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Tájékozottnak lenni jó!

Még mindig népszerű a lampionos 
felvonulás! - Szentesi Majális összefoglaló
 7. oldal
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Halupa Eszter

A hagyományokhoz híven, 
az idén is megrendezték a 
„Nagymamák tavasza” elne-
vezésű városszépítő akciót. A 
körzetek önkormányzati kép-
viselői osztották szét a virágo-
kat, melyekre igen nagy volt 
az érdeklődés.

A szervezők, illetve az ön-
kormányzat szakemberei ké-
rik, hogy a virágokat hamaro-
san ültessék el házuk elé vagy 
erkélyükre, és gondozzák azo-
kat, hogy minél virágosabbak 
legyenek városunk utcái. Petú-
nia, pistike, begónia és büdös-
ke virágok közül választhattak 
a lakók, akik úgy tűnik, nagyon 
jól tájékozottak, hiszen a regge-
li virágosztásokra már kígyózó 
sor várta a körzetek megválasz-
tott képviselőit.

– Már reggel háromnegyed 
nyolckor hosszú sor állt a vi-
rágokért, de tavaly is nagyon 

gyorsan elkapkodták – meséli 
mosolyogva Krausz Jánosné. A 
7. választókörzet önkormányza-
ti képviselője bízik abban, hogy 
a virágok 
s z é p í -
tik a kör-
zet ösz-
s zk épét , 
és nem-
csak er-
kélyeken, 
b a l k o n -
l á d á k b a n , 
h a n e m 
a kertek-
ben, vagy 
az út men-
tén is helyet 
kapnak. Re-
mélem, hogy 
minél többen el tudnak jönni 
évről-évre, és úgy látom, hogy 

a Szentesi Életből és a közös-
ségi médián keresztül is gyor-
san trejed a virágosztások idő-

pontja. Nagy öröm 
számomra, ami-
kor a téren sétál-
va a körzetemben 
látom a virágokat 
kiültetve, ha gon-
dozzák és ápol-
ják ezeket. Na-
gyon szerettem 
k e r t é s z k e d -
ni, amíg kertes 
házban laktam, 
de így a lakás-
ban is illetve 
az erkélyen is 
próbálom a 
b e g ó n i á t 

előnyben részesíteni, mert na-
gyon szereti és bírja is a napot – 
tette hozzá a képviselő asszony. 

Május első vasárnapja anyák 
napja, erről is kérdeztük Krausz 
Jánosnét.

– Itt Szentesen a fiamék lak-
nak, a két lányom pedig távo-
labb él. Abban biztos vagyok, 
hogy az unokám csenget majd 
korán reggel, ahogy szokta. Ő 
köszönt egy szép virággal min-
dig és így kíván boldog anyák 
napját. Ilyenkor a temetőbe is 
ki szoktam látogatni, oda viszek 
virágot vinni anyák napjára. 

A kiséri városrészben, a Málta 
Házban osztotta a virágokat An-
tal Balázs Tibor, a körzet meg-
választott önkormányzati kép-
viselője. Dr. Rébeli-Szabó Tamás 
körzetébe is sok nagymama lá-
togatott el, akik közül elárulták, 
hogy temetőbe ültetik el a virá-
gokat, ezzel is díszítve a sírokat. 
Olyan nagymama is van szép 
számmal, aki unokájával együtt 
ülteti a ház előtti kis kertbe a 
színes virágokat.

Nagymamák tavasza

Köszönetnyilvánítás!
Szentes Város Gondozási Központja nevében szeretnénk köszönetet mondani Sipos Mátyásnak és családjának,

hogy nagyképernyős televíziót adományoztak a Nagyörvény utcai, és a Horváth Mihály utcai
Idősek klubja ellátottai részére.

A Gondozási Központ ellátottai nevében Puskásné Halál Ágnes
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert minden szükséges 
élelmiszert, amit szeretnék, megkapok.” 
 – Páldiné Fodor Mária

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Rozgonyi Ádám

A „Szentes Szecessziós Ház 
kialakítása az egykori Petőfi 
Szálló műemlék épületmeg-
újításával, fenntartható kultu-
rális-közösségi funkciók létre-
hozásával” elnevezésű projekt 
zárórendezvényét tartották 
múlt pénteken a megyeházán. 
Az eseményt mérföldkőnek ne-
vezte Szirbik Imre polgármes-
ter, amely annak az útnak egy 
jelentős lépése, amit a Norvég 
Alap támogatásával elindítot-
tak az épület teljes felújítása 
felé.

Az ünnepi esemény nyitánya-
ként Vidovics Ferenc kulturális visz-
szaemlékező kisfilmjének képkoc-
kái peregtek le. Az összeállításban 
a Horváth Mihály Gimnázium iro-
dalmi-drámai tagozatosai szaval-
tak. Archív fotókon, képeslapokon 
megidéződött a Petőfi Szálló és 
Vigadó dicső múltja, és a fájó kö-
zelmúlt is – a színház- és cukrász-
dabezárás dátumával, az épület 
leromlott állapotát megmutató 
fotókkal. Az emlékeket és álmo-
kat ébresztő képsorok után Szir-
bik Imre mondta el köszöntőjét. 
A városvezető felidézte a mosta-
ni rekonstrukcióig vezető hosszú 
utat, köszönetet mondva mind-
azoknak, akik kivették részüket a 
feladatokból. A projekt záróren-

dezvényt mérföldkőnek nevez-
te, amely annak az útnak egy je-
lentős lépése, amit a Norvég Alap 
támogatásával elindítottak az 
épület teljes felújítása felé. Úgy 
fogalmazott, egy messze vezető 
lépcsősor első fokán állunk. Re-
ményét fejezte ki, hogy belátható 
időn belül újra felgördülhet majd 
a függöny a színházban. 

Ezután Labádi Lajos főlevéltáros 
felelevenítette a szálló történetét. 
Elhangzott, hogy az építendő szál-
loda tervvázlatát és költségszámí-
tását 1896. szeptember 7-én vitat-
ta meg a városi képviselő-testület. 
Az országos tervpályázatra 15 pá-
lyamű érkezett, végül Komor Mar-
cell budapesti építésznek ítélték 
az I. díjat. A kivitelezés 1897. július 
24-én kezdődött meg. Az építke-
zés több ütemben valósult meg, a 
teljes épület felülvizsgálata 1900. 
szeptember végéig elhúzódott.

Ezt követően Wittek Krisztina fő-
építész projektismertetője hang-
zott el. A Norvég Alaptól elnyert 
300 millió forintból megvalósult 
részleges felújítás valamennyi lép-
csőfokát végigkísérhette az ér-
deklődő, a tervektől a megvalósí-
tásig. A főépítész hangsúlyozta, a 
Szentes Szecessziós Ház kialakítá-
sával nem lemásolni, hanem meg-
idézni szeretnék az egykori szálló 
miliőjét. Kiemelte, hogy az erede-
ti állapotnak megfelelő felújítás 

történhetett a kávézó, a közössé-
gi terek belső megjelenítésében, 
illetve a külső homlokzaton. Eh-
hez Szenes István belsőépítész, 
Zsemberi János asztalos, a HK-Ce-
ram, az Artárium Stúdió, valamint 
Gönci András textil iparművész 
szakértő munkájára volt szükség. 
A jelenlegi projekt keretében az 
épület egytizede, 500 négyzetmé-
ter újult meg (az épület szintterü-
lete kb. 5 ezer négyzetméter).   

Dr. Béres Mária, a Koszta József 
Múzeum igazgatónője a szecesz-
sziós ház kiállító térét, az ott ki-
alakítandó tárlatot jellemezte. Ke-
vés tárgyi emlék maradt fenn, így 
azokból nehéz lett volna kiállítást 

szervezni. – Olyan modern kiállí-
tást láthatnak majd a látogatók, 
amely illeszkedik a szecessziót 
megidéző enteriőrhöz. A multi-
médiás, animált feldolgozás meg-
próbálja nyomon követni az épü-
let történetét, egyben elhelyezni 
az európai és a magyar szecesszi-
ón belül – fogalmazott lapunknak. 
A multimédiás asztalhoz több fej-
hallgató kapcsolódik, amelyen au-
dio guide oszt meg több nyelven 
információkat. A múlttal virtuáli-
san, feleletválasztós-, igaz-hamis-, 
kvíz- és memóriajátékokon ke-
resztül ismerkedhetnek meg a fi-
atalok.

Reményteli projektzáró

Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.
 Weöres Sándor: Buba éneke (részlet)
Szentes Város Önkormányzata nevében ezzel az idézettel köszöntök

minden édesanyát, nagymamát Anyák napja alkalmából!

Szirbik Imre polgármester

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.

Édes jó anyám

Édes jó anyám
Az az imádságom,
Égben lakó jó Istenünk
Rád nagyon vigyázzon.
Szórja be útadat
Gyönge violával,
Jutalmazó két kezének
Minden áldásával.

Farkas Sándor
országgyűlési képviselő

Szeretettel köszöntöm
az édesanyákat!
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Rozgonyi Ádám

A Szentesi Koszta József Ál-
talános iskolában múlt csü-
törtökön rendezték meg a Ke-
rékpáros Iskola Kupa „Kováts 
Levente” emlékversenyt. A di-
ákok tesztlapot töltöttek ki, 
majd ügyességi versenyszám-
ban különböző akadályok kö-
zött kellett minél kevesebb 
hibaponttal végigmenniük, 
utána szabályossági ismerete-
ikről adtak számot.

A Szentesi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak támogatásával kiírt verse-

nyen az általános iskolások 5-8. 
osztályos tanulói vettek részt. 
Idén 32 nevezés érkezett a meg-
mérettetésre, amelyen két isko-
la, a Szentesi Deák Ferenc Álta-
lános Iskola, illetve a szervező 
intézmény képviseltette magát. 
A verseny célja, az általános is-
kolás tanulók iskolai és iskolán 
kívüli keretekben történő közle-
kedésbiztonsági, baleset-meg-
előzési ismeretek és jártassá-
gok oktatásának és nevelésének 
módszertani segítése, az elsajá-
tított ismertek felmérése. A kupa 
Kováts Levente, a Koszta-iskola 
néhai tanárának nevét őrzi, aki-

nek a tervei alapján épült meg 
az iskola KRESZ-parkja. A diákok 
forgószínpadszerűen, három 
helyszínen vetélkedtek. Első-
ként KRESZ-tesztet töltöttek ki, 
majd az iskola körül forgalmi szi-
tuációban, a rendőrök pontozá-
sa mellett kellett minél szabályo-
sabban közlekedniük, valamint 
az ügyességi pályát teljesíteniük, 
az iskola udvarán. – Az ügyessé-
gi pályán bóják között kellett vé-
gigmenniük. Ezzel azt bizonyít-
hatták, hogy milyen ügyesen 
tudnak kerékpározni. Fontos, 
hogy határozottan, biztonsággal 
közlekedjenek. Ezután követke-
zett a szabályossági része a ver-
senynek. Az iskola körül tettek 
egy kört, amely során alkalmaz-
ni kellett azt a tudást, amellyel a 
szabályos közlekedésben részt 
tudnak venni – mondta el la-
punknak Geráné Révész Gabriella 
szervező, fizika, technika, infor-
matika szakos tanár. A Kerékpá-
ros Iskola Kupán abszolút „deá-
kos” siker született, hiszen mind 
a csapat, mind az egyéni ver-
senyben a Szentesi Deák Ferenc 
Általános Iskola tanulói végez-
tek az első háromban. A legjobb 

tesztkitöltő, a legügyesebben és 
legszabályosabban közlekedő 
címre is az intézmény indulói kö-
zül lehetnek büszkék.

Csapat eredmények:
1. Deák Ferenc Általános Is-

kola (Németh László, Szűcs Pat-
rik, Nagyiván Jázmin, Szobota 
Léna)

2. Deák Ferenc Általános Is-
kola (Berényi Alex, Józsa István 
Márk, Lévai Roxána, Tombácz 
Anita)

3. Deák Ferenc Általános Isko-
la (Szabó Bence, Gyarmati Zsolt, 
Tomcsányi Edit, Csorba Diána)

Egyéni eredmények:
Fiú:
 1. Szabó Bence 
 2. Gyarmati Zsolt 
 3. Józsa István Márk 
Lány:
 1. Nagyiván Jázmin 
 2. Szobota Léna 
 3. Lévai Roxána 
Legjobb tesztkitöltő:
 Szabó Bence 
Legügyesebben közlekedő: 
 Gyarmati Zsolt 
Legszabályosabban közlekedő:
 Nagyiván Jázmin

Sebők Tamás

A fábiánsebestyéni önkor-
mányzat, dr. Kós György pol-
gármester, valamint a Magyar 
Judo Szövetség támogatásá-
ból április 26-án ünnepélyes 
keretek között adták át a köz-
ség egykori táncterméből ki-
alakított judo edzőtermet a 
szentesi Pollák DSE vezetőjé-
nek, Kalydy Zoltánnak, aki itt is 
vezet edzéseket ezentúl

Az eseményen Dr. Kós György, 
beszédében elmondta, lehető-
ségeikhez mérten már a kezdet-
től fogva támogatták a Pollák 
DSE helyi munkáját. – Számom-
ra a legnagyobb fizetség és a 
legnagyobb megtiszteltetés az 
volt, amikor ráeszméltem, hogy 
a vezető, Kalydy Zoltán és a fi-
atalok lelkesedése hosszú idő 
után sem látszott megkopni, és 
ma is örömmel, tanulják a spor-
tot – mondta a polgármester, 
majd hozzátette a legnagyobb 
öröm, amikor azt látja és hallja, 
hogy milyen elhivatottak a he-
lyi dzsúdóspalánták, mert ez a 
sportág egyben az életre is ne-

veli ezeket a gyermekeket.
Beszédét követően átadta az 

edzőtermet Kalydy Zoltánnak, 
majd úgy fogalmazott, ez a te-
rem a csapat mellett egyúttal a 
településé és a környéké is. 

A rendezvényen, jelen volt dr. 
Tóth László a Magyar Judo Szö-
vetség elnöke. Beszédében rá-
mutatott ez a létesítmény nem 
csak a település és a környék 
számára kiemelten fontos, ha-
nem az egész ország számá-
ra. – Szeretnénk bizonyítani, 
hogy az egész ország érdeke az, 
hogy ehhez hasonló létesítmé-
nyek épüljenek, és hasonló fej-
lesztések folytatódjanak. Úgy 
vélem, az egész országnak pél-
damutató az a hozzáállás, amit 
itt Fábiánsebestyénben tettek 
a dzsúdósportért – monda el 
az elnök, majd hozzátette, a ké-
sőbbiekben, a polgármesterrel 
egyeztetve a szövetség a továb-
bi felújításokhoz is szeretne hoz-
zájárulni. 

Ezt követően a Magyar Judo 
Szövetség ajándékát, a  30 darab 
dzsúdó ruhát adta át a község 
polgármesterének, hogy ezzel is 

támogassák a rászoruló sporto-
lókat és családjaikat. Ezek mel-
lett további eszközökkel, többek 
között szőnyegekkel támogatták 
az egyesületet.

Az ünnepélyes átadót köve-
tően Őri József dzsúdós és Sző-
ke Ivett aikidós humoros bemu-
tatóját tekinthették meg a jelen 
lévők. Mindketten Bozsoki Imre 
tanítványai. A néhol igen csatta-
nósra sikerült bemutatót követő-
en a helyi dzsúdókák is bemuta-
tót tartottak dr. Tóth Lászlónak, 
akinek minden ifjonchoz volt 
egy kedves szava is. 

Kalydy Zoltán lapunk kér-

désére elmondta: pályafutásá-
nak egy új lendületet adott ez 
a mérföldkő. – Még másfél év-
tizedig szeretnék a dzsúdó ok-
tatásban tevékenykedni. Öröm 
számomra hogy több Eb-érmes 
és világversenyt megjárt spor-
toló is kikerült a kezem közül és 
ezt az utat szeretném a kicsikkel 
most újra járni, mert úgy gon-
dolom, kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk az utánpótlásra eb-
ben a világban, amikor a csalá-
dalapítás és a munka is fontos 
tényezőként van jelen egy spor-
toló életében – nyilatkozta a 
Pollák DSE elnöke

Új edzőteremben edzik a jövő dzsúdósait

„Deákos” siker a Kerékpáros Iskola Kupán
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Rozgonyi Ádám

A Kálvária temető 109 éves 
temetőkápolnájának felújítá-
sára gyűjt a Szent Anna Római 
Katolikus Egyházközség. A te-
metőlátogatók közül ezt az 
ügyet fontosnak tartó magán-
személyektől, vállalkozások-
tól nagy köszönettel fogadnak 
hozzájárulást, hogy megújul-
hasson a szimbolikus jelentő-
séggel bíró épület.

– Az 1908-ban nagyrészt ma-
gányadományból, illetve a hívek 
és az egyházközség adománya-
iból felépült szecessziós stílu-
sú temetőkápolnánkat szeret-
nénk kívül-belül rendbe hozni, a 
torony keresztcsúcstól egészen 

az altemplomig. Igen nagy lesz 
a munka költségvetése, amely-
nek magába kell foglalnia tető-
fedési, szigetelési, vakolási és 
festési munkálatokat is. Van egy 
igényes szobrászati munka is, a 
golgotai keresztre feszítést áb-
rázoló szoborcsoport. Ezt is jó 
lenne restaurátorral felújíttat-
ni – részletezte dr. Gruber Lász-
ló plébános. Hozzátette, hogy 
lassan látszik az alagút vége, de 
még szükség van adományokra. 
Örömteli hírnek nevezte, hogy 
egy pályázaton is sikerült pénzt 
nyerni. Továbbá egy tehetős vá-
rosi vállalkozó felajánlotta, hogy 
a teljes költségvetés 10 százalé-
kát finanszírozza. Három egy-
mástól független, komoly vállal-

kozási kapacitással bíró építész 
már megnézte az épületet, ter-
vek is készültek. – A végleges 
árajánlatokat várjuk, hogy a püs-
pökség kiválassza és jóváhagyja 
a vállalkozót. A munkákat legké-
sőbb tavasz végén el szeretnénk 
kezdeni. Reményeink szerint 
így talán már ősszel befejeződ-
het a felújítás – mondta a lel-
kész. A temetőlátogatók közül 
ezt az ügyet fontosnak tartó ma-
gánszemélyektől, vállalkozások-
tól nagy köszönettel fogadnak 
hozzájárulást. Úgy fogalmazott, 
elgondolkodtató és megindí-
tó, hogy van olyan kisnyugdí-
jas, aki már többszöri adomány-
nyal támogatta a projektet. A 
kápolna a temető középpont-
jában található, szimbolikus je-
lentőséggel bír. Mintha ez len-
ne a temető lelki középpontja. 
Csúcsán a kereszttel, azt üzeni, 
hogy Jézus Krisztus bár meghalt 
mindannyiunkért, de feltámadt 
harmadnapon. – A kápolna aj-
taja mindig nyitva áll, bárki, bár-
mikor betérhet imádkozni el-
hunyt szeretteiért. Megörökölt 
hagyomány, hogy mindenszen-
tek napján ünnepi szentmisét 
mutatunk be a szépszámú hí-
vek előtt. Emiatt is szeretnénk 
felújítani, hogy legyen egy iga-

zán méltó közeg, ahol egyhá-
zi szertartást lehet celebrálni 
– emelte ki dr. Gruber László. A 
kápolna praktikus gyakorlati te-
metkezési célt is szolgál, az egy-
házi szertartású temetések egy 
része a kápolnából, mint rava-
talozóból indul. Itt hangoznak 
el a búcsúztató beszédek, imák, 
s innét indul a gyászmenet a sír-
helyhez. – Szent kötelességünk 
nekünk, hívőknek, hogy az elő-
deinktől megörökölt kápolnát 
minél jobb állapotban megőriz-
zük a jelennek, és az utókor szá-
mára – hangsúlyozta a katolikus 
plébános.

A temetőkápolna felújítására gyűjtenek

Majzik Attila

Újra nemzeti konzultáció-
ba kezd a kormány, hogy köz-
vetlen módon is véleményt 
nyilváníthassanak a magyar 
állampolgárok azokban a té-
mákban, amikben Magyaror-
szágnak vitája van Brüsszellel. 
A kérdőíveket május 6-ig kéz-
besítik, azokat május 20-ig le-
het visszaküldeni.

A témában a szentesi Fidesz 
irodában Farkas Sándor, a térség 
országgyűlési képviselője tartott 
sajtótájékoztatót. Az elhangzot-
takból kiderült, hogy a jelenleg 
zajló nemzeti konzultáció során 
hat kérdésre várja a kormány a 
lakosság véleményét, többek 
között a migrációval, a rezsicsök-
kentéssel, a bérekkel és az adók-
kal kapcsolatban. Farkas Sándor 
leszögezte, mindegyik nagyon 
fontos téma, alapkérdések az or-
szág jövője szempontjából, ezért 
is várják a lakosság válaszait.

Bár sokan próbálják rásüt-
ni az EU-ellenesség bélyegét a 
kormányra, a nemzeti konzul-
táció nagyon is Európa-párti, és 
az unió megújítása a célja. Far-
kas Sándor leszögezte: Magyar-
ország nem akar kilépni az unió-
ból, de egyenlő jogokat, egyenlő 
elbírálást szeretne, egy szuverén 
nemzetállamot alkotni egy erős 
Európai Unióban.

A nemzeti konzultáció legfon-
tosabb kérdése a bevándorlás-
politikáról szól, hogy Magyaror-
szág önállóan dönthessen arról, 
be kíván-e fogadni migránsokat. 
Szintén kérdés az energiaunió 
témája, vagyis a rezsicsökken-
tés eredményeinek megvédé-
se, a kormány álláspontja szerint 
ugyanis az e téren alkalmazott 
szabad verseny nem az árak 
csökkenését idézné elő. A nem-
zeti konzultáció kérdése az akti-
vista csoportok átlátható finan-
szírozása, a munkahelyteremtés 
és az adópolitika is.

Farkas Sándor a sajtótájékoz-
tatón kijelentette: az idei évi 
Nemzeti Konzultációval azt sze-
retnék elérni, hogy a kormány 
megfelelő támogatást kapjon 
a törekvéseihez az állampolgá-
roktól, hogy elegendő felhatal-
mazással tudják képviselni a ma-
gyarok álláspontját.

Térségünk parlamenti képvi-
selője azt is kiemelte, hogy Ma-
gyarország törekvései megva-
lósítását az Európai Unióban 
képzeli el. A magyar politika elis-
merésének nevezte, hogy a kor-
mányzat másfél évvel ezelőtt el-
indított javaslatait, elképzeléseit 
egyre inkább az uniós határoza-
tokba is beépítik.

Farkas Sándor a nemzeti kon-
zultáció egyik legfontosabb 
pontjának a migráció kérdését 
nevezte.

– Brüsszel szeretné kikénysze-
ríteni a betelepítési-kvótát, arra 
kötelezve a kormányt, hogy en-
gedjük be a migránsokat. Mi úgy 

gondoljuk, hogy ebben sem-
miféle támogatást nem tudunk 
adni az uniós politikának. Nem 
elfogadható, hogy az unió tag-
országait „felpuhítva” más világ-
nézettel, más elképzelésekkel 
próbálják az európai, keresztény 
értékeket felszámolni – szögez-
te le Farkas Sándor, aki hozzá-
tette, pártpolitikától függetlenül 
mindannyiunk érdeke, hogy a 
kormányzat egy erős felhatalma-
zással a háta mögött tudja kép-
viselni az érdekeinket.

Szuverén állam egy erős Európai Unióban

Folytatódik a nemzeti konzultáció

Özv. Rekettyés Istvánné 
1908 tavaszán alapítványt 
tett a szentesi római kato-
likus egyháznál, hogy ká-
polna épüljön a Kálvária 
nagytemetőben. Az egy-
háztanács tervpályázatát 
ifjú Bene István szentesi 
építész nyerte. A toronnyal 
ellátott, gúlatetejű hajóval 
és félkupolás keresztapszi-
sokkal kiképzett épület az 
év végére elkészült. A ha-
rang fölszerelése, az oltár 
és a belső berendezés ado-
mányokból csak évekkel 
később készült el.
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A pénzügyi oktatás a legtöb-
bünk életéből kimaradt, pe-
dig ez legalább annyira fon-
tos, mint bármely más ismeret 
az élet egyéb területéről. A leg-
több szülő gyermekének szóló 
pénzügyi jótanácsa általában 
addig terjed, hogy megmu-
tatja, hogyan kell használni a 
bankkártyát, és hogy dolgoz-
zon, ha már elvégezte az isko-
lát. Pedig ennél sokkal többről 
van szó. Nagygyörgy Zsolt szak-
értőnk, az MFB vezető munka-
társa családapaként maga is 
érintett a kérdésben, így kíván-
csiak voltunk a tapasztalataira. 

– Bizonyára sokan emlékeznek 
a malacperselyre gyerekkorukból. 
Lehetőleg a zsebpénzzel egy idő-
ben kezdjenek félretenni, vagy már 
előtte is lehet jelentősége a pénz-
gyűjtésnek? 

– Igen, nagyon jó dolognak 
tartom, hogy amikor bevezetjük 
a gyerekeknek a zsebpénzt, már 
akkor gondoljunk a megtakarí-
tásra is. A malacperselyek a mai 
napig jól szemléltetik a megta-
karítást és így játékosan meg le-
het tanítani, hogy a mai bevéte-
lek mellett mindig gondolni kell 
a jövőre is.  

– Milyen játékos formában ve-
zethetik rá a szülők a gyerekeket a 
pénz értékére, arra, hogy mekkora 
különbségek vannak bizonyos áru-
cikkek, például játékok árai között? 

– Én például azt alkalmazom, 
hogy a mindennapi élet szük-
ségleteihez kapcsolódó heti be-
vásárlást együtt intézzük a gye-
rekekkel. Van egy keret és ők is 
beleszólhatnak, hogy az adott 
pénzből melyik terméket vegyük 
meg. Ha például valamiből na-
gyon drágát veszünk, akkor nem 
marad pénz másra. 

– A pénzzel való jutalmazásnak 
milyen előnyei és hátrányai van-
nak?

– A pénzzel való jutalmazás-
nak lehet egyszeri vagy rendsze-
res formája, illetve beszélhetünk 
családon belüli jutalmazásról 
vagy pedig akár például egy 
rendszeres kapott ösztöndíjról 
is. Az utóbbit általában az iskola, 
a fenntartó, a település alapítvá-
nya, civil szervezetek, vagy akár 
az állam is finanszírozhatja. 

Fontos, hogy a családi jutalma-
zásnak le kell fektetni az alapel-
veit, amelyek nagyon hasonlóak 
a korábbi cikkeimben már több-
ször említett pénzügyi tudatos-
ság, tervezés lépéseihez. Ilyen el-
vek lehetnek például, hogy 

•  személyre szabott (egyéni 
sajátosságokat is figyelem-
be vevő) legyen a jutalma-
zásunk: így akár két testvér 
között is különbséget lehet 
tenni a kitűzött jutalmazási 
keretrendszerben,

•  mindig legyünk konzekven-
sek, 

•  ismertessük a gyermekekkel 
a jutalmazás kritériumait, és 
ennek alapján dicsérjük, jutal-

mazzuk őket, azaz legyünk tu-
datosak.

A pénzzel való jutalmazás esz-
közével hosszabb távon akkor tu-
dunk célt érni, ha nem válik ter-
mészetessé, megszokottá, vagyis 
nem minden esetben alkalmaz-
zuk az egyébként elvárt, megkí-
vánt cselekvésnél vagy viselke-
désnél. Érdemes mértéktartónak 
lenni és időnként tudni kell vál-
toztatni a kitűzött célokon is. 

Ennek a módszernek az lehet 
a hátránya, hogy a gyerek hoz-
zászokik a pénzhez és csak akkor 
tesz plusz erőfeszítést, ha pénzt 
kap érte. Szintén rossz hatású le-
het, ha elérhetetlen célt tűzünk 
ki a gyerek számára, mert jutal-
mazással ugyan ideig-óráig nö-
velhető a teljesítmény, de hosz-
szabb távon hiányozhat a valódi 
belső motiváció és a korábban le-
fektetett alapelvek be nem tartá-
sa sem célravezető. 

– Az eladósodás veszélyére mi-
kor érdemes felhívni a gyerekek fi-
gyelmét? 

– Már középiskolás korban 
részletesen lehet beszélni erről. 
Jó gyakorlatnak tartom, hogy 
egy-egy játék megvásárlása 
olyan szülői kölcsönből történjen 
meg, amit a gyereknek később 
vissza kell adni, így a gyakorlat-
ban is érezheti, hogy a követke-
ző zsebpénzből sajnos vannak 
olyan kötelezettségei, amiket tel-
jesíteni kell. Nagyon fontos, hogy 
a szülők folyamatosan segítsék a 
gyerekeket beszélgetésekkel, a 
pénzügyekbe való bevonással, 
példákkal stb.   

– Szakértők javasolják, hogy a 
tíz év alatti gyerekek jelenlétében 
érdemes készpénzzel fizetni, nem 
pedig a „mágikus” bankkártyával, 

amiről soha nem fogy ki a pénz. 
Családapaként hogy látja ezt?

– Érdemes figyelembe ven-
ni, hogy a kisgyerekek szeretik 
a maga fizikai valójában is látni, 
érezni a körülöttük lévő világot 
és ez vonatkozik a pénzre is. Én is 
egyetértek a szakértőkkel, tehát 
javaslom a készpénzes fizetést, 
a kártyás helyett és ha már na-
gyobb lesz a gyermek, megtanul-
hatja, megtapasztalhatja annak a 
fizetési módnak is a gyakorlatát. 

– Sokan úgy gondolkodnak, 
hogy a gyerekbe nevelik, hogy a si-
keres élet egyik igen meghatározó 
eleme a pénz és az ahhoz való hoz-
záállás. Nyilván a szülők látásmód-
ja példa lehet a gyerek számára, de 
a pénzügyekről való gondolko-
dás minden család esetében más 
és más.

– Az egyik portálon olvas-
tam: vigyázzunk, hogy soha ne 
mondjuk a gyereknek, hogy mi 
ezt vagy azt nem engedhetjük 
meg magunknak, vagy erre és 
erre most nincs pénzünk. Fontos, 
hogy a gyerek anyagilag is biz-
tonságban érezze magát és ne 
azt tapasztalja, tanulja meg, hogy 
nélkülözni kell a pénz hiánya mi-
att. Pedig hányszor hallja ezeket a 
mondatokat az ember szülőktől a 
boltokban nap, mint nap. Szüksé-
ges lehet egy szemléletváltás: ér-
demes beosztásra, tudatosságra 
szoktatni a kicsiket is és megta-
nítani őket a pénz értékére. Sok-
szor kis odafigyeléssel és átgon-
dolt vásárlással elérhetővé válik 
például a kívánt édesség vagy já-
ték és beszélgetéssel, jó példá-
val a gyerekek is megértik, hogy 
nem lehet mindig mindent azon-
nal megvásárolni.

Pénzügyi tanácsok

Gyerekek és pénzügyek

Művelődési Központ
Május 5-én, pénteken 17.30 órakor a 

Szentesi Művelődési Központ szervezé-
sében a Tokácsli Galériában Felházi Ágnes 
festőművész kiállítása nyílik. Megnyitja 
Gál Lehel DLA, festőművész, tanszékve-
zető és főiskolai docens. Közreműködik 
Nagy Noémi és Tomcsik Réka - gitár.

Az ifjúsági ház klubjában május 11-
én, csütörtökön 19-21 óráig a Korok és 
alkotások az irodalomban sorozat kö-
vetkező előadásán Heinrich Mann: Az 
alattvaló című művéről beszélgethetnek 

Poszler György előadóval.
Koszta József Múzeum
Május 6-án, szombaton 10-12 óra kö-

zött anyák napi családi kézműves foglal-
kozásra várják a gyerekeket és a felnőt-
teket

Városi Könyvtár
Május 5-én, pénteken 17 órakor nyí-

lik a Kreatív könyvtárosok című kiállítás, 
megnyitja Vágvölgyi Zoltán könyvtáros. 
Megtekinthető május 25-ig.

Május 9-én, kedden 18 órakor a Film- 
klubban Az ember, akit Ovénak hívtak 
című színes svéd filmet vetítik.

Május 11-én, csütörtökön 18 órakor 
a könyvtár vendége lesz Savanya István 

költő, dalszerző, előadóművész.
Szentesi Sport- és Üdülő-

központ
Május 7-én, anyák napján ajándék be-

lépővel kedveskednek az édesanyáknak.
Fábiánsebestyén
Május 4-7. között, 35. Nemzetközi Fo-

gathajtó Verseny.
XXIV. Egyházzenei Találko-

zó kórus hangversenye
Május 13-án, szombaton 16 órakor a 

Református Nagytemplomban.

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:

05.05. - Szilágyi Attila akusztikus est / 05.06. - Kis Türelmet,
Csak 1 Szelfi / 05.13. - HangÁr tavaszi turné  / 05.27. Exon

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

Az április 30-ai programok a 
Luther téren kezdődtek Szen-
tesen, ahová sokan ellátogat-
tak kicsik és nagyok. A lam-
pionos felvonulást követően 
az IH gödörben koncertekkel 
folytatódott a hosszú hétvége 
programsorozata.

A közösségi oldalon több szü-
lő is hangot adott nemtetszésé-
nek a Luther téri programokkal 
kapcsolatban, hiszen színpadot 
nem állítottak fel, így sokan nem 
láttak semmit, kihelyezett szé-
kek sem voltak, így igen fárasztó 
volt állva végigvárni a fellépőket. 
Mindezek ellenére sokan láto-
gatták a programokat. Bár este 
hűvös volt, mégis talán ez volt a 
város szezonindító rendezvénye. 
A gyerekek fellépésükkel örven-
deztették meg a nagyérdeműt: 
a Dalma Dance Club piciny tán-
cosai és új színt vittek a bemuta-
tókba a Viktória Fitness SE Fit Kid 
csoportjával együtt. A Kiss Bálint 
Kötélugró Klub is bemutatózott, 
ugyanúgy mint az NRG Táncis-
kola táncosai. A Szilver TSE már 
napnyugtakor lépett fel, ezt kö-
vetően indult a lampionos felvo-
nulás. A Dolce Dance Salsa Club 
is lázba hozta  a közönséget. A 
hagyományos lampionos séta 

este fél 9-kor indult 
április 

30-án a díszkúttól az Ifjúsági 
Parkba, melyen sokan részt 
vettek. 

Az IH gödörben iga-
zi retro hangulat kereke-
dett, hiszen a színpadon 
fellépett az Animal Can-
nibals, Roy és Ádám 
Trió és a Happy Gang. 
A zenészek örömmel 
adtak interjút a Szentesi Élet-
nek, amit a 11. oldalon olvas-
hatnak. Elsőként az Animal 
Cannibals tagjai mesélnek az 
új dalukról, dalszövegírásról 
és arról, hogy miért nem írnak 
a szerelemről. A Roy és Ádám 
Trio hetekkel ezelőtt megjelent 
új lemezével járja az országot. 
Akusztikus műsorukban az új 
RÄZ című album dalaiból is íze-
lítőt adtak legnagyobb slágereik 
mellett. A Happy Gang-es srácok 
a 90-es évek nagy sikerei után is-
mét a színpadokat koptatják az 
időszak legnagyobb buli-sláge-
reivel, melyekből a szentesi kö-
zönségnek is kijutott bőven.

Május 1-jén a Dózsa Ház kör-
nyékén szervezett programot az 
Árpád Szabadidős Sportklub. 

Május elsején várták az ér-
deklődőket az Ifjúsági Parkba 9 
órától, ahol számos kézműves 
és szórakozási lehetőséget kí-
náltak, tarkítva bemutatókkal a 
színpadon.

Szentesi Majális
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Rozgonyi Ádám

Országra szóló szentesi vo-
natkozású sikerek születtek a 
szakmai tanulmányi versenye-
ken. A SkillsHungary Nemzeti 
Döntőn a szárazépítő szakma 
legjobbja lett Lóczi Gábor, aki 
így az Abu-Dhabiban rende-
zendő világversenyre, a World- 
Skills-re utazhat ősszel. A 
Szakma Kiváló Tanulója és az 
Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny döntőjében, közpon-
tifűtés- és gázhálózat rend-
szerszerelő szakmában az elő-
kelő harmadik helyen végzett 
Csatos István.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara tizedik alkalommal 
rendezte meg a Szakma Sztár 
Fesztivált április 24-26. között a 
Hungexpo területén. A fesztivál 

keretében a nappali tagozaton 
végzős szakiskolai és szakközép-
iskolai tanulók számára 41 szak-
mában tartották meg a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), 
valamint az Országos Szakmai 
Tanulmányi Verseny (OSZTV) or-
szágos döntőjét. Ugyanitt került 
sor a IV. SkillsHungary Nemzeti 
Döntőre, a nemzetközi szakmai 
versenyek – EuroSkills és World-
Skills – hazai válogatóinak dön-
tőjére. A SkillsHungary-n me-
chatronika, a cukrász, a szakács, 
a pincér, a szárazépítő, a víz-, gáz 
és fűtésszerelő, a webfejlesztő 
és a villanyszerelő szakmákban 
az Egyesült Arab Emirátusok-
ban, Abu-Dhabiban idén meg-
rendezésre kerülő WorldSkills 
versenyre válogattak. Szárazépí-
tő versenyszámban Lóczi Gábor 

bizonyult a legjobbnak. – Volt, 
amikor számítottam rá, és volt 
olyan érzésem is, hogy nem si-
kerül. Hála az égnek megnyer-
tem – mesélt érzéseiről lapunk-
nak a gádorosi fiatalember. A 
döntőben megítélése szerint 
a két válaszfal felhúzása volt a 
könnyebb, az ívelt fal felépítése 
volt a nehezebb feladat. Ezen fe-
lül készíteni kellett egy álmeny-
nyezetet is. Az egyik nap négy 
óra, a másikon nyolc óra állt ren-
delkezésre a feladatok kivitele-
zésére. A Zsoldos-iskola volt di-
ákja, 2015-ben – történelmet 
írva – szakmája legjobbja lett a 
Szakma Sztár Fesztiválon. Két 
éve dolgozik, s továbbra is nagy 
elánnal vág neki a szakmai kihí-
vásoknak. – Nemcsak egy ver-
senyt nyert meg, hanem egy le-
hetőséget is, hogy az országot 
képviselheti a szakmák világbaj-
nokságán – mondta Muhel Já-
nos, aki előbb szaktanárként, és 
most, mint munkáltató is egyen-
geti Gábor pályáját. Elmond-
ta, Abu-Dhabiban négy napig 
tart majd a világbajnokság, ahol 
pártfogoltja 20 ország verseny-
zőjével méri össze tudását. A fel-
készülés már elkezdődött. Az ifjú 
tehetségért októberben szorít-
hatunk. 

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által szer-
vezett megyei elődöntők, majd 

a későbbi válogatók után ösz-
szesen 13 Csongrád megyei ta-
nuló vehetett részt a fesztiválon, 
ahol központifűtés- és gázháló-
zat rendszerszerelő szakmában 
a harmadik helyet szerezte meg 
Csatos István, a HSZC Zsoldos 
Ferenc Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája és a Baustudium 
Kft. tanulója. A végső megmé-
rettetés első felében egy gázka-
zánt, gázátfolyós vízmelegítőt és 
egy gázmérő órát kellett felrak-
nia. A második nap egy lapradi-
átort is fel kellett szerelni, és be-
kötni a gázkazánnal. A tanuló a 
munka világában szeretne elhe-
lyezkedni, és fontolgatja, hogy a 
jövőben a EuroSkills versenyen 
is elindul. – Őszintén gratulá-
lok Istvánnak. Nagy eredményt 
ért el, túlteljesítette a várakozá-
saimat. Tudni kell, hogy nem kis 
idegi megterhelés több ezer em-
ber előtt dolgozni. Ezt nem köny-
nyű kezelni. Olyan szoros volt a 
verseny, hogy csak egy-egy pont 
döntött a helyezésekről – fogal-
mazott felkészítője, Kovács Ár-
pád. Úgy véli, ha nem is jövőre, 
de jó esélyekkel indulhat majd 
az elkövetkezendőkben Csatos 
István a fiatal szakemberek euró-
pai bajnokságán. – Nagyon sokat 
kell még tanulnia. Az adottságai 
megvannak. Bármit elérhet a te-
hetségével, amelyhez szorgalom 
párosul – tette hozzá.

A szakmák sztárjai: Lóczi Gábor és Csatos István

IRODAI munkára keresek admi-
nisztrációs munkában, ügyviteli szoft-
verek és számítógép kezelésben jártas, 
könyvviteli végzettséggel rendelkező 
hölgyet. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal, irodaimunka78@gmail.com.

VEZETÉKES gáztűzhely 25.000 Ft-
ért, Samsung TV 108 cm képátmérőjű 
30.000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/642-1817

SZENTES központjában felújított, 
1+2 szobás lakás eladó igényes vevő-
nek. Telefon: 70/326-43-04

SÖTÉTKÉK színű, jó állapotban 
lévő olasz gyártmányú testvérkocsi el-
adó. Telefon: 30/812-8112

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

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

KOLOZSVÁR utcai ház eladó. Te-
lefon: 30/304-1689

NÉGY lábas gáztűzhely gázpa-
lackkal eladó. Irányár 11000 Ft. Tel.: 
70/506-9603

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

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

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

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

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

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

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

GYŰJTŐKNEK, kiállítás céljá-
ra mezőgazdasági eszközök eladók 
(szecskavágó, egyfejes eke, ekekapa 
stb.) Telefon: 30/2604729

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

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

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

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

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

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

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

SZENTESEN Kertvárosban 150 
m2-es, kétszintes felújított, hőszigetelt 

családi ház kerttel, nagy garázzsal el-
adó. Telefon: 70/228-9913

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

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

FEKETE dió csemeték eladók. Tele-
fon: 30/516-1885

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

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

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

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

NYUGDÍJAS nagymama gyermek-
felügyeletet vállal Szentesen. Telefon: 
30/323-3373

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

Az utóbbi napokban a város 
apraja-nagyja megáll a Rózsa 
Gábor téren, hogy megcsodál-
ja Szentes legújabb látványos-
ságát, a GPS-vezérlésű virág- 
óráját. A hangulatos helyen ki-
alakított szerkezetről mind-
azonáltal megoszlik a helyi-
ek véleménye, többen inkább 
máshol képzelték volna el, de 
egy valamiben egyetértés van: 
sokan féltik a rongálástól.

A Rózsa Gábor téren, a Frid-
rich fényírda közvetlen szom-
szédságában alakították ki a vá-

rosellátó munkatársai pár hetes 
munkával a megdöntött óraszám-
lapot és környezetét. A tavaly nyá-
ron lebontott épület helyén léte-
sült a virágóra, melynek cikkekre 
tagolt óriási számlapja különböző 
színekben pompázik, és több fajta 
növényt rejt. A támfalának elemeit 
is növényekkel ültették be, így egy 
ún. flórafalat alakítottak ki.

Április 30-án Szirbik Imre indí-
totta el városunk új látványos-
ságát. A polgármesterben kül-
földi útjain merült fel a kültéri 
virágóra ötlete, melyet Szente-
sen, a műszaki osztály tervezett, 
s egy külső vállalkozó valósított 

meg. GPS alapú óraszerkezettel 
működik, így elvileg mindig pon-
tos. A mutató alatti világítás au-
tomata vezérlésű, 50 évre előre 
be van programozva a napkel-
te és a napnyugta, amely alapján 
kapcsol be, illetve ki. Az egész Al-
földön csak Szentesen található 
közterületi virágóra. 

Az elhaladó járókelők, lehet 
délelőtt vagy este, sötétedés 
után, percekig időznek a virágó-
ra előtt: a város új létesítménnyel 
gyarapodott, amit mindenkinek 
látnia kell.

– Végre! Ez is emeli Szentes fé-
nyét – mondta egy hölgy. Hoz-
zátette viszont, hogy ajánlatos 
lenne körbekeríteni, mert úgy 
tapasztalta, bemennek a szülők 
a kisgyerekkel, s megfogdossák 
például a mutatót. Ami egyéb-
ként egy órát siet, mutatott rá a 
hölgy a mutató szépséghibájára 
szerda délelőtt. 

– Annyira szeretném szeretni, 
de nem jó ez a kialakított hely tér-
rendezés szempontjából. Azon a 
kis dombon sokkal ideálisabb lett 
volna a helye, ahol most az ’56-os 

emlékmű van. A virágóra, bár tet-
szetős, a környéke sajnos nem az, 
például a háttérben kukát, mel-
lette egy tűzfalat lehet látni, az 
óramutatót viszont nem látom, 
túl laposan van – sorolta a hölgy. 

– Tegnap is kijöttem, akkor is 
sokan voltak itt – mondta Ger-
gely Szilveszterné. A lapunkban 
is többször szerepelt világjáró 
nyugdíjas Székesfehérváron tud 
virágóráról, de emlékei szerint 
Baján is található hasonló. Nem 
ért egyet azzal a nézettel, hogy 
a térnek ezen a részén rossz he-
lyen van, szerinte nincs eldug-
va a szerkezet, sőt, mint lelkesen 
fogalmazott, kifejezetten szépen 
néz ki most a tér. – Nagyon szép 
lett az óra, de féltem, nehogy 
tönkretegyék – fűzte még hozzá 
Zsóka.

– Nekem nagyon tetszik – 
mondta Hankóné Gizi néni a vi-
rágórával szemközti padon. – 
Emlékszem, amikor a Tiszti Klub 
falán elkészült a napóra, azt is so-
kan nem értették, hogy minek, 
aztán mégis rengetegen nézték 
meg ott, hány óra van.

Megcsodálják és féltik a virágórát

Palicska Irén

Anya! Anya! Anya! Hidd el, 
magamban sokszor mondoga-
tom, még ha hangosan csak Apa 
nevét ejtem is ki. Egy éve írtam 
utoljára a nevedben és neked, és 
most újra eljött az idő. Ne ijedj 
meg, nem kapsz olyan dörgedel-
mes intelmeket, mint amilyene-
ket tavaly kaptál. Az csak afféle 
használati utasítás volt mamák-
nak-babákhoz. Úgy érzem, hogy 
ez alatt az egy év alatt még job-
ban összecsiszolódtunk. Tudom, 
hogy az egyéves szülinapomat 
vízválasztónak tekinted, és már 
kezdesz kikészülni a hisztije-
im miatt, de én csak a szárnyai-
mat bontogatom. Tudom, hogy 
úgyis megzabálsz, amikor este 
9 és 10, vagy éppen hajnali 3 és 
4 között a kiságyban tombolok. 
Szabadságot akarok, de szabja-
tok nekem határokat is! Egy pár 
napja mintha változást észlel-
nék. Meglepődve tapasztalom, 
hogy kezdesz a sarkadra állni. 
Ez az átkozott internet, hogy ott 
miért oktatják ki egymást és ad-
nak használható tanácsokat az 
anyukáknak? Nem is értem, be 
kéne tiltani! Biztos találtál vala-
mi irományt a dackorszak ellen. 
Ha egyfolytában azt hajtogatod, 
hogy te vagy a főnök, attól még 
nem leszel az. Ezt is olvastad va-

l a -
hol? 
A p a 
is meg-
m o n d t a , 
ha nem hisz-
tis a gyerek, na-
gyon jó természe-
te van. 

Ne parázz, hogy még csak 
néhány szót használok. Biz-
tos nagy a nyomás rajtad, hogy 
más babák (oh, pardon, akarom 
mondani: gyerekek) sokkal több 
szót ismernek, és állandóan kér-
dezgetik, hogy beszélek-e már? 
Még egy kis TSMT-torna és ha-
marosan beindulok. Így is min-
dent megértek, és el tudok ma-
gyarázni. Einstein is csak 4 éves 
kora után kezdett el beszélni. 
Nyugi, van remény. Legutóbb 

Kati 
néni 

is azt 
mondta, 

ha ez a gye-
rek egyszer el-

kezd beszélni, 
hadarni fog, mert lát-

szik, hogy csak úgy pörög 
az agya. Tudom, hogy nagyon 

büszke vagy rám, és mindenki-
nek elújságolod, hogy már két 
nap után kiraktam a 21 dara-
bos állatos kirakót, ami két éve-
seknek való. Hidd el, nem nagy 
kunszt. Vizuális típus vagyok. 

Amit nem szeretek: 
- Ha fekve pelenkázol. Egész jó 

ötlet volt, amit mostanában 
bevezettél. Amíg én a kisau-
tókkal játszom a kanapén, te 
állva tisztába teszel és felöl-

töztetsz. Meg kell hagyni, ti 
mamik egész kreatívak is tud-
tok lenni, ha a kényszer rávisz 
benneteket. A kakis pelenka 
levétele így azért kicsit nec-
cesebb, de majd arra is kitalá-
lunk valamit. 

- Nem szeretek öltözni. Na, jó, 
néha elviselem, és már meg-
próbálkoznék a cipő fel-, és 
levételével.

- Egyre kevésbé csipázom az 
etetőszéket. Ha beszíjazol, 
azt meg aztán végképp fe-
lejtsük el! Nem vagyok már 
csecsemő, nem esek ki be-
lőle, csak ha akarok. Egy hét 
múlva 20 hónapos leszek. 
(Atyaég! Még leírni is bor-
zalmas! Így öregszem?) Most 
már rendes széken szeretnék 
ülni. 

Amit szeretek:
- Meztelenül rohangálni a la-

kásban fürdés előtt. (Kér-
lek, erről ne mellékelj képet!) 
Focizni, homokozni, hintáz-
ni, csúszdázni, kismotorozni, 
rajzolni. Ha mesét olvasol ne-
kem, játszol velem és rám fi-
gyelsz. Hozzád bújni, átölelni
Hajrá, Anya! Csak így tovább! 

Majd belejössz! Egyre jobb vagy! 
Ne add fel! Imádlak! 

Csók, puszi: Gergő

Baba a fedélzeten

Anyák napja
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Rozgonyi Ádám

Telt házas előadást tartott 
Szentesen dr. Csókay András 
idegsebész, agykutató. Nem 
először látogatott a városba. A 
Szentesi Keresztény Pedagó-
gus Társaság meghívásának 
már csak azért is eleget tett, 
mert úgy tapasztalta, az itteni 
emberek befogadók. Lapunk-
nak adott interjújában arról 
beszélt, hogy a szenvedés al-
kalmat ad arra, hogy mélyen 
magunkba tekintsünk, szem-
benézzünk a sötét erőkkel.

– Hétköznapi misztika – a mély 
imádságban a szenvedés teremtő 
energiává válik – ezt a címet vá-
lasztotta előadásának. Mit jelent 
mindez?

– A szenvedés rossz dolog, és 
nem is szabad azt kívánni, elébe 
menni. Amikor sorscsapásszerű-
en jön, nagy kérdés, hogy állunk 
hozzá. Soha nem attól kerül va-
laki borzalmas helyzetbe, ami 
vele történt, hanem attól, ahogy 

ehhez a történéshez áll. Ugyan-
akkor a szenvedés kiváló alka-
lom arra, hogy mélyen megér-
kezzünk önmagunkba. A hívő 
ember tudja, hogy legmélyebb 
önmagában van lehetősége ta-
lálkozni Istennel. Ez a találkozás 
mindig békét, boldogságot te-
remt, akármi volt az ára. A nem 
hívő ember is ugyanoda érkezik 
le a szenvedés által. Esetleg nem 
tudatosul benne, hogy kivel ta-
lálkozott. Megélheti a megnyug-
vást és a békét. Ehhez egy dolog 
szükséges: nem kell mindig azt 
kérdezni, hogy történhetett ez 
velem? Ha elfogadom azt, hogy 
valamiért meg szabadott történ-
nie – Isten valamiért megenged-
te, hogy legyen – akkor egy egé-
szen más értelmet kap az egész, 
és valóban megjönnek azok a 
megtapasztalások, amelyek ál-
tal egy sokkal magasabb szin-
tű békébe, örömbe juthatunk el, 
mint a szenvedés kiváltó ok előtt 
voltunk. Nem a levegőbe beszé-
lek, ez egy megélt tapasztalat. 

Amikor tragikus módon elveszí-
tettem a kisfiamat, először azt 
éreztem, hogy bár nem lettem 
hitetlen, de nem értettem. Elfo-
gadtam, és ahogy teltek a hóna-
pok, az elfogadás által megér-
keztem abba a valóságba, ahol 
megtapasztalhatja az ember Is-
ten végtelen szeretetét.

– Hogyan működhet együtt tu-
domány, racionalitás és a vallá-
sosság? E kettő között látszólag 
áthidalhatatlan a szakadék.

– Nincs semmiféle diszkre-
pancia (lényeges különbség). 
A mély imádság, meditáció ál-
tal jutsz kapcsolatba az igazság-
gal. Ezek az igazságok nemcsak 
az életre, teológiára, hanem a 
saját tudományodra vonatkozó 
igazságok. A mélyen gondolko-
dó, imádkozó ember megtalálja 
azokat a kreatív, intuitív gondo-
latokat, amelyek a legmélyebb 
valónkban vannak, nem a felszí-
nen. Így összekapcsolható, hogy 
az ész, miként függ össze a hittel, 
az imádsággal, ezzel a fajta befe-
lé fordulással.

– Hogyan válhatunk képessé 
arra, hogy fentről, kívülállóként 
tekintsünk magunkra?

– A mélységbe kell indul-
ni. Nem kell félni attól, hogy át-
megyünk azokon a sötét zó-
náinkon, ahol, aki szembe jön, 
az nem más, mint önmagunk. 
Ahogy megjelenünk a világ, az 
emberek előtt. Az emberben fel-
jön az, hogy kárörvendő, önző, 
karrierista tud lenni. Szembe kell 
nézni a sötét erőkkel, és tovább-
menni. Lejut az ember a legmé-
lyebb valóságába, ahol viszont 
nincs rossz. Az embert ereden-

dőnek jónak teremtette Isten, 
csak hajlik a rosszra.

– Így van ez a nagyobb, társa-
dalmi problémák esetében is?

– Meg kell lenni a felismerés-
nek, hogy egy nagy hajón uta-
zunk. Érezni kell, hogy mi az a lé-
nyegi dolog, amivel törődnünk 
kell; hogy jön egy nagy jéghegy, 
amit el kell kerülni, vagy pedig 
el vagyunk foglalva a hajón tör-
tént visszásságokkal. Erről vég 
nélkül lehet beszélni. Az a leg-
fontosabb, hogy mit jelent ez 
az ország számára. Az Isten-kap-
csolat, család, haza és a nemzet 
a legfontosabb a dolgok. Végül 
ez kiüresedik, és célt ér a go-
nosz lélek, mert elvonja a figyel-
münket erről. Azokét a vezetőin-
két is, akik látják a lényeget, de 
nem tudnak mindent orvosol-
ni. Borzasztó nagy baj lenne, ha 
a szedett-vedett gondolkodás 
győzne egyszer újra Magyaror-
szágon. Olyan időket élünk, mint 
Noé korában. Néha úgy érzi az 
ember, hogy elkezdett csepe-
regni az eső, mert olyan zuhatag 
jön a globalizált pénzvilág olda-
láról. Ezt látni kell, meg kell tenni 
ellene a lépéseket.

– Ezek az előadások, találkozá-
sok rendet tudnak tenni a fejek-
ben?

– Az Istenhez való közelebb 
jutás mindig rendet teremt. Az 
igazsághoz jutok közelebb. In-
direkt formában segítik az előa-
dások a mindennapi életün-
ket. Laikus evangelizációnak is 
mondhatnánk. Gyakorlatias pél-
dákat hozok akár a saját életem-
ből, akár az orvosi megtapaszta-
lásokból.

Interjú dr. Csókay András idegsebésszel

Legmélyebb önmagunkban találkozhatunk Istennel

Sebők Tamás

A Freud húga a macedón 
szerző, Goce Smilevski tollá-
ból származó mű.

A pszichoanalízis atyjának 
életét mondhatni baklövés lett 
volna századszor papírra vet-
ni, Smilevski azonban az osztrák 
gondolkodó egyik legkalando-
sabb élettörténettel rendelkező 
családtagját helyezte a mű kö-
zéppontjába.

Freud legfiatalabb húga, 
Adolfine sosem házasodott meg, 
gyermeke sem született. A mű az 

ő történetét beszéli el, küzdelmes 
gyermekkorától kezdve a bécsi 
Fészek elmegyógyintézetbe való 
önkéntes bevonulásán át egé-
szen a gázkamrában lelt haláláig. 
A híres testvére árnyékában élő 
húg sorsán keresztül feltárul előt-
tünk a századfordulós Bécs zár-
kózott világa is. Élete alakulását 
az határozta meg, hogy a legki-
sebb és valószínűsíthetően nem 
várt gyermek volt, ezért anyja kis-
korától fogva nem szerette, elta-
szította magától és ennek egész 
élete során hangot is adott, nem-

csak éreztette vele. A mű a drá-
mai történetek mellett számos fi-
lozófiai értekezést is rejt.

A fiatal macedón szerző re-
génye 2010 irodalmi szenzáció-
ja volt, mely elnyerte az Európai 
Unió Irodalmi díját. „Minden nor-
mális ember ugyanúgy normá-
lis, minden őrült a maga mód-
ján az” – írja Goce Szmilevszki, aki 
1975-ben született a macedóniai 
Szkopjében. Tanulmányait szülő-
városában, Prágában és a buda-
pesti Közép-Európai Egyetemen 
végezte.

Könyvajánló: Freud húga
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Sebők Tamás

A művelődési központ 
szervezésében április 30-án 
este az Animal Cannibals is 
egyike volt azoknak a zene-
karoknak, akik a majálison 
szórakoztatták a szentesi kö-
zönséget. Qka MC és Ricsipí 
duója szempillantás alatt 
mosolyt csalt a szép szám-
ban megjelenő tömeg arcá-
ra. A Hip-Hop csapat az előa-
dás után lapunk kérdéseire is 
készséggel válaszolt.

– Rögvest az aktualitásokhoz 
kanyarodnék, méghozzá, hogy 
hosszú idő után a héten jelent meg 
a legújabb dalotok, a ’Nemér. Mi-
lyen volt a fogadtatás?

– Meglepő, ugyanis mi azt gon-
doltuk, hogy illedelmességből, il-
letve a múltunkra való tekintet-
tel kíváncsiak ránk az emberek és 
a média, de kiderült, hogy óriási 
versengés folyt a médiumok ré-
széről az internetes premierért. 
Ez nagyon jó érzés. Az már pár 

nappal a premier után is elmond-
ható, hogy akik a 90-es évek slá-
gereire, például a Takarítónőhöz 
hasonlóra számítottak, ők még 
kapkodják a fejüket, nekik még 
szokniuk kell az új szerzeményt.

– 1989 óta a könnyűzenei szféra 
része az Animal Cannibals, renge-
teg lemezt készítettetek, és mások-
nak is írtok dalokat. Honnan jön az 
inspiráció?

– Az ételekből és italokból. 
Reggel felkelünk, és nagyon be-
kajálunk, majd különböző gon-
dolatok jelennek meg előttünk, 

és ez addig tart, amíg eljön az 
utántöltés ideje. Viccet félreté-
ve azt gondoljuk, hogy nyitott 
szemmel kell járni a világban, hi-
szen a témák adottak. Mi elég-
gé szelektáljuk ezeket. Szerelem-
ről, szakításról, családi gondokról, 
politikáról nem írunk, mert min-
denki arról ír. Próbálunk olyan 
témákat meglovagolni, amiket 
mások nem, vagy más perspek-
tívából közelítenek meg. Amikor 
a kiadónk kérte, hogy készítsünk 
karácsonyi dalt, már tudtuk, hogy 
nem a szeretetömlengős nótát 

fogjuk megírni, hanem inkább 
ennek a fonákját, amikor min-
denki egy picikét az idegbaj ha-
tárán van.

– Történt olyan a karrieretekben, 
amit csúcspontként emelnétek ki?

– Az a legfontosabb, hogy foly-
tonosság van az életünkben. Ke-
vés olyan zenekart lehet kiemelni 
itthon, akik közel 30 éve ugyan-
abban a felállásban alkotnak és 
mutatnak is újat, ezáltal nem-
csak a „retróközönség” részéről 
vagyunk elismerve, hanem a fi-
ataloknál is próbálunk sikereket 
elérni. Mellette videoklipeket ké-
szítünk és DJ-k is vagyunk, pró-
bálunk sokszínűek lenni. Szeret-
jük mi mutatni az utat, és nem 
mások után kullogni. Hiszünk ab-
ban, hogy előrefelé van út, és mi 
arra kacsintgatunk.

– Mi az élet értelme?
– Az élet értelme folyamato-

san változik. Kezdetben csak ak-
kora próbálsz lenni, amekko-
rát nem sodor el a szél, és ebből 
építkezel, míg egyre inkább fel-
erősödsz. Ezek folyamatos célok. 
Az élet első felében fel kell nőni, 
később ki kell alakítanod a saját 
utadat, majd jöhetnek a nők és 
a… khm… a gyermekek. Fontos, 
hogy mindezek közben élvezd is 
az életet.

Interjú az Animal Cannibals-szel

„Szeretjük mi mutatni az utat, és 
nem mások után kullogni”

Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene Graffiti koncertsorozat keretében hazák 
egyik legkedveltebb rock együttese látogat el május 13-án az 
ifjúsági házba. Az Ismerős Arcok 18 éves pályafutásának leg-
jobb dalaival készül a szentesi közönségnek.

A nyolc lemezt számláló zenekar a hazai rockzenei élet egyik ki-
emelkedő alakulata. Zenéjükben keveredik a hard rock stílus feszes, 
erőteljes hangzásvilága, de a lágy zenei és vokális dallamok sem áll-
nak távol a hatostól. Mindezeket tetőzi Nyerges Attila különleges 
szövegvilága és Práder Vilmos dallamos gitárszólói. A zenekar tehet-
ségét az is példázza, hogy Leczó Szilvesztert 2007-ben és 2009-ben 
is az év billentyűsének, Práder Vilmost 2009-ben az év gitárosának, 
Tánczos Istvánt szintén ebben az évben a legjobb szaxofonosnak 
választotta a zenei média.

A Nélküled, az Eső mossa, a Szívemben tudlak, vagy az Egyetlen 
olyan klasszikusok, melyek nem maradhatnak el a szentesi koncer-
ten sem, ahol a helyi Sicambria alapozza meg a hangulatot 19 órától. 

Ismerős Arcok érkeznek

Sebők Tamás
Április 29-én a szegedi Huckleberry Guys koncertjét tekinthet-

te meg a Kávézó, a Belvárosi Favágókhoz közönsége. A trio a korai 
blues világába kalauzolta el a hallgatóságot. 

Utcazenészként később blues-duóként indult Balogh Gyula és 
Prekop Győző közös zenei pályája majd 3 éve, Gyula testvérével, Ed-
ével kiegészülve Huckleberry Guysként tolják a blues zene korai kor-
szakának klasszikusait. Győző lenyűgöző szájharmonikás, emellett 
batárnagy pedalboardja a legkülönfélébb hangzások előcsalásá-
ra is lehetőséget nyújtott. Ede igen minimál dobcuccal állt ki, leg-
különlegesebb darabja egy ódon bőrönd, ami lábdobként funkcio-
nált egy tompább, tömöttebb hangzást előidézve ezzel. Gyula egy 
akusztikus és elektromos gitárral érkezett melyeken szépen szólt a 
slide blues RL. Burnside-tól, John Lee Hookeren át Gary Clark Jr.-ig.

A Favágó galériáján következő alkalommal Szilágyi Attila akuszti-
kus estjét tekinthetik meg az érdeklődők.

A Mississippi deltájáig 
utaztattak vissza
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Rozgonyi Ádám

Második alkalommal ren-
deztek Fitt Napot Szegváron 
a Tűzköves Hagyományőrző, 
Ismeretterjesztő, Kulturális 
Alapítvány szervezésében. A 
település apraja-nagyja a mű-
velődési házba sereglett, hogy 
részt vegyen egy igazán kime-
rítő, ám de szórakoztató spor-
tos rendezvényen április utol-
só hétvégéjén. A programra a 
nagyközség lengyel testvérte-
lepülésének, Lewin Brzeski vá-
rosának a delegációja is elláto-
gatott.

Reggel 8 órától civil- és mun-
kahelyi közösségek váltották 
egymást az edzőteremmé ala-
kult nagyteremben, és fél órát 

tornáztak, mozogtak együtt. Ez-
után késő délelőttől egészen es-
tig változatos mozgásformák kö-
zül választhattak az érdeklődők: 
aerobik, zumba, gerinctorna, 
jóga, Nippon Zengo is segítet-
te a test- és lélekformálást. Há-
rom órától Katus Attila személyi 
edzővel, világ- és Európa–baj-
nok sportolóval tréningezhettek 
együtt a mozogni vágyók. – Most 
már tudom, hogy mire számítha-
tok, ha idejövök. Sokan vannak, 
érdeklődők az emberek, akik 
meg akarják csinálni az edzést. 
Egy kicsit hazajárok. Mindig nagy 
élmény, pláne testmozgás után, 
ugyanazok a boldogsághormo-
nok szabadulnak fel. A mai napig 
feldob egy ilyen alkalom, eksztá-

zisba kerülök, pedig már 25 éve 
a szakmában vagyok. Abban bí-
zom, hogy a résztvevők is hason-
ló élményben részesülnek, mint 
én. Fontos, hogy több generáció 
legyen jelen. Az idősek látják a fi-
atalokat sportolni, eszükbe jut a 
fiatal koruk, hogy milyen jó volt a 
mozgás élménye. Fordítva is na-
gyon jó, amikor a gyerek látja, 
hogy az anyuka és apuka sportol. 
Fontos, hogy a mozgás élményét 
tapasztalják, és sikerélményük 
legyen. Nem olyan mozgást kell 
idehozni, amivel villogok a szín-
padon, és mindenki csak néz, 
hogy mit csinálok. A lényeg, 
hogy együtt tudjuk végrehajta-
ni a gyakorlatokat, együtt elfá-
radjunk, és legyen benne egy kis 

humor. Amikor az emberek haza-
mennek, rájönnek arra, hogy iga-
zából jó volt sportolni. Másnap 
lesz egy kis izomlázuk, büszkék 
lesznek magukra. Egy-egy ilyen 
találkozó kívül-belül építi az em-
bert – osztotta meg gondolatait, 
érzéseit lapunkkal a sportember. 
A programot egyébként táncház, 
rúdtánc, masszázs, szépségta-
nácsadás és disco is színesítette.

– Ennek a napnak az volt a lé-
nyege, hogy átmozgassuk Szeg-
vár lakosságát. Ide szerveztük a 
hivatalt, a takarékszövetkezet, 
óvodát, iskolát és különböző cso-
portokat. A lengyel testvértele-
pülésünk képviselői is egy félórás 
tornát tartottak nekünk – mond-
ta el Vajda Gabriella, a szervező 
alapítvány elnöke. Hozzátette, 
Katus Attila az aerobik egyik leg-
ismertebb képviselője hazánk-
ban, szeretik meghívni a nagy-
községbe. A világbajnok aerobik 
edző a kültéri fitneszpark hivata-
los átadóján is közreműködött. 
Másfél millió értékben, öt gépet 
szereztek. Az eszközöket a köz-
pontban lévő játszótér szom-
szédságába helyezték el, ahol a 
szülők, a gyerekkel együtt kipró-
bálhatják a gépeket. – Örülünk, 
hogy népszerű a park, amely 
egyben egy új közösségi tér is – 
tette hozzá Vajda Gabriella.

Fotó: Viola István

Szegvár egy fitt nagyközség
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Május 8-14.
Hétfő – Zellerleves
A menü: Zöldséges-húsos 
rakott tészta
B menü: Zöldborsós 
csirkemáj rizs körettel
C menü: Tanyasi töltött 
borda rizs körettel

Kedd – Daragaluska leves
A menü: Kelkáposzta főzelék 
sertéspörkölttel
B menü: Szegedi szelet 
burgonya körettel, tartárral
C menü: Bakonyi betyár 
pecsenye burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szerda – Burgonyaleves
A menü: Pulyka rizottó, 
savanyúság
B menü: Mustáros-tejfölös 
sertésragu galuskával
C menü: Aszalt szilvával 
töltött borda vegyes körettel

CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü: Füstölt tarjával töltött 

borda vegyes körettel, 
savanyúsággal
B menü: Töltött csirkecomb 
rizs körettel, francia salátával
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás

PénteK – Babgulyás 
A menü: Aranygaluska
B menü: Sajtos-tejfölös tészta
C menü: Rántott szelet burgo-
nya körettel, savanyúsággal

Szombat – Zöldborsó leves
Holstein szelet, rizs körettel, 
savanyúsággal

VaSárnaP – Húsleves
Sajtos-sonkás csirkemell 
héjas burgonya körettel, 
savanyúsággal

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

Az anyák napja világszerte 
megünnepelt nap, amelyen az 
anyaságról emlékezünk meg. A 
különböző országokban más és 
más napokon ünneplik, Magyar-
országon május első vasárnapján. 
Az anyák napi ajándék pedig ak-
kor az igazi, ha tényleg a gyerekek 
készítik. Jó, néha azért besegíthet 
apa, mert az olló, vasaló, ragasztó, 
de még egy sima vízfesték is rejt-
het magában veszélyeket vagy 
a csemeténkre, vagy a lakás falá-
ra nézve. Egy pár ajándékötlet a 
trendiben anyák napjára.

Édes csokor
Összeházasítjuk a 

cupcake és a virág-
csokor ötletét, hogy 
kétféle örömteli meglepe-
tés is jusson anyá-
nak. Aki muffint 
tud sütni, an-
nak a cupcake 
már csak egy 
ugrás, fogpisz-
kálókkal pe-
dig a kibé-
lelt vödörbe 
beszurkálni 
nem nagy ör-
döngösség. 

Színes virágcserép 
anyák napjára

A látszat csal, nem sima 
dekupázsról van szó, nem szalvé-

tával, hanem színes, 
gyönyörűséges 

anyagokkal, 
amikkel a na-
túr virág-
cserepet be 

tudjuk vonni. 
Persze úgy 

a legjobb, 
ha ültetünk 
bele kis vi-
rágot is. 

Fényképből 
hűtőmágnes

Kellenek hozzá kicsi, kinyom-
tatott képek, mágnesek és vas-
tag karton, és persze erős 
ragasztó. Ha polaroid hatást sze-
retnénk elérni, akkor fehér ak-
rilfestékkel a fénykép széleit is 
lefesthetjük, így tehetjük még 
különlegesebbé.

Ujjlenyomatos kép
Egészen pici gyerekek is meg 

tudják csinálni, egy kis apai se-
gítséggel persze. Az ujjaikat fes-
tékbe mártva ujjlenyomatozzunk 

egy 
nagy pa-

pírt, majd a lenyoma-
tok köré rajzoljunk virágszir-
mokat. Nagyobbak írhatnak rá 
aranyos üzeneteket is, majd az 
egészet még érdemes egy szép 
keretbe is foglalni.

Fonalszív
Kartonlapból kivágott nagy 

szív és vastag, színes fonal kell 
csak hozzá, hogy gyönyörű 
ajándék váljon belőle. Nagyon 
könnyű és nagyon látványos, 
csupa szeretet ajándékod lesz, 
ha elkészíted.

Anyák napjáraTr e n d i
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Karalábéleves
Hozzávalók a karalábéleveshez 3-4 főre: 1 ek. zsiradék, 3 db zsen-

ge karalábé,1 nagyobb sárgarépa, 1 tk. só, bors, 1 ek. tejföl, 1 cso-
kor petrezselyem.

Hozzávalók a vajgaluskához: 1 tojás, 2-3 púpos evőkanál liszt, 5 
dkg. vaj, csipet só, 1 tk. aprított friss petrezselyem.

Elkészítés: A karalábét és a sárgarépát meghámozzuk, és kis koc-
kákra vágjuk, a zsiradékon elkezdjük dinsztelni, sózzuk, borsoz-
zuk, fedő alatt félpuhára pároljuk. Majd felöntjük 1,2 l vízzel, vagy 
zöldségalaplével, és felforraljuk. A vajgaluskához a vajat megol-
vasztjuk, hozzáadjuk a lisztet és a tojást, majd egy kávéskanál se-
gítségével a forrásban lévő levesbe szaggatjuk. Érdemes vizes ka-
nállal szaggatni, hogy könnyen lejöjjön a kanálról. Ha feljöttek a 
galuskák a leves tetejére, készen is van. Levesszük a tűzről, óvato-
san keverjük el benne a tejfölt, majd adjuk hozzá a petrezselymet 
is. Tejföl helyett tehetünk bele főzőtejszínt. Ha így készítjük a le-
vest, sokkal több ízanyag, és vitamin marad benne, mintha agyon 
főztük volna.

Szentes családi ízei

Született
Székely Leventének és Bódi 

Piroska Ilonának (Szentes, Kis-
hát u. 22.) Lili Anna, Deák Gábor 
Bélának és Sajber Andreának 
(Csongrád, árvíz u. 31.) Diána 
Hella, Forgó Istvánnak és Gulyás 
Piroskának (Csongrád, Ady End-
re u. 4.) Noémi, és Lastofka Már-
ton Gézának és Nagy Viktoriának 
(Csongrád, Petőfi Sándor u. 15.) 
Olivér Márton nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Győrffy Péter és Almási Edit 

(képünkön)

Családi
események

Burgonya 140-160 Ft/kg, újburgonya 
600 Ft/kg, répa 150-170 Ft/kg, gyökér 
480-700 Ft/kg, zeller 200 Ft/db, petre-
zselyem 70 Ft/csomó, hegyes erős pap-
rika 100-120 Ft/db, fehér paprika 650-
800 Ft/kg, paradicsom 650-850 Ft/kg, 
póréhagyma 50-100 Ft/db, zöldhagy-
ma 100-150 Ft/cs, vöröshagyma 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, sörretek 
150-200 Ft/cs, piros retek 80-180 Ft/cs, 
lilahagyma 200 Ft/kg, édeshagyma 650 
Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-600 
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, citrom 500-
570 Ft/kg, karfiol 400 Ft/kg, dióbél 2500 
Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, méz 1500-2500 Ft/
kg, medvehagyma 200 Ft/cs, dughagy-
ma 650 Ft/kg

PIAC

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 8-15. Pingvin Patika (Szentes, Nagyörvény u.59.) hétfő-
től-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 7.30-12 óráig vasárnap és ünnepnap zárva. Készen-
léti telefon: 70/5635139

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

Egészségügyi ügyelet

Heti menü:
Május 8-12.

Hétfő
A menü: Szárazbableves,
Sertéspörkölt, tészta
B menü: Tavaszi zöldségleves,
Csirkemell szezámos bundában, 
vegyes gyümölcsszósz
Napi desszert: Mogyorórémes palacsinta
Kedd
A menü: Karfiol leves,
Bolognai lassagne
B menü: Zellerkrémleves,
Csongrádi aprópecsenye, sült burgonya
Napi desszert: Reiskoch gyümölcsöntettel
Szerda
A menü: Frankfurti leves,
Bácskai rizses hús, vagy sült hurka- 
kolbász hagymás tört burgonyával
B menü: Lebbencsleves,
Holstein csirkemell, spenót
Napi desszert: Vargabéles
Csütörtök
A menü: Hamis gulyásleves,
Sajtimádó karaj, kukoricás rizs
B menü: Grízgaluska leves,
rántott cápaharcsa, 
petrezselymes burgonya
Napi desszert: Tejszínhabos pudingkehely
Péntek
A menü: Legényfogó leves,
Rózsa Sándor aprópecsenyéje, 
sült burgonya
B menü: Gyümölcsleves,
Saslik, mazsolás rizs
Napi desszert: Túrós gombóc 
vanília sodóval

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

Május 11-én, csütör-
tökön a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Szen-
tesi Szervezete, ruhaosz-
tást tart 14-15 óra között 
a Málta házban.
(Szentes, Sáfrán Mihály 
utca 31.)

KOS
Ha új ruhát veszel magadnak, ne törődj 
vele, hogy mennyire márkás. Ha a megfe-
lelő fazont választod, ami izgalmassá és kü-
lönlegessé tesz, senki sem fog odafigyelni, 
hogy honnan való.
BIKA
Megérzéseid annyira jók, hogy segítenek a 
magánéleteddel kapcsolatban helyes dön-
téseket hozni. Bensőséges hangulatot te-
remtesz magad körül.
IKREK
Képes vagy kapcsolataid minden kis részle-
tét örömmel átélni. Tudatosodnak benned 
azok az apró gesztusok, amelyek megszi-
lárdítják párkapcsolatodat.
RÁK
Ha beengedsz valakit az életedbe, számol-
nod kell azzal is, hogy ezután nem egyedül 
hozod meg a döntéseket, hanem valaki más 
érdekeire is tekintettel kell lenned.

OROSZLÁN
Hajlamos vagy rá, hogy letagadd negatív 
érzéseid és nem csak a külvilág előtt, ha-
nem sokszor önmagad előtt is. Az ilyen el-
fojtott indulatok azonban csak zűrzavart 
okoznak érzéseidben.
SZŰZ
Foglalkozz kicsivel többet az egészséged-
del. Egy vitaminkúrával megerősítheted 
immunrendszered!
MÉRLEG
A humor uralja a heted, sokkal többet 
nevetsz, mint eddig bármikor. Lehet új 
irigyed, de ezt vedd bóknak.
SKORPIÓ
Egy meghívásnak köszönhetően különleges 

élmények várnak rád. Olyan helyeket láto-
gathatsz meg és olyan emberekkel talál-
kozhatsz, mint még soha.
NYILAS
Tudatosan keresd azokat az élethelyzete-
ket, amikor másokra kell figyelned. A hó-
nap mottója: Sokan azt hiszik, gondolkod-
nak, pedig csak újrarendezik előítéleteiket.
BAK
Ennél a hónapnál jobbat álmodni sem le-
het. Munkahelyeden, magánéletedben ra-
gyogó teljesítményekre leszel képes.
VÍZÖNTŐ
Általában lételemed a társaság, ám ezen a 
héten még inkább szükséged lesz a baráta-
idra vagy új ismeretségekre.
HALAK
Ne halogasd tovább kreatív ötleteid meg-
valósítását! Nincs vesztenivalód, egyszerű-
en próbáld ki, hogy működik-e a dolog.

Május 5-12.

HOROSZKÓP
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Labádi Lajos

1878-tól Csongrád vármegye 
székhelye Szentes rendezett ta-
nácsú város. A megyeszékhely 
Szentesre kerülésének ténye 
nagyban hozzájárult a korábban 
„álmos” mezőváros társadalmi és 
szellemi életének kibontakozá-
sához, felvirágzásához. Sorra ala-
kultak a különböző társaskörök, 
társulatok, egyletek. Ezek egyi-
ke volt a Csongrád Vármegyei 
Történelmi és Régészeti Társulat, 
melynek megalakulása Csallány 
Gábor nevéhez fűződik.

Róla tudni kell, hogy a Tol-
na megyei Tamásiban született 
1871-ben; 1892-ben került Szen-
tesre, ahol az Ármentesítő Tár-
sulatnál nyert alkalmazást, mint 
műszaki tisztviselő. Munkája so-
rán került először kapcsolatba a 
földből kikerült tárgyakkal, lele-
tekkel. Hamarosan szenvedélyes 
gyűjtője lett ezeknek. Néhány év 
elteltével már igen értékes gyűj-
teményt mondhatott magáé-
nak. Ennek köszönhette, hogy 
1895-ben a Magyar Nemzeti Mú-
zeum akkori igazgatója (Hampel 
József ), mint amatőr gyűjtőt, ki-

nevezte helyi megbízottnak. 
Az 1896. évi millennium nagy-

szabású történelmi kiállításai lát-
tán alakult ki az a meggyőződé-
se, hogy a nagy múltú Csongrád 
vármegye székhelyén – Szente-
sen – egy történelmi és régészeti 
társulatot kell alakítani, mely hi-
vatva lenne a megye területén 
ásatásokat kezdeményezni és fi-
nanszírozni, a szétszórtan lévő 
régiségeket adományozás vagy 
vétel útján megszerezni, az ösz-
szegyűlt anyagot rendszeres 

múzeumi kiállításban egyesíteni, 
s mindez által a közönség érdek-
lődését a történeti és régésze-
ti tudományok iránt felkelteni. 
Megjegyzendő, hogy ilyen intéz-
mény még nem létezett a me-
gyében, de még a környező me-
gyék nagyobb városaiban sem 
(ide értve Szegedet, Hódmező-
vásárhelyt, Békéscsabát, Kecske-
métet és Szolnokot).

Csallány kitartó szervező 
munkája eredményeként az új 
társulat 1897. május 9-én meg-
tartotta alakuló ülését. A tár-
sulat kormányzását a közgyű-
lés, az igazgató választmány és 
9 választott tisztviselő végezte. 
A közgyűlés választotta a tiszti-
kart és a választmányt; elbírálta 
ezek éves jelentéseit, jóváhagyta 
költségvetését. A társulat tiszti-
karát 3 évre választották, amely-
nek tagjai: az elnök, a történelmi 
osztályelnök, a régészeti osz-
tályelnök, a múzeumi őr, a titkár, 
a könyvtárnok, a pénztárnok, az 
ügyész és a jegyző. A május 23-
án megtartott első közgyűlésen 
megválasztották a tisztikart és a 
választmány tagjait; elnökök let-
tek: Fekete Márton, Balogh Já-

nos és Bíró Elek, múzeumi őr: 
Csallány Gábor, titkár: dr. Berecz 
Sándor. 

A társulat eredményes műkö-
dését mutatja, hogy a megőr-
zésébe került régészeti leletek, 
történelmi dokumentumok, tár-
gyak, könyvek száma az alaku-
lástól számolt rövid 6 év alatt 
10 000-ről 30 000 db-ra nőtt. Az 
anyag rohamos gyarapodásával, 
értékének növekedésével lehet 
magyarázni az 1906-ban bekö-
vetkezett szervezeti változáso-
kat. Első lépésként a Történelmi 
és Régészeti Társulatot egyesü-
letté alakították, majd a megye-
gyűlés határozatilag kimondta, 
hogy az Egyesület nyilvános jel-
legű múzeumát átveszi és fenn-
tartja. 1925-ban a vármegye 
az egyesület teljes anyagát át-
vette. A gyűjtemény ekkor már 
100 000 darab felé közeledett, 
s nemzetközi hírnévnek örven-
dett. Az intézmény neve 1926-
tól Csongrád Vármegyei Mú-
zeumra, 1951-től pedig Koszta 
József Múzeumra változott. Első 
igazgatója Csallány Gábor volt, 
aki tisztségét 1945-ben bekövet-
kezett haláláig viselte.

120 éve alakult civil szervezet

Történelmi és Régészeti Társulat Szentesen

Csallány Gábor

Darók József

Amit a lakosság közel-
ről soha nem láthatott, azaz 
a fénykorában a szecesszió 
egyik remekének számító Pe-
tőfi Szálló homlokzatának 
részleteit, a felújítás során le-
került díszeket, valamint er-
kélyablakok és ajtók díszítő-
elemeit is bemutatja a Koszta 
József Múzemban nyílt idősza-
ki tárlat. 

A Szecesszió az Alföldön című 
időszaki kiállításhoz kapcsoló-
dott a műemlékvédelmi világ-

nap is az intézményben április 
18-án. Az érdeklődők dr. Béres 
Mária múzeumigazgató tárlat-
vezetései során ismerkedhettek 
meg a 19. és 20. század forduló-
ján dívott stílus építészeti örök-
ségével.

A térségben az 1890-es évek 
derekán megjelenő szecesszió 
újszerűségével hódított, erre 
utal a francia és angol elnevezé-

se (art nouveau), de a Kelet-Eu-
rópában, s így Magyarországon 
is elterjedt szecesszió szintén, 
ami kivonulást jelent. A régió 
szecessziós építészeit jellem-
zően a díszítés foglalkoztatta, s 
számos nádszál hajlékonyságú 
vonalakból, illetve a növénymo-
tívumokból szerkesztett orna-
mensekkel sorra díszítették az 
alföldi városokat. Aztán az I. vi-
lágháború elsodorta a szecesz-
sziót – derül ki a kiállítás anya-
gából, melyet dr. Brunner Attila, 
az ELTE művészettörténésze állí-
tott össze. Ez volt az utolsó kor-
szak, amikor még kézművesség 
gyártotta a bútorokat, minden 
darab egyedi volt, szépen díszí-
tették, magyarázta az igazga-
tónő. A szecesszió védjegye a 
formák hullámzásában, a moz-
gásban van, utalt a jellegzetes 
díszítésekre az épületeken, me-
lyekben a hajdani Petőfi Szálló 
bővelkedett. Két év alatt, 1899 
elejére készült el, ami mai felfo-
gás szerint alig hihető, ám iga-

zi szakemberek dolgoztak rajta, 
a kőművesmesterektől a bádo-
gosmesterekig. 

Megtudhattuk, a múzeum-
ba bekerült „szerencsés” épület-
részleteket, tárgyakat beleltá-
rozták, szakszerűen tisztították, 
kutatásnak vetették alá. Ennek 
során az is bebizonyosodott, az 
eredeti díszítőelemek világos 
terrakotta színűek voltak. 1926-
ban festette át a város a falakat, 
azóta mindenkinek emlékeiben 
a homokkő hatású, sárgásbarna 
szín él, ezt a formáját kapja visz-
sza az épület a jelenleg is zajló 
helyreállítás során. 

A múzeum megyeházi épü-
letében május 31-ig látható ki-
állításon tárlókban bemutatnak 
a Kossuth utcai részről oszlopfő 
töredékeket, ballusztert és pal-
mettás szegélyt, a Petőfi utcai 
homlokzatról angyalfejes díszt, 
továbbá míves erkélyajtó-és 
ablakkilincseket, s edényeket a 
szálló étterméből a legelső idő-
szakból és a 60-as évekből.

Amit eddig közelről nem láthattunk

Mesélő homlokzatdíszek a Petőfiről
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Ne szégyelld az ér-
zéseidet. Akkor van baj, ha nincsenek”.

Múlt heti nyerteseink: Tajnai Jaczkó 
Mónika, Hunyadvári Mária, Tihanyi Sán-
dor és Szilágyi Alexandra. Nyereményük 
4 db páros belépő a XXXV. Fábiánsebes-
tyéni Nemzetközi Fogathajtó Versenyre. 
Ezen a héten egy családi belépőt sorso-
lunk ki a II. Gyermekfesztiválra.

Megfejtéseiket telefonszám feltünteté-
sével küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Szent-Györgyi Alberttől idé-
zünk (folytatás a vízszintes 31. és a 69. számú 
sorokban). 13. Bolíviában található! 14. Hi-
deg évszakokban. 15. …n – Tarzan hintája. 
16. Bűnügyi regényt. 18. Állatok vízellátásá-

ra használt edények. 20. Kiütés rövid jele. 21. 
Megyéspüspök. 24. Állóvíz. 25. Rossz minő-
ségű. 27. Boltban felcímkéztük. 29. Páratlan 
tükre! 31. Az idézet második sora. 37. Meg-
történt dologgal. 39. Folyóvizek teknőforma 
ágya. 40. Megkevert kód! 41. Délután – rö-
viden. 42. Tábori egynemű hangzói. 44. Ro-
mán gépkocsik jelzése. 45. Kétell! 46. Rész-
ben csivava! 47. Utasítást adó. 49. Női név. 
51. Fekete István gólyája. 53. A földre. 55. 
Személyemre. 56. Földrész. 58. Rostjáért és 
magjáért termesztett növény. 59. Ebben a 
patakban lelte halálát II. Lajos király. 60. Hét 
órától. 62. Csúf. 63. Tévécsatorna. 65. Végte-
len síléc! 66. Elszörnyed. 68. Például a zab. 
69. Az idézet harmadik sora.

Függőleges: 1. Írók, festők, stb. csoportjá-
ba. 2. Képes, tud. 3. Kicsi Évák. 4. Ehető csiga. 
5. Könnyű erkölcsű nő a görög mitológiá-

ban. 6. Messzire. 7. Az ég, a viharok, a villá-
mok ura a görög mitológiában. 8. Ennek! 9. 
Erkölcsös. 10. New York operaháza népszerű 
rövid nevén. 11. Ilyen mész is van. 12. …ta? – 
mettől? 17. Magyarország – röviden. 19. At-
lasz eleje! 22. Cseh szálkásszőrű vizsla. 23. 
Cement és pala keverékéből sajtolt tartós 
építőipari lemez. 26. Fűtőtest. 27. Iparcikk. 
28. Kerület – röviden. 30. Jóleső. 31. Eger-
ben lakik. 32. Adához közelítve. 33. Tanítás. 
34. Erbium vegyjele. 35. Hibátlanul. 36. Álla-
mi bevétel. 38. Tartó. 43. Felhős (égboltozat). 
47. Azonos magánhangzók. 48. Madagasz-
kári, török és olasz gépkocsik jelzése. 49. Ifjú-
sági Magazin. 50. Félig akad! 52. Színe-javáé. 
54. A földre. 56. Dunakeszi része. 57. Boldog-
gá avatott magyar vértanú püspök (Vilmos). 
60. Hálóba egynemű hangzói. 61. Szentesi 
születésű Kossuth-díjas „színjátékos” (Lajos). 
64. Színesfém. 66. Terem vége! 67. Diszprózi-
um vegyjele. 68. Folyadék, nedv.

Beküldendő a vízszintes 1., 31. és 69. 
számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
Má

ju
s 1

5-
19

.

Hétfő20.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Májgaluska leves
Csikós tokány, párolt rizs, 

csemege uborka

Tarhonya leves,
Burgonyafőzelék, 

csiberopogós, 
Nyári krémes

 Húsleves,
Vadas marha, 

spagetti

Eperkrém leves,
Fokhagymás pulykaapró, 

törtburgonya

Sertésragu leves,
Bolognai spagetti, 

túrós barackos rétes

Csontleves,
Kakaspörkölt, galuska, 

almapaprika, 
gyümölcskrémes

Brokkoli krémleves,
Oldalas tekercs, pecsenyelé, 

gombás töltött burgonya, 
olivás salátacsíkok

Korianderes sárgarépaleves, 
Pulykacomb érmék sajttal 
sonkával, zöldséges rizzsel 

töltött rétes, pecsenyelé

 Palócleves,
Ferdinánd tekercs, 

vanília sodó

Zöldborsó leves,
Roston sült tarja, 

burgonyapüré, vegyes saláta, 
ízes palacsinta

Paradicsomleves,
Almával töltött sajt rolád 

rántva, sült burgonya, 
tartármártás, kevert meggyes 

sütemény

Eperkrém leves,
Pulykamell Dubarry módra, 

rizibizi, körtebefőtt, 
datolyakenyér forró karamellel

Fokhagyma krémleves,
Harcsa roston kapor mártás, 

pirított burgonya, 
sonkás rizottó

Andalúziai zöldségleves,
Csirkemell roston, lime chatni, 

burgonyakrokett

Erőleves húsgombóccal,
Csáky rostélyos, 
vajas galuska, 
uborkasaláta

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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Halupa Eszter

Az előző lapszámunkban 
olvashattak a Rigó Alajos Ál-
talános Iskola és Szakiskola 
alapítványának báljáról egy 
összefoglalót, melyet április 
21-én rendeztek a Megyehá-
zán. A rendezvény fővédnöke 
Szabó Béla, a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség társelnö-
ke is köszöntötte a jelenlévő-
ket és interjút adott a Szente-
si Életnek. 

A társelnökkel a beszélgeté-
sünk az operettslágerekkel kez-
dődött, hiszen nagy rajongója a 
műfajnak, és nagy boldogság-
gal töltötte el az intézmény pe-
dagógusainak és az egész tanári 
karnak a bájos műsora.  Úgy ta-
pasztalja, hogy újra sikk lett járni 
operett színházba. 

– Milyen volt az első találkozása 
a speciális olimpiával? 

– Ez az életem második leg-
szebb története. Az első az, 
amikor a feleségemmel megis-
merkedtem, a második, pedig 
amikor a speciális olimpiával. A 
dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Ott-
honnak lettem az igazgatója. 
Wisinger János volt az, aki buz-
dított és bátorított abban, hogy 
ezt az állást pályázzam meg. Ő a 
Magyar Speciális Olimpia örökös 
elnöke, aki 1989-ben létrehoz-
ta Diósjenőn ezt a szövetséget. 
Meghívott egy labdarúgó mér-
kőzésre, és azt mondta, hogy „ha 
elmész a Speciális Magyar Olim-
piai versenyre, hidd el, hogy a 
rabjává válsz.” Így is lett. Azóta 
nem tudok, és nem is akarok sza-
badulni. A gyermekeim is már 
beleszülettek a rendezvények-
be. Önkéntesként segédkeznek. 
A kisfiam 4 éves, ő együtt spor-
tol a résztvevőkkel, vizet önt a 
poharukba, segíti őket, nem fo-
gyatékos embert lát bennük. 
Más társadalmi beilleszkedést 
kap így, aminek nagyon örülök. 

– Visszatérve a jótékonysági 
bálra, a gyerekek előadása is meg-

hatotta a közönséget, önt meny-
nyire érintette meg?

– Én azok közé az emberek 
közé tartozom, akik ha meg-
hallják a magyar himnuszt, elér-
zékenyülnek. Egyrészt a sport-
ból adódóan is, másrészt pedig 
én is olyan intézményt vezetek, 
ahol enyhe és középsúlyú fogya-
tékkal élők vannak. Ebből és a 
sportvénámból adódóan is úgy 
hozta az élet, hogy össze sikerült 
kapcsolódnom a Magyar Speci-
ális Olimpia Szövetséggel. Az a 
megtiszteltetés ért, hogy meg-
választottak a szervezet társel-
nökévé. Azt hozzá kell tennem, 
hogy amikor idén kint voltunk 
Ausztriában a téli világjátéko-
kon, és éremesélyes helyen 
csúszott az egyik síelő, gyors- 
korcsolyázó, vagy hófutásban 
versenyzőnk, ott szem nem ma-
radt könny nélkül.

– Mi jellemezi azokat a verseny-
zőket, akiket az önök szervezete 
segít céljaik elérésében?

– Azt tudom mondani, hogy 
bámulatos küzdeni tudás van 
bennük. Hihetetlenül nagy alá-
zattal vannak a sport iránt. Úgy 
látom, hogy ők azok, akik igazán 
megküzdenek az eredményért. 
Nagyon sok sportrendezvényt 
látogattunk a Téli Világjátéko-
kon, és számomra az egyik leg-
nehezebb a hófutás. Ebben a 
versenyszámban nagyon jó volt 
látni, hogy bármelyik helyezé-
sért, olyan irammal, küzdelem-
mel vágtak bele a sportolóink, 
hogy csak fejet tudok hajtani 
előttük, és minden tiszteletem 
az övék. Társelnökként és intéz-
ményvezetőként, mint sportem-
ber és apa, maximálisan tá-
mogatom őket. Nemrégiben 
megalakult szövetségünk alapít-
ványa, amely a Küzdj bátran ne-
vet viseli. Ennek az elnökévé vá-
lasztottak, és bízom abban, hogy 

hozzá tudom segíteni sportoló-
inkat az álmaik eléréséhez.

– Az alapítványuk leginkább 
miben tud segíteni? Utazás, esz-
közök, felkészülés…

– Pontosan. A tevékenységi 
körünkbe sok mindent beletet-
tünk, pont azért, hogy ne legyen 
olyan terület, amelyben ne tud-
nánk támogatást nyújtani. Emel-
lett sokat segítenek az uniós pá-
lyázatok. Az alapítvány még 
nagyon fiatal, de annál nagyobb 
lelkesedéssel küzdünk azért, 
hogy a Magyar Speciális Olim-
pia versenyzőit segíteni tudjuk. 
Ez lenne a mi bástyánk, hogy az 
alapítványnak a pénzforrás, illet-
ve tárgyi eszköz támogatása elő-
re mozdítja a szövetséget. 

– Ön mit tanult azoktól a spor-
tolóktól, akik mellett kiáll, és segíti 
felkészülésüket?

– Megmondom őszintén, 
hogy ilyenkor egy kicsit elszé-
gyellem magam, hogy én itt öl-
töny-nyakkendőben nyilatko-
zom, és ott vannak a szorgos 
méhecskéink, a szakágaink ve-
zetői, az egyesületek vagy ala-
pítványok által foglalkoztatott 
gyógypedagógusok. Felkészítő 
edzők, másodedzők, szakágve-
zetők, helyettesek, akik bizony 
társadalmi munkában végzik 

munkájukat. Mi, az elnökség 
kevesek vagyunk ahhoz, hogy 
ez a csapat kialakuljon. Olyan, 
mint egy piramisrendszer. Van-
nak a sportolók, és, aki felké-
szíti őket, van a szakág, aki ezt 
összehangolja. Emellett van a 
sportigazgatás és egy 13 fős 
elnökség. Azt hozzá kell ten-
nem, hogy Lengyel Lajos elnök 
úr nagy lelkesedéssel fogja ösz-
sze ezt a piramist. Csodálatos 
látni azt, hogy a Magyar Spe-
ciális Olimpiai Szövetségnél 
mindenki próbálja kihozni a 
maximumot, és sosem tart-
juk a markunkat, hanem min-
dig sportolóink vannak az első 
helyen. Mindig meglepődőm, 
hogy egy-egy csiszolatlan gyé-
mánt, akár egy téli olimpián 
mivé válhat. Az olyan önfeledt 
öröm, amikor megnyerik a ver-
senyszámot, vagy egy negye-
dik helyetszereznek, igazán 
megható pillanat. Egy gyönyö-
rű szimbóluma a speciális olim-
piának, hogy érem nélkül senki 
nem távozik. Kor, fogyatékos-
ság és sportteljesítmény alap-
ján vannak divíziók. Nekem a 
szövetség tagjaival együtt az a 
dolgom, hogy előteremtsük a 
forrásokat, hogy versenyzőink 
elérhessék céljaikat.

Érem nélkül senki nem távozik

Hering Viktor

Pompásan szerepeltek a Dr. 
Papp László Birkózó Egyesü-
let versenyzői Jászapátiban, a 
serdülő és diák II. korosztályos 
versenyen.

A viadal tétje nem kisebb volt, 
mint a feljutás a magyar bajnok-
ságra. A klubot négy versenyző 
képviselte, és egészen szenzá-
ciós, hogy mindannyian érem-
mel térhettek haza, hárman 
pedig az országos döntő részt-
vevői lehetnek. Cseh Balázs úgy 

nyert aranyérmet, hogy megint 
mindenkit tussal vagy techni-
kai tussal győzött le. Busi Kevin 
és Gyurász Dániel a második he-
lyen végzett, míg  Kuczora Márk 
bronzérmet gyűjtött be, és elő-
fordulhat, hogy ő is részt vehet 
a Magyar bajnokságon. 

Április 29-én már Kiskunha-
las adott otthont a diák I feljutá-
sos versenynek és a diák II terü-

leti bajnokságnak. – Közel 150 
gyerkőc pályázott a sok csillogó 
éremre, amiből nekünk is jutott 
kettő – mondta lapunknak Ma-
zula Erik, az egyesület edzője. – 
Balázs ismét esélyt sem hagyva 
a többieknek minden ellenfelét 
kétvállra fektette. Kovács Zsol-
ti sokat fejlődött az utóbbi he-
tekben, ami meg is látszódott a 
birkózásán. Egy elvesztett mecs-

csén is inkább ő hibázott, mint 
az ellenfele lett volna jobb. 
Zsolti a harmadik helyen vég-
zett, ami egyben feljutást je-
lentett neki az országos döntő-
re. Kuczora Attila sajnos csak az 
ötödik helyezést tudta megsze-
rezni ami sajnos nem elég a fel-
jutásra. Góg Levente két parázs 
meccs után sajnos kiesett a ver-
senyből.

Országos döntőben a birkózók
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A megyei labdarúgó baj-
nokság 24. fordulójában nem 
játszott mérkőzést a Szente-
si Kinizsi SZITE férfi labdarú-
gó csapata. A Kistelek elleni 
hazai összecsapás felkészü-
léséről, a tavaszi idény ered-
ményeiről és a belátható jövő 
terveiről Némethy László (ké-
pünkön) vezetőedzővel be-
széltünk.

Az Algyő SK-tól elszenvedett 
vereség után Némethy László 
vezetőedző elmondta, csakis a 
3 pont megszerzése lebeghet a 
szentesi fiúk szeme előtt a szom-
bati, Kistelek elleni bajnokin. 

A vezető inkább a pihenésre, a 
mentális felfrissülésre helyezte a 
hangsúlyt. – A szabad hétvégén 

két opció áll fenn. Vagy pihenés-
sel telnek a csapat napjai, vagy 
erőnléti edzéssel. Én előbbinél 
döntöttem, két pihentető edzést 
tartottam a gárdának, és még a 
héten további hárommal készü-
lünk mérkőzésre. Azt gondolom, 
hogy erőnlét tekintetében rend-
ben van a csapat, inkább men-
tálisan kell felfrissülniük – kezd-
te Némethy, majd hozzátette, a 
ballagási ünnepségek miatt lesz-
nek hiányzók is a hétvégi bajno-
kin.

Lapunk a tavaszi szezon eddi-
gi fordulóinak értékelésére is kí-
váncsi volt. – A játékot tekint-
ve azt tudom elmondani, hogy 

elég gyengén kezdtünk a szünet 
után, de az utolsó mérkőzések-
re összeszedett és jó – azonban 
nem túl eredményes – játékot 
mutatott a csapat. Fontos len-
ne a jó forma megtartása, hogy 
a Kisteleket és a még hátralévő 
mérkőzéseken a Kiskundorozs-
mát, és a Bordányt is legyőzzük.

Némethy László elmondta, a 
kiesés veszélye egyáltalán nem 
fenyegeti a csapatot, azonban 
nyáron szükség lesz az erősítés-
re, hogy ne a középmezőny hát-
só felében tanyázzon a Kinizsi, 
hanem a tabella első szekciójá-
ban. 

A Szentesi Kinizsi SZITE szom-
baton, a Pusztai László Sport-
telepen fogadja a Kistelek csa-
patát. A mérkőzést 17 órakor 
kezdik.

Hering Viktor

Tatabányán 6-5-re kikapott, 
ezzel eldőlt, hogy a 15-16. he-
lyért játszik szombaton a KSI 
ellen a Metalcom Szentesi VK 
férfi vízilabda csapata. A pár-

harc az egyik fél második győ-
zelméig tart. 

Közel egyenlő tudású csapa-
tok feszültek egymásnak az el-
múlt szombaton Tatabányán, 
hogy eldöntsék, melyik gárda 
lesz az, amelyik „csont nélkül” 

marad bent az első osztályban. 
A két együttes csatája a min-
dent eldöntő ütközet előtt pont-
számilag 6-6-ra állt, így a Szen-
tesnek mindenképpen nyernie 
kellett volna idegenben a siker-
hez, akár a rendes játékidőben, 
akár a büntetődobásokat köve-
tően. Az utolsó negyedet egy-
gólos előnnyel kezdte a Metal-
com, a rendkívül kevés gólt hozó 
összecsapáson ekkor 5-4-re ve-
zettek a mieink, ám a záró nyolc 
perc kizárólag tatabányai talála-
tokat hozott, így a hazaiak örül-
hettek. 5-5-nél, 20 másodperccel 
a vége előtt labdát szereztünk 
ugyan, de a játékvezető a Metal-
com ellen ítélt kiállítást, amit a 
hazaiak gólra váltottak. Érdekes 
ítélet volt… – A korábbi találko-
zókkal ellentétben gólszegény 
összecsapást játszottunk a Tata-
bányával – értékelte a történte-
ket Pellei Csaba, a Metalcom ve-
zetőedzője. – A nagy tét mindkét 
együttes játékára rányomta a 
bélyegét, a csapatok a bizton-

ságra törekedtek. Kemény, he-
lyenként durva összecsapást vív-
tunk a Tatabányával, ők is, mi is 
a győzelemben hittünk. A véde-
kezésünk rendben volt, a dobott 
gólok számát tekintve viszont el-
maradtunk önmagunktól, hiszen 
ez ellen az együttes ellen tíz talá-
lat körül szoktunk „termelni”. Saj-
nos a játékvezető 20 másodperc-
cel a vége előtt felvállalta, hogy 
eldönti a mérkőzést, amit rop-
pant mód sajnálok. Ez természe-
tesen nem ment fel minket, mert 
mi is követtünk el hibákat az ösz-
szecsapáson. Nincs más válasz-
tásunk, készülünk a szombati, 
KSI elleni találkozóra.

A Metalcom tehát a kiesés el-
len játszik, a párharc akkor dől el, 
ha az egyik fél megszerzi a má-
sodik győzelmét. A KSI három 
hete erre az összecsapásra ké-
szül, míg a mieink szinte Tatabá-
nyáról érkeznek a derbibe. En-
nek ellenére nincs más választás, 
győzni kell, ezért szurkolunk a 
srácoknak. 

„Erősítésre lesz szükség a nyáron”

Csak egy maradhat…

Hering Viktor

Szombathelyen rendezték meg a Magyar Atlétikai Szuper Liga ez 
évi első versenyét, a Savaria-kupát.  A Maximus SE atlétái közül hár-
man neveztek a rangos viadalra, amely a hazai dobóatlétika legki-
válóbbjait vonultatta fel ebben az esztendőben is. – Váradi Kriszti-
na a női, Rakovszky Tibor a férfi súlylökésben szerzett aranyérmet 
- mondta lapunknak Benkő István, az egyesület elnöke. -  Krisztina a 
női diszkoszvetésben is begyűjtött egy ezüstöt, ahol alig egy méter-
rel maradt el a győztes dobástól. 

Seres András is rajthoz állt a diszkoszvetőek mezőnyében, ám az 
első dobás után ismét érezte korábbi sérülését, ezért a következő 
fontos versenyek miatt nem kockáztatta meg a további dobásokat, 
és visszalépett a versenytől. A férfi diszkoszvetőknél Kővágó Zoltán 
nyert, a második helyen pedig a két hete Szentesen versenyző Szik-
szai Róbert végzett. A Maximus versenyzői sokat nem pihenhetnek, 
a csapat szombaton, Zentán vesz részt egy viadalon.

Aranyak a Savaria-kupán
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Április 29-én Mogyoród adott 
helyszínt a 26. Bem-kupának, 
ahol egyesületünk párosai több 
mint 17 kategóriában verse-
nyeztek. Ezek közül a következő 
döntős eredmények születtek:

Gyermek II. E Standard 1. hely 
Süle Zsombor - Szél Anna Csenge

Gyermek II. E Latin 2. hely Süle 
Zsombor - Szél Anna Csenge

Gyermek II. D Standard 1. hely 
Kosztolányi Elek - Bottyán Boglár-
ka

Gyermek II. D Latin 4. hely 
Kosztolányi Elek - Bottyán Bog-
lárka

Junior I. E Standard 1. hely 
Süle Zsombor - Szél Anna Csenge, 
2. hely Géczi Alexander - Szűcs Ni-
kol Hanna

Junior I. E Latin 2. hely Süle 
Zsombor - Szél Anna Csenge

Junior I. D Standard 1. hely Ba-
lázs Dominik - Kondacs Jázmin Bí-
borka, 2. hely Fodor Bence - Fo-
dor Luca

Junior I. D Latin 2. hely Balázs 
Dominik - Kondacs Jázmin Bíbor-
ka, 4. hely Fodor Bence - Fodor 
Luca

Junior II. E Standard 1. hely 
Varga András - Bulyáki Lili, 2. hely 
Besenyi Norbert - Besenyi Adél

Junior II. E Latin 1. hely Besenyi 
Norbert - Besenyi Adél, 4. hely Var-
ga András - Bulyáki Lili

Junior II. D Standard 1. hely 

Balázs Dominik - Kondacs Jázmin 
Bíborka, 3. hely Dóczi Zsilák Lász-
ló - Bottyán Blanka, 5. hely Fodor 
Bence - Fodor Luca

Junior II. D Latin 6. hely Dóczi 
Zsilák László - Bottyán Blanka

Junior II. C Standard 2. hely 
Antal Krisztián - Prozlik Melinda 
Lenke, 5. hely Cziklin Dusán Péter 
- Szilágyi Rebeka

Junior II. C Latin 2. hely Antal 
Krisztián - Prozlik Melinda Lenke, 
4. hely Cziklin Dusán Péter - Szil-
ágyi Rebeka

Ifjúsági E Standard 1. hely Var-
ga András - Bulyáki Lili

Ifjúsági C Standard 3. hely 
Cziklin Dusán Péter - Szilágyi Re-
beka

Ifjúsági C Latin 4. hely Cziklin 

Dusán Péter - Szilágyi Rebeka
Április 29-30.
Hétvégén rendezték meg a II. 

Buda Opent, ahol egyesületünk 
párosai Junior, Ifjúsági és Felnőtt 
kategóriában is bebizonyították 
tehetségüket. A két napos nem-
zetközi verseny a következő szép 
eredményekkel zárult egyesüle-
tünk részéről:

Kohon Patik - Kiss Luca: WDSF 
Junior II Standard – 5. hely, WDSF 
Junior II Latin - 10.hely

Szabó Ádám - Fábián Anna: 
WDSF Ifjúsági Standard – 19. 
hely, WDSF Ifjúsági Latin - 8.hely

Szőts Dániel - Egresi Melinda: 
WDSF International Open Latin 
– 30. hely, WDSF Rising Star La-
tin – 5. hely

Szilver

Hering Viktor

A négy gólig jutó Kövér-Kis 
Réka vezérletével 8-6-ra ide-
genben győzött az Eger el-
len a Hungerit-Szentesi VK női 
vízilabda csapata, és ezzel az 
ötödik helyen végzett a baj-
nokságban. A klub lány gye-
rekcsapata már bajnok, a ser-
dülők a dobogóért, az ifjúsági 
együttes az aranyéremért har-
col.

Az ötödik helyért folyó párharc 
első felvonását hazai környezet-
ben megnyerte a Hungerit, így az 
elmúlt heti, Eger elleni idegenbe-
li összecsapásnak az volt a tétje, 
hogy befejezi-e a bajnoki küzdel-
meket a Szentes, és megszerzi-e 
az ötödik helyet. Nos, minden 
kérdés eldőlt, a lányok végig ve-
zettek a mérkőzésen, jól játszot-
tak, és 8-6-ra nyertek. A mieink 

találatait a már említett Kövér-Kis 
Rékán kívül Hevesi Anita és Mihály 
Kinga szerezték, mindketten két-
szer voltak eredményesek. – Sike-
rült kellően felpörögnünk a mér-
kőzésre, és végül jó mérkőzésen, 
jó játékkal nyertünk – értékelte 
az utolsó bajnoki mérkőzés törté-
néseit Tóth gyula, a csapat szak-
vezetője. – Kiválóan felkészített, 
a bajnokság kezdete óta sokat 
fejlődött együttest győztünk le, 
ezért különösen büszke vagyok 
a lányokra. 

A felnőtt bajnoki pontvadásza-
tot tehát az ötödik helyen zárta a 
Hungerit, az utánpótlás korosz-
tályok küzdelmei azonban még 
korántsem értek véget. – Az ifjú-
sági együttest is én edzem, a lá-
nyoknak ebben a korosztályban 
esélyük van az aranyérem meg-
szerzésére, ezért dolgozunk a kö-

vetkező hetekben – mondta Tóth 
Gyula. – Az ifik az 1-4. helyezet-
tek, a serdülők az 1-8. helyezet-
tek rájátszásában szerepelnek. Ez 
utóbbi csapatnak a cél a dobo-
gó megszerzése. A felnőtt csapat 
felnőtt korú játékosai az edzése-
ken a fiatalok felkészülését fog-

ják majd segíteni május végéig, a 
bajnokságok befejezéséig.

Közben a Szentesi VK lány csa-
pata már megszerezte a bajnoki 
címet, a bajnokság vége előtt két 
fordulóval a Győri Eszter irányítot-
ta együttes aranyérmesnek tud-
hatja magát.

Sebők Tamás

A riói olimpiai 8. helyezett, 
valamint friss junior világku-
pa győztes Sztanó György tar-
tott fekvenyomó bemutatót 
április 26-án délután az ifjúsá-

gi házban. A sportoló az edzé-
sekről, a dubai élményekről 
is mesélt a közönségnek, de 

a Pollák Antal szakközépisko-
la intézményvezetője, Kovács 
Attila kérdéseire is készséggel 
válaszolt.

A művelődési központ szerve-
zésében bemutatót tartott Szta-
nó György parafekvenyomó az 
ifjúsági házban. Az esemény kez-
deti perceiben Kovács Attila ele-
venítette fel Gyuri pályafutását, 
sikereit. A Power Station SE ver-
senyzője ezt követően a közön-
ség kérdéseire is válaszolt, majd 
megkezdte az edzésének meg-
felelő bemutatót. Gyuri bemu-
tatta az eszközeit, súlyokat és a 
rudat, és elmesélte, hogyan is 
épül fel az edzése. Fokozatosan 
emelte a rúd tömegét egészen 

130 kilóig. Közben többször tar-
tott pihenőt, miközben me-
sélt például arról, hogy az egyé-
ni csúcsa mindig nagyobb súly, 
mint a versenyen elért hivata-
los eredmények, hiszen verseny-
körülmények között magabizto-
san és precízen kell kinyomni a 
súlyokat, így például a 130 kilós 
eredményét versenykörülmé-
nyek között nagy eséllyel elvet-
ték volna a bírák.

A bemutató végén a közön-
ség is kipróbálhatta a sportágat, 
Gyuri készséggel segített min-
den érdeklődőnek, közben pe-
dig elmondta az közelgő egri Vi-
lágkupára is nagy erőkkel készül. 

Ötödik a Hungerit, bajnok a gyerekcsapat

Bemutatta tudását az olimpikon



Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az 
Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg 
kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel 
technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt 
az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az 
áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

Invitel Pont: Szentes, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: (06 63) 410 994

Mifelénk a neten is horogra 
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