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Majzik Attila

A Vidék jövője címmel má-
jus 4-én tartott sajtótájékoz-
tatót Gőgös Zoltán (képün-
kön), az MSZP országgyűlési 
képviselője, a párt elnökhe-
lyettese. A beszélgetésen el-
hangzott, a baloldali szakpo-
litikus több ponton egyetért 
a kormány agrárpolitikájával, 
emellett kiderült, hogy Szirbik 
Imre polgármester megadóz-
tatná a termőföldet.

Már csak egy év van a válasz-
tásokig, így kezdenek beindulni 
a kampánygépezetek. Legutóbb 

Gőgös Zoltán, az MSZP szakpo-
litikusa tartott sajtótájékozta-
tót Szentesen, ahol a baloldal 
vidékfejlesztési elképzeléseiről 
beszélt. A képviselő elmondta, 
hogy ezeket az elgondolásokat 
már egy koncepció formájában 
már dokumentáltak, melyben 
leírták az agráriummal, és ezzel 
összefüggésben a vidék fejlesz-
tésével kapcsolatos elképzelése-
iket, konkrétan megfogalmazott 
terveiket, ez a dokumentum a 
párt vidékfejlesztési programjá-
vá válik hamarosan. Ezek között 
foglalkoznak a termőföld kérdé-
sével, annak az utóbbi években 

kialakult tulajdonviszonyai meg-
reformálásával.

Ehhez kapcsolódóan Szir-
bik Imre, Szentes polgármeste-
re hozzáfűzte, lehet, hogy szent-
ségtörés, amit mond, de szerinte 
mindenképpen adóznia kelle-
ne a föld után a tulajdonosnak, 
„akár bukfencet vet bele, akár 
repcét, vagy erdőt telepít rá”. – A 
földadót, mint általános vagyon- 
adót be kell vezetni. A földadó 
számítható, egyszerű, világos, al-
kumentes, nagyon el sem dug-
ható dolog. A vidékből jelenleg 
kiáramlik a jövedelem, ezeket a 
sallangokat kell lefaragni – szö-
gezte le a polgármester. A föld-
adó kérdésében Gőgös Zoltán is 
egyetértett Szirbik Imrével, száz 
hektár fölött extra adót is tervez-
nek.

A sajtótájékoztatón szóba ke-
rült az erdők privatizációja is, 
ezzel kapcsolatban az MSZP 
szakpolitikusa elmondta, nem 
zárható ki az erdők eladása. – 
Nem lehet olyan egy európai or-
szágban, hogy van másfél millió 
hektár állami erdő, és az embe-
rek saját lakásukban fagynak 
meg falun – mondta el Gőgös 
Zoltán.

A képviselő szerint nincs a me-
zőgazdasági kistermelőknek va-
lódi érdekképviselete, ezért új 
szervezeti formákat vezetnének 
be, véleménye szerint az Agrár-

kamarának csak pénzbehajtó 
funkciója van, ebben a formá-
ban nincs rá szükség.

Emellett az MSZP szakpoliti-
kusa elmondta, több pontban 
egyetért a kormány agrárpoliti-
kájával, pozitívumként értékelte 
és komoly vívmánynak nevezte 
a jégelhárító-rendszer országos-
sá bővítését, támogatja a ser-
tés- és baromfihús, a tej, a tojás 
áfacsökkentését, sőt tovább szé-
lesítené azok körét.

A felvásárlási árak komplex új-
ragondolásával elősegítenék, 
megvalósítanák a tejtermelők, 
az állattartók gazdaságosabb te-
vékenységét is.

Az adózással kapcsolatban a 
szakpolitikus kijelentette, az je-
lenleg a munkavállalókat sújt-
ja, nem érzik a büdzsét a dolgo-
zó ember költségvetésének. – A 
melós semmit nem kap – szö-
gezte le a képviselő, aki hozzá-
tette, a kétgyermekes családok 
adókedvezménye bár sokat se-
gít, de aki az ötvenes éveiben jár, 
az már nem tudja igénybe venni.

Gőgös Zoltán elmondta, az 
MSZP már kétszer megtárgyal-
ta, elemezte a dokumentumban 
foglaltakat, még egy megbeszé-
lést követően ezt „emelnék be” 
a kormányprogramjukba, amit 
egy nagyon karakteres, igazi bal-
oldali programnak nevezett.

Rozgonyi Ádám

A XXIV. Egyházzenei Talál-
kozó keretében a Református 
Nagytemplomban adott kon-
certet Szentes Város Fúvós- 
zenekara. A fellépés után a 
templom melletti kopjafánál 
emlékeztek az elhunyt zenész-
társaikra koszorúzással és mé-
cses gyújtással.

Több éves hagyomány, hogy 
az egyházzenei találkozó része-
ként koncerttel örvendezteti 
meg a zenebarátokat a városi fú-
vószenekar. Most azokból a mű-
vekből hallhattak az érdeklődők 
összeállítást, mellyel az együttes 
a május 26-i, megyeházán tar-
tandó minősítő hangversenyére 
készül koncert fúvószenekari és 
könnyűzenei kategóriában, tud-
tuk meg Mihály Béla karnagytól. 

Az előbbi kategória mind az öt, 
az utóbbi két művét játszották el 
a fúvósok. Többek között Egressy 
Béni, Eördögh János, Galli János, 
Balázs Árpád magyar zeneszer-
zők szerzeményei hangzottak el. 
A koncert végén a templom mel-
letti kopjafánál emlékeztek az 
egykori zenésztársaikra. Dragon 
Lajos mondott beszédet, majd 
koszorúkat és mécseseket he-
lyeztek el az emlékezők, miköz-
ben Balázs Árpád Magyar rondó-
jának dallamai is felcsendültek. 
A néhai zenésztársak hozzátar-
tozói közül többen is jelen vol-
tak. 2013-ban került helyére a 
Református Nagytemplom mel-
letti parkosított területre Szen-
tes Város Fúvószenekarának az 
elhunyt zenésztársaik emléké-
re állított emlékoszlop, amely 

Kulbert György munkáját dicsé-
ri. Felállítása az együttes egy-
kori tagjának, Balogh Imrének 
a hagyatékából valósult meg. – 
Jelentős egyénisége volt a vá-
rosi fúvószenekarnak. Részt vett 
a zenekar vezetőségének mun-
kájában is. Példamutató sze-
mélyiség volt – méltatta a fiata-

lon elhunyt zenészt. A kopjafát 
nemcsak tavasszal, hanem ősz-
szel is megkoszorúzzák. –  Azok-
ra a fúvószenekari tagokra emlé-
kezünk – mondta Mihály Béla –, 
akik az elmúlt években, évtize-
dekben tagjai voltak az együt-
tesnek. Sajnos már a harma-
dik tábla került fel az oszlopra, 
az utóbbi évben Varga Csillától, 
Bánfi Lászlótól és Labádi József-
től is búcsút kellett venniük.

Jön a földadó?

Fúvós koncert megemlékezéssel
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„Mi azért szeretünk a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert mindent megkapunk,
ami a háztartásban nélkülözhetetlen.” 
 – Bődi Tamás és felesége, Bődi Tamásné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Rozgonyi Ádám

Testvérvárosi megállapo-
dási szerződést kötött Sepsi-
szentgyörgy Szentes városá-
val. A szerződés aláírására a 
Szent György Napok alatt ke-
rült sor, és ez alkalommal be-
mutattak egy kisfilmet is a 
Kurca-parti városról.

–  Egy olyan néppel kötöttünk 
testvéri megállapodást, amely 
büszkeséggel tölthet el bennün-
ket. Az okiratban megfogalma-
zódik, hogy gazdasági, kulturális 
és oktatási területen fenntart-
juk a kapcsolatot – fogalmazott 
dr. Demeter Attila alpolgármes-
ter, aki Antal Árpáddal, Sepsi-
szentgyörgy polgármesterével 
írta alá a két település kapcsola-
tát szorosabbra fűző szerződést. 
Hozzátette, sok lehetőség mu-
tatkozik a határon átnyúló pro-
jekteket, pályázatokat illetően, 
ahogy a kereskedelem, szolgál-
tatás, művelődés, kultúra és az 
oktatás területén is. Fontos, hogy 
megismerjék a szentesiek Sep-
siszentgyörgy történetét, hang-
súlyozta. Úgy fogalmazott, az, 
hogy a magyar nyelv fennma-
radt, és a székelyek a mai napig 
gyönyörű tisztasággal beszélik 
azt, a magyar identitásuk erősí-
tését szolgálja. A Kós Károly épí-
tész, író nevéhez kötődő Székely 
Nemzeti Múzeum, a ma is gyö-

nyörű városházuk, vagy éppen 
a kormányhivataluk mind-mind 
olyan eredményeket mutat-
nak, amelyek a székelység ere-
jét, és a magyarságukba vetett 
hitét bizonyítják. – Nem baj, ha 
kölcsönösen tanulunk egymás-
tól – mondta, arra utalva, hogy 
az erdélyi, magyar többségű vá-
rosba tett látogatás első napján 
a Háromszék Táncegyüttes közel 
másfél órás, a székelység érté-
keit bemutató műsort adott. Az 
együttest meg is hívta Szentes-
re az alpolgármester. A négyfős 
városi delegáció a helyi, Bene-
dek Elek nevét viselő óvodába, 
a Székely Nemzeti Múzeumba 
is látogatást tett, valamint a Su-
gás-patak völgyébe is eljutott. A 
szerződéskötés napján három-
perces – Szentes főterét és ne-
vezetes helyeit – bemutató vi-
deofilmet tekinthettek meg a 
vendéglátók, s az erdélyi telepü-
lés testvérvárosainak képviselői. 
– A szerződés aláírásával nyitot-
tá válnak mindkét város okta-
tási és kulturális életének olyan 
szegmensei, amelyeket megis-
merve még színesebbé tehetjük 
egymás kulturális életét – mond-
ta Kovács János. Felmerült egy 
esetleges testvéróvodai kapcso-

lat kialakításának lehetősége is 
a Benedek Elek óvodával, tudtuk 
meg a Művelődési-, Ifjúsági- és 
Sportbizottság elnökétől. – Egy 
200 gyermekférőhelyes óvodáról 
van szó. Jó lenne, ha egy hason-
ló nagyságú óvodával vennék fel 
a kapcsolatot – fogalmazott, hoz-
zátéve, hogy akár több óvoda is 
része lehetne a kezdeményezés-
nek. – Egy-egy látogatás alkal-
mával gondolatokat cserélhet-
nének, barátságokat köthetnek, 
tapasztalatokat szerezhetnek 
úgy Erdélyben, mint hazánkban 

– jegyezte meg. Kiemelte, a két 
város közötti jó viszony a sport-
nak köszönhető. Paulovics Tamás 
egy helyi úszóversenyre hívta az 
ottani úszóklubot, majd egyre 
több kapcsolat alakult ki. A Hor-
váth Mihály Gimnáziumnak és a 
Kiss Bálint Református Általános 
Iskolának is van testvériskolá-
ja Sepsiszentgyörgyön. Megtud-
tuk, június elején diákok érkez-
nek a Kovászna megyei városból 
Szentesre, ahol a Kossuth téren 
egy ünnepségen vesznek részt a 
Nemzeti Összetartozás Napja al-
kalmából.

Aláírták a testvérvárosi szerződést

Múlt pénteken tartotta éves közgyűlését a Szentesi Ipartestü-
let. A tanácskozás megnyitását követően megemlékezésen vettek 
részt a jelenlévők, majd elhangzott a testület 2016. évi beszámoló-
ja. Az eseményen részt vett a városvezetést képviselve Szirbik Imre 
polgármester és Antal Balázs Tibor, a helyi Fidesz-frakció vezetője, 
a városfejlesztési bizottság elnöke. Elhangzott, hogy törvényi köte-
lezettségnek eleget téve civil szervezetként kell tovább működni az 
ipartestületnek, mely átalakulás hatalmas munka volt a vezetőség 
részéről. Továbbra is tevékenyen rész vesznek az országos szervezet 
munkájában, valamint közösségi célokra használva a székházat egy-
re több iparos társ él ezzel a lehetőséggel. A testület gazdálkodása 
pillanatnyilag veszteséges. Ez egyrészt az elmaradó pályázati lehe-
tőségekre, a tagdíj fizetés hiányosságaira, a vállalkozások csökkenő 
számára és a taglétszám apadására eredeztethető. Július 1-jén, „Én 
ezt tudom” címmel újra iparos kiállítást szerveznek, melyen megmu-
tathatják szaktudásukat a mesteremberek.

Éves iparos közgyűlés
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Sebők Tamás

Május 4. és 7. között rendez-
ték meg a 35. Fábiánsebes-
tyéni Nemzetközi Fogathaj-
tó versenyt, melyen a magyar 
lovassport elitje mellett 9 or-
szág legnevesebb hajtói ver-
senyeztek. A világszínvonalú 
sportesemény megszervezése 
mellett a szervezőbizottság a 
közönségszórakoztatásáról is 
gondoskodott, számos kiállí-
tó, árus, valamint vidámpark 
várta azokat, akik kilátogat-
tak a Kinizsi Parkba.

Már hetekkel a verseny meg-
rendezése előtt készültek a szer-
vezők a 35. Fábiánsebestyéni 
Nemzetközi Fogathajtó verseny-
re. A szervezőbizottság elnöke, 
Farkas Sándor az előzetes mun-
kálatokról is megosztott néhány 
gondolatot lapunkkal. – Úgy vé-
lem, a szervezőbizottság minden 
tőle telhetőt megtett a díjhajtó-, 
akadályhajtó- és maratonhajtó 
pályák kifogástalan állapotáért, 
valamint biztosítottuk azokat az 
infrastrukturális feltételeket, me-
lyek mind a versenyzők és a lo-

vak, mind pedig az ide látogató 
közönség érdekeit szolgálják. A 
felkészülést egy nemzetközi zsű-
ri is értékelte a pénteki napon, 
hibátlannak tartották az elő-
zetes munkát és a versenyren-
dezést. – Megnyugtató érzés a 
szervezőbizottság és a verseny-
zők számára is, hogy színvonalas 
feltételek mellett versenyezhet-
nek, a pályát is teljes mértékben 
a Nemzetközi Lovas Szövetség 
szabályainak megfelelően alakí-
totta ki a pályaépítő, Fintha Gá-
bor. Mindezek mellett a szerve-
zés során figyelemmel kellett 
követni a szeszélyes időjárást 
is, de – bár reméljük, hogy nem 
kerül rá sor – nagyobb mennyi-
ségű csapadékra is fel vagyunk 
készülve – tette hozzá térségünk 
országgyűlési képviselője. 

Farkas Sándor elmondta, cél-
juk, hogy a hétvégét úgy rendez-
zék meg, hogy a sportesemé-
nyen több kiegészítő program 
is helyet kapjon így egy vásári 
forgatag, számos kiállító, kéz-
műves várta az érdeklődőket. A 
gyermekek felé is nyitott a szer-
vezőség, egyrészről 14 év alatt 

ingyenesen látogathatták a ren-
dezvényt, emellett gasztronó-
miai termékeket kóstolhattak, 
és nagyon népszerűnek bizo-
nyult a Kinizsi Parkban felállított 
kisvasút és dodzsem is, amit in-
gyenesen próbálhattak ki a gyer-
mekek. A felnőttek pedig mézes-
kalácsot, csíramálét, házi sajtot, 
kézműves csokoládét és finom 
borokat kóstolhattak, de erdé-
lyi kézműves termékek, bőrdísz- 
mű, fafaragó, házi szappan, 
gyöngyékszerek közül is választ-
hattak akár anyák napjára, me-

lyeket a térségben élő kézmű-
vesek készítettek és állítottak ki. 
Ezek mellett a lovas sportok, a 
lovas állattartás szerelmeseire is 
gondoltak a szervezők, számos 
szakmai terméket megcsodál-
hattak és vásárolhattak a nézők. 
A 35. Fábiánsebestyéni Nemzet-
közi Fogatverseny sztárvendé-
ge a csongrádi születésű Bebe, 
azaz Abebe Dániel volt. A Back II 
Black zenekar egykori frontem-
bere szombat este adott koncer-
tet a Kinizsi Park színpadán.

Rangos sport- és közösségi esemény Fábiánsebestyénben

Sebők Tamás

A társadalmi bűnmegelőzés 
jegyében jött létre 15 évvel ez-
előtt a Közbiztonsági Nap civil 
szervezetek, hatóságok, illet-
ve egészségügyi és szociális 
intézmények között. A helyi 
iskolák diákjai, a fiatalok kö-
rében népszerű rendezvényt 
idén is megrendezik május 18. 
és 19. napján. A Dózsa-ház Kö-
zösségi Térben tartottak saj-
tótájékoztatót a szervezők, 
valamint Szirbik Imre polgár-
mester és Kovács János, a Mű-
velődési-, Ifjúsági- és Sportbi-
zottság elnöke. 

Szirbik Imre beszédében el-
mondta, generációk érzik a biz-
tonság szükségességét, legye-
nek idősek, a tanyavilágban 
élők, vagy a gyerekek, akikre 
rengeteg veszély leselkedik a 
mai világban. – Ez a rendezvény 
arról szól, hogy ismeretek átadá-
sával védjük meg szeretteinket, 
fiatalokat, idősebbeket és nem 
utolsó sorban magunkat – tette 
hozzá a városvezető. 

Kovács János, a Művelődési-, 
Ifjúsági- és Sportbizottság elnö-
ke rámutatott, a bizottság fon-
tosnak és hasznosnak tartja a 
Közbiztonsági Nap megrende-
zését, így úgy döntöttek, hogy 

az általános iskolások győztes 
csapatának 10 jegyet ajánlanak 
fel a Valahol Európában című 
darabra, melyet Szentesi Nyári 
Szabadtéri Színház egyik napján 
láthatnak. – A darabban Kiss Vik-
tória, nagyon tehetséges szen-
tesi énekesnő is szerepel, ezért 
is szorgalmaztam, hogy ezt a 
darabot a szentesi fiatalok is lát-
hassák – mondta el Kovács Já-
nos.

Szentes egészségügyi refe-
rense, a Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Szervezetének titkára, 
Agócs Lászlóné elmondta a saj-
tó képviselőinek, hogy a Vörös-
kereszt a Diszkóbaleset című 
szimulációs gyakorlatot, do-
ku-drámát hozza el a rendez-
vényre. – Egy dokumentumok 
alapján feldolgozott diszkóbal-
esetet fognak szimulálni a gye-
rekek. Nagyon megható, hatá-
sos, véres történetről van szó, 
ami nagyon megindító, de en-
nek köszönhetően mindenki el-
gondolkozik az eseményeken, a 
történteken. Ebből adódik, hogy 
a diszkóbalesetekre, azok meg-
előzésére szeretnénk kiemelt 

figyelmet fordítani embertár-
sainkkal való törődés és a meg-
becsülés mellett – tájékoztatta a 
megjelenteket Agócs Lászlóné. 

Barát László, a Szentesi Csa-
ládsegítő Központ Közösségi 
Tér szakmai vezetője a rendez-
vény céljáról beszélt. – Elsősor-
ban az a gondolat állt a prog-
ram mögött, hogy felhívjuk a 
fiatalok figyelmét azokra a ve-
szélyekre, ami miatt akár áldo-
zattá, vagy elkövetővé válhat-
nak, de fontos volt, hogy egy 
befogadható, élvezhető formá-
ban tegyük ezt, így vetélkedőn, 
akadályversenyen, mondhatni 
játszva szerezhetnek ismere-
teket, közlekedésbiztonságról, 
személyi biztonságról, kábító-
szerekről – mondta Barát László. 

Molnár Judit százados a Szen-
tesi Rendőrkapitányság részé-
ről összefoglalta a kétnapos ren-
dezvény menetét, melynek az 
Ifjúsági Park és a Dózsa ház Kö-
zösségi Tér ad otthont. Hozzá-
tette, a város teljes lakosságát 
várják a rendezvényre, hiszen 
mindenki érdekelt ebben a té-
mában.

XV. Közbiztonsági Nap



2017. május 12. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 5

Majzik Attila

Már évek óta várták ezt a fej-
lesztést a helyiek, a bicikliút 
kérdése minden lakossági fó-
rumon felmerült. Most végre a 
munkához szükséges fedezet 
is megvan, így jövőre megújul-
hat a rendkívül veszélyes sza-
kasz a Kiss Zsigmond utcán.

A forgalmas utca átépítésére 
évek óta várnak a környék lakói 
és az arra közlekedők. Jelenleg a 
viszonylag keskeny úttesten osz-
toznak a kerékpárosok és az au-
tósok is, ahol reggelente és dél-
után igazi csúcsforgalom alakul 
ki, ezen felül pedig a városba tar-
tó távolsági buszjáratok is több-
nyire ezen az útvonalon közelítik 
meg a központot.

Ezt az áldatlan állapotot saját 
forrásból nem tudta feloldani az 
önkormányzat, ezért vett részt a 

„Fenntartható települési közle-
kedésfejlesztés” című, TOP-3.1.1 
azonosító számú pályázaton. 
„Bringázz Szentesen – kerékpá-
rosbarát fejlesztés” címmel adott 
be támogatási igényt az önkor-
mányzat. A sikeres pályázatnak 
köszönhetően a város összessé-
gében 325 millió forintot nyert, 
ebből három új kerékpárút épül 
Szentesen. A Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
keretében készül el a Kiss Zsig-
mond utcai kerékpárút a Csong-
rádi úti kerékpárút és a Sima Fe-
renc utca között, a Koszta József 
Általános Iskolai becsatlakozás ki-
építésével, valamint a 45. számú 
főút melletti kerékpárút építése 
az Ipartelepi úttól a TV-toronyig, 
és a szentesiek régi álma válik va-
lóra, hogy a tiszai strandhoz veze-
tő kerékpárút is megépül.

– Nagy örömömre szolgált, 
hogy sikeresen pályáztunk infra-
struktúra-fejlesztésre a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Programban, ebből a 325 millió 
forintból három helyen épül új 
kerékpárút. Az egyik Sürgőssé-
gi Állomás előtti szakasz, itt re-
méljük, hogy a városfejlesztési bi-
zottság tervei szerint épül meg 
az út, fakivágás nélkül. A másik 
építkezés úgy gondolom, hogy a 
munkába járók számára nagyon 
fontos, ez a kerékpárút meghosz-
szabbítása a Vásárhelyi úton. A 
harmadik pedig a szentesiek régi 
vágya, hogy a tiszai fejlesztések 
is induljanak meg, ennek része a 
strandra vezető bicikliút – mond-
ta el lapunknak Antal Balázs Tibor, 
a Fidesz frakcióvezetője, a város-
fejlesztési bizottság elnöke.

A képviselő hangsúlyozta, a há-

rom új kerékpárút megépítésével 
biztonságosabbá válik a szentesi 
közlekedés. – Chomiak Waldemar 
indítványa volt az, hogy minden-
képpen úgy adjuk be a pályáza-
tot, hogy a óvodához és a Koszta 
József iskolához is legyen beköt-
ve egy ág, ami lehetővé teszi a 
gyerekeknek a biztonságos köz-
lekedést – emelte ki a városfej-
lesztési bizottság elnöke. Antal 
Balázs Tibor lapunk kérdésére el-
mondta, a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Programban 
már több pályázaton nyert Szen-
tes, a „Zöld város” projekt töb-
bi eleme is szépen halad. A Szé-
chenyi liget tervezési szakaszban 
van, valamint a magasbeépítésű 
lakóövezetben is megépül egy 
pihenőpark, ezeknek az építke-
zéseknek 2018-ra be kell fejeződ-
niük.

Jövőre megépül a Kiss Zsigmond utcai kerékpárút

Halupa Eszter

Szentesen a képviselő-testü-
let tagjai rendelkeznek képvi-
selői kerettel, amelyet minden 
évben szabadon, a saját belá-
tásuk szerint költhetnek el az 
adott településrész javára. 

A Farkas Antal Utcai Tagóvo-
da kerítése, illetve hátsó bejárója 
újul meg a napokban, képviselői 
segítséggel. Tulipán Edit (fenti ké-
pen) önkormányzati képviselő is 
hozzájárult ahhoz, hogy a mun-
kálatokat be tudják fejezni, hi-
szen a forrás nem volt mindenre 
elegendő az intézménynél.

– Árgyellán Mihályné (képün-
kön) tagóvoda vezető keresett 
meg azzal a kéréssel, hogy in-
tézményük költségvetését ki 
tudnám-e egészíteni. A kerí-
tés állapotát, illetve a hátsó ka-
put szeretnék rendbe tenni. Két 
éve a Vásárhelyi Úti Óvoda ka-
pui bezáródtak, mely a körze-
tem egyik központi része volt. 
A gyermekek és az óvónők el-
helyezést is meg kellett olda-
nunk. A képviselő-testület, il-
letve a szülők is a Farkas Antal 
Utcai Tagóvodát választották, 
hiszen ez az intézmény volt a 
legközelebb. Úgy gondoltam, 
hogy ha a körzetemben az óvo-
da megszűnt, akkor a kiséri vá-
rosrészben lévő óvoda részére 
szeretnék segítséget nyújtani, 
hiszen a körzetemből sokan jár-
nak ide nap, mint nap – tudtuk 
meg Tulipán Edittől. – Úgy gon-
dolom, hogy az óvónők olyan 
szeretettel és szakmai tapasz-
talattal fogadták a gyerekeket, 
melyért nem lehetek elég hálás 
– tette hozzá meghatottan.  – A 
Farkas Antal Utcai Óvodának a 
kerítése a tavalyi közmunkap-

rogramból félig elkészült, de 
sajnos nem tudtuk teljesen be-
fejezni. A nagykapunk és a ke-
rítésünk egy részéhez faanyag 
és festék hiányzik még – tud-
tuk meg Árgyellán Mihálynétól. 
A tagóvoda-vezető hozzátette, 
hogy az udvaros bácsik valósít-
ják meg a fennmaradó felújítá-
sokat, várhatóan gyereknapra 
elkészülnek. – A gyereknapot 
mindig felöltöztetjük az alapít-
ványunk segítségével, most pe-
dig bízom abban, hogy kerítést 

és játszóteret is avatunk ezen a 
napon. Azt gondolom, hogy ak-
kor méltóképpen meg tudnánk 
köszönni támogatóinknak a se-
gítséget. Ha az időjárás kedvez 
a munkálatoknak, akkor a fes-
tést is el lehetne kezdeni. Az 
esőcsatornánk is megvan – hi-
szen az új kerítésünket minden-
képp védenünk kell – illetve a 
nyáron tetőcserét tervezünk. A 
vízelvezetés kérdésében is pont 
kerül az ügyre – mesélte öröm-
mel Árgyellán Mihályné.

Kerítésfelújítás képviselői segítséggel
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Rozgonyi Ádám

A hétvégén elballagtak a 
szentesi középiskolások, s 
a hét elején életük első iga-
zi nagy megmérettetése, az 
érettségi kezdődött el. Össze-
állításunkból kiderül, hogyan 
vették az első akadályt, és 
hogy mik a jövőbeni terveik.

A HSZC Boros Sá-
muel Szakgimnázi-
uma és Szakközép-
iskolája nyitotta a 
ballagó ünnepségek 
sorát városunkban 
múlt pénteken. Két 
osztály 38 tanulója 
kapott útravaló, ösz-
tönző gondolatokat. 
Az esemény különle-
gességét adta, hogy 
az iskola 50 évvel ez-
előtt végzett diákjainak jubileumi 
ballagását is megrendezték. Ezen 
a napon tartotta ünnepségét a 
FM-ASZK Bartha János Kertészeti 
Szakképző Iskolája is, amelytől 45 
tanuló vett búcsút.

A 
k ö v e t k e z ő 

nap a Horváth 
Mihály Gim-

náziumból 137, a 
HSZC Zsoldos Fe-

renc Szakgimnázi-
uma és Szakközép-
iskolájából mintegy 

150, illetve Pollák Antal Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolájá-
ból 48 végzős diák ballagott el. 
A Zsoldos ünnepségén az iskolai 
alapítvány kuratóriuma 16 tanu-
lónak adott elismerő oklevelet és 
jutalmat. A közösségért végzett 
munkájáért két fiatal, Dóra Stefá-
nia (12.K.) és Lőrincz Bence (12.R.) 

vehetett át oklevelet. 
A Pollákban két „Cso-
dabogár-díjat” is ki-
osztottak, amelyek 
egyike Király Máté 
12. A, másika Bíró 
Máté 12. B osztályos 
tanulóhoz került.

Hétfőn megkez-
dődött a 2017-es 
érettségi, szokás sze-
rint magyarból ír-
tak először a diákok. 

A magyar érettségi első részé-
ben Petőfi Sándorral kapcsola-
tos interjút olvashattak, amely-
lyel kapcsolatban tíz kérdésre 
kellett válaszolniuk. Az írásbe-
li érettségi második részében ér-
velés és gyakorlati szövegalkotás 
közül választhattak. Sebesy Csa-
nád, a Horváth Mihály Gimnázi-
um 12. B. osztályos, matemati-
ka-fizika tagozatos tanulója az 
érvelés mellett voksolt, egy dok-
tori értekezés részletét olvashat-

ta, amely a humor 
szerepe és szervező-
déséről szólt. – Úgy 
érzem, fel voltunk 
készítve Szurmik Zol-
tán tanár úr által erre 
a megmérettetésre. 
Végig kitűnő voltam, 
ötöst szeretnék. Ez-
zel megkoronázhat-
nám az elmúlt négy 
évet – fogalmazott 

Érettségizőket kérdeztünk

Ballagás, majd vizsga – búcsúzás és próbatétel

HMGZSOLDOS

ZSOLDOS

HMG

HMG
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lapunknak. Csanád a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemre adta be jelentkezését, 
elsőként a közlekedésmérnöki 
szakot megjelölve. A felvételhez 
szükséges pontok elérése érde-
kében emelt szintű matematika 
és fizika érettségit is tesz. Ked-
den matematikával folytatódott 
a számadás. Többek 
között valószínűség-
számítás, mértani so-
rozat, gráfok, logarit-
mus és függvények 
okoztak nehéz per-
ceket a maturálók-
nak. A Pollák egyik 
„csodabogara”, Bíró 
Máté szerint a való-
színűségszámítás ki-
csit nehéz volt, de 
megbirkózott a fel-
adatokkal. Iskolája felkészülési 
órákat tartott, és otthon is időt 
fordított a tanulásra. Bár nem 
áll szívéhez közel a tantárgy, de 
mérnökinformatikusként ottho-
nosan kell majd mozognia a szá-
mok világában. – Sok ismerős fel-
adat volt. Akadt olyan, ami nem 
ment elsőre, és kicsit gondolkoz-
ni kellett. Olyan is volt, amit nem 
tudtam megoldani – értékelt. Azt 
is elmondta, hogy nagyon sokat 
kaptak a tanáraiktól, de nekik is 
tenniük kell azért, 
hogy minél jobban 
sikerüljön az érett-
ségi. Középszinten 
informatika ismere-
tek ágazati szakmai 
érettségi vizsgát is 
tesz, amely újdonság 
idén. Az iskola má-
sik Csodabogár-dí-
jasának, Király Má-
ténak a geometriai 

rész okozott nehézséget, mégis 
évfolyamtársához hasonlóan mi-
nimum négyesre számít. Emel-
lett emelt szintű ágazati szakmai 
vizsgán ad számot informatikai 
tudásáról. – Sokan úgy tartják a 
suliban, hogy a matek a legerő-
sebb tantárgyam, de szerintem 
még ennél is erősebb vagyok in-

formatikából – bi-
zakodott. Kijelenté-
sével összhangban 
programtervező in-
formatikus szeretne 
lenni. A következő 
próbatétel a törté-
nelem írásbeli volt, 
amely Gugolya Van-
da, a csongrádi Bat-
sányi János Gimná-
zium diákja szerint 

egyszerű és komplikált felada-
tokat is tartalmazott. A má-
sodik világháború kirobba-
násáról és a tatárjárásról írt 
esszét. Műszaki menedzser, 
pénzügy és számvitel, illetve 
kereskedelem és marketing 
szakra adta be jelentkezését. 
Nagy Andrea, aki ugyancsak 
a csongrádi gimnázium di-
ákja, ugyanezekben a té-
mákban írt esszéket. Úgy 
véli, a kis kérdések kö-

z e p e s e n 
n e h e z e k 
voltak. La-
punknak 
elárulta, 
ó v ó n ő 
s z e r e t -
ne len-
ni.

Érettségizőket kérdeztünk

Ballagás, majd vizsga – búcsúzás és próbatétel

POLLÁK

BOROS

BARTHA

BARTHA

POLLÁK
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Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Újabb állomásához ért a 
kórházi osztályokat bemutató 
cikksorozatunk. Most a Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István 
Kórház neurológiai osztályán 
tettünk látogatást, amelyet dr. 
Berente László (képünkön) osz-
tályvezető főorvos, neuroló-
gus, pszichiáter igazgat.

Szigorló orvosként 1975-ben 
került a szentesi kórházba, ame-
lyig hosszú út vezetett. 1951-
ben Székesfehérváron szüle-
tett. Édesapja jogász, édesanyja 
könyvelő volt. A győri Czuczor 
Gergely Gimnáziumban Czirá-
ki László tanár úr osztályába járt. 
Érettségi után Szegeden, az or-
vostudományi egyetem általá-
nos orvosi karán tanult. A tudo-
mányos kutatómunka helyett 
a betegekkel való foglalkozást 
választotta. A szakmát dr. Szé-
chenyi Ferenc osztályvezető 
főorvostól tanulta, akinek a sze-
mélyében egy jó hírű neuroló-
gusra talált. Az évtizedek alatt 
sok minden változott. – Olyan 
műszeres lehetőségeink vannak, 
amelyek nem álltak rendelkezé-
sünkre néhány évtizeddel ezelőtt 
– emelte ki dr. Berente László. 
Hozzátette, ezek gyors diagnosz-
tikát tesznek lehetővé, s olyan 
gyógyszeres beavatkozások van-
nak, amelyek hatékony kezelése-
ket biztosítanak. – Ugyanakkor 
az akut gyógyító kórházi ellá-
tás, mint az egészségügyi ellá-
tás legdrágább fajtája, bizonyos 
mértékig finanszírozási nehéz-
ségek miatt, úgy érezzük, nem 
kapja meg azt a hangsúlyt, amit 
kellene. Főleg a mi városunk-

ban, kórházunkban. Néhány év-
vel ezelőtt kialakult egy olyan 
szemlélet, hogy a rehabilitáci-
ós ellátást kell fejleszteni, amely 
nagyon jó dolog, csak meg kelle-
ne tartani az egyensúlyt az akut 
gyógyító és a rehabilitációs osz-
tályok között – véli. Azzal foly-
tatta gondolatmenetét, hogy a 
neurológiai osztály – a jó gyógy-
szeres és diagnosztikai lehetősé-
gek mellett –  területileg nagyon 

beszűkült lehetőségek között 
működik. Ez a legfőbb gond. A 
neurológiai ellátás túlnyomó ré-
sze manapság az agyi érbete-
gek, az agyi verőeres trombózi-
sok, érelzáródások, agyvérzések 
ellátására koncentrálódik. Emel-
lett  epilepsziagondozás is folyik 
az osztályon, ahol  egyéb ideg-
rendszeri- és immunbetegsége-
ket is kezelnek. Több osztály is 
részt vesz a munkában. Így a sür-

gősségi osztály, ahol a betegfel-
vétel is történik, a központi di-
agnosztika és az intenzív osztály, 
ahol a legsúlyosabb érbetegek 
kezelése folyik. – Nagyon fontos 
a gyorsaság. Néhány órán belül 
van lehetőség egy agyi verőeres 
érelzáródás esetében olyan ke-
zelésre, amely képes arra, hogy 
megnyissa az elzáródott eret. 
Gyakorlatilag mindig készen kell 
állnunk, hogyha olyan beteg jön, 
aki alkalmas vérrögoldó kezelés-
re, az meg is kapja. Ennek a szer-
vezése többek között az én fe-
lelősségem is – hangsúlyozta az 
osztályvezető főorvos, aki sze-
rint a szentesi kórházakhoz ha-
sonló gyógyintézményeknek az 
az igazi értékük, hogy a betegek 
közelébe viszik az ellátást, így a 
lakosság sajátjának érezheti a 
kórházat. Az osztályon 6 orvos, 
mintegy 15 nővér, orvosírnok, 
EEG asszisztens és gyógytorná-
szok dolgoznak. Dr. Berente Lász-
ló a csapatot jó munkaközösség-
nek jellemezte, amely együtt 
tesz a betegekért.

  Bemutatkozik a neurológiai osztály

Mindig készenlétben állnak

Művelődési Központ
A Szentesi Művelődési Központ 

szervezésében a Művelődési és 
Ifjúsági Ház klubjában május 18-
án, csütörtökön 19-21 óráig a Ko-
rok és alkotások az irodalomban 
sorozat következő előadását tartja 
Poszler György.

Május 13-án, szombaton a Mó-
ricz Zsigmond Művelődési Házban 
Mazsola és Tádé bábelőadás látha-
tó az Ametist Bábszínház előadá-
sában.

Koszta József Múzeum
Május 18-án a Múzeumi Világ-

nap alkalmából 13 és 16 óra között 
hintalovas családi fotózás a Frid- 

rich Fényirdában, 14 órától tár-
latvezetés a múzeum megyehá-
zi épületében a Pattanj lóra, hin-
talóra! című kiállításban, 16.30-tól 
Hintalovak a nagyvilágban Pintér 
Zsófia néprajzkutató, muzeológus 
ismeretterjesztő előadása.

Városi Könyvtár 
Május 15-én, hétfőn 17 órakor a 

Gondolkodók klubja tart összejö-
vetelt A vallások hatása napjaink-
ban címmel 

Május 17-én, szerdán, 18 órakor 

a Különös esetek a magyar törté-
nelemben című sorozat következő 
része: Könyves Kálmán és Álmos 
herceg harca a trónért. Előadó: 
Poszler György .

Május 18-án, csütörtökön 18 
órakor dr. Varga Tibor jogtörténész 
„Lándzsa és kehely” A grál és Lon-
ginus lándzsája a keresztény ha-
gyományokban című előadás lesz.

Május 19-én, pénteken a Gyer-
mekkönyvtárban 16 órakor Beke 
Mari múzeumpedagógus „77 ma-

gyar népi játék” című könyvének 
dedikálással egybekötött bemuta-
tója lesz.

Szentesi Református Nagy-
templom

Május 19-én, 19 órai kezdettel 
ZitheRandom koncert lesz. Közre-
működik Korsós Réka. A belépés 
ingyenes.

Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület

Május 19-én, pénteken Szen-
tesi Körséta rendezvény  keretén 
belül a Zaláta-Bökényi zsilip, és a 
környék természeti szépségeinek 
megtekintésére kerül sor. Ismerte-
tőt mond: Jászné Gyovai Ágnes.

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:

05.13. - HangÁr tavaszi turné  / 05.26. Neon Arrow Band
05.27. Exon

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

Dr. Berente László tagja a Ma-
gyar Pszichiátriai Társaságnak, 
és alapító tagja az 1992-ben ala-
kult Magyar Stroke Társaságnak. 
2002-ben megkapta a társaság-
tól az „Agyérbetegségek speci-
alistája” címet. Munkáját Bugyi 
István Emlékéremmel is elis-
merték.
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Darók József

Pattanj lóra, hintalóra! cím-
mel dr. Ladó Mária és dr. Tóth 
Ferenc egyetemi tanárok ma-
gángyűjteményével egy iga-
zán varázslatos, szívmelen-
gető kiállítás nyílt a Koszta 
József Múzeumban. Tőlük tud-
juk, felnőtt embereket is ma-
gával sodorhat a hintalovak 
iránti rajongás.

A férfiban a családi ház padlá-
sán 35 évesen talált hintaló feli-
dézte a gyerekkori emlékeket.  
– Azután mindig eszembe ju-
tott, bárhol jártam a világban, s 

hintaló játékszert, karácsonyfa-
díszt láttam, azt mindig megvá-
sároltam. Egyszer csak azt vet-
tem észre, már annyi hintaló van 
a környezetemben, hogy azt már 
tudományos alapon rendszerez-
ni kell. Közben nejem megértet-
te, milyen fontos a számomra. El-
kezdtük gyűjteni. 

– Engem igazából az érdekel, 
hogy ez az egyszerű motívum 
mennyiféle formában, mennyi 
üzenettel, mennyi anyagból tud 
megjelenni – tette hozzá dr. Ladó 

Mária. – Mert nincs két egyfor-
ma. Az ember azon gondolkozik, 
miből nem készült még hintaló, 
mit nem látott még hintalóból. 
A bélyegtől kezdve a komolyze-
nében, az irodalmi alkotásokban, 
régi fotókon is megtalálhatjuk. 
Nem ment ki a divatból. 

– Több ezresre duzzadt a gyűj-
temény. Hogyan tárolják, élnek 
velük együtt? – firtattuk.

– Dunakanyarban szeretnénk 
megvalósítani egy állandó kiál-
lítást, vágyunk egy hintaló mú-
zeum – mondta a férfi. – Időszaki 
kiállításokon szerepelünk most 
már számos alkalommal, s min-
dig egy másik arcát próbáljuk 
megmutatni a hintalovaknak.

Bevallják, nehéz egy népes 
ménessel együtt élni, tematiku-
san tárolják őket. – Amikor kiál-
lításra megyünk, megpróbáljuk 
úgy összeválogatni, amik közö-
sen egymást erősítve meghatá-
rozott üzeneteket közvetítenek, 
aztán visszamennek a doboza-
ikba. Úgy építkeztünk, hogy biz-
tosítsunk számukra is helyet ma-
gunk mellett – mondta Mária.

– Ebből a kiállításból az egyik, 

amit nagyon szeretek, az alufó-
lia hintaló, alig negyed deka, egy 
fiatal iparművész számunkra ké-
szítette, azóta óriási karriert fu-
tott be. Majdnem mindegyikhez 
valamilyen személyes élmény is 
köt bennünket, hogyan találtuk 
meg, a legutolsó szerzemény 
erre a kiállításra Fridrich szen-
tesi fényképész postai fotóké-
peslapja, amit Németországban 
egy internetes aukción sikerült 
megszerezni, tíz nappal a kiállí-
tás megnyitása előtt – mesélte 
a hölgy.

– Valaki egyszer azt mondta, 
még soha nem látott senkit, aki 
rosszkedvűen ment volna el a ki-
állításunkról – büszkélkedett Má-
ria. – A gyerekekben felszabadítja 
a lovon vágtázás örömét, a fel-
nőttek többségében pedig feli-
déz valamit a gyerekkorból. S ha 
a hintalovak ezt tudják, akkor va-
lami varázslatos dolgot tudnak.

Az értékes gyűjteményt ki-
egészítették helyi lakosok által 
beadott tárgyakkal is, sőt, akinek 
kedve van – márpedig olyan lá-
togató nincs, aki ne kapna ked-
vet – nyeregbe is pattanhat.

Pattanj lóra a múzeumban!

Palicska Irén

Erről a sorról és a dalról óhatat-
lanul beugrottak gyerekkorom 
május elsejéi. A felvonulások 
az iskolával, a torna-bemutatók 
a szarvasi Erzsébet-ligetben, a 
sportpályán, előtte a heteken 
át tartó gyakorlások. Virsli, üdí-
tő, vattacukor illata a levegő-
ben, körhinta és önfeledt gye-
rekkor. Nem a korszakot sírom 
vissza, de nosztalgiázni min-
dig jó, én szeretek. Gergőnek 
már nem lesznek ilyen élmé-
nyei, legalábbis nem fog vonul-
ni az óvodával, iskolával, de be-
mutatókon, fellépéseken még 
részt vehet. Mi pedig, mint büsz-
ke szülők az első sorból figyeljük 
majd, hogy milyen ügyesen tán-
col, énekel vagy szaval. 

A tavalyi május elsejét, ha jól 
emlékszem a nagyszülőknél töl-
töttük. Gergő alig múlt fél éves, 
így még nem vállalkoztunk hosz-
szabb programra. Idén viszont 
átnéztem a szentesi kínálatot, és 
a hétfő délelőtti eseményekből 
választottunk. Csábítóan hang-
zott az óriás buborékfújók be-
mutatója, és gondoltam leköti 
majd a gyereket a Fagyibohócok 
előadása is. Izgatottan vártuk 
első családos május elsejénket. 
Már kezdésre, reggel kilencre az 

Ifiháznál voltunk. Ger-
gő gyaloglási tem-
pójából kiindul- 
va ez nagy 
e r e d m é n y, 
hiszen meg-
áll minden 
f ű s z á l n á l 
és kavics-
nál, eze-
ket gon-
d o s a n 
összegyűj-
ti. Legújab- 
ban lelke-
sen érdek-
lődik a bo-
garak, rovarok 
életmódja iránt is. 
Egy-egy hangyaboly, 
katica vagy krumplibogár 
nagyobb látványosság nálunk, 
mint a Mona Lisa a Louvre-ban. 

Szóval időben megérkeztünk, 
épp a Pillangó csoport apró tán-
cosai mutatkoztak be a színpa-
don. Ilyen korán még nem sok 
család jött ki a programokra. Az 
ovisok és iskolások rövid fellépé-
se után az óriás buborék-fújókat 
konferálták fel. A színpad előtt 

tartottak bemutatót, 
különböző pál-

cák segítségével 
gyártották a 

hatalmas bu-
borékokat. 
A gyerekek 
is bekap-
c s o l ó d -
hattak és 
r é s z e s e i 
lehettek a 
játéknak . 

G e r g ő v e l 
is közelebb 

merészked-
tünk a szín-

padhoz. Vala-
hogy mindig az az 

érzésem, hogy még 
sok mindenhez kicsik va-

gyunk. Itt is főleg nagyobb gye-
rekek kergették a bubikat, és 
tülekedtek a kis helyen. Néhány-
szor átgázoltak a fiamon, én 
meg próbáltam messzebb vin-
ni a tömegtől. Erre persze han-
gos nem tetszésének adott han-
got. Nem értette, miért akarom 
meggátolni a legkedvesebb já-
tékában? Még az se szegte ked-

vét, hogy többször fellökték. 
Kicsit hosszúra nyúlt a buboré-
kos bemutató, így szétnéztünk 
a környéken. Nem sok látniva-
ló akadt. A húsz hónapos fiamat 
még nem igazán kötik le az ék-
szerek, kozmetikumok. Vatta-
cukor helyett kürtöskalács illa-
ta szállt. Találtunk ugrálóvárat 
és csúszdát is, de ide már be se 
mertem engedni Gergőt, ne-
hogy újból megtapossák a na-
gyobbak. 

Közben egyre több család töl-
tötte meg a helyszínt. Összefu-
tottunk ismerősökkel is. Ildivel 
és Vicával, Mátéval és Mártival, 
a Fagyibohócok műsorát pe-
dig Zsófival és Beával néztük. 
Az előadás előtt megpróbáltunk 
a közelükbe férkőzni, ha nem is 
autogramért, de legalább egy 
közös képért. Gergő azonban 
megijedt a piros orrú, gólyalá-
bas bohóctól, így nem készült 
fotó. A Boldog születésnapot 
és a Süsü, a sárkány dalai után 
a gyerek erősen elkezdett fész-
kelődni ölemben, jelezve, hogy 
lassan le kéne lépni. 

Végül – sok családhoz hason-
lóan – a játszótéren kötöttünk 
ki. Itt több szórakozási lehetősé-
get találtunk, mint a május else-
jei kavalkádban.

Baba a fedélzeten

Itt van május elseje
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Rozgonyi Ádám

Katus Attila (képünkön) sze-
mélyi edzővel, világ- és Euró-
pa–bajnok sportolóval trénin-
gezhettek együtt a mozogni 
vágyók a II. Szegvári Fitt Na-
pon. Nemcsak egy szimpla 
edzésen, hanem egy szemlé-
letformáló tréningen vehettek 
részt. A sportembert lapunk is 
megszólaltatta.

– Sokadszorra találkozhatnak 
veled Szegváron a sportkedvelők. 
Milyen volt a mostani alkalom?

– Nagy élmény volt. Most már 
tudom, hogy mire számíthatok, 
ha idejövök. Sokan vannak, ér-

deklődők az emberek, akik meg 
akarják csinálni az edzést. Egy ki-
csit hazajárok. Mindig nagy él-
mény, 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.

– Az utánpótlás itt szaladgált 
körülötted. Kedvet kaphatnak 
majd a rendszeres testmozgás-
hoz?

– Ezért fontos, hogy több ge-

neráció legyen jelen. Az idő-
sek látják a fiatalokat sportolni, 
eszükbe jut a fiatalkoruk, hogy 
milyen jó volt a mozgás élmé-
nye. Fordítva is nagyon jó, ami-
kor a gyerek látja, hogy az anyu-
ka és az apuka sportol. Fontos, 
hogy a mozgás élményét tapasz-
talják, és sikerélményük legyen. 
Nem olyan mozgást kell idehoz-
ni, amivel villogok a színpadon, 
és mindenki csak néz, hogy mit 
csinálok. A lényeg, hogy együtt 
tudjuk végrehajtani a gyakorla-
tokat, együtt elfáradjunk, és le-
gyen benne egy kis humor. Ami-
kor az emberek hazamennek, 
rájönnek arra, hogy igazából jó 
volt sportolni. Másnap lesz egy 
kis izomlázuk, büszkék lesznek 
magukra. Egy-egy ilyen találko-
zó kívül-belül építi az embert.

– A torna végén azt mondtad, 
hogy ne legyünk önmagunk ellen-
ségei, a káros szenvedélyekre utal-
va. Gondolom ehhez te is ugyan-
úgy tartod magad.

– Magam is úgy gondolom, 
hogy mintaértékű vagyok. Nem 
is lenne jó érzés úgy színpadra 
kimenni, hogy nem vagyok az. 
Ugyanakkor bevallhatom, hogy 
nem vagyok tökéletes. A nutellás 
palacsinta nekem is lecsúszik, és 
szerintem mindenkinek. Aki azt 
mondja, hogy nem, az hazudik. 
Éppen ezért is tanítom az embe-
reknek, hogy nem kell 100 száza-
lékot kihozni magunkból. Nem 
kell tiltani dolgokat, hanem az 
arányokat kell megtalálni. A 80 
százalékos elvben hiszek. Ez azt 

jelenti, hogy ötből négyszer jót 
cselekszem, egyszer rosszat. Öt-
ből négyszer sportolok, egyszer 
elmarad. Ötből négyszer ásvány-
vizet iszom, nem eszem meg a 
mogyorókrémes palacsintát. Ha 
azt kommunikálnám, hogy csak 
a kockahas a szép, és nem lehet 
édességet enni, akkor nem len-
ne követőm, mert ez nem tart-
ható. Olyan, mint egy rossz dié-
ta: a hét első öt napján tartjuk, 
a hétvégén pedig háromszor 
annyit eszünk. Nagyon fontos, 
hogy próbáljunk 60-80 száza-
lékot kihozni magunkból. Erre 
mindenki képes.

– A korodhoz képest a tested 
biológiai kora sokkal fiatalabb, 
hangoztatod. Ezt most is így ér-
zed? Fiatalodsz?

– Lassabban öregszem, mint 
a kortársaim. Bár volt most egy 
műtétem, ami visszavetett, de 
kezdek a régi lenni. A biológiai 
korom valóban jóval fiatalabb. 
Negyvennégy éves vagyok. Ha 
valakinek csak ezt mondjuk, és 
becsukja a szemét, elképzel egy 
férfit, lehet, hogy nem olyat kép-
zel el, mint amilyen én vagyok. 
Ez nem egy nagyképű megnyi-
latkozás akart lenni, hanem egy-
szerűen tudom, látom, hogy néz 
ki egy 44 éves ember. Ezért sokat 
tettem. Ha tesz érte, bárki tud 
fiatalosan öregedni, mozgás-
ban gazdag életet élni. Rossz azt 
érezni – amit megtapasztaltam, 
amikor térdműtétem volt – hogy 
milyen az, amikor a mozgásle-
hetőségek beszűkülnek. Sajnos 
egész más, sokkal keserűbb lesz 
az élet. Mindenkinek ott van a 
testében a nagy teljesítőképes-
ség. Hozzon ki belőle valamit! Kí-
vül-belül látszódik majd.

Interjú Katus Attila fitneszedzővel

„Ötből négyszer jót cselekszem”

A Sportközpont adminisztrá-
tor-gondnok munkatársat keres 
két-műszakos munkarendbe a Dr. 
Papp László Városi Sportcsarnokba. 
Önéletrajzot személyesen a Sportcsar-
nok portáján lehet leadni május 26-ig. 

ELADÓ 2db 2,5-2,3 m-es pad-
lizsán lila sötétítő és 2,5-5 m hal-
ványlila selyem függöny. Jó állapotú, 
felszerelt 27"-os női Schwinn Csepel 
kerékpár, 2 személyes rekamié. Tele-
fon:0620/828-97-81 

SZENTES központjában felújított 
1+2 -es lakás igényes vevőnek eladó. 
Telefon: 70/352-9170

VEZETÉKES gáztűzhely 25.000 
Ft-ért, Samsung TV 108 cm képát-
mérőjű 30.000 Ft-ért eladó. Telefon: 
30/642-1817

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

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

SÖTÉTKÉK színű, jó állapotban 
lévő olasz gyártmányú testvérkocsi 
eladó. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Sebők Tamás

Három különleges koncer-
ten vehettek részt azok, akik 
a hétvégén a Kávézó, a Bel-
városi Favágókat választot-
ták. Pénteken Szilágyi Attila 
akusztikus koncertjét tekint-
hették meg az érdeklődők, 
szombaton pedig két csa-
pat, a Kis Türelmet és a Csak 1 
Szelfi adott koncertet a kávé-
zó galériáján. 

Egy évtizede foglalkozik gitá-
rozással, 9 éve énekléssel Szil-
ágyi Attila békéscsabai zenész. 
Attila profi énekes-gitáros, zenei 
végzettségét a budapesti Kőbá-
nyai Zenei Stúdió ének tanszakán 
szerezte. „Az élő zene versenye” 
nevű megmérettetésen külön-
díjat nyert és koncerteket adott 

– többek között – Petruska And-
rással, vagy a Punnany Massiffal. 
Attila saját dalaival készült a szen-
tesi publikumnak, melyek között 
talán az egyik legkülönlegesebb 
az Együtt erősebbek vagyunk 
című darab, amit a Békéscsaba 

Előre labdarúgó csapata induló-
jának választottak. Attila szívéhez 
közel áll a labdarúgó klub, hiszen 
hétköznapi munkája is oda köti. 

A Fülöpjakabról érkező Kis Tü-
relmet zenekar a Csak 1 Szelfivel 
közösen adott koncertet szom-

baton. A Csendes Imre – ének-gi-
tár, Csendes Gábor – dobok, Ber-
tus Tibor basszusgitár alkotta trio 
könnyedebb punk és alterna-
tív rock műfajában íródott saját 
szerzeményeit hozta Szentesre. 
A Csak 1 Szelfi együttes (képün-
kön) zenéjét is túlnyomó részt 
az alternatív zenei világ jellemzi, 
melyhez népies, folkos hatások 
társulnak. Sörös Joci (ének-gitár), 
Kovács Robi (szólógitár), Abonyi 
Pisti (basszusgitár), Gránitz Zoli 
(dobok) négyesének zenéjében 
felfedezhettük a Kispál és a Borz, 
a 30y, vagy a Kiscsillag zenei ha-
gyatékát.

A Kávézó, a Belvárosi Favágók-
hoz legközelebb május 13-án a 
HangÁr koncertjével várja a kö-
zönséget.

Akusztikus est és zúzós rock a Favágóban

Darók József

Mosoly, segítőkészség és 
akcentus – ezek az ismérvei 
Bessenyei Tamásnak az Egye-
sült Államokban. Az egykori 
válogatott szentesi mellúszó, 
akinek egyik legjobb ered-
ménye Európa-bajnoki 5. hely 
50 méter mellen, már hosz-
szú évek óta él az óceánon túl, 
de időnként hazajön, és fon-
tosnak tartja, hogy gyerme-
kei megismerjék a gyökere-
it.  A napokban itthon sikerült 
vele beszélgetnünk, és jelen-
legi életébe bepillantást nyer-
nünk.

Tamás több szempontból is 
kerek életet alakított ki magának 
az USA-ban, s azt is tapasztaltam, 
ismerősei milyen nagy örömmel 
fogadják itthon a rég nem látott 
fiút, aki tőlünk nagyon távol ra-
kott fészket. Annak idején az 
úszósikereiről is rendre tudósí-
tottunk lapunkban, de távozása 
óta is figyelemmel kísértük élet-
útját az itthon egykor népszerű 
fiatal sportolónak. Legutóbbi, öt 
évvel ezelőtti cikkünk óta nagy-
nagy változások történtek, kezd-
te Tamás. Egész pontosan ket-
tő. – Azóta megszületett a két 
kisfiam, a 3 és fél éves Brody és 
a másfél éves Hudson. Ők meg-
változtatták az életünket felesé-
gemmel, Junie-val. Minden ró-
zsaszín lett. 

Tamás Amerikában járt egye-

temre, s az elvégzése után, 2007-
ben találkozott későbbi hitvesé-
vel: egy hatalmas apartmanban 
lettek szomszédok, egyikük a 
11., másikuk a 23. emeleten, s a 
házban egy közös, nagy karácso-
nyi partin találkoztak először.

– Nyitott életszemlélettel 
mentem ki, tudtam, hogy van-
nak lehetőségek, tetszett, amit 
láttam – mesélte Tamás a nagy 
kaland elejéről. – Úgy próbáltam 
az életemet alakítani, hogy ott 
maradhassak. Bár kezdetben az 
Európai Unió is felmerült, aztán 
jött Junie. 

A fiatalember évekig bankban 
kölcsönöket analizált, de mint 
mondta, ezt a munkát unalmas-
nak találta. Gondolkozott, mi-
lyen irányba váltson, anyuká-
ja tanácsát is kikérte, s eszükbe 
jutott, Tamást mindig is érde-
kelte, hogyan segíthetne máso-
kon. A masszázs erre tökéletesen 
megfelelt, amely még sportoló 
korából ismerős volt. Tanfolya-
mot végzett, majd megnyitot-
ta saját irodáját, mint sport-és 
gyógymasszőr. A 11 éves úszó-
kislánytól a profi ironmanen, 
NHL-jégkorong játékoson át a 
88 éves hobbisportolóig sokfé-
le emberrel foglalkozik, mind-
emellett egy helyi középiskolai 
úszócsapatot és masters úszó-
kat is edz. A Kaliforniától észak-
ra fekvő Oregon államban, Bend 
nevű városban élnek. A város-
ka több szempontból Szentes-

re emlékezteti, bár a lakossága 
százezres, ám ez ott kisváros-
nak számít. Viszont egy aktív te-
lepülés, ahol a magaslati sivata-
gi klíma jóvoltából sok időt lehet 
a szabadban tölteni. Családjával 
gyakran barangolnak a hegyek-
ben, de Tamás heti kétszer úszni 
is megy, olykor fut és edzőterem-
ben is megfordul. A versenyzés 
nem hiányzik neki, tudtuk meg, 
azt ma már tanítványai sikere-
iben éli ki. A lányok állami baj-
nokok, 51 csapat verseng a kate-
góriájukban, s az iskolák mindig 
nagy versenyeket vívnak. Tamás 
időközben lemondott arról a ter-
véről, hogy olimpiai sportolók 
masszőrjeként világversenyek-
re járjon. – Kisgyerekek mellett 
nincs kedvem utazgatni – vallot-
ta be. A fiúk nevelésében fontos 
elveket követnek. – Nincs sok té-
vézés otthon, ne szokjanak hoz-
zá a technikához, amíg csak nem 
muszáj. Helyette a szabadté-
ri lehetőségekkel szeretnénk el-
csábítani őket. Sportolunk, ker-
tészkedünk, van szamóca- és 
málnabokrunk. Vasárnaponként 
templomba járunk.

Két és fél-három évente haz-
alátogatnak, most először már 
velük jöhettek a gyerekek is. Mi-
vel Tamásnak rokona már nem él 
itt, egy lakást béreltek, egy hetet 
töltöttek a városban, aminek a 
fejlődése nagyon tetszik nekik. – 
Legjobban az itteni ízek hiányoz-
nak, például a somlói galuska, az 

ételeket is igyekszünk bemutat-
ni a fiúknak. Szeretném, ha az ő 
életüknek is része lenne a város, 
ismerjék meg, hol lakott az apu-
kájuk, s hogy Kelet-Európa is lé-
tezik. Szeretném, hogy legyen 
kedvük eljönni ide felnőttként is.

Tamás remekül beilleszkedett 
választott új hazájában. – Számít 
a pozitív kisugárzás – magyaráz-
ta. – A masszázstól egyébként is 
feltöltődnek az emberek, ezért 
sokan ragaszkodnak hozzám. Ki-
tűnik az akcentusom is, erről is 
sokan megjegyeznek. Úgy gon-
dolom, kedvességgel, figyelmes-
séggel ki lehet tűnni, jobban el-
fogadják az embert.

Akiről régen hallottunk: Bessenyei Tamás

Amerikában is megkedvelték a volt szentesi úszót
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Palicska Irén

A közhelyként oly gyakran 
használt kifejezés, amelyet ál-
talában pejoratív értelemben 
használ a köznyelv, igazából 
nagyon komplex lélektani fo-
lyamatot takar. Mi jellemző a 
kapuzárási pánikra, felkészül-
hetünk-e rá és hogyan élhet-
jük meg pozitívan, ezekre a 
kérdésekre ad választ dr. Ká-
dár Gabriella pszichológus.

– Ismer a pszichológia ilyen fo-
galmat, hogy kapuzárási pánik, és 
milyen életkorban jelentkezik?

– Igen, ismer a pszicholó-
gia ilyen fogalmat, és körülbe-
lül a 40-50 év közötti életkorúa-
kat érinti. Azért ezt rugalmasan 
kezeljük, hiszen minden élet-
ciklus váltásnál lehetséges ilyen 
kapuzárási félelem vagy pánik, 
amikor átmegyünk egyik élet-
szakaszból a másikba. De talán 
ez a legnehezebb, amikor elkez-

dődnek az öregedési folyama-
tok, testi változások, a klimax 
nőknél és férfiaknál is. Átérté-
keléseket hoz az életünkben, fé-
lelmeket, és akár új irányokat is. 
Férfiaknál a klimax leginkább a 
hormonváltozásban nyilvánul 
meg, csökken a tesztoszteron 
szint, náluk is előfordulhatnak 
alvászavarok, ingerlékenység, 
hangulatváltozás, még hőhullá-
mok is. Nyilván nem olyan mér-
tékben, mint a nőknél. Minde-
zek következtében csökkenhet 
a szexuális teljesítmény a férfi-
aknál és ez okozhat kapuzárá-
si pánikot. Nem ugyanaz a férfi 
klimax és a kapuzárási pánik, de 
gyakran együtt jár.

– Mennyi ideig tarthat ez?
– Általában néhány hónaptól 

egy-két évig tarthat, de ez nagy 
változatosságot mutat. Elhúzód-
hat hosszabb ideig is, mivel rára-
kódnak pszichés hatások és az 
életkörülmények is.

– Régen pejoratív értelemben 
használtuk a kapuzárási pánik 
kifejezést és főleg férfiakra, ami-
kor nagyobb és szebb autóval 
jelentek meg és jóval fiatalabb 
barátnőre tettek szert. Ma mi a 
helyzet? 

– Igen, ez manapság is na-
gyon gyakori jelenség, az én ren-
delőmben is tipikus. Nagyon sok 
házaspár, hosszú ideje együtt 
élő pár jelentkezik hasonló prob-
lémával. Nem akarok bűnbak 
szerepet osztani a férfiakra, de 
többségében ők azok, akik kiku-
kucskálnak a házasságból és jó-
val fiatalabb nőkkel lépnek kap-
csolatba. Megjegyzem, hogy ez 
a nőknél is előfordul 40-50 éves 
kor tájékán. Ezt azzal magyaráz-
hatjuk, hogy testi szinten csök-
ken a tesztoszteron szint, akár 
romolhat a szexuális teljesít-
mény. Pszichésen szinten pedig 
ott van az, hogy leéltem már az 
életem felét, és szeretném kipró-
bálni magam, hogy jó vagyok-e 
még a fiatalabbaknál, tudok-e 
hódítani, megfelelek-e? Ehhez 
ideig-óráig pozitív visszacsato-
lást adhat egy fiatalabb nővel, 
vagy nők esetében egy fiatalabb 
férfival való kapcsolat. 

– Miért keresik fel a pszicholó-
gust ezekben az esetekben?

– Különböző stádiumokban 
jutnak el hozzám az emberek. 
Vagy azért jön el egy házaspár, 
hogy hogyan tovább? Elválja-
nak, vagy ne váljanak el? Vagy 
szeretnének újra visszatalálni 
egymáshoz. Olyannal is találko-
zom, hogy az illető kilép a hosz-
szú távú kapcsolatából az új 
kedvéért. Az nem sztereotípia, 
hanem tapasztalat, hogy ilyen 

esetben ez is tönkre fog menni. 
Mert többségében nem igazán 
működnek a kapcsolatok nagy 
korkülönbséggel. Tisztelet a ki-
vételnek, mert olyat is látunk. Il-
letve nem hozzák a várt meg-
nyugvást. Ha ezt a kapuzárási 
pánik váltotta ki, akkor csak rö-
vid távon fog megoldást jelente-
ni. Előbb-utóbb ott is problémák 
jelentkeznek. Nem ússzuk meg a 
belső munkát, mert a következő 
kapcsolat is csak akkor tud nor-
málisan működni, ha megért-
jük, hogy miért jutottunk el oda, 
ahova jutottunk, és mit kell át-
értékelnünk. Tehát önmagában 
egy új kapcsolat nem hoz meg-
oldást, abban előbb-utóbb fel 
fognak bukkanni a nehézségek. 
Sokszor látunk olyat is, hogy az 
illető visszatér a régi kapcsola-
tába, vagy legalábbis megkísér-
li ezt.

– Ki kell várnunk ennek a kor-
szaknak a végét, vagy fel tudunk 
rá készülni?

– Igen, fel lehet rá készülni. Ez 
hozhat egy csomó új és jó dol-
got az életünkbe. Lezárni egy 
korszakot és újat nyitni, ezt po-
zitív értelemben új energiák-
ba fordíthatjuk. Lehet ez egy új 
dolog tanulása, új hobbi kipró-
bálása, az egészséges életmód 
felé való elmozdulás. Ha vala-
ki korábban nem sportolt, lehet, 
hogy pont ebben az időszakban 
kezd el mozogni, hogy bebizo-
nyítsa, nem akar olyan gyorsan 
megöregedni. Átértékelődnek a 
dolgok. Összességében elmond-
hatjuk, hogy ennek a korszak-
nak a végére az ember eljut oda, 
hogy sokkal értékesebben akar-
ja élni az életét.

Kapuzárási pánik

Hering Viktor

Büntetőeljárást indított a 
Szentesi Rendőrkapitányság is-
meretlen tettes ellen, aki a bel-
városból eltulajdonított egy 
Parson Russel terrier fajtatiszta 
kutyát (képünkön). A rendőrök 
keresik a tolvajt, aki magával vit-
te a 150 ezer forint értékű ebet.

Büntetőeljárás indult egy 
szentesi férfi ellen, aki a lakásán 
kábítószert termesztett. A ház-
kutatás során a nyomozók élő 
növényeket, valamint szárított 
növényi törmeléket foglaltak le. 
Kábítószer birtoklás bűntette 
miatt jelenleg is folyik a nyomo-
zás az ügyben.

Behatolt egy sörözőbe, majd 

onnan ellopta a váltópénzt egy 
férfi Szentesen. A rendőrök lo-
pás  miatt nyomoznak az isme-
retlen elkövető ellen.

Garázdaság miatt indult eljá-
rás egy fiatal helybéli férfi ellen, 
aki közterületen bántalmazott 
egy másik személyt. A sértett 

nyolc napon belül gyógyuló sé-
rüléseket szenvedett. 

Április 29-e és május 1. között 
öt, közel két hét alatt hat gép-
járművezető akadt fent ittas ve-
zetés miatt közúti közlekedési 
ellenőrzés során. Az alkoholfo-
gyasztást tekintve továbbra is a 
„zéró tolerancia” van érvényben, 
és arra is számítani kell, hogy 
minden közúti igazoltatás során 
a gépjárművezetőnek meg kell 
fújnia a szondát.

Ismeretlen elkövető hatolt be 
egy tanya területére május else-
jére virradóra, ahonnan fémtár-
gyakat tulajdonított el. A szente-
si rendőrök még aznap elfogták 
a tolvajt, aki ellen lopás vétsége 
miatt indult büntetőeljárás.

Elloptak egy fajtatiszta kutyát Szentesen
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Május 15-21.
Hétfő – Karalábéleves
A menü: Eszterházy pulykato-
kány tészta körettel
B menü: Gombapaprikás 
galuskával
C menü: Kassai töltött borda 
rizs körettel, savanyúsággal

Kedd – Csontleves
A menü: Finomfőzelék fasírttal
B menü: Halfilé magvas bun-
dában burgonya körettel, tar-
tármártással
C menü: Párizsi szelet burgo-
nya körettel, savanyúsággal

Szerda – Zöldbableves
A menü: Pirított sertésmáj bur-
gonyakörettel, savanyúsággal
B menü: Bácskai rizses hús, sa-
vanyúság
C menü: Kijevi töltött bor-
da vegyes körettel, savanyú-
sággal

CSütörtöK – Kukorica krém-

leves
A menü: Röszkei töltött borda 
vegyes körettel
B menü: Natúr csirkemell sajt-
mártással, párolt zöldséggel, 
párolt rizzsel
C menü: Rántott sajt, rizs kö-
ret, tartármártás

PénteK – Sertés raguleves 
A menü: Diós guba
B menü: Krumplis tészta
C menü: Rántott szelet burgo-
nya körettel, savanyúsággal

Szombat – Meggyleves, 
Lecsós szelet rizs körettel

VaSárnaP – Húsleves, 
Aszalt szilvával töltött csir-
kemell héjas burgonyával

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

frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

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

A Rolling Stone interjúsoroza-
ta 1967 óta a generáció legfon-
tosabb amerikai folyóiratának 
fénypontja. Kulturális jelentő-
ségű, hiszen legnagyobb rock- 
sztárok, filmcsillagok és bálvá-
nyok úgy fedik fel benne valódi 
lényüket, ahogy sehol máshol. 
Pete Townshend, Truman Capo-
te, George Lucas, Jack Nicholson, 
Axl Rose, Kurt Cobain, Bono és 

sokan mások vallottak életük-
ről és a művészetük hátterében 
meghúzódó titkaikról a Rolling 
Stone hasábjain. És most, első al-
kalommal, egyetlen kötetbe ösz-
szegyűjtve olvasható a magazin 
figyelemreméltó negyvenéves 
történetének legjobb negyven 
interjúja.

John Lennon feltárja a Beatles 
feloszlása mögött rejlő mindent 
elsöprő fájdalmat; Mick Jagger a 
legnagyobb Rolling Stones-da-
lok születéséről mesél; Jack Ni-
cholson elbeszéli, milyen volt, 
amikor megtudta, ki az igazi 
anyja; Francis Ford Coppola el-
mondja, hogyan lehet összeros-
kadni az Apokalipszis most őrült 
súlya alatt; Bill Clinton őszintén 
tárja nyilvánosság elé elnöksé-
gének magaslatait és buktatóit; 
Bono rendezi önmagában az ap-
jával való bonyolult kapcsolatát. 
Ezek az interjúk teljesen kendő-
zetlenül mutatják be az egót és 
az alkotás tébolyát, a melankóli-
át és az eksztázist, a tragikus bu-
kást és a dicső győzelmet.

Rolling Stone interjúk

Jó társaságban mindig van 
alkalom a nagy bulikra, a gye-
rekek által annyira várt gyerek-
napra, szülinapi zsúrokra. Van 
egy kis apróság, amely még in-
kább feledhetetlenné teszi eze-
ket az ünnepeket: az arcfestés. 
Mára már egy külön mesterség-
gé alakult, és művelőik komoly 
tapasztalattal és hihetetlen kre-
ativitással fognak hozzá szebb-
nél szebb alkotásaikhoz, a gye-
rekek legnagyobb örömére. 

A gyerekek számára az arcfestés 
folyamata és az eredmény min-
dig egy új mesevilágot teremt. Ez 
egy olyan mesterség, ami mindig 

hálás, annak is aki műveli és an-
nak is aki részt vesz benne. Min-
den gyermek szeret valaki vagy 
valami másnak a bőrébe bújni. 
Ezért öltöznek be a szüleik ruhái-
ba, ezért játszanak papás-mamá-
sat, orvososat, utazósat. Ilyenkor 
ugyanis kicsit mások lehetnek. 
Az arcfestéssel is ugyanez a hely-
zet. Ilyenkor egy maszk segítsé-
gével szuperhősökké, állatokká, 
hercegnőkké, vagy tündérekké 
válhatnak. Az arcfestők kizárólag 
bőrbarát, ant allergén anyagokkal 
dolgoznak, s így segítenek a picik-
nek abban, hogy mások bőrébe 
bújhassanak.

Tr e n d i
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Született 
Fodor Ferencnek és Török Eri-

kának (Nagyhegy 267.) Boglár-
ka (képünkön), Oláh Róbertnek 
és Duka Mariannak (Nagyhegy 
367.) Adél Lilla, Fekete Lajosnak 
és Tari Adrienn Katalinnak (Der-
zsi K. J. u. 42.) László Lajos, Fa-
zekas Sándornak és Német Ni-
kolettnek (Szabadság tér A. ép. 
2/2.) Dávid, Karai Józsefnek és 
Kis Tímeának (Hunyadi J. u. 20.) 
Nolen, Nédó Istvánnak és Janó 
Szilviának Mira, Nagy Alex Zsolt-
nak és Bori Erikának (Csongrád 
Bihari J. u. 36-37.) Patrik Dáni-
el, László Krisztiánnak és Berkes 
Brigittának (Csongrád, Bocskai 
I. u. 31.) Milán, Szollil Ferencnek 
és Ozsváth Beatrix Franciskának 
(Csongrád tanya 001448.) Panka 
Elena nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Béry István Endre és Farkas 

Noémi (Új u. 10/4.), Daragics Ist-
ván és Szőke Rozália (Deák F. u. 
108.)

Elhunyt
Iván Magdolna (Lahner Gy. 

u. 15.), Nagy Lajos (Klauzál u. 1. 
1/4.), Számel Ilona (Dr. Mátéffy u. 
23.), Török Sándorné (Csongrád, 
Jegenye u. 18/A.)

Családi

Burgonya 140-160 Ft/kg, újburgonya 
600 Ft/kg, répa 150-170 Ft/kg, gyökér 
480-700 Ft/kg, zeller 200 Ft/db, petre-
zselyem 70 Ft/csomó, hegyes erős pap-
rika 100-120 Ft/db, fehér paprika 650-
800 Ft/kg, paradicsom 650-850 Ft/kg, 
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: hét-
köznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és 
ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt tartanak ügyele-
tet. Telefon: 30/708-7183, 06-63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet mun-
karendje: 15 órától 17 óráig, hétvégén és 
ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennma-
radó ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: május 15-22. 
Pingvin Patika (Szentes, Rákóczi F. u. 12.)  
hétfő -kedd -szerda -péntek 7.30-18.30 órá-
ig, csütörtökön 7 órától 18.30 óráig, szom-
baton 7.30-12 óráig vasárnap és ünnepnap 
zárva. Készenléti telefon: 70/5635139

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

Egészségügyi ügyelet

Heti menü:
május 15-19.

Hétfő
A menü: Tormás sonkaleves,
Csikós tokány, tészta
B menü: Vegyes zöldségleves,
Rántott sajt, párolt rizs, tartár
Napi desszert: Csokikrémes palacsinta
Kedd
A menü: Pirított tarhonyaleves,
Szentesi töltött karaj, 
hagymás tört burgonya
B menü: Sajtos fokhagymakrémleves,
Mexikói csirkefalatok, currys rizs
Napi desszert: Gyümölcsrizs
Szerda
A menü: Lencseleves virslivel,
Rakott krumpli
B menü: Csirkebecsinált leves,
Rántott csirkemell, 
vegyes gyümölcsszósz
Napi desszert: Rakott túrós palacsinta
Csütörtök
A menü: Zöldborsóleves grízgaluskával,
Karaj tökmagvas bundában, Tökfőzelék
B menü: Csirke gulyásleves,
Milánói spagetti
Napi desszert: Francia mákos piskóta
Péntek
A menü: Csontleves házi tésztával,
Tűzdelt sertéssült barnamártásban,
Sós burgonya
B menü: Gyümölcsleves,
Grill csirkecomb, zöldséges rizs
Napi desszert: Gundel palacsinta

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

KOS
Most nagyon jól tudsz együttműködni má-
sokkal, és könnyen is ismerkedsz. Ezt a kar-
rieredben és a magánéletében is hasznosí-
tani tudod.
BIKA
Most tisztán fogod látni, ki mond igazat, és 
ki az, aki csak jobb színben szeretné láttat-
ni magát, így szívügyekben jó döntést tudsz 
hozni.
IKREK
Komoly hódításokat tudsz elérni, akár a hi-
vatásod, akár a magánéletedben. Az egész-
ségedre viszont figyelj jobban!
RÁK
Légy óvatos az érzelmekkel, és a túl hir-
telen változásokkal. Hol az érzelgősségig 
odavagy, máskor meg a legkisebb ellent-
mondás miatt is haragra gerjedsz.
OROSZLÁN
Remek lehetőségeid adódnak, de csak ak-

kor, ha nem zárkózol magadba túlságosan. 
Figyeljen jobban a munkahelyeden zajló 
eseményekre!
SZŰZ
A munkádban, a hivatásodban régóta ese-
dékes változások most fordulóponthoz ér-
tek. Itt az idő, hogy kicsit előtérbe nyoma-
kodj, és magad keresd meg a lehetőségeid.
MÉRLEG
Visszafogottsággal többet érhetsz el, mint 
a rámenősséggel – legalábbis a szerelem-
ben. Bízz a vonzerődben és inkább apróbb 
jelekkel, udvariassággal győzködj!
SKORPIÓ
A héten minden dolgod jól alakul, a 

magánéletedben és a munkában egyaránt! 
Egyedül a pénzügyekkel légy óvatos!
NYILAS
A karrieredben tehetsz egy nagy lépést 
előre, egy zseniális ötletnek köszönhető-
en végre elnyerheted a főnökeid bizalmát.
BAK
Intenzív élményekben lehet részed az elkö-
vetkező héten, a szerelem is megajándékoz 
néhány rendkívüli érzéssel, pillanattal.
VÍZÖNTŐ
Új találkozásokban lehet részed, és ha 
egyedülálló vagy, most sikerrel ismerked-
hetsz. Elsősorban az idősebb, megbízha-
tóbb, stabilabb személyek társaságát ke-
resd!
HALAK
Most valóban keresztül tudod vinni, amit 
akarsz! Legyen szó karrier-célokról, vagy 
szívügyekről, benned most megvan a kellő 
határozottság ahhoz, hogy nyerj.

Május 12-19.

HOROSZKÓP

Hozzávalók:
450 g zsírszegény túró, 2 db 

tojás, 3 nagy evőkanál zabpe-
helyliszt, csipet só, édesítőszer.
Elkészítése:
A zsírszegény túrót törd ösz-

sze villával, keverd bele a hozzá-
valókat, majd vizes kézzel (úgy 
kevésbé tapad) formálj belőle 
gombócokat. Lobogó, forró víz-
be tedd a gombócokat, ha feljön 
a víz színére, akkor kész is. Szűrd 
le hideg vízzel. Forró teflonban 
megpirított apró szemű zabpe-
helyben forgasd meg, ízlés sze-
rint tálald, én egy kis eritrittel ki-
kevert görög joghurttal és némi 
fahéjjal díszítettem.

Túrógombóc, egészségesebben
Szentes családi ízei

Szerkesztőségünk továbbra 
is várja kedves olvasóink  

receptjeit, melyeket  
a szentesielet@gmail.com 
e-mail címre küldhetnek.
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Labádi Lajos

Amint sorozatunk előző ré-
szében megírtuk, a képen lát-
ható Kossuth tér a XIX. század 
második felében nyerte el vá-
rosias küllemét. A piactérként is 
használt főtéren ezt megelőző-
en csupán három jelentősebb 
építmény állt: az 1792-ben épült 
városháza, az 1804-re elkészült 
központi református iskola (a vá-
ros első emeletes épülete), vala-
mint az 1808–1826 között léte-
sült református nagytemplom. 
Ismert, hogy 1878-ban Szen-
test jelölték ki Csongrád várme-
gye székhelyévé, amelynek kö-
szönhetően 1883 végén átadták 
a neoreneszánsz stílusú várme-
gyeházát. A megyeháza főtéri 
homlokzata előtt 1885/87-ben 
elkészült a város első ártézi kút-
ja, többszintes, öt szoboralakos, 
díszes felépítménnyel (Zsigmon-
dy Béla mérnök munkája). 

Említést érdemel, hogy a korai 
időkben visszatérő gondot je-
lentett, hogy esős évszakokban 
a hatalmas sártól és tócsáktól 
szinte lehetetlenség volt a téren 
közlekedni, a piaci árusoknak 
megfelelő körülményeket bizto-
sítani. Továbbá a tér közvilágítá-
sa és folyamatos tisztántartása 
sem volt megoldva. Abaffy Zsig-
mond városi mérnök ugyan már 
1877-ben elkészítette a főtér ki-
kövezésének tervét, de a meg-
valósítás egyre húzódott. Lökést 
jelentett a díszkút elkészülése, 
amennyiben a városi képvise-
lő-testület 1887-ben újabb hatá-
rozatot hozott a Piac tér kiköve-
zéséről, egyszersmind a piactól 

a vasútig vezető műút és jár-
da kiépítéséről. 1888-ban a piac 
kikövezése végre megtörtént 
(407 418 db tégla felhasználásá-
val, 10 515 forint ráfordítással). 
Ugyanekkor új petróleumlám-
pákat helyeztek el, s fákkal par-
kosították a díszkút és a refor-
mátus népiskola előtti térséget, 
valamint a téren átvezető utakat. 

A főtér első tervszerű fásításá-
ra 1907-ben került sor. A fásítási 

tervet Nádas (Neumann) Aladár 
városi mérnök készítette el, ame-
lyet a városi tanács pártolólag 
terjesztett a képviselő-testület 
elé. A közgyűlés úgy szépésze-
ti szempontból, mint az eladók 
és vevők érdekeinek figyelem-
be vételével a tanács javaslatát 
magáévá tette, kimondva a bel-
ső piactér befásításának szüksé-
gességét. Meghatározta azt is, 
hogy a gömbakácfák egymás-

tól és soronként 4 méter távol-
ságban ültetendők, a meglévő 
fák irányának figyelembe véte-
lével. A 7565 m2 területre mint-
egy 2000 fa ültetését tervezték. 
Az ekkoriban készült fényképek 
és képeslapok tanúsága szerint 
a fásítás megtörtént; a tér arcu-
lata közel 30 éven át változatlan 
maradt.

Újabb jelentős változások-
ra 1934/35 folyamán került sor, 
összefüggésben Kossuth Lajos 
és Horváth Mihály egészalakos 
szobrainak felállításával, ill. kör-
nyéküknek újszerű parkosításá-
val. Ezt követően a tér az 1970-es 
évek közepén esett át nagyobb 
átalakításokon, amelyeket a 
szakemberek a térrel határos ut-
cák és a központi útkeresztező-
dések kiszélesítésével, burko-
lásával, az új járdák építésével, 
a közművek föld alá helyezésé-
vel stb. magyarázták. Mindezek 
által a tér eredeti mérete jelen-
tősen lecsökkent, s gödörszerű 
kialakítást nyert. A Kossuth szo-
bor ekkor került a régi helyéről 
a megyeháza elé, a Horváth Mi-
hály szobor pedig a gimnáziumi 
kertbe. 

Ez a térforma, valamint a Hor-
váth Mihály szobor elhelyezé-
se sok bírálatot kapott a lakos-
ság részéről. Ennek ellenére az 
újabb komolyabb átalakításra 
csak 2002 folyamán került sor. 
Sokaknak elégtételt jelentett, 
hogy Horváth Mihály történet-
író-püspök, városunk szülötté-
nek szobra visszakerült a főtér-
re. A megújult teret színvonalas 
térfesztivál keretében vették bir-
tokba a szentesiek 2002 szep-
temberében. A kulturális mű-
sorral és utcabállal egybekötött 
térfesztivál azóta népszerű tradí-
cióvá vált.

Szentes arculata régen és ma (28.)

Egykori főterünk ékessége volt

Darók József

Fiatal muzsikusok alkotják 
a nemrégiben létrejött Zit-
heRandom zenekart, egyikük 
a szentesi származású Deb-
reczeni-Kis Helga. Az együttes 
elnevezése a citera szó angol 
megfelelőjéből adódik, vala-
mint zenei sokszínűségükre, 
a zenei világok keveredésé-
re utal, melyben május 19-én 
este 19 órától a Református 
Nagytemplomban lehet része 
a szentesi közönségnek.

Debreczeni-Kis Helga és 
Dömény Krisztián (képünkön) 
mindketten a Liszt Ferenc Zene-
akadémia hallgatói. Nemrégen 
alakult zenekarukban citerás 
improvizációkat játszanak (van 
úgy, hogy ketten egy citerán!) a 
jazz, a népzene, a kortárs zene-
szerzés és könnyűzenei stílusok 
spontán keveredése, melyben a 

pillanat teremti meg a fúziókat, 
a belső világok összetalálkozása 
hoz létre párbeszédet, játszado-
zást, harmóniát. Ehhez a külön-

leges zenei világhoz csatlakozik 
Korsós Kinga, kobzos, népdalé-
nekes. – Így, hárman igazán vál-
tozatos műsort tudunk létre-
hozni: az improvizációs számok 
mellett megszólal az autentikus 
magyar népzene énekhangon, 
hegedűn, kobzon, citerán. Ga-
rantált, hogy a közönség nem 
fog unatkozni – ajánlotta Helga 
a közelgő koncertet. 

Helga, akiről a közelmúltban 
írtunk bővebben, zenei világá-
ra nagy hatással van a magyar 
népi vonós, illetve citera muzsi-
ka. Dömény Krisztián a szent-
endrei Vujicsics Tihamér Alap-
fokú Művészeti Iskola tanszak 
vezetője, illetve a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskola és 

Gimnázium tanára. Sokrétű te-
vékenységei között jelentősek 
az improvizációval kapcsolatos 
előadásai, tanulmányai. Zenei 
világa, gondolatai, virtuozitá-
sa, az elektronikus zene iránt ér-
zett vonzalma muzsikáját külön-
legessé teszik. 

Korsós Kinga a Vántus István 
Gyakorló Zeneművészeti Szak-
középiskola végzős diákja, és 
számos népzenei verseny he-
lyezettje. A moldvai zenéhez 
fűződő elkötelezettsége, mély 
kapcsolata, személyes élmé-
nye tapasztalható lesz a szen-
tesi koncerten. Zenei kreativitá-
sa, ereje, habitusa vélhetően itt 
is magával ragadja majd a hall-
gatót.

ZitheRandom: improvizációk citerára
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Ne szégyelld az ér-
zéseidet. Akkor van baj, ha nincsenek”.

Múlt heti nyertesünk: Debreczeni-Kis Il-
dikó. Nyereménye egy családi belépőt a 
II. Gyermekfesztiválra. Ezen a héten egy 
családi belépőt sorsolunk ki a II. Gyer-
mekfesztiválra.

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. Az idézet második sora. 16. 
Ausztráliában őshonos erszényes. 17. Len-
dülete, tempója. 18. Német cirkusz. 19. An-
tilopfaj. 21. Itália fele! 22. K… - irodalmi mű. 
23. Vasútállomás, röviden. 24. Párválasztó-
kat. 25. Zergefej! 26. Fogyaszd! 28. Kipling 
kígyója. 29. Orosz folyam. 30. Összeadáskor 

mondjuk. 31. Japán nagyváros. 35. Megke-
vert totói! 37. Lesz – keverve. 39. Kolumna 
formájút (építészetben). 44. Kikel a földből. 
45. Divat. 49. A Rakéta Regénytár sorozata 
volt. 50. Algéria fővárosa. 51. Nyelvbotlás. 
52. Tábor – németül. 53. Átvészeli a hideg 
évszakot. 55. A fának is van. 57. Nyikorog. 
59. Itóka. 60. Növény része. 61. Női név. 63. 
Silány minőségű, savanyú bor. 64. Még az 
idén. 66. Az idézet harmadik sora.

Függőleges: 1. Richard Nixon, Amerika 
egykori elnökétől idézünk (folytatás a víz-
szintes 1, és 66. számú sorokban). 2. Vándor-
ló nép. 3. Égitest. 4. Fundamentum. 5. Közös, 
egymást segítő munka. 6. Méri egynemű 
hangzói. 7. A tizedes meg a többiek c. film 
orosz katonája. 8. Katonai tömb. 9. Nagyon 
szerető. 10. Nátrium vegyjele. 11. Sekélyen 

kapál, füvet, gazt nyes. 12. Ütlegelt. 13. Kor-
szak. 14. …rvarrás. 15. Ételt kóstolgató. 20. 
Névelővel: …patak Pest megyében. 22. … 
valamire, okoz. 27. Munkáját, feladatát. 30. 
Kicsi Miklós. 32. Csik… Város Romániában, 
Hargita megye székhelye. 33. Névelővel: a 
gabonafélék cséplése után visszamaradó 
szár. 34. Belenget egynemű hangzói. 35. Ze-
nés, drámai színház épületéig. 36. Plédek. 
38. Bántó módon (szól). 40. Félbevágott zel-
ler! 41. A suli követi. 42. Az Egyesült Nemze-
tek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalap-
ja, angol nyelvű rövidítés. 43. Ház épül rá. 45. 
Virágos növények szaporítószerve. 46. Két-
harmad jog! 47. Mágnesség, nagyfokú von-
zerő. 48. Küzdőtér. 51. Közkatona. 52. Éveket 
eltölt. 53. Pécshez közeli község. 54. Eszme, 
teória. 56. Fordítva: engedély – röviden. 58. 
Felemásan szeret! 62. Brazil hírügynökség. 
63. Vége eleje! 65. Bokod határai!

Beküldendő sorban a függőleges 1, víz-
szintes 1. és 66. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
Má

ju
s 2

2-
26

.

Hétfő21.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

daragaluska leves,
hentes tokány,

orsó tészta

brokkoli krémleves,
sült pulykacomb,

tört burgonya

 lebbencsleves,
tökfőzelék, vagdalt

almaleves,
rántott sertésszelet,

rizibizi

májgaluska leves,
gombafejek Orly módra,
zöldség ropogós, suprem 
mártás, császármorzsa

csontleves, sült csülök,
tepsis burgonya,
párolt káposzta,
gesztenyepüré

frankfurti leves,
carbonara, banán

tejfölös gombaleves,
vajban párolt csirkemell, 
brokkoli csőben sütve,

fejes saláta

gulyásleves,
grízes tészta

zeller krémleves,
sertésszelet Holstein módra, 
sült burgonya, uborkasaláta, 

diós palacsinta

zöldségleves,
sertésmáj Marsal módra,
párolt rizs, almapaprika, 

csokoládés fánk

francia hagymaleves,
rántott sajt, burgonyapüré, 

tartármártás, rétes

burgonyaleves,
hortobágyi rostélyos,

vajas galuska,
uborkasaláta

fejtett bableves,
rablóhús nyárson,
pirított burgonya,

almapaprika

zöldborsóleves,
pacalpörkölt, főtt burgonya, 

vegyes vágott

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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Sebők Tamás

A három pont megszerzé-
séért lépett pályára a Szente-
si Kinizsi SZITE férfi labdarúgó 
csapata a megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság 25. for-
dulójában. Vincze Zoltánék a 
Kistelek együttesét fogadták a 
Pusztai László Sporttelep mű-
füves pályáján, és gyenge já-
tékot mutatva is legyőzték a 
vendég alakulatot.

Elszántan, akaratosan kezd-
ték a mérkőzést Némethy Lász-
ló tanítványai, a mihamarabbi 
gólszerzésre törekedett a Kini-
zsi. Tartották, járatták a labdát 
a mieink, több szép elfutást lát-
tunk Paczali Somától, Bartucz Pé-
tertől. Egy baloldali beadást kö-
vetően Kovács Norbert szerezte 
meg a mieink vezető gólját. A si-
keres találat után az előny növe-
lésére törekedett a szentesi ala-
kulat, de a szünetig nem sikerült 
összehozni a második találatot, 

pedig Lekrinszki már túl volt a 
nehezén, megverte Ábrahám Ta-
más kapust, azonban túl hosz-
szan tolta meg a játékszert és a 
nagy lehetőség kimaradt. A má-
sodik játékrész eleje a Kistelek-
nek jött ki jobban, beszorítot-
ták a mieinket, de helyzetet nem 
igen tudtak kidolgozni, ellenben 
a Kinizsivel, ahol Bartucz Péter 
hasonló helyzetet puskázott el, 
mint az első félidőben Lekrinsz-
ki. Izgalmasra sikerült a játék 
vége, a szurkolók nagyon várták 
a megnyugtató második gólt. 
A 81. percben 18-20 méteren, a 
pálya bal szélén kapott szabad-
rúgást a szentesi csapat. Kis-Ká-
sa bravúrosan tekerte a kapu elé 
a labdát, amit Juhász Csaba bó-
lintott a hálóba, ezzel beállítva a 
2-0-s végeredményt.

– Érdekes a futball, mert az elő-
ző fordulókban jól játszottunk és 
nem jöttek a sikerek, most pe-
dig egy gyenge teljesítményt 

követően nyertünk. A második 
félidőben abszolút nem játszott 
jól a csapat, de győztünk, ami 
nekünk nagyon fontos és a já-
tékosok önbizalmának sem tesz 
rosszat. A ballagások miatt szűk 
volt a keretünk, két cserénk volt. 
Az akaratra, a hajtásra nem lehet 
panasz, ez most nem párosult 
jó játékkal, rengeteg helyzetet 

hagytunk ki – értékelte a muta-
tott játékot Némethy László ve-
zetőedző.

A Kinizsi a következő forduló-
ban a tabellán jelenleg első po-
zícióban tanyázó Makó együtte-
séhez látogat szombaton. 

Szentesi Kinizsi SZITE – Kiste-
leki TE, 2-0 (gsz: Kovács Norbert 
16’, Juhász Csaba 82’)

Hering Viktor

Zentán álltak dobókörbe a 
Maximus SE atlétái az elmúlt 
szombaton. Csordás Cintia, Ko-
csis Alexandra és Dudás Vencel 
képviselte az egyesületet a „Ma-
gyar Szó Kupa” elnevezésű via-
dalon, és ha már ott voltak, nem 
is jöttek haza érem nélkül. A hű-

vös, szeles, de csapadékmen-
tes időben megrendezett verse-
nyen Cintia bronzérmet szerzett 
a súlylökők mezőnyében, Ale-
xandra pedig diszkoszvetésben 
gyűjtött be egy ezüstöt. A fia-
tal Dudás Vencel gerelyhajítás-
ban és diszkoszvetésben egya-
ránt a negyedik helyen végzett. 

A Maximus rutinos élverseny-
zői ezúttal nem tartottak a csa-
pattal, hiszen Váradi Krisztinára, 
Rakovszky Tiborra és Seres And-
rásra fontos feladatok várnak, 
a hétvégén megrendezésre ke-
rülő magyar csapatbajnoksá-
gon. A Maximus SE célja, hogy 
a kétnapos miskolci viadalon 

úgy szerepeljen, és annyi pon-
tot gyűjtsön, ami elegendő az 
országos döntőbe való beju-
táshoz. A Maximus Miskolcon 
tizenkét fővel képviselteti ma-
gát, és ami különösen jó hír, úgy 
tűnik Seres András sérülése is 
rendbe jött, így ő is a csapattal 
tarthat.

Gyenge játékkal szereztek három pontot

Csapatbajnokságra utazik a Maximus

Hering Viktor

Egy lépéssel közelebb ke-
rült első osztályú tagságának 
megőrzéséhez a Metalcom 
Szentesi VK férfi vízilabda-csa-
pata. A mieink a KSI együtte-
sét győzték le 12-7-re hazai 
medencében, szombaton pe-
dig akár már le is zárhatják az 
egyik fél második győzelméig 
tartó párharcot.

Jól kezdte a kiesési rangadót a 
Szentes, hiszen a Metalcom már 
5-1-re vezetett az első két ne-
gyedet követően. A vendégek 
többször is a kapufát találták el, 
két ötméterest is elhibáztak, szó-
val szerencse híján sem volt Pel-
lei Csaba együttese, de mindet-
től függetlenül egy percig sem 
forgott veszélyben a szentesi si-
ker. Bár a találkozó végül ötgó-
los Metalcom-diadalt hozott, a 
12 -7-es győzelem ellenére ma-

radt hiányérzet Pellei Csabában. 
– Nagyon szerettük volna elke-
rülni ezt a mérkőzést, és ezért 
sajnálom borzasztóan, hogy ki-
kaptunk a Tatabányától, egy 

meglehetősen furcsa szabály 
szerinti küzdelemben. Kifacsar-
ta a játékosokat az a párharc, ép-
pen ezért elsősorban fejben kel-
lett összeszedni a csapatot a KSI 

elleni mérkőzésre. Jól kezdtünk, 
aztán később elkövettünk olyan 
hibákat, melyek megengedhe-
tetlenek. Bár végig vezettünk, 
akadtak olyan periódusai a mér-
kőzésnek, amikor elvesztettük a 
fonalat, szombaton ezt nem en-
gedhetjük meg magunknak. 
Szeretnénk győzni hétvégén, és 
ősszel az első osztályban kezde-
ni a bajnokságot.

Somogyi Balázs, a csapat ruti-
nos játékosa szerint szombaton 
egy teljesen más mérkőzést ját-
szik majd a két csapat, a KSI és 
a Szentes is jobb játékkal rukkol 
elő, szóval izgalmas mérkőzésre 
van kilátás. A szentesi drukkerek 
reményei szerint a végén Metal-
com-győzelemmel.

Véget vetnének a párharcnak
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Rekordnevezés érkezett az 
fedett pályás szenior orszá-
gos bajnokságra. Mintegy 50 
egyesületből, több mint 1000 
nevezés érkezett. A Budapesti 
Masters Világbajnokság köze-
ledtével egyre többen vannak, 
akik szeretnének szintidőt 
úszni, vagy egyre jobb formá-
ba lendülni.

A Szentesi Delfin Egészség-
megőrző Sport Club verseny-
zői ebben a rendkívül erős me-
zőnyben is hozták a formájukat. 
Az egyesületek pontversenyé-
ben az 5. helyen végeztek, ami 
kiemelkedő, olyan csapatok mö-
gött, mint a sok volt válogatott 
úszót felvonultató Iron Aqua-
tics, Törökbálint vagy Budapesti 
Delfinek. 25 egyéni bajnoki cím 
mellett 2 váltó bajnoki helyezést 
is szereztek a szentesi szeniorok. 

Berezvainé Virágos Éva a rövid-
pályás OB-n nyújtott jó formáját 
megismételte 800 méteres gyor-
súszásban, ahol sikerült ismét 
megdöntenie a korosztályos or-
szágos csúcsot, menet közben 
pedig 400 méteren is megdön-
tötte a fennálló rekordot. 

Egyéni helyezések:
Pólyáné Téli Éva: Bajnok 50 

mell, 100 mell, 200 mell, 50 pille 
200 pille. Dr. Venczel Kincső: Baj-
nok: 400 vegyes, 200 pille, 200 
gyors, 200 mell. Berezvainé Virá-
gos Éva: Bajnok 800 gyors, 400 
gyors, 50 hát, 2. hely 100 hát, 
200 gyors, 200 hát, 50 gyors, 100 
gyors. Melkuhn Dezső: Bajnok 

200 pille, 100 pille, 2. hely 400 
vegyes, 200 vegyes, 3 hely 200 
gyors, 400 gyors. Kiss Csaba: Baj-
nok 400 vegyes, 200 vegyes, 2. 
hely 200 pille, 100 pille. Virágos 
Ilona: Bajnok 400 vegyes, 200 
pille. László Márk: Bajnok 100 
hát, 200 hát. Dr. Borzi Miklós: Baj-
nok 100 gyors 2. hely 200 gyors, 
400 gyors, 50 gyors, 3. hely 800 
gyors. Kollár Marcell: Bajnok 100 
gyors, 2. hely 50 mell, 50 pil-
le, 50 gyors. Bocskay Zsófia: Baj-
nok 200 pille, 2. hely 100 pille, 
200 vegyes, 3. hely 50 pille, 400 
gyors. Vidóczy Zalán: Bajnok 200 
vegyes, 2. 100 pille, 4. hely 50 
mell, 5. hely 50 pille. Lukátsy Ka-
talin: Bajnok Bajnok 200 mell 3. 
100 hát, 50 mell. Debreczeni Be-
áta: 2. hely 200 mell, 3. hely 50 
mell, 4. hely 400 vegyes. Deme-
terné Zsuzsa: 2. hely 50 hát, 5. 
hely 100 hát. Bodnár Istvánné: 
2. hely 100 mell, 4. hely 50 mell, 
5. hely 50 gyors. Barakonyi Judit: 
2. hely 50 gyors, 4. hely 50 mell. 
Ferke Gáborné: 3. hely 100 mell, 
4. hely 100 hát, 50 hát, 5. hely 
50 mell. Szenczy Erzsébet: 3. hely 
100 mell. Tőke Beatrix: 4. hely 50 
hát, 6. hely 50 gyors. Bíró Ágnes: 
4. hely 800 gyors, 6. hely 50 pil-
le. Brunnerné Palásti Katalin: 4. 
hely 100 hát. Lucz Imre: 5. hely 
100 mell, 100 gyors, 6. hely 100 
hát, 50 pille, 8. hely 50 gyors, 9. 

hely 50 hát. Rozgonyi Eszter: 4. 
hely 100 mell, 5. hely 200 mell, 
6. hely 50 gyors, 7. hely 50 mell. 
Dr. Kovács Detre: 5. hely 50 pille, 
50 gyors 11. hely. Nyéki Anikó: 8. 
hely 50 pille, 50 gyors. Czeller Vik-
tor: 8. hely 50 mell. Pólya Sándor: 
50 gyors 12. hely. Horgos Szilárd: 
10. hely 100 gyors

Váltók
4x50 m férfi gyorsváltó I. kcs 

Bajnok Szentes (Vidóczy Zalán, 
Czeller Viktor, László Márk, Kol-
lár Marcell) V. kcs 3. Szentes (Kiss 
Csaba, Borzi Miklós, Horgos Szi-
lárd, Melkuhn Dezső)

4x50 m női gyorsváltó III. kcs 
2. Szentes (Rozgonyi Eszter, Nyé-
ki Anikó, Barakonyi Judit, Venczel 
Kincső). VI. kcs 2. Szentes (Bocs-
kay Zsófia, Demeterné Zsuzsa, 
Bodnár Istvánné, Lukátsy Kata-
lin). 4x50 m MIX vegyes váltó II. 
kcs 9. Szentes (László Márk, Deb-

reczeni Beáta, Kollár Marcell, Roz-
gonyi Eszter). III. kcs 4. Szentes 
(Venczel Kincső, Barakonyi Judit, 
Kiss Csaba, Vidóczy Zalán). VI. kcs 
3. Szentes (Demeterné Zsuzsa, 
Melkuhn Dezső, Bocskay Zsófia, 
Borzi Miklós)

4x50 m férfi vegyes váltó I. kcs 
Bajnok Szentes (Vidóczy Zalán, 
Czeller Viktor, László Márk, Kollár 
Marcell)

4x50 m női vegyes váltó IV. kcs 
2. Szentes (Virágos Éva, Barako-
nyi Judit, Téli Éva, Rozgonyi Esz-
ter). VI. kcs 2. Szentes (Demeterné 
Zsuzsa, Ferke Gáborné, Bocskay 
Zsófia, Bodnár Istvánné)

4x50 m MIX gyorsváltó II. kcs 
7. Szentes (László Márk, Szenczy 
Erzsébet, Rozgonyi Eszter, Kollár 
Marcell). 9. Szentes (Barakonyi 
Judit, Nyéki Anikó, Vidóczy Za-
lán, Czeller Viktor). IV. kcs 3. Szen-
tes (Borzi Miklós, Bocskay Zsófia, 
Bodnár Istvánné, Melkuhn Dezső)

Sebők Tamás

A szlovákiai Pöstyén adott 
otthont az idén áprilisban 
megrendezett U18-as Confe-
rence 2 rögbi Európa-bajnok-
ságnak. A magyar csapatot 
erősítette városunkból Zilcsák 
Patrik és Őri Dániel. A váloga-
tott végül hatalmas küzdelem-
ben bronzérmet szerzett.

Bár a 36 fős bő keretben 4 
szentesi fiatal is jelen volt, a szlo-
vákiai kontinensviadalon szerep-
lő 26 fős szűk keretbe Zilcsák Pat-
rikot és Őri Dánielt válogatták be 
városunkból, így ők utaztak az 
április közepén tartott rögbi Eu-
rópa-bajnokságra.

A fiúk elmondták tavaly no-
vember óta válogatottak, most 
először vettek részt kontinensvi-

adalon. Az első mérkőzést Mol-
dáviával játszották, ahol a ma-
gyar csapat eddigi legnagyobb 
sikerét, 71-0-s győzelmet arattak. 
A mérkőzéseket két szabadnap 
követte, melyből egy pihenéssel, 
egy pedig felkészülő edzéssel 
telt. Az egyenes kieséses rend-
szerben zajló Eb-n a későbbi baj-
nokkal, Svájccal kerültek össze 
a második összecsapáson, ahol 
43-7-es vereséget szenvedtek. – 
Svájc jóval Magyarország előtt 
jár a rögbi sportban, ott U18-
as országos bajnokság is műkö-
dik, nem volt meglepő, hogy ők 
nyerték az Eb-t – tették hozzá a 
fiúk. Az utolsó mérkőzés a bron-
zért zajló ki-ki összecsapás volt 
a horvátokkal. – Nagyon izgal-
mas mérkőzés volt, mondhatom, 
hogy életünk csatáját vívtuk Hor-
vátországgal. Nagyon nagy kon-
centrációt és odafigyelést igé-
nyelt, mert egy rossz mozdulatot 
azonnal megbüntetnek egy cél-
lal. Végül igazi csapatként harcol-
va 15-13-ra nyertünk és elhoztuk 

a bronzot, ami azért is igazán 
fontos, mert még sosem vertük 
meg a horvátokat – emlékeztek 
vissza a fiúk.

Hozzátették: az első váloga-
tott viadaluk volt a szlovákiai 
Eb, és remélik, a későbbiekben 
is magukra húzhatják a címe-
res mezt. Patrik kérdésünkre el-
mondta, a rögbi komplex mivol-
ta fogta meg valamikor 4 éve, 
majd később megbizonyosodott 
róla, hogy a csapatösszetartás is 
nagyon fontos, hiszen ha a tár-
sad nem segít, akkor nem bol-
dogulsz a pályán. Dani társai un-
szolására kezdett bele a sportba, 
először úgy gondolta elég ke-
mény „szakma” ez neki. Végül 
megszerette és válogatott szin-
tig jutott, bár az előzetes sejtései 
bebizonyosodtak, valóban egy 
rettentő kemény sportról beszé-
lünk, amit ő maga is megtapasz-
talt az Eb-n, ugyanis vállsérülést 
szenvedett. 

A fiúk jelenleg a hazai bajnok-
ságra figyelnek, és április 14-én, 
vasárnap a Pusztai László Sport-
telep hátsó, „pockos” pályáján 
játszanak mérkőzést a nagy rivá-
lis Budapest Exiles csapatával.

Hozták a nyertes formát

Eb-bronzérmes szentesi rögbisek
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Hering Viktor

Egerben rendezték meg 
az elmúlt héten a Parafekve-
nyomó Világkupát, amelyen a 
magyar válogatott tagjaként 
Sztanó György (képünkön) is 
képviselte hazánkat. A szen-
tesi izomember az 59 kilog-
rammosok mezőnyében a 
juniorok között az első, a fel-
nőttek viadalában pedig a ha-
todik helyet szerezte meg.

– 120 kg-ot teljesítettem, 
ami elég volt a győzelemhez – 
mondta Gyuri a versenyt köve-
tően. – Itthon már több alkalom-
mal is legyőztem ezt a súlyt, és 
Egerben sem volt másként, köny-
nyen ment a kitolása. Először azt 
hittük, hogy ez már világrekord, 
de aztán a versenybírók szóltak, 
hogy az 59 kg-os junior kategó-
riában 140 kg a rekord. Semmi 

gond, idén megpróbálom ezt a 
súlyhatárt is túlteljesíteni. 

A versenyen először a 125 kg-
os magyar rekord megdöntésén 
gondolkodtak Gyuriék – amit 
szintén ő tart –, de később erről 
letettek, és a biztos győzelemre 
helyezték a hangsúlyt. – 123 kg-
mal is megpróbálkoztam, de két 
dolog is megzavart. Amikor már 
emeléshez készültem, szóltak, 
hogy nem én, hanem egy olasz 
versenyző következik, aztán, 
amikor már a padon feküdtem 
a csuklószorítóm lazult meg. A 
versenybírók aztán 2-1 arányban 
elvették a gyakorlatot.

Sztanó György elmondta, 
hogy szeptemberben, a mexi-
kói világbajnokságon szeretné 
megdönteni a 140 kg-os világ-
rekordot. A szövetségi kapitány-
tól minden segítséget meg fog 
kapni az elkövetkezendő hó-

napokban, hiszen komoly, pre-
cíz, lépésről-lépésre felépített 
edzésmunkára lesz ehhez szük-
sége. – A junior korosztályban, 
az 59 kg-osok mezőnyében erre 
idén lesz utoljára lehetőségem, 
hiszen jövőre már a felnőttek 
között szerepelek – nyilatkozta 
Gyuri, aki hozzátette: – Az összes 
további versenyem idén már a 
világbajnokságra való felkészü-
lés jegyében telik, az adott idő-
szakban az aktuális állapotomról 
kapok majd visszajelzést egy-
egy verseny alkalmával.

Gyuri ezen a hétvégén ismét 
Egerben versenyez, itt profi erő-
emelő ligakupát rendeznek, és 
az épekkel együtt szerepel majd. 
Egy hónappal később Zalaigri-
cén rendezik a mozgássérültek 
parafekvenyomó kupáját, ezt 
követően jönnek a nyári felké-
szülési versenyek, szeptember-

ben pedig irány Mexikó, a világ-
bajnokság.

Sebők Tamás

A Kinizsi Park adott ott-
hont a 35. Fábiánsebestyéni 
Nemzetközi Fogatversenynek 
május 4. és 7. között. A nívós 
eseményen tíz ország hatvan 
versenyzője hét kategóriában 
mérte össze tudását. A ren-
dezvényen számos magyar si-
ker született.

A csütörtöki első napon 
póni, egyesfogatok (CAI2* – P1, 
P2, P4, H1), és négyesfogatok 
(CAI2* – H4) mérték össze tu-
dásukat, összesen 13 hajtót lát-
hattunk a pályán. Az egyesfoga-
toknál (2*) Kun Andrea (61,87) 
nyert, megelőzve a görög Zam-
pouris Alexandros-t, aki másik 
fogatával bronzérmet is szerzett 
az ezüst mellé. A póni egyesfo-
gat 2* kategóriában magyar si-
kerek születtek: Genzwein Mari-
na nyert (59,10), Gáspár Szilvia 
(66,57), Mátyás Márton (75,47) 

sorrendben. A póni négyesfo-
gat 2* kategóriában a legjobb-
nak Jámbor Vilmos (49,73) bizo-
nyult, másodikként Rohr Máté 
(62,83) fejezte be a díjhajtást. 

Május 5-én a kettesfogatok 
(CAI2* – H2), és a négyesfoga-
tok (CAIO4* – H4 WCupQ) díj-
hajtó versenyét rendezték meg, 
ahol ismét számos magyar ér-
mes helyezés született. Előbbi 
kategóriában a tizenegyszeres 
világbajnok magyar fogathaj-
tó, Lázár Vilmos diadalmasko-
dott (39,17). A dobogó máso-
dik és harmadik fokára szintén 
magyar hajtó állhatott, hiszen 
a második legjobb eredményt 
Szilágyi Zsolt (47,02) érte el, 
míg harmadikként Hódi Károly 
(49,49) zárt. A nap végére eldőlt, 
hogy dupláztak a Lázár testvé-
rek, hiszen a fábiáni hétvégén 
csak négyesfogattal induló Lá-
zár Zoltán nyerte a kategóri-
át (43,18). A második helyezést 

is magyar hajtó, a világbajnok 
Dobrovitz József (47.55) hozta 
el, míg harmadikként Móró La-
jos zárt (49.67).

A szombati napon a mara-
tonhajtás versenyszámait ren-
dezték meg a Fintha Gábor 
tervezte pályán. A póni 4* né-
gyesfogathajtók versenyében a 
magyar Jámbor Vilmos (117,06) 
lett. A kisbéri hajtó megelőz-
te a szintén magyar Rohr Mátét 
(120,31). A szlovák hajtó, Mirosl-
av Matuska (94,21) nyerte a ket-
tesfogathajtók versenyszámát. 
Összetettben azonban a szom-
bati eredmények sem változ-
tattak, Lázár Vilmos továbbra is 
vezetett összetettben. A 4* né-
gyesfogathajtó mezőnyt a sváj-
ci Jérome Voutaz (121,69) nyer-
te, Lázár Zoltán (122,44) és a 
holland Bram Chardon (125,07) 
előtt. Összetettben továbbra is 
Lázár Zoltán vezetett.

Az akadályhajtással és az azt 

követő eredményhirdetésekkel 
zárult a rendezvény. A verseny-
számot magyar hajtó, Genzwe-
in Marina (14,36) nyerte a póni 
egyesfogatoknál, s ezzel az ösz-
szetett versenyben is ő lett a ka-
tegória győztese Gáspár Szilviát 
(189,13) megelőzve. Az egyes-
fogathajtók összetett versenyét 
Kun Andrea (212,45) nyerte. Ösz-
szetettben három magyar hajtó 
állhatott dobogóra a kettesfo-
gatoknál, az élen a tizenegysze-
res világbajnok Lázár Vilmos 
(136,70) végzett, megelőzve ifj. 
Nagy Tibort (153,44), illetve a 
harmadik helyen záró Hódi Ká-
rolyt (154,01). Összetettben a 4* 
négyesfogathajtók versenyét a 
nyolcszoros magyar világbaj-
nok Lázár Zoltán (166,85) nyer-
te, a második helyezett a svájci 
FEI Fedeles Világkupa ezüstér-
mes Jérome Voutaz (180,20), a 
harmadik a holland Bram Char-
don (181,04) lett.

Világkupa aranyat hozott Egerből

Sikeres hétvégét zártak a magyar fogathajtók
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