 04. 28-án, pénteken, 8-kor;

osztja a virágpalántákat.
Önzetlen városszépítő munkájukat előre is

tisztelettel megköszönjük!
Szentes Város Önkormányzata Képviselői
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Zsigmond Vilmos terem
Április. 27-28., május 02., 03.

16 óra
Lengemesék
17:15 óra
Elveszve Párizsban
18:45 óra
1945
20:30 óra
A tökéletes gyilkos

Május 02.
16:30 óra
Öldöklő szerelem

Április 29., 30, 
május 01.

14:30 óra
(2D) Bébi úr

Április 28- 
május 03.

18:30 óra
Desierto – Az ördög 
országútja 

Április 28-május 02.
20:15 óra
A kör

Május 2.
14 óra
Ezüsthaj Filmklub 

Május 3.
20:30 óra
EHÖK Moziest

Balázs Béla terem

Felújítás miatt zárva május 9-ig. 1 pó-
telőadás lesz:

Április 30.
14:45 óra: Lenge-
mesék

Csőke József 
terem

Április 27- 
május 03.

16:15 óra
Pingvinek vándor-
lása 2 
17:45 óra
Szafari 

19:30 óra
6,9 a Richter-skálán

AJÁNLÓ:
Május 10-13.
Zsigmond Vilmos Filmfesztivál

Szegedi Belvárosi MoziKérjük 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.

Darók József

Újabb mérföldkőhöz érke-
zett a hat éve működő Zenével 
a Rákos Gyermekekért Alapít-
vány: egy pszichológia szakon 
végzős csongrádi lány, Posta 
Sára (képünkön Seres Antallal 
a szegedi klinikán) illetve or-
vostanhallgatók csatlakoztak 
önkéntesen ahhoz a zenei te-
rápiához, mellyel Seres Antal 
igyekszik segíteni a rákbeteg 
gyerekeken. 

A fiatalok az utóbbi hóna-
pokban kezdték meg a mun-
kát a szegedi klinika onkológi-
ai gyermekosztályán. Hetente, 

kettesével járnak be az osztály-
ra, ahol a rákos gyermekek gyó-
gyulásához szeretnének a zene 
segítségével hozzájárulni, nem 
csak gitárral, de már zongo-
rával is. Ahhoz, hogy működ-
hessen a kapcsolat, hidat ver-
hessen a zene beteg és zenész 
között, az önkénteseknek át kel-
lett venniük az alapító mentali-
tását, Seres Antalnak az évek so-
rán felhalmozott tapasztalatait. 
Attól, hogy valaki orvosnak ké-
szül, nem biztos, hogy ebben a 
helyzetben is jól boldogul. Szük-
ség volt tehát iránymutatásra, 
ezt kurzusokon sajátíthatták el 
a fiatal medikusok. Toncsi nem 

hiányozhatott a klinikáról sem, 
de nem mindig volt jelen a kór-
teremben, sokszor az ajtóból fi-
gyelte, hogyan zajlik a zenei te-
rápia a betegágyaknál, árulta el 
az alapítvány kuratóriumi elnö-
ke, Ombodi Csilla.

 Ez korántsem azt jelenti, hogy 
az alapító már háttérbe vonulna. 
Egyszerűen azt kell tudomásul 
venni, hogy egy ember éveken 
át úgy végezte ezt a nem ke-
vés odaadást igénylő tevékeny-
séget, hogy ez nem a főállása, 
így pedig képtelenség ellátni az 
egyre több beteget, magyarázta 
Csilla. Rengeteg a kórterem, nö-
vekszik a betegek száma, de az 
alapítvány célja változatlan: ne 
szakadjon meg ez a munka.

Ahogy azt Csillától megtud-
tuk, a gyerekek egyöntetűen ki-
jelentették, az életet jelenti szá-
mukra az, hogy ott, a klinika 
zártságában, a betegség leküz-
désében gitárt vehettek, vehet-
nek a kezükbe. – Ott van a leg-
nagyobb szükség a Toncsi által 
elkezdett munkára, kimozdítani 
a betegeket abból az állapotból. 
De azt is el kell fogadni, vannak, 
akik egyszerűen el akarják felej-
teni a kórtermet, mindazt, ami a 
betegségükre emlékezteti őket. 

Az iskolában is másfél éves a le-
maradásuk, gyenge fizikai álla-
potuk miatt sem tudják folytatni 
később a közös zenélést Toncsi-
val, ám azt mindig elmondják, 
ott bent, rengeteget jelentett 
számukra a zene.

Az alapítvány bevételét a mű-
ködtetésére fordítják, beleért-
ve az utazásokat, s a csongrádi 
önkéntes utaztatását, hangszer-
vásárlást. Ez a negyedik évük, 
amikor már kaphatnak adó 1%-
okat, s pici lépésekkel haladnak 
előre. Negyedik éve az Árkád üz-
letlánc is támogatja az alapít-
ványt, idén is a rákos gyermeke-
kért szerveztek futást Szegeden, 
mely az előző hétvégén zajlott.

Helyi szinten is hallatni szeret-
nének magukról: novemberben 
Zorán-koncertet szervez az ala-
pítvány. Fontosnak érzik, hogy 
a nevük egy ilyen ikonhoz is kö-
tődjön, magyarázta Csilla.

Addig is, egy nyári tábort 
szerveznek a Balaton partján, 
melyhez egy bank pályázatán 
tavaly nyertek egy összeget, ez 
áthozható erre az esztendőre, s 
reményeik szerint egy újabb pá-
lyázatból még ki is tudják egé-
szíteni. S akkor egy szentesi kur-
zus is létrejöhet.

Zenével és önkéntesekkel a rákos gyermekekért
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Halupa Eszter

Vannak megható, gondolat- 
ébresztő, tenni akarásra buz-
dító és fergeteges hangulatú 
rendezvények, melyből mind 
kijutott annak, aki részt vett 
a Rigó Alajos Általános Iskola 
és Szakiskola alapítványának 
bálján. 

Lehetett látni a könnyeikkel 
küzdő vendégek között olyat, 
akinek a szemében ott volt az el-
ismerés is, hiszen igazán figye-
lemreméltó, amikor egy ilyen 
hihetetlenül elszánt, kreatív és 
elhívatott tanári kart lát az em-
ber. A dolgozók közismert ope-
rett-részleteket, a tanulók pedig 
musical betéteket adtak elő. A 
közösségi oldalon már láthattuk 
egypáran, hogy a szorgos kezek 
a süteményt készítik, és mind- 
emellett egy lenyűgöző műsort 
is előadtak a diákokkal együtt. 
A bált Bozóné Á g o s t o n 
Mária, az a l a p í t -
v á n y alapító-

ja nyi-
totta 

meg. – Ez a nap, a Rigó bál, a 
gyerekekről szól, nekik kell segí-
tenünk. Azért, hogy minél több 
versenyen, kiránduláson részt 
vehessenek, és persze azért, 
hogy a pedagógusok munká-
ját is könnyítsük. Ők készítik fel 
a gyerekeket, és olyan élmé-
nyekben részesülnek a nevelé-
sük alatt, melyek másképp nem 
adatott volna meg számukra – 
tudtuk meg Bozóné Ágoston 
Máriától. 

Az Esély a Mosolyra Alapít-
vány alapítója azt is elmondta, 
a gyerekek ölelése adja a leg-
nagyobb visszaigazolást számá-
ra, hogy a munkájuknak mek-
kora jelentősége van. – Nagyon 
megható volt számomra átven-
ni tőlük egy olyan ajándékot, 
amelyet a saját kezükkel készí-
tettek, azt hiszem, ezek az iga-
zán megható és motiváló pilla-
natok. Olyan munka és kitartás 
van mind a pedagógusok, mind 
a gyerekek részéről, mely példa 
értékű. Megszerveztek mindent, 
a bált a produkciókat, elkészí-
tették a süteményeket. A szere-
tet egymás és a gyerekek iránt 
szemmel látható. Egy olyan ba-
ráti közösség az övék, ami irigy-
lésre méltó, és remélem, hogy 
még sokáig tudják folytatni ez-
zel a lendülettel – tette hoz-

zá. Pótári Tímea intézmény-
vezető egy kis filmvetítésen 

keresztül számolt be az 
elmúlt időszak eredmé-

nyeiről. – Számunk-
ra az intézmény és 
az alapítvány egy és 

ugyanaz. Úgy fogadjuk el egy-
mást és a gyerekeket is, ahogyan 
vagyunk. Együtt örülünk, közös 
a célunk. A gyógypedagóguso-
kat a pedagógusok elitjének tar-
tom. Ők azok, akik képesek arra, 
hogy azokkal a gyerekekkel fog-
lalkozzanak, akik nem tudnak a 
normál módszerekkel tanulni, 
fejlődni. Nagy elszántság kell ah-
hoz, hogy minden egyes tanuló 
számára megtalálják azt az utat, 
melyen keresztül a tudáshoz 
minél hamarabb képes eljutni 
– tudtuk meg Pótári Tímeától. 
Hozzátette, hogy számukra is él-
mény volt a gyerekekre nézni, 
akiknek a taps óriási öröm volt 
az előadásuk után. – Ez az este 
róluk szól, hogy nekik szebb és 
jobb legyen minden nap. Az ala-
pítvány teremti meg ennek a le-
hetőségét. Élményeken keresz-
tül tudnak a legjobban tanulni. 
Ha nem lenne az alapítvány, ne-
hezebb lenne az életünk, keve-
sebb mosoly lenne. Tavaly 26 
esemény volt az intézmény éle-
tében. Egy ilyen fiatal életében 
ez egy nagy eredmény – tette 

hozzá. 

– Nincs is olyan Szentesen, 
aki ne emlékezne 2015. augusz-
tus 28-ra, arra a tűzesetre, amely 
megváltoztatta az életeteket. A 
Rigó Alajos Általános Iskola és 
Gyermekotthon kigyulladt Kö-
zös összefogással újra tudtatok 
építkezni, hinni, és cselekedni. 
Azóta érezhető, hogy erősebb a 
kötelék a tanári karban és a gye-
rekek között is? – kérdeztük.

– Ez egy olyan tragikus ese-
mény volt, amely próbára tett 
mindannyiunkat. Megtanítot-
ta számunkra azt, hogy a nehéz-
ségeket hogyan tudjuk közö-
sen megoldani. Összekovácsolt 
minket úgy, hogy ha tesszük azt, 
amit a szívünk diktál, akkor jö-
het bármi, minden nehéz hely-
zet megoldható. Ezt meg kell ta-
nítanunk a gyermekeinknek is, 
és azt is, hogy a mindennapok 
pici apró örömeit éljék meg – 
tette hozzá az intézményvezető. 
A rendezvény fővédnöke Szabó 
Béla, a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség társelnöke is köszön-
tötte a jelenlévőket. A vele ké-
szült interjút a jövő heti lapszá-
munkban olvashatják.

„Ha tesszük azt, amit a szívünk diktál, akkor jöhet bármi, minden nehéz helyzet megoldható”

Mosolyország a megyeházán
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Sebők Tamás

Április 22-én egy újabb ál-
lomásához érkezett a Zene-Vi-
lág-Zene Graffiti koncert-
sorozat. Tavalyi nagy sikerű 
előadása után ismét a Kurca 
partjára látogatott a Deák Bill 
Blues Band. A hangulatot az 
Exon alapozta meg.

A Led Zeppelin Moby Dick slá-
gerének felejthetetlen intrójával 
vette kezdetét a Zene-Világ-Ze-
ne Graffiti koncertsorozat április 
22-i előadása. A mindszenti Exon 
alapozta meg a hangulatot. 
Hobo tributebandaként a legen-
dás zenekar korai éveiben ját-
szott, külföldi, de magyar dal-

szövegű feldolgozásait és saját 
dalait hallhattuk a Vörös Viktor – 
gitár, Hevesi János – ének, Major 
János – basszusgitár, Tóth Tibor 

– dob felállású zenekartól. To-
bacco Road, Jumpin’ Jack Flash, 
A hetedik, vagy épp a Torta mind 
az előadásuk része volt.

Körülbelül fél órás csúszással a 
blueskirály koncertje is kezdetét 
vette. A repertoár egy bőséges 
válogatás minden idők legna-
gyobb slágereiből. 3:20-as blues, 
Felszarvazottak balladája, Hat-
van csapás, Hey Joe, Kéne egy 
üveg vörösbor, hogy csak pár 
gyöngyszemet említsünk a fel-
hozatalból. Ha a koncertek során 
meg-meg is fárad Bill, a hang-
járól továbbra sem mondható, 
hogy megfáradt lenne. Ahogy 
azt a 70-es évek második felétől 
megszoktuk. Zenekarát olyan fi-
atal tehetségek alkotják Takáts 
József basszusgitáros, vagy Nagy 
Dénes szólógitáros, akik mind-
ketten a MZTSZ Kőbányai Zenei 
Stúdió növendékei. A koncert a 
P. Box slágerével, a Zöld a Bíbor 
és a Feketével zárult.

A blueskirály még mindig a régi

Sebők Tamás

Koncertekben gazdag hét-
végékkel várja a vendégeket 
a Kávézó a Belvárosi Favágók-
hoz, ahol április 21-én és 22-
én is két kiváló rock zenekar 
szórakoztatta a közönséget.  

Pénteken a CsótányDzsó trió-
ja látogatott vissza Szentesre. A 
srácok egyik kedvelt helyszíné-
vé nőtte ki magát a szentesi ká-
vézó. Most is hatalmas kedvvel 
csapott a húrok közé – és a cintá-
nyérokra – a Holup Márkot, Zila-
hi Árpádot és Rozsdás Tamást so-
raiban tudó trió. A srácok zenéje 
egy különleges stílusegyveleg-

ben született meg. Korai kiadvá-
nyaikon inkább a rock’n’rollos, 
rockabilly-s jegyek vehetők ész-
re, később vették fel a 90-es és 
kétezres években előtörő alter-
natív vonalat. Műsorukat a 2013-
as „Dinoszauruszok” és a 2014-
es „Ahol az autók kamionokat 
esznek” lemezek dalai adták, és 
mint januárban, most is elkáp-
ráztatták a hazai közönséget.

Április 22-én a kecskemé-
ti Döngölöm zenekar valóság-
gal ledöngölte a helyet. A Nagy 
Sándor „Dodi”, Nagy Gergő és Vel-
lai Richard alkotta zenekar a zú-
zós metal témákat főszerezi dal-
lamos zenei és énektémákkal. 

2016-ban a Rocktogon által ren-
dezett versenyen az elődöntő-
ig jutottak, a Zorall Sörolimpia 
keretében megrendezett Pulzus 
Tehetségkutatón két különdíjat 
is bezsebeltek majd az Abádsza-
lókon megrendezett Rockpódi-
um tehetségkutatójáról aranyé-

remmel távoztak. Tavaly jelent 
meg Ösvény című 4 dalt tartal-
mazó kislemezük. 

A következő hétvégén a füs-
tös blues zene kedvelőit várja a 
Kávézó a Belvárosi Favágókhoz, 
méghozzá a szegedi Huckle- 
berry Guys koncertjével.

Rock hétvége a Favágóban

Szívügy Klub
A legközelebbi összejöve-

tel május 3-án, szerdán 17 óra-
kor lesz az ifjúsági házban. A 
Petőfi Szálló múltja, jelene, jö-
vője címmel tart előadást Bé-
res Mária, a múzeum igazgatója. 
Előtte 16 órától a kárpátaljai ki-
rándulással kapcsolatos ügyek 
intézésére lesz lehetőség.

Művelődési Központ
Április 30-án, vasárnap 19 

órakor a Luther téren a Kiss Bá-
lint Kötélugró csoport az NRG 
tánciskola, a Szilver TSE, a Dolce 
Dance Club salsa, a Dalma Dan-
ce Club mazsorett, a Zefír Has-
tánc csoport műsorával várják 
az érdeklődőket.

20.15-kor lampionos felvonu-
lás.

20.30-kor az Ifjúsági Parkban 
Retro Party az Animal Cannibals, 
Roy&Ádám a Happy Gang és Dj. 
Big Bill közreműködésével. 

A Művelődési és Ifjúsági Ház 
klubjában május 4-én, csü-
törtökön 19-21 óráig a Korok 
és alkotások az irodalomban 
című sorozat következő előa-
dásán Edmond Rostand: Cyra-
no de Bergerac című művéről 
beszélgethetnek Poszler György 
előadóval.

Városi Könyvtár
Május 4-én, csütörtökön 17 

órakor dr. Szele György Ameri-
kai Egyesült Államokban élő ma-
gyar orvos „Egy Széchenyi vará-
zsa” című történelmi regényének 
bemutatója lesz. A könyvet be-
mutatja és a szerzővel beszélget 
Marsall Ágnes újságíró, a kötet 
lektora és szerkesztője. A könyv-
ből részleteket olvas fel Sinko-
vits-Vitay András színművész.

Május 5-én, pénteken 17 
órakor a Kreatív könyvtárosok 
című kiállítás nyílik. Megnyit-

ja: Vágvölgyi Zoltán könyvtá-
ros. Közreműködnek: Csongrá-
di Zenebarátok Kamarakórusa, 
Szekeres-Dancsó Mónika szaxo-
fonon. Megtekinthető: május 
25-ig.

Koszta József Múzeum
Május 3-án 16.30 órától: Ős-

kortól-Hundertwasserig – alko-
tói pályázat eredményhirdeté-
sére és az alkotásokból készült 
kiállítás megnyitójára, valamint 
Beke Mari – 77 magyar népi já-
ték c. könyvének bemutatójára 
várják az érdeklődőket.

Május 5-én 16.30 órakor a 
„Pattanj lóra, hintalóra!” című 
időszaki kiállítás megnyitóját 
tartják.

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:

04.29. - Huckleberry Guys / 05.05. - Szilágyi Attila akusztikus est
05.06. - Kis Türelmet, Csak 1 Szelfi / 05.13. - HangÁr tavaszi turné

Nyitva h-cs: 6.00-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00
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Tr e n d i

A legd vatosabb rúzsok 2017-ben
KÉTTÓNUSÚ ÉS OMBRE

Az év legkülönlegesebb trend-
je egyértelműen a kéttónusú 
rúzstechnika, aminek a lényege, 
hogy az egyik ajkunkat egy kicsit 
más árnyalatúra festjük. De per-
sze, az ombre hatás is kihagyha-
tatlan lesz, főleg a pink-narancs 
kombó! Egy buliban biztosan 
nagy sikerünk lesz vele.

TERMÉSZETES HATÁS

A natúr look továbbra s nagy 
sláger, és a legjobb, hogy min-
denkinek jól áll, és minden ru-
hához passzol. Csak egy kis ala-
pozóra, szemhéjfestékre, na és 
egy leheletnyi halvány rózsaszín, 
testszínű vagy áttetsző szájfény-
re, amivel ragyogóvá, mégis ter-
mészetessé tehetjük a külsőnket. 
Munkába tökéletes választás.

MERÉSZ SZÍNEK

Az biztos, hogy 2017-ben nem 
kell visszafognunk magunkat, 
legalábbis, ha a rúzsunkról van 
szó, ugyanis a legdivatosabbak 
az élénk sminkek lesznek. Legyen 
szó akár narancsról, vibráló pink-
ről vagy akár még plasztik hatá-
sú halvány kékről is, biztos, hogy 
szuper trendik leszünk.

Halupa Eszter

A Tuti Motoros Autósiskola 
ismét nagy sikerrel rendezte 
meg a Kétkerekű Szezonindí-
tó Családi Napot, április 22-én 
Szentesen, a Csongrádi úton. 
Nemcsak a motorosok számá-
ra volt hívogató ez a nap, ha-
nem a családokra is gondoltak 
a szervezők. Vezetéstechnikai 
bemutató és verseny, ugráló-
vár, KRESZ-teszt és persze a 
szebbnél szebb motorok, me-
lyek csak úgy duruzsoltak a li-
get mellett. Podani Milán MILU 
StuntRider-nek és Palatinus 
Pala55 Attila StuntRider gon-
doskodott a délutáni show-
ról, ahol a közönség nem csa-
lódott. Zárásként, a városban 
tett tiszteletkör sem maradha-
tott el. Sipos Tamás, az egyik 
főszervező is nyilatkozott la-
punknak.

– Az időjárás miatt aggódtunk, 
hogy el ne maradjon a szezonin-
dító, gondolom ez számotokra is 
mindig egy fontos összetevő.

– A motorozáshoz ez a leg-
jobb idő. Nincs se túl meleg, se 
túl hideg. Ha valaki megy egy 
pár kört motorral a kialakított 

pályán, akkor kellőképpen ki-
melegszik. Igen, ez már az ötö-
dik alkalom. Új helyszínünk van 
itt a Csongrádi úton, a liget mel-
lett. Jó az aszfalt és az idő is. Kü-
lön öröm, hogy sokan jöttek más 
városokból is.

– Évek óta nagy siker a kétke-
rekű családi napotok. Mi motivált 
a kezdetekben?

– Én már 17 éve oktatok. Gye-
rekkorom óta a motorok szerel-
mese vagyok. Babettával kezd-
tem, majd jött a Simson, utána 
ETZ. Akkoriban ennyi lehetőség 
volt, nem is lehetett tovább lép-
ni. Így nem volt kérdés, hogy a 
személygépkocsi oktatás mel-
lett a motoros oktatással egé-
szítem ki a kínálatot. Nemcsak a 
rendezvény, hanem az iskola is 5 
éves, sikerült egy jó rendszert ki-
építenünk. Szeretnénk minden-
képp ezentúl is ezt a szezonindí-
tót megtartani.

– Ezen a rendezvényen min-
denki téged keres. Láttad Tamást? 
– hallottam egy párszor a mo-
torok mellett sétálva. Mielőtt el-

kezdtünk beszélgetni, épp egy 
KRESZ-kérdést válaszoltál meg. 
Vannak még kérdések?

– Igen – nevet hangosan. – 
Vannak, még azok számára is, 
akik régóta róják az országuta-
kat. Ahogy a KRESZ változik, 
minden változik. Ezt minden év-
ben frissíteni kell. A megyei és 
az országos rendőrkapitányság 
az emlékek felelevenítésével és 
az új változások elmélyítésével 
kapcsolatban is segítségünkre 
vannak. A trénerek is segítenek 
mindenben. A balesetmentes 
közlekedés az első. 

– A motorozás örök szerelem 
annak, akit megfertőz, magával 
ragad. Mit tapasztalsz oktató-
ként, nagyobb a kedv a motoro-
záshoz, mint régebben?

–  Azt tapasztalom, hogy egy-
re népszerűbb. A fizetések növe-
kedésével is tapasztalható a vál-
tozás, hiszen térnek vissza azok 
is, akik már családosak, hiány-
zott nekik ez a kikapcsolódás, és 
újra motorra ülnek. A mindenna-

pokban inkább gépkocsit hasz-
nálnak, a motorozás pedig maga 
szabadság. A jó idő, szabad hét-
vége, kikapcsolódás, kirándulás, 
az csakis motoron – mondja Ta-
más, aki ha nem oktat, akkor szí-
vesen túrázik motorral szabadi-
dejében.

– Az sem hátrány, ha az ember 
párja is hódol ennek a szenvedély-
nek?

– Úgy-úgy – mondja hangosan 
nevetve. – A feleségem és a kis-
lányom is szeretnek velem jön-
ni, ennek nagyon örülök. Ilyen-
kor indul a szezon, a munkában 
is, vizsgáztatások, oktatások. Saj-
nos kevesebb idő van kirándu-
lásokra, de eljön a mi időnk is, 
amikor a kedvenc útvonalakon 
töltődünk fel, Dunántúltól a he-
gyekig. Nagyon szeretem a Mát-
rát, a Mecsek környékét, Villány 
mellet is fantasztikus utakon jár-
tunk már. A Bakony… minden 
tájrésznek megvan a maga vará-
zsa. Motoros barátok pedig min-
denhol akadnak.

Elindult a motoros szezon
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Temesvári sertésszelet
Hozzávalók: 80 dkg kicsontozott sertéskaraj, 8-10 dkg finom-

liszt, 5dkg zsír,1 fej vöröshagyma, 1 kiskanál őrölt paprika,1 kis-
kanál paprikakrém,30-40 dkg zöldbab,2 dl tejföl, zöldpaprika, pa-
radicsom, só, bors.

Elkészítés: A húst szeletekre vágjuk, enyhén kiverjük. Megsóz-
zuk, borsozzuk, liszbe forgatva serpenyőben megforrósított zsíron 
mindkét oldalát pirosra sütjük, majd lefedve félretesszük.

A visszamaradt zsiradékban a felkockázott vöröshagymát meg-
pirítjuk, meghintjük pirospaprikával, 2 dl vízzel felengedjük, visz-
szatesszük bele a hússzeleteket, rátesszük a felszeletelt zöldpaprikát 
és a paradicsomot. 10 percig lefedve pároljuk, majd hozzáadjuk 
a zöldbabot. Annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Ha kell, sóz-
zuk, borsozzuk, majd puhára pároljuk. A tejfölt a maradék liszttel 
simára keverjük, a zöldbabra öntjük, összeforraljuk, hogy besűrű-
södjön. Galuskával, vagy rizzsel tálaljuk.

Szentes családi ízei

Született
Pozsár Gábor Lajosnak és Si-

pos Mariannak (Köztársaság u. 
7/7.) Vince és Zsófia, Baráth Lász-
lónak és Stefancsik Katalinnak 
(Dr. Uhlár I. u. 6.) László, Friedl Ta-
más Lászlónak és Csák Petrának 
(Boros S. u.35.) Zente (képünkön), 
Jaksa Zoltánnak és Lucz Karolá-
nak (Csongrád, Raisio u.7. 1/3.) 
Janka, Mihály Józsefnek és Be-
sze Jenifernek (Csongrád, Csen-
geri u. 27.) Richárd és József nevű 
gyermeke.

Elhunyt
Dancsik László (Mentő u. 8.), 

Kovácsné Ulics Gizella (Új u. 
9. 3/14.), Horváth Dezső Péter 
(Bajcsy Zs. u. 1.), Sütő Józsefné 
(Csongrád, Nyíl u. 1.), Szepesi Ist-
ván (Csongrád, Csáki Gy. u. 7.), 
Szeri János (Csongrád, Szegedi 
út 31.), Hajdú Mihályné (Csong-
rád, Tinódi S. u. 13/A.)

Családi

Burgonya 140-160 Ft/kg, újburgonya 
600 Ft/kg, répa 150-170 Ft/kg, gyökér 
480-700 Ft/kg, zeller 200 Ft/db, petre-
zselyem 70 Ft/csomó, hegyes erős pap-
rika 100-120 Ft/db, fehér paprika 650-
800 Ft/kg, paradicsom 650-850 Ft/kg, 
póré hagyma 50-100 Ft/db, zöldhagy-
ma 100-150 Ft/cs, vöröshagyma 90-150 
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, sörre-
tek 150-200 Ft/cs, piros retek 80-180 Ft/
cs, lilahagyma 200 Ft/kg, édeshagyma 
650 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-
600 Ft/kg, padlizsán 480-750 Ft/kg, eper 
1200 Ft/kg, alma 150-250 Ft/kg, körte 
350-450 Ft/kg, banán 400-480 Ft/kg, cit-
rom 500-570 Ft/kg, karfiol 400 Ft/kg, di-
óbél 2500 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, méz 
1500-2500 Ft/kg, medvehagyma 200 Ft/
cs, dughagyma  650 Ft/kg.

PIAC

KOS
Nagy lendülettel indul a heted, és az anyagi problémák lassan, ámde bizto-
san kezdenek megoldódni.
BIKA
Óriási változásokat hajthatsz végre életed minden területén, mert újhold 
lesz a te jegyedben.
IKREK
Zseniális ötletek jutnak majd eszedbe, és ezáltal kedvezőbb pozícióba jut-
hatsz. Jól tudsz teljesíteni ebben az időszakban.
RÁK
A szerelmi esélyeid most megnőnek, ha egyedülálló vagy, most valamilyen 
zajos rendezvényen találhatsz párra!
OROSZLÁN
Sokat tudsz előre haladni, de csak akkor, ha bízol önmagadban, és nem adsz 
teret a borús gondolataidnak.

SZŰZ
Bárhol is éreztél elakadást az elmúlt időszakban, most végre újra mozgásba len-
dülnek a dolgok. Szerdától már tapasztalhatod a kellemes változást.
MÉRLEG
Az Újhold ereje segít abban, hogy elérd, amire vágysz. A szívügyekben is eljött 
a döntés ideje, vállald fel, ha vonzódsz valakihez!
SKORPIÓ
Most könnyedén köthetsz új ismeretségeket. Ha egyedülálló vagy most akár a 
buszon, vagy vásárlás közben is megismerkedhetsz valakivel.
NYILAS
Az üzleti életben zajos sikerhez juttatnak a bolygók, talán valami olyasmiben 
érsz el eredményt, amiről mások lemondtak, amiben nem hittek.
BAK
Sort keríthetsz egy tisztázó beszélgetésre. Sok mindent kimondasz végre, ami 
már régóta nyomasztott. Ettől felszabadulsz!
VÍZÖNTŐ
A lendületességed, kreativitásod nem lesz hiábavaló! Egy jó ötlethez támoga-
tókat találhatsz, de azért nem adják ingyen a sikert!
HALAK
A bolygóktól bátorságot kapsz, végre kiállsz magadért, és sikerül is kiharcol-
nod a kedvező feltételeket.

Április 28 – Május 4.

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: május 1-8. Menta gyógyszertár (Szentes, Alsórét 258.)  hétfő-
től-péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig vasárnap és ünnepnap zárva. Készenléti te-
lefon: 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:
Május 1-5.

Hétfő

A munka ünnepe. Menü nincs, de az 

A’la carte étterem nyitva.

Kedd

A menü: Paradicsomleves,
Mustáros flekken, sült burgonya
B menü: Joghurtos burgonyaleves,
Rántott csirkemáj, finomfőzelék
Napi desszert: Vaníliakrémes palacsinta
Szerda

A menü: Sárgaborsóleves füstölt ízekkel,
Milánói sertésborda
B menü: Francia hagymaleves,
Sajtos csirkecomb, burgonyapüré
Napi desszert: Mákos guba vaníliasodóval
Csütörtök

A menü: Húsleves házi tésztával,
Temesvári sertésszelet, tészta
B menü: Gölödinleves,
Csirkemell szezámos bundában, 
zöldséges rizs
Napi desszert: Csíkos palacsinta
Péntek

A menü: Korhelyleves,
Bugaci aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Halászlé,
Túrós csusza
Napi desszert: Bundázott almakarikák

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

Műtrágya és vegyszermentes
FRISS ZÖLDSÉGEK

A HELÓTA
BIOKERTBŐL.

Fejes káposzták, pak choi-k, ka-
ralábok, kínai kel, vöröskáposz-
ta, brokkoli és karfiol. Nyártól több 
mint negyven féle paradicsom és 
több mint 20 féle paprika lesz kóstol-
ható és megvásárolható.

Kertlátogatás, tanácsadás, vető-
mag: Szabó Csaba, 20/453-5350. 
Helóta Biokert – „Isten eleven kö-
pönyege”.

Fa c e b o ok : 
Helóta Biokert
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Labádi Lajos

Szentes a XV–XVI. század fo-
lyamán fejlődött kis halászfa-
luból virágzó mezővárossá. A 
török hódoltság idején szinte 
teljesen elpusztult, és majd csak 
a XVIII. század elején kezdett új-
ból benépesülni. Egy 1715-ben 
készült összeírás szerint a város-
ban mindössze 230 család élt, 
vagyis a lakosság létszáma nem 
haladta meg az 1300 főt. Erről 
az alapról indulva vált néhány 
évtized alatt ismét dinamiku-
san fejlődő mezővárossá. Gyors 
benépesülését és felvirágzását 
elsősorban új földesurának, báró 
Harruckern János Györgynek kö-
szönhette, aki megérdemli, hogy 
megemlékezzünk halálának év-
fordulójáról. 

Harruckern báró nem volt szü-
letett arisztokrata; tehetsége 
és szorgalma emelte a birodal-
mi, illetve a magyarországi arisz-
tokrácia sorába. Családja Fel-
ső-Ausztriából származott. Apja 
takácsmester volt Schenken-
felden mezővárosában. János 
György itt született 1664. márci-
us 25-én. Szülei papnak szánták, 
de ő a felsőbb iskolái elvégzése 
után a hivatali pályát választot-
ta. Először az alsó-ausztriai ud-
vari kamara számvevőségénél 

működött, de hamarosan a fő-
hadbiztossághoz került, ahol a 
hadsereg-élelmezés ügyeit in-
tézve jutott egyre magasabb 
posztokra. 

1697-ben az aradi vár építé-
séhez rendelték, mint kama-
rai biztost. A spanyol örökösö-
dési háború alatt Savoyai Jenő 
herceg az Itáliában harcoló déli 
hadseregnél alezredesi ranggal 
az élelmezési hivatal igazgató-
jává nevezte ki. Szolgálatainak 
elismeréseként 1710-ben ud-
vari kamarai tanácsossá léptet-
ték elő. Hadsereg-élelmezési re-
formja a török háborúk idején 
(1716–1718) jelentős megtaka-
rításokat eredményezett az ud-

varnak. Érdemeiért III. Károly 
1718-ban római birodalmi lova-
gi rangra emelte, és jelentős bir-
tokadományhoz juttatta Békés, 
Csongrád és Zaránd vármegyék 
területén. Szentes – számos te-
lepüléssel együtt – 1720-ban 
került Harruckern tulajdonába. 
1723-ban magyar indigenatust 
(honosítást) nyert, 1729-ben pe-
dig magyar bárói rangra emelke-
dett. 

A szentesiek már a délvidé-
ki török hadjárat idején kapcso-
latba kerültek Harruckern élel-
mezési főbiztossal, aki Szentest 
tette a császári hadak élelmezé-
sének központjává. A lakosság 
anyagilag gyorsan gyarapodott, 
hisz szinte minden terményét, 
jószágát könnyen értékesíthette. 

Szentes igazi felvirágzása, va-
lódi várossá válása Harruckern 
János György birtokba iktatá-
sa után vette kezdetét. Az új föl-
desúr legfőbb törekvése a vidék 
benépesítésére irányult. Ennek 
érdekében a visszaszállingózó, 
szökött vagy telepített jobbá-
gyokat jelentős kedvezmények-
ben részesítette: állami adóju-
kat megelőlegezte, földesúri 
szolgálmányaikat az első két-há-
rom évre teljesen elengedte, az 
egyházi tizedet megváltotta, és 
örök időkre jobbágyainak aján-

dékozta. Fontos kedvezmény 
volt a vallásszabadság biztosítá-
sa, amely a református lakosságú 
Szentes népességgyarapodását 
szintén nagymértékben elősegí-
tette. A régi lakosok és az új te-
lepesek szabadmenetelűek let-
tek, akik földesúri tartozásaikat 
szerződés alapján készpénzben, 
taksában rótták le, mentesülve a 
robottól és egyéb jobbágyi szol-
gáltatástól. 

Szentes fejlődésének továb-
bi távlatokat nyitott az a körül-
mény, hogy Harruckern báró 
1730-ban három országos vá-
sár tartására szóló privilégiumot 
nyert III. Károly királytól. A sokfé-
le kedvezmény nyomán a lakos-
ság létszáma folyamatosan nö-
vekedett. Az 1759. évi összeírás 
már 794 családfőt tüntetett fel, 
vagyis a település népessége ek-
korra megközelítette az 5000 főt.

Harruckern János György 
Bécsben hunyt el 1742. április 
18-án. Végrendelete szerint holt-
testét – minden pompa mellő-
zésével – a bécsi Szent István 
templom kriptájában temették 
el. A kései utódok 1906-ban ut-
cát neveztek el a városalapító 
báróról. 1942-ig a mai Ady End-
re utca viselte nevét. 1994-ben 
Máté István szobrászművész el-
készítette Harruckern mellszob-
rát, amelynek bronz változata 
egykori utcája bejáratánál lát-
ható.

275 éve hunyt el báró Harruckern János György

Szentes városalapító földesura

Báró Harruckern János György 
(Székelyhidi Attila alkotása)

Május 1-7.
Hétfő – Ünnepnap

Kedd – Tojásleves
A menü: Bolognai spagetti, 
reszelt sajt
B menü: Sertés paprikás, 
galuska
C menü: Zöldséges töltött 
borda, rizs köret, savanyúság

Szerda – Csontleves 
gégetésztával
A menü: Burgonyafőzelék, 
fasírozott
B menü: Rakott gombafejek, 
rizs köret, tartármártás
C menü: Cigánypecsenye, 
burgonyaköret, savanyúság

CSütörtöK – Brokkoli 
krémleves
A menü: Párizsi szelet, rizibizi
B menü: Pulyka brassói, 

 savanyúság
C menü: Rántott sajt, rizs 
köret, tartármártás

PénteK – Legényfogó leves 
A menü: Tejbedara
B menü: Sonkás tészta
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság

Szombat – Almaleves
Zöldborsós sertésszelet, rizs 
köret

VaSárnaP – Húsleves
Görögös csirkemell, héjas bur-
gonya

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

frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

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

 

 

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. értesíti Kedves Vendégeit, 
hogy a 2017. május 1-jére hirdetett szezonnyitó kültéri programokat a hideg, 

esős időjárásra való tekintettel NEM tartjuk meg. 
 

Vendégeinket 2017. május 1-jén kedvezményes belépési lehetőséggel várjuk.  
Ezen a napon az ALAP JEGY MEGVÁLTÁSÁVAL a fürdő valamennyi 

medencéjét és a szaunákat is használhatják. 
 

Megértésüket köszönjük! 
 

Vidéki felnőtt     1.500 Ft 
Vidéki diák és nyugdíjas  1.000 Ft 
Vidéki gyerek (3-14 éves korig) 600 Ft 
Családi belépő    3.700 Ft 
3 éves kor alatt ingyenes 
 

Szentesi felnőtt    1.200 Ft 
Szentesi diák és nyugdíjas  800 Ft 
Szentesi gyerek (7-14 éves korig) 450 Ft 
Szentesi családi belépő   2.950 Ft 
7 éves kor alatt ingyenes 
 

 

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
(Szentes, Kossuth tér 6.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Közigazgatási Iroda

vezetői munkakörének betöltésére.
A pályázati kiírás a www.szentes.hu és

a www.kozigallas.gov.hu honlapokon megtekinthető.
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Az élet az egyetlen 
esély, vedd komolyan!” (Teréz anya).

Múlt heti nyertesünk: Vida-Szűcs Patrik. 
Nyereménye a Fülke Burger hamburger-
menüje. Ezen a héten 4 db páros belépőt 
sorsolunk ki a XXXV. Fábiánsebestyéni 
Nemzetközi Fogathajtó Versenyre. Meg-
fejtéseiket telefonszám feltüntetésével 
küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth tér 5. 
fsz. ép. postacímre, vagy a szentesielet@
gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Női énekhang. 4. Az idézet 
első sora (folytatás a függőleges 1. számú sor-
ban). 13. Különböző nemű fiatalok együt-
tes nevelése. 15. Az egyik legrégebben is-
mert ragasztó. 16. Szép tájra mondjuk. 17. 
Hemoglobinban van! 18. Boldog-boldogta-
lan tulajdona lehet. 19. Kétharmad orr! 20. 
Fecskefarok! 22. Diagonális. 24. Páros kalan-

dor! 25. Spanyol horrorfilm címe. 27. Vereke-
désre. 30. Részben utazik! 31. Panamázott. 
33. Kettőzve: sziget Francia Polinéziában. 35. 
Folyókon, tavakon feltöredező (úszó) jégré-
teg. 42. A végén havas! 44. Határtalanul vi-
dám! 46. Dunántúli megyénk. 48. Svéd au-
tómárka. 49. Glazúr. 50. Páratlan nézete! 52. 
V… - mezőgazdasági lassú járművet vezető. 
55. Olasz mester. 58. Duplán babafigyelmez-
tetés. 59. … Mare - Nagybánya. 61. … kel (el-
indul). 62. Hangtalan zár! 64. Matematiká-
ban és fizikában használt valós szám (értéke 
3,14). 65. …fa – szélhárfa. 67. Amerícium, 
terbium és hassium vegyjele. 69. Árpád-há-
zi királyunk (Sámuel). 71. Sarja. 74. Teke. 75. 
Remek portéka (két szó). 76. Visszataszító 
egyének (két szó). 79. Székesegyház.

Függőleges: 1. Az idézet második sora. 
2. Francia völgy és folyó. 3. Tea Bécsben. 4. 
Nugát eleje! 5. Szántóeszköz. 6. Varázslót. 7. 
Lengyel fizetőeszköz. 8. Csokoládéfajta. 9. 

Részben levált! 10. Irodalmi műfaj. 11. Re-
tesz. 12. Erdélyi magyar költő, keresztnevé-
nek első betűjével. 14. Diák sportkör név-
betűi. 18. Borkimérés. 21. Házőrzőinkért 
fizetjük. 23. Gyulladás. 26. Római 2000. 28. 
Dsidás. 29. Népi hosszmérték. 32. Téli sport-
ág. 34. Rangjelző előtag. 36. Angol gáz. 37. 
Részben hozat! 38. Névelővel: alkusz. 39. 
Elem! 40. Ádáz egynemű hangzói. 41. Ha-
gyományos női viselet Dél-Ázsiában. 43. 
Független állam, két nagy és nyolc kisebb 
szigeten terül el a Csendes-óceán délnyu-
gati részén. 45. Japán küzdősport. 47. Amur 
eleje! 51. Szaturnusz legnagyobb holdja. 53. 
Totó egynemű hangzói. 54. Budapest város-
része. 56. Férje édesapja. 57. Fordítva: Besú-
gó. 58. Visszafelé: Pest megyei község. 60. 
Megkevert bari! 63. Csúf. 66. Német filo-
zófus (1770-1831). 68. Attila népe. 70. An-
gol sör. 72. Szemüvegtartó. 73. G… - angol 
játszma. 76. Busa közepe! 77. Patak vége! 
78. Bárdszélek!

Beküldendő a vízszintes 4. és függőle-
ges 1. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
Má

ju
s 1

-5

Hétfő18.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Ünnepnap Csontleves,
Rakott zöldbab

 Cseresznyeleves,
Marhapörkölt, orsótészta

Paradicsomleves, 
Gyros, burgonyapüré

Zöldborsóleves,
Tengeri halfilé roston, parajos 

hollandi mártás, petrezselymes 
burgonya, csokis szelet

Húsleves,
Párolt marhaszelet alma-

mártással, szalvétagombóc, 
gesztenyepüré

Brokkolikrémleves,
édes- savanyú oldalas csíkok, 

párolt rizs

Hamis gulyásleves,
Csirkehússal és zöldségekkel 
töltött palacsinta, sajtmártás, 

sültburgonya

 Jókai bableves,
Fánk

Ünnepnap Zöldségleves,
Töltött káposzta, meggyes rétes

Francia hagymaleves,
Nyitrai sertésszelet, rizibizi, 
barackbefőtt, ízes palacsinta

Ünnepnap

Zellerkrémleves,
Csirkemell zöldségekkel és 

garnélával töltve,  
narancs ragu, krokett

Tárkonyos  
burgonyaleves,

Lassagne

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 

790 Ft

B menü 

900 Ft

 

C menü 

830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje Tel.: 63/314-217
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Rozgonyi Ádám

A Szentesi Koszta József Ál-
talános Iskola kedden rendez-
te meg a mintegy két évtize-
des hagyományra visszanyúló 
Koszta-festőversenyt. Az isko-
la névadójára emlékező meg-
mérettetésen csaknem 140 
általános iskolás vett részt és 
ragadott ecsetet.

Nagymágocsi, fábiánsebes-
tyéni, szegvári és természete-
sen szentesi iskolákból érkez-
tek az 1-8. osztályos tanulók 
a hagyományos festőverseny-
re, mely a Kossuth-díjas magyar 
festő, az Alföldi iskola egyik ki-
emelkedő képviselője, Koszta 
József emléke előtt tiszteleg. A 
diákok négy korcsoportban ver-
senyeztek. Összesen 18 csendé-
leti beállításból választhatták ki 
a nekik leginkább tetszőt. A re-
mekek elkészítésére másfél óra 
állt rendelkezésre. – A verseny 
célja az, hogy a tanulók öröm-
mel, olyan alkotómunkát végez-
zenek, amelyre büszke lehet a 
diák, felkészítő pedagógus és 
szülő egyaránt. A résztvevők lét-
számából is látszik – amely fo-
lyamatosan 150-200 közötti – 

hogy van igény ilyen versenyre, 
amely nem is annyira verseny, 
mint inkább egy nagy sikerű al-
kotódélután – mondta lapunk-
nak Szemerédi András igazgató. 
– Észrevehető, hogy az ügyeseb-
bek, a nagyobbak a bonyolul-
tabb, a kisebbek az egyszerűbb 
beállításokat választják. A szá-
mukra legszimpatikusabb színes 
technikával készíthették el a ké-
peket, olajpasztellt, pasztellkré-
tát, vízfestéket, temperát, zsír- 
krétát vagy mindezeket vegye-
sen használva – tette hozzá Kol-
láth Edit főszervező, rajz- és föld-
rajz szakos tanár. Szabó Nelli 
Eszter, kosztás diák kacsákat fes-
tett le, temperát használva. Elöl 
ült, így véleménye szerint köny-
nyebb volt megfesteni a prepa-
rált szárnyasokat. Az osztálytár-
sa tavaly harmadik lett, mesélte 
büszkén. A versenyen először in-
dult, amelyre virágcsendéletek 
festésével készült rajztanárával. A 
teremben alkotott a szegvári Pap 
Marcell is, aki rutinos versenyző, 
már többször indult a megmé-
rettetésen. A színeket palettán 
keverte ki, akrilfestéket használt. 
Kiskora óta fest, amelyet szabad-
idejében is szívesen csinál. Rajz-

szakkörre is jár, ez a munkáján is 
jól látszott. Az alkotásokból kiál-
lítást rendeznek a termekben, il-
letve az iskola aulájában. 

A kategóriák legjobbjai: 
1. korcsoport (1-2. osztály)
1. hely: Szabó Andor (Hercz 

Szilvia) Fábiánsebestyén Arany 
J. ÁMK

Különdíj: Szabó Nelli Eszter 
(Matkócsik Andea) Koszta J. Ált. 
Isk.

2. korcsoport (3-4. osztály)
1. hely: Schwartz Réka (Oltyán 

Gyula) Koszta J. Ált. Isk.

Különdíj: Labát Vivien /Seres 
Katalin/ Koszta J. Ált. Isk.

3. korcsoport (5-6. osztály)
1. hely Harkai Anna Liza (Hercz 

Szilvia) Fábiánsebestyén Arany 
J.ÁMK

Különdíj: Boták Emese (Sprok 
János/ Klauzál G. Ált. Isk., Géczi 
Zsófia Katalin (Hercz Szilvia) Fábi-
ánsebestyén Arany J. ÁMK

4. korcsoport (7-8. osztály)
1. hely: Tóth Rozália (Kolláth 

Edit) Koszta J. Ált. Isk.
Különdíj: Dömsödi Anna (Kol-

láth Edit) Koszta J. Ált. Isk.

Koszta nyomdokain

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

növényvédelem természetes úton. . .

Árpád Biokontroll 2003 Kft.

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM 
  ÉS POSZMÉHES BEPORZÁS

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

Már 25 éve!!!

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

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

30/401-8524

www.facebook.com/ArpadBiokontroll2003Kft

Hering Viktor

Megszerezték bankkártyája 
adatait, majd tranzakciót hajtot-
tak végre róla ismeretlenek – er-
ről tett feljelentést egy szentesi 
illető a rendőrkapitányságon. A 
sértettet 47 ezer forint kár érte, a 
tolvajok ellen információs rend-
szer útján elkövetett csalás miatt 
indult eljárás.

Nyitva felejtette gépkocsiját 
egy sofőr a kórház bejáratánál, 
és a forgalmas helyszín sem volt 
akadálya annak, hogy egy szem-
füles tolvaj egy pillanat alatt ki-
emelje az utastérből a tulajdonos 
táskáját, benne készpénzzel, ok-
iratokkal és mobiltelefonnal.

Kifosztás miatt indult bünte-
tőeljárás ismeretlen személy el-
len, aki azzal az indokkal jutott 
be egy idős lakó Lázár Vilmos ut-
cai lakásába, hogy felváltassa a 
húszezer forintos címletű bankje-
gyét. Amíg a tulaj az egyik szobá-
ban összeszedte a váltópénzt, a 
tolvaj a másik szobából 800 ezer 
forintot vett magához, és vitt ma-
gával. A tettes ezért a bűncselek-
ményért egytől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel számolhat.

Összebalhézott három férfi a 
Rákóczi utcán április 23-án éjjel. A 
vita odáig fajult, hogy az előzetes 

szóváltást követően az egyik férfi 
bántalmazta a másik kettőt, akik 
nyolc napon belül gyógyuló sé-
rüléseket szenvedtek. A gyanúsí-
tottat már beazonosították, és ki-
hallgatták a rendőrök.

Motoros fűkaszát és kerékpárt 
loptak el a Kisér utcából. A tolvaj 
az egyik bekerített udvarra kerí-
tésfelfeszítés módszerével hatolt 
be, majd a nyitott kazánházból 
ellopta a műszaki cikkeket.

Tolvaj járt az egykori Esze Ta-
más laktanya területén lévő 
raktárban is. A bűnöző egy 40 
négyzetméteres, rendezvénysá-
tor-ponyvát, illetve az ehhez tar-
tozó, nyolc darab sátormereví-
tő-rudat vitt magával.

Fokozott rendőrségi jelenlét-
re lehet számítani a városban az 
április 30-i valamint a május el-
sejei rendezvények miatt. Forga-
lomkorlátozások is lesznek, áp-
rilis harmincadikán 17 és 20 óra 
15 perc között a Luther tér – Kos-
suth utca – Horváth Mihály utca 
torkolatát zárják le, majd este ne-
gyed kilenc és fél kilenc között a 
Kossuth utva – Tóth József utcai 
szakaszt, amíg a lampionos felvo-
nulás résztvevői lesétálnak a Mű-
velődési és Ifjúsági Ház melletti 
„gödörbe”.

Nyolcszázezret lopott el
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Április 23-án, Székesfehérvá-
ron versenyeztek a Szilver TSE 
párosai. A Lászlóvill kupa kere-
tein belül a klubközi versenyek 
mellett, Junior Tíztánc és Fel-
nőtt Standard Ranglistát ren-
dezték meg.

Junior Tíztánc Ranglista: 2. hely 
Papp Ádám István - Gál Dalma, 6. 
hely Antal Krisztián - Prozlik Melin-
da Lenke.

Felnőtt Standard Ranglista: 2. 
hely Bencze István - Prozlik Anna, 
7. hely Mészáros Bence Levente - 
Balanescu Liliána. 

Junior I D Standard: 2. hely Ba-

lázs Dominik - Kondacs Jázmin Bí-
borka 

Junior I D Latin: 4. hely Balázs 
Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka 

Junior II D Standard: 3. hely Ba-
lázs Dominik - Kondacs Jázmin Bí-
borka 

Junior II C Standard: 2. hely 
Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Re-
beka 

Junior II C Latin 2. hely Cziklin 
Dusán Péter - Szilágyi Rebeka 

Felnőtt B Standard: 1. hely Du-

lai György - Torkos Rita Mária 
Felnőtt B Latin: 3. hely Dulai 

György - Torkos Rita Mária
A hazai sikerek mellett ismét 

nemzetközi eredményekkel is 
büszkélkedhet az egyesület. 

Április 23-án Ukrajnában Uzh-
gorodban indult Standard WDSF 
World Openen Calin Rusnac-For-
gó Éva és Fodor Norbert Csa-
nád-Vaszi Réka páros. Csanád és 
Réka a középdöntőben az elő-
kelő 10. helyen végzett, míg Ca-
lin és Évi éppen csak lemaradva a 
középdöntőről a 13. helyen fejez-
ték be a versenyt.

Hering Viktor

Szoros mérkőzésen, de 
nyerni tudott hazai medencé-
ben a Hungerit Szentesi VK női 
vízilabda együttese az Eger el-
len, így az egyik fél második 
győzelméig tartó párharcban 
a mieinknél az előny. Folytatás 
szombaton, Egerben. 

Az alapszakaszban öt góllal 
nyert itthon a Hungerit az eg-
riek ellen, azóta azonban el-
telt hét hónap, mindkét csa-
pat formálódott a hosszú 
bajnoki menetelésben. A há-
romszoros olimpiai bajnok, 
Biros Péter által edzett ven-
dégek megilletődötten kezd- 
ték az összecsapást, Hevesi Ani-
táék 5-1-re vezettek az első ne-
gyedet követően. 6-1 után azon-
ban megtorpant a csapat, a 

vendégek két gólra felzárkóztak, 
olyannyira, hogy 7-7 is állt az 
eredményjelzőn. Újabb szentesi 
rohamoknak, egészen pontosan 
Farkas Tamara remek teljesítmé-
nyének köszönhetően azonban 
ismét három gól lett a távolság 

a két csapat között, és bár az eg-
riek nagyot hajráztak, nem tud-
ták beérni a mieinket. A 12-11-re 
megnyert összecsapást követő-
en a két gólt szerző Hevesi Anita 
arról beszélt, hogy bár jól kezd-
ték a találkozót, négygólos elő-

nyük birtokában belealudtak a 
mérkőzésbe, így saját maguk-
nak tették nehézzé a meccs hát-
ralévő részét. – Ha ilyen hibákat 
követünk el Egerben is, akkor 
bajban leszünk. Úgy kezdtük ezt 
a találkozót, hogy ez lesz idén az 
utolsó hazai bajnokink, így Eger-
ben is nyerni szeretnénk, de eh-
hez a mostaninál jobb teljesít-
ményt kell majd nyújtanunk. 

Nem volt elégedett a csapat 
védekezésével Tóth Gyula veze-
tőedző sem. – 5-1 és 6-2 után, 
amikor megnyugodhattunk vol-
na, elkezdtünk hibázni, ami-
vel felhoztuk riválisunkat. Sokat 
fejlődött az Eger az idény ele-
je óta, számítottunk arra, hogy 
nem lesz könnyű összecsapás – 
mondta a Metalcom trénere.

A párharc szombaton, 18 óra-
kor Egerben folytatódik – és a 
szentesi szurkolók reményei sze-
rint le is zárul, ami ötödik helyet 
jelentene a bajnokságban a csa-
patnak.

A jelenlegi 5. helyezett Al-
győ otthonába utazott a Szen-
tesi Kinizsi SZITE felnőtt labdarú-
gó csapata a megyei bajnokság 
soron következő fordulójában. 
Kovács Norberték ismét a haj-
tós, ambiciózus játékukat vették 
fel, ez azonban nem volt elég a 
pontszerzéshez sem. Már a 13. 
percben betalált a hazai gárda, 
egy szöglet utáni kapus és vé-
delmi hibának köszönhetően 
Tóth Martin volt eredményes. A 
mieink hajtottak ezt követően, 
de a szünetig nem találtak be. 
A második játékrész 90 százalé-
kában uralta a mérkőzést a ven-
dég Kinizsi, helyzeteket, ziccere-
ket alakítottak ki. A labdarúgást 
azonban gólra játsszák, és ebből 
az Algyő szerzett egyet, így a 3 
pont is hozzájuk vándorolt.

– Egy szerencsétlen góllal ki-
kaptunk. Azt gondolom, hogy 
ezek a játékhelyzetek elkerülhe-
tőek lennének, nagyobb kon-
centrációval és odafigyeléssel, 
mert a mérkőzés nagy részét mi 
irányítottuk. Elégedett vagyok 
a csapat mentalitásával, hozzá-
állásával látszik a fejlődés, de 
meg kell tanulnunk kihasznál-
ni a helyzeteinket, hiszen az el-
múlt hetekben 7 pontunk is így 
ment el.

A Szentesi Kinizsi a követke-
ző hétvégén nem játszik mérkő-
zést, így több ideje jut Vincze Zol-
tánéknak felkészülni a Kistelek 
elleni hazai megmérettetésre. 
Némethy László a három pont 
begyűjtését várja el a csapattól.

Algyő SK – Szentesi Kinizsi SZI-
TE 1-0 (1-0) gsz: Tóth Martin (13’)

Szilver

Egerben az ötödik helyért

Egyre jobb a játék, de nem jönnek a gólok

Az elmúlt héten, Miskolcon 

rendezték meg a sakk diákolim-

pia országos döntőjét. Értékszá-

mos kategóriában Udvardi Zalán 

(a Zsoldos F. Szakközépiskola ta-

nulója) 9. helyezést ért el a na-

gyon erős, 35 fős mezőnyben. 

Amatőr kategóriában is nagy 

küzdelem folyt, ahol Lantos Ale-
xandra (HMG) 1. helyezett lett.

Sakk

Sebők Tamás

A tabella élvonalában tanyázó Algyő SK. otthonába láto-
gatott a Szentesi Kinizsi SZITE a megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokság hétvégi, 23. fordulójában. Némethy László tanítvá-
nyai jó játékot mutatva zártak 1 gólos vereséggel. Az edző bi-
zakodó, látja a fejlődést a gárdán, amit csak erősíthet egy Kis-
telek elleni hazai győzelem két hét múlva.
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Hering Viktor

Az elmúlt szombaton ren-
dezték a Pusztai László Sport-
telepen a Szentesi Dobógálát. 
A Maximus SE szervezésében 
lebonyolított versenyre kö-
zel száz dobóatléta érkezett a 
városunkba. Gyermekkorútól 
a felnőttekig valamennyi kor-
osztály képviseltette magát 
a viadalon, amelyen tíz hazai 
érem született.

Délelőtt a legfiatalabbak, kora 
délután a felnőttek álltak dobó-
körbe Szentesen a sportpályán. 
A meglehetősen hűvös időben 
és nagy szélben lebonyolított 
versenyen a női diszkoszvetés és 
súlylökés egyaránt Váradi Kriszti-
na (képünkön) győzelmét hozta. 
A Maximus versenyzője az előb-
bi versenyszámban 50 méter 
69 cm-rel, utóbbiban 13 méter 
93 centiméterrel diadalmasko-
dott. Csordás Cintia a felnőttek 
mezőnyében súlylökésben har-
madik, az utánpótlás korosz-
tályban az első helyet szerezte 
meg, míg ugyan ebben a kor-

csoportban begyűjtött egy ara-
nyat diszkoszvetésben is. Bron-
zérmet nyert diszkoszvetésben 
Kocsis Alexandra és Seres And-
rás, utóbbi 54,86 méteres do-
básával elmaradt a hatvan mé-
teres álomhatártól. Rakovszky 
Tibor is aranyéremmel mutatko-
zott be hazai pályán, a Maximus 
súlylökője magabiztosan nyer-
te a versenyt, illetve aranyérmet 
szerzett az egyesület mindössze 
9 esztendős fiatalja, Dávid Kristóf 
is, aki a fiúk mezőnyében bronz- 
érmet, a gyermekek között pe-
dig aranyérmet érő távolságot 
dobott a diszkosszal. – Örülök, 
hogy a meglehetősen mostoha 
időjárás ellenére közel száz ver-
senyző érkezett a dobógálára – 
mondta lapunknak Benkő Ist-
ván, a Maximus SE elnöke. – Itt 
volt Szikszai Róbert, többszörös 
magyar válogatott, aki ifjúsági 
Európa-bajnok és magyar baj-
nok is volt, Kerekes László súly-
lökésben az országos bajnoksá-
gon ért el dobogós helyezést. 
Márton Anita kivételével a teljes 
magyar diszkoszvető-mezőny 

is eljött, szóval nem panaszkod-
hattunk. Szerettük volna, ha Se-
res András hatvan méter körüli 
eredményt ér el, mert az szezon-
kezdésnek nagyon jó lett vol-
na, de ma nem sikerült ezt el-
érni. Szerencse kérdése, hogy 
sikerül-e „szélre dobni”, vagyis ki-
használni a szél erejét, ha igen, 
akkor az négy-öt méterrel is nö-

velheti a dobott távolságot. 
Megtudtuk azt is, hogy a Ma-

ximus SE versenyzői szomba-
ton minősítő versenyen vesznek 
részt Szombathelyen, majd má-
jus 14-én következhet a dobó 
csapatbajnokság, ahol a friss iga-
zolás, Gyetván Balázs gerelyhají-
tó is rajthoz áll majd – dobogós 
reményekkel.

Százan a dobógálán

Hering Viktor

Győzött a Tatabánya ellen 
a Metalcom Szentesi VK férfi 
vízilabdacsapata, ezzel az áp-
rilis 29-i, szombati mérkőzésre 
maradt a döntés: Ki játszhat a 
13. helyért. A vesztes a kiesés 
ellen küzdhet majd.

A tatabányai vesztett mérkő-
zés után az elmúlt szombati ösz-
szecsapást mindenképpen be 
kellett „húzniuk” Vörös Viktorék-
nak ahhoz, hogy folytatódhas-
son a párharc. A csapat nyert, 
mégpedig 13-11-re, így Tatabá-
nyán dől majd el minden. Fej-
fej mellett haladt a két együttes 
a találkozón, hol az egyik, hol a 
másik gárda vezetett, a mérkő-
zés első szakaszában leginkább 
a vendégeknél volt az előny. A 
harmadik negyedtől kezdve vi-
szont határozottabbá vált a 
Szentes védekezése, ennek, és 
az eredményes támadójátéknak 
köszönhetően az utolsó nyolc 
percet kétgólos előnnyel kezdte 
a Metalcom. A különbség a két 
együttes között a folytatásban 
is tovább nőtt, és ellentétben az 
első, tatabányai derbivel, most 
nem a találkozó elején, hanem 
a végjátékban jutott háromgó-
los előnyhöz a csapat, amiből 
kettőt meg is tudtak őrizni Pel-
lei Csaba tanítványai. A mérkő-

zésen a négy gólig jutó Szalai 
mellett a kétgólos Vörös és Vis-
nyakov, valamint Somogyi nyúj-
tott kiválót, de György Dávid is 
megbízhatóan állta a kapuban a 
tatabányai ostromot. A kimagas-
ló játékra szombaton is szükség 
lesz, hiszen hazai környezetben 
a Bányász nyilvánvalóan szeret-
né bedarálni a Szentest. Ez utób-
bi gondolatot már Pellei Csaba 
osztotta meg az újságírókkal a 
mérkőzést követően. - Ilyen hő-
fokú mérkőzésre számítottam, 
ráadásul a lélektani előny a Tata-
bányánál volt. Két, közel egyfor-
ma erősségű csapat küzd egy-
más ellen, ennek megfelelően 
hasonlóan nehéz mérkőzésre 
számítok a harmadik összecsa-
páson is. Vörös Viktor azon a vé-
leményen volt, hogy a Metalcom 
jött ki jobban a találkozó elejét 
jellemző rohanásból, őrületből, 
a meccs végére azonban össze-
állt a védekezés, és itthon ma-
radt a három pont. – Nyerni sze-
retnénk Tatabányán – mondta, 
amihez mi sem tehetünk mást 
hozzá: így legyen.

Kalydy Zoltán

Bozsoki Imre 3. dan judo, 2. dan Aikido és Kalydy Zoltán 4. dan 
judo szervezésében került sor április 14-én, pénteken a Pollák 
Antal szakközépiskola tornatermében az edzések, illetve ápri-
lis 15-én a Loki klubhelységében az Interaktív japán tea szer-
tartásra Rajzó-Kontor Kornélia avatott teaszertartás mester ve-
zetésével.

Az edzéseket Brezovai Sándor 6. dan Kyokusin karate, Szőke Ani-
kó 3. dan Aikido, Kószó Péter Brazil Jiu Jitsu, Tölgyesi Zoltán 4. dan 
judo tartotta. Külön köszönet minden edzésvezetőnek és résztve-
vőnek. Mindkét nap jó hangulatba, sikeresen, tudás és ismeret gya-
rapodással telt el.

Az elmúlt időszak versenyeinek kimagasló eredményei a 25 éves 
jubileumi verseny óta, ahol kettő gyermekünk is ezüst érmet szer-
zett. (Gyermák Olivér, Vízi Csanád) Itt szeretnék köszönetet mondani 
a támogatóknak, valamint a sportbizottságnak és Kovács Jánosnak a 
Kupa felajánlásáért, Szirbik Imre polgármesternek a verseny megnyi-
tásáért, Brezovai Sándornak a két különdíj felajánlásáért, Makra Zol-
tánnak és a Lokinak a másik különdíjért.

U 23-as nyílt Magyar Bajnokság Siklós-78 kg 2. Kalydy Patrícia.
Serdülő Diák Olimpia Siklós +90 kg 2. Palocsai Patrik.
Bíber Pál emlékverseny Szolnok-30 kg 3. Szokodi Brigitta.
Ezúton mondok köszönetet minden támogatónknak, hiszen a 

hosszú út eredményeként sikerült a fábiánsebestyéni önkormány-
zattal és dr. Kós György polgármesterrel megállapodni, hogy a volt 
táncházat megkapta az egyesület a judo edzésekhez. Egy hasonló 
kis épületben (Shinto templomban) kezdte Jigoro Kano professzor 
a judo alapítója a judo oktatását és elég messzire jutott.

A gyerekek eredményes és lelkes munkája sem lenne ott a támo-
gatások nélkül, hiszen a szülők és a külső támogatók áldozatos se-
gítsége nélkül a versenyekre és az edzőtáborokba nem tudnánk el-
jutni. Köszönettel az egész egyesület.

Szombatra maradt a döntésSikeres Budo hétvége




