
9
7
7
0
2
3
8

9
9
5
0
0
3

0
2

0
7

1

XLIX. évfolyam 20. szám   –   2017. május 19.   –   Városi hetilap   –   Ára: 195 Ft (elõfizetve 150 Ft)

szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

– Én még nem láttam borzasztó dolgot. 
Feladatot látok, amit a legjobb tudásunk szerint 
meg kell oldani – interjú Szabó László 
mentőgépkocsi-vezetővel  8. oldal
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Halupa Eszter

Május 25-én, csütörtökön 
11 órától tartja soros ülését a 
szentesi önkormányzat képvi-
selő-testülete. A grémiumnak 
két személyi kérdésben kell 
döntést hozznia.

Az egyik a központi óvoda-
vezető megbízására, vagy-
is annak időtartamára vonatko-

zik, amelyet jogszabály határoz 
meg. A másik személyi kérdés, 
a szentesi intézmények gazda-
sági szervezetének vezetőjének 
megválasztása. Az előterjesz-
tés nyilvános, két pályázat érke-
zett be. Dr. Sztantics Csaba jegy-
zőtől azt is megtudtuk, hogy 
egy igen nagy témát tárgyalnak 
az ülésen, mégpedig az önkor-
mányzat 2016. évi gazdálkodá-

sáról szóló beszámolóját. – Nem 
meglepő, hogy igen terjedelmes 
az anyag, hiszen tartalmi ele-
meit jogszabály határozza meg. 
A jelentősége is igen nagy, hi-
szen a költségvetés meghatáro-
zója a működésnek, és ez a be-
számoló az arról való számadás 
és számvetés – tette hozzá. A kö-
vetkező nagy előterjesztés cso-
mag az önkormányzat gazdasá-
gi társaságainak, május végéig 
kell elkészíteniük a tavalyi év be-
számolóját. Ide tartozik a Városi 
Szolgáltató Kft., a Szentesi Sport-
és Üdülőközpont, a Városellátó 
NKft., az Energia Kft. és a város 
legfiatalabb Kft-je, a Szentesi Élet 
beszámolóját is most tárgyalja a 
tulajdonos. Csatlakozik a beszá-
molókhoz a Szentes Városért 
Közalapítvány is. Emellett min-
den évben, május 31-ig kell elké-
szítenie az önkormányzatnak az 
átfogó értékelését, a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok ellátásáról. Az indítha-
tó óvodai csoportokat is a soros 

ülésén határozza meg a képvi-
selő-testület, illetve az óvodák-
ban alkalmazható pedagógus 
és a nevelő oktatói munkát segí-
tő alkalmazottak létszámát is. A 
II. Rákóczi Ferenc bajtársi nyug-
díjas klub helyiségbérleti kérel-
me is napirendre került. A vala-
mikori Tiszti klub adott otthont 
a klubnak. Amióta ez a lehető-
ség már megszűnt, nem találják 
a helyüket a városban. Emellett 
napirendre kerül ismét a közvilá-
gítás kérdése, mely a Bereklapo-
si utcát és a Berki utat érinti. Vé-
gül két főépítészi előterjesztés is 
a testület elé kerül, az egyik egy 
rendeletalkotás lehetőségéről 
szól a településfejlesztési, tele-
pülésrendezési és településképi 
feladataival összefüggő partner-
ség egyeztető szabályokra vo-
natkozóan. A főépítész másik 
előterjesztése a kiemelt fejlesz-
tési területekre vonatkozik azért, 
hogy az ott történő beruházások 
egyszerűbb helyzetbe kerülhes-
senek.

Rozgonyi Ádám

Sajtótájékoztató kereté-
ben ismertették a Szentesi 
Sport- és Üdülőközpontban, 
a június 18-án tartandó nyá-
ri strandbuli részleteit, amely 
a Csak azért is Szentes! né-
ven hirdettek meg. A rendez-
vényen megismerkedhetnek 
majd a vendégek az új büfék 
kínálatával és az új játékele-
mekkel is.

Miért a Kurca-parti várost vá-
lassza a kikapcsolódni vágyó 
vendég? Erre kell választ adni  
Szirbik Imre polgármester sze-
rint, aki elmondta, annak a sze-
mével kell látni, aki nem el-
kötelezett lokálpatrióta. – Ez 
a rendezvény arról szól, hogy 
megmutassuk, van olyan kínála-
tunk, amit csak itt találnak meg. 
Az interneten megjelenő fotókat 
látva sokan rácsodálkoznak arra, 
hogy milyen szép a város. A mi 
dolgunk az, hogy megmutassuk, 
valóban ilyen szép – utalt az ön-
kormányzat és az üdülőközpont 

közelgő rendezvényére. Június 
18-án, vasárnap négy helyszí-
nen zajlanak majd a programok 
a strand területén. Márton Má-
ria ügyvezető igazgató ismertet-
te a részleteket. Kiemelte, a well-
ness-részleget, mint helyszínt is 
bevonják az eseményekbe, sze-
retnék, ha megismernék a ven-
dégek ezt a szegmenst is. Itt tart 
előadást és stílustanácsadást La-
katos Márk stylist. Eközben Dan-
csó Erika ingyenes hajszobrá-
szatát élvezhetik a látogatók. 
A csúszda melletti zöld felüle-
ten az ovisok fellépést, a Szilver 
TSE bemutatóját csodálhatják, a 
Pom-Pom Együttes, a Zenével a 
Rákos Gyermekekért Alapítvány 
zenekara, az Over 3, First, vala-
mint Horváth Zoltán koncertjét 
hallgathatják. Az 50 méteres me-
dence apa-fiú barátságos vízi-
labda mérkőzésnek ad helyet,  
és olyan sportolókat is vissza-
várnak, akiket nagyon kedveltek 
itt, Szentesen. Továbbá egyéb 
versenyek, fotókiállítás, interak-
tív rendőr- és tűzoltó jármű be-

mutató, ugrálóvár és tombola is 
lesz, amellett, hogy a keszthe-
lyi egyetemről érkezett kutató-
professzorok – szakterületükhöz 
kapcsolódóan – burgonyából 
készítenek ételeket, és ellátogat-
nak a palacsintasütő asszonyok 
is. „Miénk a strand” címmel vár-
ják a fotókat a lakosságtól, ame-
lyek a sporthoz, családi élethez 
kapcsolódó strandélményeket 
mutatnak meg. A legnagyobb 
közösségi oldalon szavaztatják a 

képeket, a legtöbb lájkot begyűj-
tő fotótulajdonos értékes nyere-
ménnyel gazdagodik. A fotókat 
kiállításba szervezik, a strand te-
rületén lesznek megtekinthetők. 
A rendezvény napján ötszáz da-
rab kis horgonyt rejtenek el – fák 
tetején, a víz alatt is –, a legtöb-
bet összegyűjtő gyermek aján-
dékkal gazdagodik. A strand-
bulira a megszokott jegyárakon 
válthat belépőt az érdeklődő. A 
sajtótájékoztatón Márton Mária 
átadta Szirbik Imrének a komp-
lexum minőségi tanúsítványait. 
Az uszoda 5, az élményfürdő és 
a strand 4 csillagot kapott.

Terítéken az önkormányzat 2016-os gazdálkodása

Óriási buli a strandon
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Halupa Eszter

Országjáró útján Szente-
sen, a megyeházán tartott 
előadást Balog Zoltán embe-
ri erőforrás miniszter, a tér-
ség egészségügyi, szociális 
és oktatási intézményvezető-
inek, egyházi személyeknek, 
polgármestereknek és képvi-
selőknek.

– A magyar kormány országjá-
rásának köszönhetően lehetett 
miniszter úr vendége városunk-
nak – emelte ki köszöntőjében 
Farkas Sándor, a térség ország- 
gyűlési képviselője. A miniszter 
úr előadásában kitért a kormány- 
ülésen elhangzottakra, mely 
érintette Magyarország népe-
sedési helyzetét. A legfonto-
sabb kérdésként azt vetette fel: 
„Hányan vagyunk, és hányan le-
szünk tíz év múlva, vagy 2060-
ra?” Elmondta, hogy ez egy olyan 
kérdés, melyre a kormány ko-
moly lépésekkel készül. – 2010-

ben Magyarország 900 milliárd 
forintot fordított a családokra. 
Most pedig 1900 milliárdot for-
dít. Mindaz, amit a családok ér-
dekében bevezettünk, azt cé-
lozza, hogy minél több gyermek 
szülessen, és hogy megteremt-
sük a felelős gyermekvállalást. 
Elsősorban azokat a családo-
kat szeretnénk támogatni, akik 
a gyerekekért élnek, és nem a 
gyerekekből – emelte ki előadá-
sában Balog Zoltán. Az embe-
ri erőforrás miniszter nagy ered-
ménynek értékelte azt, hogy 
egy 2010-11-es mélypont után 
– amikor a legkevesebb gyer-
mek született Magyarországon 
–, növekedett a gyermekszám. 
Külön kiemelte a házasságköté-
sek számát: – 2002 és 2010 kö-
zött 27 százalékkal csökkent a 
számuk, 2010 óta pedig 45,8 
százalékkal nőtt. A miniszter 
úr ezt az eredményt azzal ma-
gyarázza, hogy az emberek ér-
zik azt, hogy jó családban élni 
és Magyarország jövője a csalá-
dokban van. – Nekünk az a fon-
tos, hogy amikor hozunk valami-
lyen anyagi jellegű intézkedést, 
akkor annak van lelki, szellemi, 
kulturális üzenete. A családi adó-
kedvezmény, a CSOK is a csalá-

dokat támogatja. A gyermek- 
étkeztetésre is nagy figyelmet 
fordítottunk, hiszen úgy segí-
tünk a családoknak, hogy a gyer-
mekek kapnak tisztességes ét-
kezést, bármilyen körülmények 
között élnek is. Ezt az intézkedé-
sünket a nyári szünetre is kiter-
jesztettük és az önkormányzat 
felelőssége, hogy igénylik-e va-
lóban azokat a forrásokat és fel-
használják-e. Vagy, ha arra gon-
dolnak, hogy január 1-jétől az 
első 9 osztályban mindenki in-
gyen fogja kapni a tankönyvét. 
– emelte ki Balog Zoltán, majd 
feltette a kérdést, hogy biztos 
sokak fejében megfordul, hogy 

tényleg megbecsülik-e majd ezt 
a segítséget. A családtámogatá-
si rendszer fontos részének ne-
vezte ezt a lépést, és úgy látja, 
hogy ez az intézkedés a csalá-
dok költségvetését segíti. Előa-
dásának további részében kitért 
a migránshelyzetre. Látogatását 
kerekasztal beszélgetések zár-
ták, ahol a jelenlévők feltehet-
ték kérdéseiket. Érkezésekor ki-
emelte, hogy mennyi kérdéskör 
kapcsán várnak tőle válaszokat: 
akár az egészségüggyel, az okta-
tással, sporttal és kultúra kérdé-
sében, de az egyház vagy éppen 
a nemzeti kérdésekben is hozzá 
fordulnak.

Szentesen járt Balog Zoltán miniszter

Kocsis Györgyi

A Zene-Világ-Zene sorozat következő hangversenyének a me-
gyeháza díszterme ad otthont. Szentes Város Fúvószenekarának mi-
nősítő koncertje kezdődik május 26-án pénteken este 7 órakor. Az 
együttest jól ismerjük városi rendezvényekről, ahol mindig magas 
színvonalon gondoskodnak a közönség tartalmas szórakoztatásá-
ról. Most azonban szakmai megmérettetésre kerül sor, hisz a Ma-
gyar Fúvószenei Szövetség neves szakembereiből álló zsűri fogja a 
zenekar teljesítményét értékelni. A Mihály Béla karnagy úr által ve-
zetett együttes koncertfúvós és könnyűzenei kategóriában jelent-
kezett minősítésre. Mindkét kategóriában meg kell felelni a szerzők-
re, műfajokra, műsoridőre vonatkozó feltételeknek.

A műsorban felhangzik majd történelmi magyar induló, magyar 
szerző fúvószenekarra írt műve, filmzene, musical és könnyűzenei 
feldolgozás.

Támogassuk városunk zenekarát jelenlétünkkel, hisz a közönség 
tapsa, szeretete, a legnagyobb dopping minden zenekari tag szá-
mára, legyen ő verseny győztes tubás, vagy fiatal klarinétos, mindig 
vidám ütős vagy virtuóz fuvolista.

Zsűri előtt a fúvósok
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Majzik Attila

Lejárt a Művészetek Háza 
üzemeltetési szerződése, ám 
más jelentkező híján mégis a 
jelenlegi bérlő, a Szivárvány 
Művészeti Iskola marad a ház-
ban 2018 nyaráig.

A szerződés lejárta miatt a 
képviselő-testület pályázatot írt 
ki a gólyás ház hasznosítására, 
erre két pályázat érkezett. A be-
érkezett anyagok egyike sem fe-
lelt meg a kiírásnak, ezért a mű-
velődési bizottság úgy döntött, 
hogy eredménytelennek nyilvá-
nítja a pályázatot – tudtuk meg 
Móra József (bal oldali képün-
kön) képviselőtől. Ám mivel az 
önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy ne legyen egy újabb üres, 
kihasználatlan ingatlana, ezért 
a most ott működő művésze-
ti iskolának meghosszabbítot-
ták a szerződését. – Ha május 30-
ig nem biztosította volna ezt az 
önkormányzat, akkor megfelelő 
működési hely híján nem kapott 

volna engedélyt az iskola, így jó-
néhány gyereknek, aki oda jár, 
nem lett volna hova mennie – 
indokolta a döntést a képviselő.

A gólyás házat jelenleg üze-
meltető művészeti iskolában 
a gyerekek táncot, festészetet 
és számos más művészeti ágat 
tanulhatnak, valamint az épü-
let és udvara ad otthont a nép-
szerű Garaboly gasztropiacnak, 
ahol termelők kínálják a saját 
készítésű élelmiszereiket, por-
tékáikat.

A művelődési bizottság új pá-
lyázatot ír ki, ezek részletei egye-
lőre még nem publikusak. Ugyan 
az előző kiírás is világos feltéte-
leket támasztott, a pályázatok 
vizsgálatánál a képviselők nem 
értettek egyet: némelyik korábbi 
kritériumokat már nem tartották 
annyira fontosnak, és azt szeret-
ték volna, ha több pontban lehet 
méltányosságot gyakorolni. – Ez 
nem így működik, ha testület kiír 

egy pályázatot, akkor a pályázó-
nak meg kell felelnie. Az önkor-
mányzatnak is több szempontot 
kell figyelembe vennie, és ezek 
egyeztetésével a város számára 
legjobbat kell kihozni – szögez-
te le Móra József.

A témában Szabó Zoltán Fe-
renc (jobb oldali képünkön) is ál-
lást foglalt, a képviselő szerint 
a Szivárvány Művészeti Iskola 
rendben pályázott, biztosítot-
ták a pályázati feltételeket. – Én 
jónak ítéltem meg az igazgató-
nő hozzáállását az épület üze-
meltetéséhez, működéséhez, ez 
számomra garantálta, hogy a to-
vábbi években folytatni tudja 
a megkezdett munkát. – fogal-
mazott Szabó Zoltán, aki a tes-
tületi ülésen javasolta, hogy zárt 
helyett nyílt ülésen tárgyalja a 
pályázatokat a testület.

A képviselő kiemelte, szerin-
te túl hosszú az egy év várako-
zási idő, hamarabb ki kellett vol-

na írni az új pályázatot. – Most 
azt várja el a képviselőt-testület, 
hogy az üzemeltető egy évig úgy 
folytasson munkát, hogy a pal-
los ott lebeg a feje fölött. Hogy 
várhatunk így el felelősségteljes 
munkát? Azonnal ki kellett volna 
írni új pályázatot, nem rétestész-
ta ez, hogy nyújtsuk – fogalmaz-
ta meg aggályait Szabó Zoltán. A 
képviselő elmondta, a pályázók-

tól megkövetelt precizitást a tes-
tület magától is elvárhatná.

– A város tíz év alatt semmivel 
sem segítette a művészeti isko-
lát, így szerintem nem fair, hogy 
felelősségre vonjuk őket a mű-
ködésük kapcsán. Én azt mon-
dom, hogy adjunk lehetőséget, 
hozzá muníciót, és aztán bírál-
junk, és vonjunk felelősségre, ha 
kell – vetette fel Szabó Zoltán, 
aki arra is rámutatott, hogy kö-
rültekintőbben kell kiírni a pá-
lyázatokat.

Az új pályázat kiírása talán 
jövő tavaszra várható, és bár 
nem fogadták el a Szivárvány 
Művészeti Iskola pályázatát, 
egyéb alkalmas jelentkező híján 
2018 augusztusáig ők töltik meg 
élettel a gólyás házat.

Sebők Tamás

A Magyar Vöröskereszt 
22. alkalommal rendezi meg 
2017-ben az Országos Csecse-
mőgondozási Versenyt, mely-
nek megyei elődöntőjére ke-
rült sor május 10-én, szerdán 
a Dózsa-ház Közösségi Térben 
ahol három általános-, vala-
mint három középiskolás csa-
pat mérte össze tudását, hogy 
megyénket képviseljék az or-
szágos döntőben.

– Egy felmenő rendszerű or-
szágos versenyt rendez a Magyar 
Vörökereszt, tehát iskolai szint-
től indulnak a csapatok, területi 
és megyei döntő után kerülnek 
az országos megmérettetésre – 
tudtuk meg Sárvári Krisztinától, 
a Magyar Vöröskereszt Csongrá-
di Megyei Igazgatójától. 

A verseny megyei fordulójá-
nak gyermek kategóriájába Hód-
mezővásárhelyről, Kistelekről 

és Fábiánsebestyénből érkeztek 
csapatok, az ifjúsági kategóriá-
ban pedig Szeged, Makó és Hód-
mezővásárhely hármasai mér-
kőztek meg egymással. 

– Egy tesztet töltenek ki a ver-
senyzők, mely a különböző hasz-
nos tudnivalókat és informáci-
ókat kéri rajtuk számon, ezen 
kívül gyakorlati, vagy kreatív fel-
adatokat kell megoldaniuk, me-
lyek során megtanulják, hogyan 
kell bepelenkázni egy babát, ho-
gyan kell felöltöztetni egy cse-
csemőt, mi a teendő, ha lázas a 
gyermek, vagy ha közösségben 
fejtetűt szedett össze a gyerkőc 
– elemezte a versenyt a megyei 
igazgató, majd hozzátette, fon-
tos hogy a csapatok egy jó han-
gulatú délelőttöt töltsenek el a 

Közösségi Térben, ahol 6 állomá-
son kellett megoldaniuk a fel-
adatokat.

– Ez a verseny egy anyasági 
belépő is, hiszen már fiatal kor-
ban felkészülnek az anyaságra 

a fiatal lányok – mondta el véle-
ményét Agócs Lászlóné a város 
egészségügyi referense. 

A megmérettetésen a Kistelek 
csapata bizonyult a legjobbnak a 
gyermek kategóriában, a közép-
iskolások között pedig a makói 
csapat képviselheti megyénket 
az országos döntőn, melyet má-
jus 27-én rendeznek Piliscsabán.

Az anyaságra készültek

Csak a gólyáknak biztos a fészke
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Rozgonyi Ádám

Ismét szépkorút köszöntöt-
tek Szentesen. Pataki László ki-
lenc évtized élettapasztalatát 
osztotta meg az őt felköszön-
tő dr. Demeter Attila alpolgár-
mesterrel és a sajtó képviselő-
ivel. A 90 esztendős Laci bácsi 
jó egészségnek örvend, gond-
ját viseli a gyümölcsfáinak és a 
jószágoknak is.

Meghitt, szűk családi körben, 
unokái, menye és a fia társaságá-
ban fogadta az ünnepelt a jókí-
vánságokat. A 90 éves Laci bácsi 
kedélyesen elbeszélgetett régi 
ismerősével, a város alpolgár-

mesterével, aki egyebek mellett 
borral ajándékozta meg. – „Pa-
rasztizáltam.” Volt 80 hold föld, 
hat ökör és nyolc ló – mondta 
arra a kérdésre válaszolva, hogy 
mivel foglalkozott. Sövényházán 
(ma Ópusztaszer) született, né-
gyen voltak testvérek a család-
ban. Nagytőkén is lakott, 1972 
körül költözött Szentesre. Két 
gyermeke született, négy uno-
kája és egy dédunokája van. 
És hogy mivel foglalkozik mos-
tanság? – a kérdésre azt felelte, 
hogy csirkét etet, amiből nem is 
kevés, 120 darab is akad. A hosz-
szú élet titkával kapcsolatban azt mondta, hogy a feleségével 

kölcsönösen becsülték egymást. 
A keddi ünnepségen nemcsak 
jó szóval, de sok finomsággal is 
fogadták lapunkat. Frissen sült 
csirkecomb, sütemény, torta és 
kávé is volt a szépen megterí-
tett asztalon. – Nagyon várta a 
születésnapját. Mindig kérdez-
te, hogy engem ünnepelnek? Ki-
lencven éves és makkegészsé-
ges – mondta Pataki Lászlóné, 
az ünnepelt menye. Tőle meg-
tudtuk, hogy Laci bácsi a mai na-
pig gondját viseli a jószágoknak. 
Szereti a szilvapálinkát, amely-
ből reggel és ebéd előtt szigo-

rúan három centet fogyaszt. 
– Huszonegy fája van. Ő rendez-
geti őket, szedi össze, magozza, 
töri össze a gyümölcsöket – fűz-
te hozzá. Azt is elmondta, hogy 
jellemző az ünnepelt családjára 
a magas életkor. A nagyapa 105 
éves kort élt meg. Hozzátartozói 
nagy szeretettel gondoskodnak 
Laci bácsiról. – Elvisszük, megau-
tóztatom, körbejárjuk a várost. 
Szereti a lecsófesztivált, elviszem 
majd a halászléfőző fesztiválra 
is, a Tiszára – mesélte Laci bácsi 
menye. Szombaton egy 30 fős 
ünnepséget is rendez a család a 
szépkorú tiszteletére. 

Maga szedi a szilvát a nemes nedűhöz

Tisztelt szentesi vállalkozók!
Ezúton tájékoztatom Önö-

ket, hogy Szentes Város Ön-
kormányzata Képviselő-tes-
tületének 26/2013. (XI. 08.) 
önkormányzati rendelete a 
reklámhordozókról és a rek-
lámokról Szentes teljes köz-
igazgatási területére kiter-
jed. Ennek értelmében, aki 
eddig elmulasztotta bejelen-
teni a rendeletben szabályo-
zott megjelenési módot, felü-
letet, kérem, tegye meg minél 
hamarabb. A reklámfelületek 
hasznosítására kijelölt szerve-
zet, a Szentesi Élet Kft. A szer-
ződéskötéssel kapcsolatban 
bővebb információt kaphat a 
következő elérhetőségeken: 
Szentes, Kossuth tér 5. földsz. 
ép. Tel.: 63/ 311-563.

A reklámrendelet szabályozza 
városunkban a reklámhordozók-
ra, a hirdetések és tájékoztatók 
hordozóira, fix és mobil hirde-
tőtáblákra, a kirakatszekrények-
re és egyéb vizuális tájékoztató 
eszközökre, továbbá a homlok-
zati világítótechnikai berende-
zésekre vonatkozó megjelené-
si szabályokat. A rendelet célja 
a városkép, az utcakép szebbé 
tétele a reklámtáblák, feliratok, 
cégérek látványának egységes 
keretbe terelésével, előnyben 
részesítve a vonzó, esztétikailag 
igényes megoldásokat.

A reklámrendeletben megfo-
galmazott szabályok a hasonló 
méretű és helyzetű városokban 
már működő és bevált reklám-
rendeletek mintájára, de a Szen-
tesen kialakult szokások figye-
lembevételével készültek. 

A reklámrendelet megtalálha-
tó, letölthető Szentes Város hiva-
talos honlapján (www.szentes.
hu). Kérjük, hogy akinek a rende-
lettel kapcsolatban kérdése, ész-
revétele van, írja meg a wittek@
szentes.hu címre, vagy keresse 

fel Wittek Krisztina főépítészt a 
63/ 510-390-es telefonszámon 
ügyfélfogadási időben a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Osztá-
lyán. Továbbá czirokne@szen-
tes.hu címen, Czirok Jánosnétól, 
a műszaki osztály vezetőjétől is 
kaphat tájékoztatást, a 63/ 510-
354-es telefonszámon. 

Közösségi együttélés alapve-
tő szabályai megsértésének mi-
nősül a rendelet megsértése. 
Megsértői 50 ezer Ft-ig terjedő 

helyszíni bírsággal, illetve 150 
ezer Ft közigazgatási bírsággal 
sújthatók. A közterület-felügye-
let munkatársai folyamatosan 
figyelmeztetik azokat a vállalko-
zókat, akik eddig nem értesültek 
a rendeletről, mely 2010 augusz-
tus 27-től hatályban van.

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

Megszűnt az ingyen reklám



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. május 19.

Rozgonyi Ádám

Hamarosan itt a II. Szentesi 
Gyermekfesztivál, újra együtt 
szórakozhat az egész család. A 
Kurca-part Kalandparkot jövő 
hétvégén, május 27-28-án ve-
hetik birtokba kicsik és na-
gyok. 

Támogatók és szervezők so-
kasága munkálkodik azon, hogy 
idén is tartalmas kikapcsolódási 
lehetőséget nyújtsanak a gyer-
mekeket ünneplő hétvégén. Két 
napon át tart majd a móka, reg-
gel 9-től délután 7-ig a kaland-
park területén.

Az eseményt beharangozó 
sajtótájékoztatón Szirbik Imre 
polgármester elmondta, a ren-
dezvényt sok kétellyel – a be-
lépődíj miatt – és örömmel in-
dították útjára, mint minden 
újdonságot. Kijelentette, bevál-
totta a hozzá fűzött reményeket. 
Kifejezte örömét, hogy vállalko-
zói partnerek is részt vesznek 
a szervezésében. Mindkét nap, 
szombaton és vasárnap is, bo-
hócműsorok, bábelőadások, bű-
vészműsorok, gyermekkoncer-
tek teszik színesebbé a délutánt 
a második gyermekfesztiválon. 
A színpadi produkciók mellett 
rendkívül hasznos programok-

kal tölthetik idejüket a résztve-
vők. A színes programkavalkád 
nem csak a gyermekek számá-
ra biztosít interaktív kikapcso-
lódást, lesznek olyan elemek is, 
amelyek aktivitást igényelnek a 
család minden tagjától. Trambu-
linozni, ugrálóvárazni, csocsózni, 
sétakocsizni, lovagolni, kisautóz-
ni, quadozni is lehetősége nyí-
lik a fiatalságnak, csakúgy, mint 
próbára tennie magát a kom-
mandós kalandterepen, a Nurf 
zombipályán vagy a gyermek 
labirintusban. Motoros, illetve 
autós szimulátor, vízi dodgem, 
arcfestés és az oldalkocsis mo-
torozás is a szórakozást szolgál-
ja. A „nehézvasak” fantázianévre 
hallgató programelem kereté-
ben katonai dzsippel, tűzoltó- és 
rendőrautóval ismerkedhetnek 
meg az apróságok, megszólal-
tatva a szirénát és a hangtöl-
csért. Az idei újdonságok közül 
Bertók Róbert főszervező, a ka-

landpark tulajdonosa kiemel-
te a gyermek szabaduló szobát, 
amely nem félelmetes, kifejezet-
ten a gyermekeknek szól. Lesz 
látványos mesesarok, a boszor-
kány jósdával egy helyiségben. 
Népi játékokat is kipróbálhatnak 
a résztvevők. A kalandterepen a 
kis kommandósok paintball pus-
kával lőhetnek célba. Szuperhő-
sök is látogatást tesznek a vidám 
eseményen, akikkel fotózkod-
ni is lehet majd. A legkisebbek-
nek babafutamot rendeznek. Az 
élményelemeket igénybe vevő 
bátor gyermekeket oklevéllel ju-
talmazzák, a legbátrabbakat pe-
dig lovaggá ütik. Természetesen 
gasztronómiai ínyencségekkel, 
értékes nyereményekkel és ked-
vezményekkel is készülnek a 
szervezők. A jegyvásárlók tom-
bolaszelvényt kapnak, a felnőtt 
belépő mellé ingyenes kötélpá-
lya jegy is jár. Fontos tudnivaló, 
hogy a gyermekfesztivált rossz 
idő esetén is megtartják (ez eset-
ben a rendezvénysátorban).

Minden a gyermekekről szól majd

Darók József

A betegséget az ember nem 
kéri, csak kapja, ezért nem kell 
szégyellni, sőt, beszélni kell 
róla. Feladni nem szabad, min-
den fejben dől el – vallják az 
Együtt Könnyebb Klub tagjai, 
akik valamennyien emlőmű-
tött nők. A sorstársak klubja 
idén ünnepli 25 éves fennállá-
sát, de a közhiedelemmel el-
lentétben nem egy szomorú 
társaság.

A 25 évvel ezelőtt, 1992 máju-
sában alapított Együtt Könnyebb 
Klub legfőbb céljaként és felada-
taként a havonta megszervezett 
találkozóikat említette Pölös Ka-
talin, a klub vezetője. Minden hó-
nap harmadik csütörtökén dél-
után 4 órakor a Horváth Mihály 
utcai gondozási központ épü-
letében jönnek össze a tagok, s 
az általuk teadélutánnak hívott 
csoportfoglalkozások alkalmával 
igyekeznek betegségüket feldol-
gozni, egyúttal egymást segíteni.

A Rákbetegek Országos Szer-
vezetének szentesi tagszerve-
zetét még dr. Kispál Mihály főor-
vos hívta életre, ifjabb dr. Kispál 
Mihály ma az elnöke a klubot ki-
emelten támogató Orvosok a 
Rákbetegekért – Szentes Alapít-
ványnak. A tőle kapott segítség 
kölcsönös.

– Ha hívják a klubot, megyünk 
mammográfia-szűrésnél segíte-
ni, vagy személyes pozitív pél-

dával szolgálni az emlőműtött 
betegeknek – mondta Pölös Ka-
talin. – A saját példám azért is 
nagyon fontos, mert rám nézve 
senki sem hiszi el, hogy emlőmű-
tött vagyok. De ha bemutatom, 
a beteg megkönnyebbül, felléle-
gez: nem csak ő került ilyen hely-
zetbe. És azt is látja, hogy van túl-
élés. Ezért megyek be hozzájuk. 
1986 óta 31 év telt el, ez, azt hi-
szem, elég bizonyíték, hogy túl 
lehet élni – jelentette ki a klub 
vezetője. Katalin akkor betege-
dett meg, s mint mondta, meg 
sem fordult a fejében, hogy fel-
adja. Nem tehette meg. – Nekem 
azt mondták májusban, a kará-
csonyt nem érem meg. Arra gon-
doltam, két kicsi gyerekem van, 
egy óvodás és egy elsős, olyan 
nincs, hogy árván maradjanak, 
az kizárt! Eldöntöttem, ez nem 
lehet másként!

A betegséggel fel kell ven-
ni a harcot, s minden fejben dől 
el, bizonygatták Katalin klubtár-
sai is. Vinczéné Kugler Ilona saját 
bevallása szerint teljesen padlót 
fogott, amikor 2000-ben, vélet-
lenül derült ki: rosszindulatú da-
ganata van. Két gyereke miatt is 
sokként élte meg. – A kérdés sze-
rintem mindenkiben felmerül: 
Miért pont én? Mert én legalább-
is nem égettem életem gyertyá-
ját a két végén.

Papp Jánosné 2012-ben maga 
vette észre a csomót, majd szem-

besült vele, hogy rosszindula-
tú daganat, ám áttéte nem volt. 
Műtét, majd kemoterápia, ké-
sőbb immunerősítő kezelések 
következtek, de elárulta, szeren-
csére jól viselte. – A második ke-
mónál kérdezték, érzek-e hány-
ingert? Mondtam, nem, nálam 
nem is lesz! 

Az asszony szerint most már 
könnyebb a betegségről beszél-
ni. Ő az első perctől kezdve nyi-
tott volt. – Azóta is, bárkivel be-
szélek róla, nem szégyellem. Ezt 
az ember nem kérte, ezt kapta. 
Ezt ki kell beszélni magunkból. 

A havi találkozásaik is ezért 
fontosak. Elmondják egymás-
nak minden bajukat, de az örö-
müket is. Katalin hangsúlyoz-
za, ez nem egy szomorú klub, a 
derű, a vidámság éppúgy jellem-
zi a jelenleg 25 fős tagságot. Kö-
zösen megtartják az ünnepeket, 
névnapokat, kirándulni mennek, 
részt vesznek a rákmegelőző ren-
dezvényeken, sőt maguk is szer-
veznek ilyeneket.

Ilona megjegyezte: – Mi már 
fel tudjuk vállalni betegségün-
ket, de Szentesen nem csak eny-
nyi emlőműtött van. Sokan azt 
mondják, ez az ő magánügyük. 
Nem hisszük, hogy ők csinálják 
jól, de erőltetni senkit sem le-
het.

A klubélet és a betegségük 
összekovácsolta őket, s közös fel-
adatuknak tekintik, hogy a meg-
előzésre felhívják a figyelmet. 

Az eltelt negyedszázad küz-
delmes volt, de tartalmas is. 
Az évforduló megünneplésekor 
sok minden szóba került, s olykor 
elérzékenyülés kísérte az emlé-
kezéseket. A jubileumi ünnepsé-
gen színvonalas műsor szórakoz-
tatta a klubtagokat, a Horváth 
Mihály Gimnázium irodalmi-drá-
mai tagozata énekes, illetve nép-
táncos műsort is adott, fellépett 
a Zenével a Rákos Gyermekekért 
Alapítvány, majd a Szilver TSE 
táncosai, Zöldi László tekerőn ját-
szott, végül Papp Jánosné mond-
ta el Budai Lászlóné versét.

Betegségük kovácsolta össze a sorstársakat
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Közeledik a határidő, amikor 
a szülőknek el kell dönteniük, 
beadassák-e gyermeküknek 
a Humán papillomavíus elle-
ni védőoltást. Ez nagyon fon-
tos kérdés, hiszen a 12-13 éves 
serdülő lányok ingyen kaphat-
ják, és sajnos nagyon kevés le-
hetőségük van a szülőknek hi-
teles forrásból tájékozódni. 
Rovatunk mai részében állan-
dó szakértőnk, dr. Gyovai Gab-
riella ad felvilágosítást a témá-
ban. 

– Az egyik legrettegettebb rák, 
a méhnyakrák okozója a HPV. Ha 
azonban időben észreveszik sike-
resen kezelhető és gyógyítható.

– A méhnyakrák és a HPV ösz-
szefüggését nem olyan régen 
fedezték fel, a tudományos bi-
zonyítékok 20-30 éve gyűltek 
össze, végül 2008-ban adtak 
utólagos Nobel-díjat a HPV és a 
méhnyakrák kapcsolatának tisz-
tázásáért.  Ennek a vírusnak 120 
fajtája van, ebből körülbelül 30 
rákkeltő, de a legveszélyeseb-
bek a 16-os és a 18-as típusok. 
Ha bekerülnek a szervezetbe és 
hosszabban jelen vannak, akár 
egy év alatt is rákot okozhatnak. 
Évenkénti nőgyógyászat szűrés-
re azoknak is járni kell, akik oltást 
kaptak, mert rosszabb immuni-
tás esetén a kevésbé rosszindu-

latú típusok is bajt okozhatnak, 
másrészt a szűrésen egyéb fertő-
zések, hormonzavarok is kiderül-
hetnek.

– Hogyan kerül a szervezetbe? 
Csak szexuális úton terjedhet?

– Legtöbbször igen, bár olya-
noknál is találkoztam HPV-vel, 
akik nem éltek még szexuá-
lis életet. Előfordul időseknél is, 
akik valaha éltek házaséletet, 
ezért ilyenkor is járni kell rákszű-
résre. HPV eredetű a hegyes füg-
göly, amit nem rákkeltő fajták 
okoznak, de egyre növekszik a 
rizsszem- majd karfiolszerű nö-
vedék a nemi szerveken, nagyon 
kellemetlen. Egyre gyakoribb, 
hogy a szájban, nyelvgyökön is 
megjelenik. A napokban olvas-
tam egy 3 éves magyar kisfiú-
ról, aki 12 műtéten van túl, mert 
3 hónapos korában HPV okozta 
gége daganatot diagnosztizál-
tak nála. Valószínűleg a szülők 
fertőzték meg, a hegyes függ-
ölyre jellemző HPV-vel, ami a 6, 
11 típus. Az újabb oltások már 
ezt is megakadályozzák.

– Ha a védőoltást leszámítjuk, 
hogyan védekezhetünk ellene?

– Nagyon sokat segít az óvszer. 
Legjobb, ha megtanulják a fiúk 
és a lányok, hogyan kell gyor-
san felhelyezni úgy, hogy ne za-
varja az aktust. A másik, hogy az 
immunrendszert nagyon jó ál-
lapotban kell tartani. A dohány-

zás elősegíti a méhnyakrák kiala-
kulását is. A méhnyakban lévő 
nyák is hordozza ugyanazokat az 
anyagokat, amelyek a tüdőben 
választódnak ki és tüdőrákot 
okoznak. A legfrissebb statisz-
tikák szerint örülhetünk, mert 
csökkent a dohányosok száma 
Magyarországon. Viszont 8-10 
százalékkal emelkedett a tiné-
dzser dohányosok száma, tehát 
nagyon nagy a baj. Már 20 éves 
fiatal lánynak is kivették a méhét 
méhnyakrák miatt.

– Milyen rákot okozhat még a 
humán papillomavírus?

– Nem csak a nőket kell félte-
nünk, hanem a férfiakat is. Mi-
chael Douglas-nek a garatrákját 
és az Iron Maiden énekesének, 
Bruce Dickinson-nak a nyelvén 
talált tumort is a HPV okozta, 
ami egyértelműen összefüggés-
be hozható az orális szexszel. 
Sokszor azt gondolják, hogy 
ilyen úton nem lehet fertőzést 
összeszedni. A fiúkat, férfiakat is 
érdemes lenne oltani. Én gyak-
ran javasolom ezt olyan pácien-
seimnek, akik megengedhetik  
maguknak anyagilag.

– Csak a tizenéveseket érdemes 
oltani? 

– Nemcsak a tizenéveseket, 
sőt 40 év körülieknek is nagyon 
érdemes lenne. Az oltás enge-
délyezéséhez szükséges vizsgá-
latokat tizenéveseken végezték, 

de azóta felnőtt nőkön és férfi-
akon is bizonyította hatékony-
ságát.

– Milyen mellékhatásai vannak 
a védőoltásnak?

– Maga az oltás a vírusnak 
a fehérje borítását tartalmaz-
za, DNS-t nem. Egyáltalán nincs 
benne az oltóanyagban az örö-
kítő anyag, ami át tudná progra-
mozni a sejteket.  Izomba oltunk, 
így a leggyakoribb mellékha-
tás az izomfájdalom. Körülbelül 
10 százaléknál jelentkezhetnek 
a megfázáshoz hasonló tüne-
tek, fejfájás, nátha, hányinger is 
kialakulhat. Nemrégiben tartot-
tam felvilágosító órát egy iskolá-
ban, ahol a lányok nagyon büsz-
kén mondták, hogy nem kértek 
HPV elleni védőoltást. Én pedig 
majdnem elkezdtem zokogni, 
mert egyértelműen jó eséllyel 
megvéd a méhnyakráktól.

Nőkről, nemcsak nőknek

Jó eséllyel megvéd a méhnyakráktól 
a HPV elleni oltás

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

Magánrendelés: kedden
és csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com

Darók József

A professzionális standard 
Európa-bajnokságon bronz- 
érmet szerzett a László Csa-
ba-Páli Viktória páros Debre-
cenben. A profi táncosok re-
mek szériát produkálnak a 
világkupa-sorozatban, jelen-
leg másodikok a világranglis-
tán, s már kvalifikálták magu-
kat a Világjátékokra, azaz a 
nem olimpiai sportok olimpi-
ájára is.

 A Szilver TSE profi versenyzői 
a tavalyi évben álltak már Eb-n a 
dobogó mellett 4. helyezettként, 
illetve világbajnokságon dön-
tőztek, ahol 6.-ként zártak. Mint 
a páros férfitagjától megtudtuk, 
a mezőny gyakorlatilag Eb-n, 
vb-n ugyanaz, ezért is minden-
képpen előrelépés ez a bron-
zérem. László Csaba elmondta, 
mivel kiegyensúlyozott a me-

zőny, a pillanatnyi formák dön-
tenek. – Ebből a szempontból a 
hazai rendezés nekünk minden-
képpen jól jött, de az elmúlt idő-
szakban voltunk sok versenyen, 

s mindenhol döntőt táncoltunk, 
Bangkokban megvertük a 4. he-
lyezett párost, bíztunk benne, 
hogy most össze fog jönni a jó 
eredmény. Nagyon komolyan 
készültünk, külföldi táborban 
edzettünk, különóráztunk, ver-
senyeken a világ minden részén 
megmutattuk magunkat, jelen-
leg a világranglista 2. helyét fog-
laljuk el. Úgy érezzük, mindent 
megtettünk, s a formát is jól si-
került időzítenünk – összegezte. 

Hatalmas volt a buzdítás, 
ilyen légkörben már elődön-
tőt táncolni is összehasonlítha-
tatlan élmény volt, emlékezett 
vissza a táncos a hétvégi ese-
ményre. Közeledik az olimpiá-
kat követő évben, négyévente 
sorra kerülő Világjátékok, mely-

nek augusztusbann a lengyelor-
szági Wroclaw lesz a házigazdá-
ja. – Korábban már kvalifikáltuk 
magunkat ide, de még nem tud-
juk, kikkel versenyzünk, mert 
tudni kell, hogy itt indulhatnak 
amatőrök és profik is, tehát erő-
sebb lesz a mezőny. A célunk a 
döntő, ez az eddigi Világjátéko-
kon még nem sikerült, a legjob-
bunk egy 8. helyezés volt. Szin-
tén nehezítés az új pontozási 
rendszer, amit azért vezetnek be, 
hogy a versenytáncnak az olim-
piához való csatlakozását segít-
se, de ettől is kiszámíthatatlan a 
várható eredmény. Ez lesz a leg-
nehezebb verseny, de ez volt a 
célunk, s ha sikerül a döntő, az 
nagyon nagy eredmény lesz – 
bizakodott László Csaba.

Feltáncoltak a profi Eb - dobogóra
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Munkájuk rejtett és név-
telen, amely nemcsak fizikai 
megterhelést, éjszakai ügye-
letet, hanem roncsba szorult 
sérült ellátását, szülés leveze-
tését, újraélesztést, és az ez-
zel járó óriási lelki terhet is je-
lent. Május 10-én ünnepeljük 
e szakma képviselőit, vagy-
is a mentősöket. Számukra 
a hivatásuk az életük. Szabó 
László 1983 októbere óta az 
Országos Mentőszolgálat gép-
kocsivezetője, vele beszélget-
tünk.

Telefon, riasztó csengőszó, ug-
rás a mentőbe, száguldás, kiszá-
míthatatlan helyzetek. Számos 
tragikus és felemelő történet. 
Életmentés. Kulcsszavakban ez 
jellemzi a mentők mindennapi 
munkáját. A szentesi születésű 
Szabó László számára szakmája 
a nagybetűs mentős. A szerve-
zet munkájával már sokkal ko-
rábban megismerkedett, a kór-

házban dolgozott. Már akkor is, 
amikor a szentesi mentőállo-
más a mostani helyére költözött 
1977-ben. Személyesen is segí-
tett. – A bajtársaknak hatalmas 
élményanyaga volt, hívtak ma-
guk közé. Akkor még visszatar-
tottak a szüleim ettől az ötlettől, 
de előbb-utóbb ide kerültem. 
Számomra mindig ez a csúcs, 
amit csinálhatok. Nagyon jó ér-
zés az, ha az ember segíthet va-
lakin – mondta lelkesen hősünk, 
aki Csongrádra nősült, és a Szen-
tes melletti városban él. A men-
tőzést is ott kezdte. – Miből áll 
pontosan a munkája? – tettük fel 
érdeklődve a kérdést. Azt felelte, 
hogy teljes értékű ápolói szintű 
megmérettetésben van részük, 
évenként vizsgával, szakmai to-
vábbképzéssel, az új eszközök 
készségszintű ismeretével. Nem 
„csak” mentőgépkocsi-vezető, 
mert ahogy mondta, mindenki-
nek meg van a maga munkafá-
zisa – a mentőorvosnak, tisztnek 

is –, csapatmunkára van szükség, 
a hordágynak két vége van. Úgy 
érzi, egy nagyon jó csapat tag-
ja lehet, próbálják a régi bajtár-
saktól kapott intuíciókat átad-
ni a fiataloknak. Úgy mutatják 
be nekik a szakmát, hogy meg-
szeressék. Azt kérik tőlük, hogy 
annyit adjanak a betegnek, amit 
saját magukkal, hozzátartozó-
jukkal szemben elvárnak. Az esz-
közöket is úgy tegyék rendbe, 
hogy lehet, a következő percben 
már az ő hozzátartójukon vagy 
rajtuk kell segíteni. Sok mindent 
megélnek, számos dologgal 
szembesülnek. – Munkám során 
a születéstől a halálig már min-
dennel találkoztam. Volt, hogy 
társaságban szóba került: hogy 
bírjuk látni a borzalmakat? Én 
még nem láttam borzasztó dol-
got. Feladatot látok, amit a leg-
jobb tudásunk szerint meg kell 
oldani – fogalmazott. A munká-
ba állás pillanatában adrenalin-
nal feltöltött állapotba kerülnek. 
Új nap, új kihívások. Azt várják – 
meséli László – hogy mikor szó-
lal meg a jelzőcsengő vagy a 
tablet. Ez folyamatos készenlétet 
igényel, s a munka sok stresszel 
is jár. Minden kollégának sajátos 
levezető gyakorlata van, van aki 
vadászik, más horgászik. Lász-
ló számára mindez a kertészet, 
ha ki tud menni a gyümölcsfák, 
a növények közé. Sokan ismerik 
a piacról is, régebben ott árult. – 
Aki ezt a pályát választja, mond-
hatni, két-három végéről ége-
ti az életet. Sok lemondással jár 
ez a szép hivatás. Nálunk nincs 
vasárnap vagy ünnepnap. Meg 

kell jelenni a szolgálatban, tel-
jesíteni kell. Mindannyian a hi-
vatásunknak élünk. Ha otthon 
vagyok szabadságon, és a ker-
tembe hallatszódik a szirénaszó, 
akkor az jut eszembe, hogy te jó 
ég, most miből maradtam ki?

Amikor arról beszélt, hogy a 
34 év alatt nem volt saját hibás 
balesete, de néha vélt vagy valós 
előnyök miatt olyan közlekedési 
szituációkba kerülnek, amit húsz 
körömmel kapaszkodva kell ki-
védeniük, egyszer csak behallat-
szott az a bizonyos szirénahang. 
Arra gondolt – árulta el –, hogy 
egyedüli kocsiként maradtak 
bent, bármikor azt mondhatják, 
hogy menni kell. Az élet minde-
nek előtt. Akiken segítenek, sok-
szor nem szavakkal mondanak 
köszönetet. Néha egy szemkon-
taktusban is benne van a kimon-
dott vagy kimondatlan érzés. 
Példaként egy szülőanya tekin-
tetét említette.

Lászlónak egy fia és lánya van. 
Egyikük sem az egészségügyben 
dolgozik. – Feleségem aneszte-
ziológus asszisztens volt a szen-
tesi kórházban. Látva, hogy mi 
bármikor készek vagyunk fel-
állni az asztaltól, és menni, ők 
más pályát választottak – mond-
ta a gépkocsivezető. Bár munká-
ja miatt sokszor távol kell lennie 
a családjától, a születés-, név-
napokat és évfordulókat min-
dig megtartják. Noha közeleg a 
nyugdíjazás időpontja, hősünk 
nem érzi magán, amit néha a fi-
atalokon lát, hogy ki lenne égve. 
– Ez a feladatunk, a küldetésünk 
– mondja.

120 literes Ariston gázbojler (ké-
ményes), kocsikerék, csillár (80cm-
es), garázskapu, redőnyös ablakok, 
előszobaszekrények, térelválasztó el-
adók. Telefon: 30/948-7134.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az élet mindenek előtt
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Huszonnegyedik alkalom-
mal rendeztek egyházzenei 
találkozót Szentesen, mely-
nek második rendezvénye-
ként kórushangversenyre in-
vitálták az érdeklődőket. A 
Református Nagytemplomban 
négy kórus éneke zengte be a 
szakrális teret. Idén is az össz-
kar fellépése koronázta meg 
az összejövetelt. 

Nem nagy tömegeket vonzó, 
ám annál értékesebb rendezvé-
nye a városnak a jövőre jubiláló 
egyházzenei találkozó. A kezde-
ményezést az a cél hívta életre, 
hogy a zeneirodalom méltatla-

nul elhanyagolt egyházi műveit 
bemutathassák az érdeklődők-
nek, illetve lehetőséget bizto-
sítsanak amatőr kórusoknak a 
nyilvános bemutatkozásra, sze-
replésre. A rendezvény kereté-
ben május 7-én Szentes Város 
Fúvószenekara koncerttel örven-
deztette meg a zenebarátokat, 
mint ahogy arról beszámoltunk. 
Idén a Csongrádi Zenebarátok 
Kórusa, a Hódmezővásárhelyi 
Városi Kórusegyesület, a Kiskun-
félegyházi Zenebarátok Kóru-
sa és a Szentesi Bárdos Lajos Ve-
gyeskar voltak közreműködői a 

kórushangversenynek, melyet 
május 13-án, szombaton tartot-
tak. A műsort Kocsis Györgyi is-
mertette. A megjelenteket prof. 
dr. Homoki-Nagy Mária egye-
temi tanár, a város díszpolgára 
köszöntötte. Úgy fogalmazott, 
a helyi kórus és vendégei, új-
ból és újból eljönnek, hogy amit 
már nem lehet elmondani sza-
vakkal, azt elénekeljék énekeik-
kel. Felelevenítette gyermekko-
ri emlékét is, amikor ugyanez a 
négy kórus volt részese a talál-
kozónak. Megemlítette, hogy 
ilyenkor mindig van egy kis ver-
sengés a résztvevőkben, hogy ki 
énekel szebben. Kiemelte, min-
den alkalom csúcspontja – ami-
kor szinte katedrálist építenek a 
kórusok az énekekből – az össz- 
kar volt. Megemlékezett a re-
formáció 500. évfordulójáról, 
a 16. századi hitújításról, me-
lyet idén ünneplünk. Kitért arra, 
hogy Szentesen négy templom 
áll egymás szomszédságában, 
de nem a széthúzás, hanem min-
dig is az összefogás jellemez-
te a helyi egyházközösségeket. 
Az idei Kodály-emlékév is, ezért 
Nagy János, a Bárdos Lajos Ve-
gyeskar karnagya arra kérte a 

résztvevőket, hogy énekeljenek 
Kodály művet is, a kórusokból 
felálló összkar is a háromszoros 
Kossuth-díjas magyar zeneszer-
ző munkássága előtt tisztelgett. 
A vendéglátók az Adventi éne-
ket és A Szép énekszó múzsájá-
hoz kezdetű szerzeményét ad-
ták elő. Emellett Balázs Árpád 
egyik darabját, valamint Mo-
zart, Schubert és Rachmaninov 
énekdallamait is tolmácsolták. – 
Nem csak tudást, kottát is szok-
tunk cserélni. A fellépő kórusok 
mindegyikét ismerjük, nem elő-
ször találkozunk, természetesen 
a barátságok is megmaradtak – 
mondta Túri Attiláné, a Csongrá-
di Zenebarátok Kórusának egyik 
karnagya. Az elhangzó dalokat 
különböző zenetörténeti ko-
rokból válogatták. Az évforduló 
kapcsán két Kodály művet éne-
keltek, s ezen kívül külföldi szer-
zők egyházi műveit is műsorra 
tűzték. Minden kórus ajándékot 
és emléklapot kapott. Külön el-
ismerték a Bárdos Lajos Vegyes-
kar két dalostársát is, Dosztálné 
Szabó Erzsébetet és Szalánczyné 
Posztós Irént, akik közel 30 éve 
aktív tagjai a kórusnak.

Kodály előtt is tisztelegtek 

Palicska Irén

Ez a felirat díszeleg Gergő szo-
bájának ajtajában, egy gyönyörű 
kék virágos, szív alakú porcelá-
non. Még a Nagyitól kapta szüle-
tése után nem sokkal. Igen, egy 
angyal érkezett hozzánk, bár 
erre néha rácáfol a nagyfiú. Mos-
tanában azonban mintha nyu-
godtabb, kiegyensúlyozottabb 
lenne. Megpróbálom én is hu-
morral és öniróniával szemlélni 
magam. Mire megoldást találok 
egy aktuális helyzetre, rögtön 
adódik egy újabb megoldandó 
feladat. Ez egy közös utazás, és 
Gergő az idegenvezető. 

Valamelyik este gondoltam 
vissza az elmúlt napjainkra, és 
elcsodálkoztam, hogy béke és 
nyugalom honol kis családunk-
ban, semmi sírás, nyűgöskö-
dés. Már szépen eszik kiskanál-
lal és villával, nem dobálja szét 
az ételt. Másnap el is újságoltam 
fűnek-fának a játszótéren, hogy 
megjavult a gyerekem. Hát, 
nem elkiabáltam! Akkor éppen 
egy másik kisfiú fűnyírójára ve-
tett szemet, amit nem kaphatott 
meg. Hatalmas zokogó-roham 
következett Majd Vicus labdájá-
val szeretett volna játszani, de 

ők meg épp indultak haza, így a 
gyerek megint hoppon maradt. 
Újabb sírás-rívás, hatalmas kro-
kodilkönnyekkel, vigasztalha-
tatlanul. Ilyenkor nem le-
het mással se elterelni 
a figyelmét. 

A játszótér egy 
érdekes dolog. 
Hiába pakol fel 
anya, mint egy 
málhás szamár, 
hoz homoko-
zó készletet, 
labdát, kismo-
tort, kisautót, fű-
nyírót és az egész 
gyerekszobát, az 
tuti, hogy a gyerek 
a másik játékával akar 
játszani. A szülők egyéb-
ként már elég rugalmasan keze-
lik a helyzetet. A babakocsi csak 
szállítmányozásra szolgál, nem a 
gyerek ül benne. Rosszabb eset-
ben anya tolja a kocsit, ami tele 
van játékokkal, másik kezében 
cipeli az apróságot. Elgondol-

koztam, hogy talán kicsit túltol-
juk ezt az egészet. Régen nem 
figyeltek ennyire a gyerek igé-

nyeire. Ha munka volt a 
földeken, gödröt ás-

tak a pulyáknak, 
hogy ne tudja-

nak elmászkál-
ni, és elszó-
rakoztatták 
m a g u k a t 
ágakkal, ka-
vicsokkal, a 
t e r m é s z e t 
adományai-

val. Az anyu-
kák is ezerfé-

lék, valaki nem 
tud leszakadni a 

telefonjáról, vagy 
beszél rajta, vagy chat-

el, Facebook-ozik, és ha ebben 
megzavarja porontya, leszidja 
és kiabál vele. Más végtelen tü-
relemmel tűri a sírást, nyafogást, 
együtt játszik a csemetével a ho-
mokozóban.

Végre itt a jó idő, Apával el-

terveztük, hogy minél többet 
legyen Gergő a szabadban, dé-
lelőtt célirányosan a játszótérre 
megyünk babakocsival (ha elfá-
radna, ne kelljen vinnem a fájós 
hátammal) ő pedig délután mo-
torozik vele. Mármint a gyerek 
kis motorjával róják Szentes ut-
cáit. Kossuth-tér - Kurca-part a fő 
cél, de amióta működik a szökő-
kút, gyakran leragadnak a vizes 
látványosságnál. Az elgondo-
lás jó volt, de a játszótéren is so-
kat kell emelgetni a fiamat. Hin-
tába be, hintából ki, libikókára és 
csúszdára fel és le. Igazi gerinckí-
mélő program egy tizenkét kilós 
gyerekkel súlyzózni. Volt, hogy 
elindultam én is Gergővel és a 
kismotorral, majd hogy, hogy 
nem a játszótéren kötöttünk ki, 
hazafelé pedig (mivel Gergőke 
túl fáradt volt a motorozáshoz 
és a gyalogláshoz), egyik kezem-
ben a gyereket, másik kezem-
ben a motort cipeltem. A múlt-
kor pedig versenyt futottunk az 
esőfelhőkkel. Forma 1-es pilótá-
kat megszégyenítően loholtam 
haza Gergővel, aki szemlátomást 
nagyon élvezte a száguldást. 
Hangosan viháncolva tekintge-
tett hátra a babakocsiból. 

Baba a fedélzeten

Itt Angyal lakik



10  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. május 19.

Darók József

Immár 19. alkalommal 
Szentes lesz az aktfotó főváro-
sa, s ezúttal is kiemelkedő he-
lyi sikerrel. A június 3-án nyí-
ló Szentesi Aktfotó Biennálén 
a helybeli Kozma Anita For-
mák című képsorozata kapta 
az egyik fődíjat.

Korát megelőzve vállalta fel 
1982-ben a Szentesi Fotókör és 
a Szentesi Művelődési Központ 
a meztelenség művészi igényű 

képi megjelenítését egy aktfo-
tó pályázat keretében. Ahogy 
az aktfotózás hazánkban, úgy a 
Szentesi Aktfotó Biennálé is idő-
közben „nagykorú” lett. Az idei 
felhívásra beküldött képeikkel 
nagyon sokan már igazi művé-
szi igényű kollekciókban gon-
dolkoztak – tudtuk meg Nagy 
Istvántól, a fotókör vezetőjétől. 
A zsűri tagjai az 51 szerző ösz-
szesen 293 beérkezett alkotásá-
ból találtak rengeteg izgalmas 

és újszerű képet. Ezeket a majd-
nem 3 órán át tartó díjazásnál is 
kiemelték és értékelték. A zsű-
rizés hagyományosan hetekkel 
megelőzi a tárlatot. Az ifjúsági 
házban három fotóművész ítél-
kezett a pályaművekről. Nagy 
István elmondta, több fajta lá-
tásmódra törekszenek a kiállítás 
kapcsán, ezért mindig – a fotó-
záson belül – különböző érdek-
lődéssel rendelkező, egymás-
tól kicsit eltérő szakmai irányt 
képviselő művészt kérnek fel 
zsűrizésre. Például népszerű a 
pályázók körében a régi eljárá-
sok alkalmazása, ennek meg-
felelően idén az egyik zsűritag 
az ebben jártas debreceni Se-
res Géza, másikuk a hódmező-
vásárhelyi származású, de fővá-
rosban élő Eifert János, aki már 
visszatérő zsűritag, s jeleskedik 
az aktfotózásban. A fiatalabb lá-
tásmódot pedig a reklám és di-
vatfotózás területéről érkezett 
Fiala de Gábor képviseli. A szin-
tén budapesti fotóművész el-
mondta, nagyon kedves és há-
lás feladat számára aktfotókat 
zsűrizni, ő is sokszor alkot ilyen 
témakörben. Az anyagot szem-
lélve megállapították, nagyon 

vegyes a felhozatal, mégis kevés 
vitával, inkább közös nevezővel 
járt a képek válogatása. Fiala de 
Gábor szerint a szép is értékes, 
ahogyan a furcsa is, az aktokon 
belül ez is, az is előfordul, akár 
a nagyon meghökkentőt, meg-
botránkoztatót is értékelik.

Végül minden alkotó 2-5 kép-
re kapta meg a szerzői kollekci-
ónak megítélt díjakat. Bár nem 
kimondottan kollekciókat akar-
tak díjazni, ugyanakkor a képek 
között kapcsolat, összetartó erő, 
koncepció volt, tudtuk meg.

A Szentesi Fotókör tagjai kö-
zül Kozma Anita fődíjat nyert 
Formák c. kollekciójával, míg 
Nagy István különdíjas lett Ke-
ret c. sorozatával, továbbá Sa-
rusi István és Szaszkó Antal 
több képe is bekerült a kiállítási 
anyagba. A négy fotóstól 14 kép 
szerepel a 87 kiállítandó alkotás 
között.

Ma már az sem meglepő, ha 
nők is fotóznak aktot, így a szen-
tesi Kozma Anita is. Kezdő fotós-
ként 2002-ben lett a fotókör tag-
ja, már ekkoriban érdeklődött a 
fekete-fehér analóg technika 
iránt. Ez a szenvedélye elkísér-
te Angliába is, ahol hét évig dol-
gozott, s közben fotósiskolában 
is képezte magát. Kinti bolhapi-
acokon vásárolt régi kameráival 
készíti archív hatású képeit.

Sikeres „Formák” aktokon

Hering Viktor

• Pénztárcát és iratokat loptak 
el egy személygépkocsiból má-
jus 10-én, a délutáni órákban. A 
Hunyadi utcában parkoló gép-
jármű tulajdonosa elfelejtette 
felhúzni gépjárműve ablakát, 
a tolvaj így jutott hozzá a tulaj 
táskájához, benne az értéktár-
gyakkal. Az okozott kár hatvan-
ezer forint.

• Sörösüveget dobott, majd 
megütötte vitapartnerét egy 
férfi az egyik Rákóczi Ferenc ut-
cai szórakozóhely kerthelyisé-
gében május 13-án, a hajnali 
órákban. A férfi ellen garázda-
ság miatt indult eljárás.

• Pofozkodás volt az egyik 
fábiánsebestyéni buszmeg-
állóban is, május 13-ról 14-re 
virradóra. Itt három férfi vitatko-
zott össze, majd a szóváltást kö-
vetően bántalmazták egymást. 

• Egy szentesi udvar garázsá-
ból és fáskamrájából loptak el 
ismeretlenek hegesztőtrafót és 
három darab sarokcsiszolót 80 
ezer forint értékben. A tettese-
ket még keresik a rendőrök.

• Tolvaj járt a Kálvária teme-
tőben is. A gyanútlan sértett 
az egyik sírhelyet tette rendbe, 
amikor ismeretlen személy el-
lopta a sértett kerékpárjának a 
kormányára akasztott táskáját, 
benne 12 ezer forinttal. Mindez 
hétfőn, fényes nappal, a délutá-
ni órákban történt.

• Otthonukban veszett össze 
egy férfi és egy nő, majd a vita 
vége az lett, hogy a férfi ellök-
te élettársát, aki könnyebb sé-
rülésekkel megúszta az esetet. 
A férfi ellen eljárás indult.

• Három ittas vezetőt is „fülön 
csíptek” a rendőrök az elmúlt 
héten. Egyikük személygépko-
csit, a másik ittas sofőr elektro-
mos kerékpárt, a harmadik se-
gédmotoros kerékpárt vezetett 
úgy, hogy előtte szeszes italt fo-
gyasztott.

Lopás a temetőben
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Palicska Irén

A mandala a kozmosz, il-
letve különféle istenek hin-
du vagy buddhista vallási 
ábrázolása. Elkészítési folya-
mata maga is egyfajta medi-
tatív szertartás. Boros Betty 
gyönyörű, üvegre festett man-
daláit a szentesiek is meg-
csodálhatták a tavasszal egy 
bemutatkozó kiállítás kereté-
ben, a megyeházán.

– Milyen út vezetett a manda-
lákhoz? 

– Tizenkét évvel ezelőtt vala-
mi isteni sugallatra erre terelt 
engem a jó Isten, mivel azelőtt 
soha nem foglalkoztam művé-
szettel. Olyan ajtókat nyitott ki, 
amire magam se számítottam. 
A meditációból indult mindez, 
egyszerűen feltárult előttem a 
mandalák világa. Először csak 
hobbiként, aztán egyre mélyeb-
ben. Elkerültem a világ külön-
böző helyeire, ahol sokat tanul-
hattam. A technológiát magam 
dolgoztam ki. Az üvegnek ki-
használom minden lehetőségét, 
az ősi hagyományainkat igyek-
szem ismét leporolni, és egy új 
technológiában megmutatni. 
A magyar ősművészetbe, díszí-
tőművészetbe szeretnék bete-
kintést nyújtani a mandalák ke-
retein belül. Azért foglalkozom a 
buddhista és kelta vonallal is, de 
a szívem csücske a magyar vo-
nulat. 

– Kezdjük az alapoknál: mi a 
mandala? 

– Maga a fogalom egy 
szanszkrit szó, de nem jelenti 

azt, hogy csak a keleti hagyomá-
nyokra jellemző, hanem minden 
nép kultúrájában jelen van. Gon-
doljunk csak arra, hogy az épü-
letek homlokzatán, padlózatán 
mennyi motívum van. Úgy fo-
galmaznék, hogy ami teljessé-
get, tökéletességet áraszt, és for-
ma, az mind mandala. Nagyon 
fontos, hogy ez egy megszentelt 
tér, tehát ide az ember csak kellő 
alázattal és lelki békével tud csak 
belépni. Semmiféle harsányság, 
hangzavar nem jellemezheti. A 
káoszból a rendet a mandalák 
segítségével nagyon szépen lét-
re tudjuk hozni. 

– Hogyan segít az életünkben, 
hétköznapjainkban a mandala? 

– Segít lecsendesedni, a kö-
zéppontunkba kerülni. Segít 
megőrizni az egészségünket, 
harmóniában lenni önmagunk-
kal, a párkapcsolatunkban, a 
munkahelyi kapcsolatainkban, 
az emberi viszonyainkban. Ha el-
hangolódott valami az életünk-
ben, a mandalák segítségével 
könnyen megy a visszahango-
lódás. 

– Milyen színeket használ a 
mandalák készítése során?

– A színekről tengernyi iroda-
lom van. Nem lehet lefordíta-
ni, hogy egy szín csak egy dol-
got jelent. Úgy kell elképzelni, 
mint a szavainkat, hogy a meg-
felelő szövegkörnyezetben más 
és más hangsúlyt kap egy szó. 
Ugyanúgy egy szín is, egy má-
sikkal társítva vagy összeolvaszt-
va, teljesen más jelentéssel bír. 
A csakrák a mi energiaközpont-
jaink, és ezekhez kapcsolódnak 

a színek. Amikor színeket alko-
tok, az azt mutatja meg, hogy 
melyik csakrában dolgozom, te-
hát melyik területet erősítem? 
Lehet erősíteni a születésünket, 
a gyökereinket, a félelem leküz-
dését, a munkát, a párkapcsolati 
dolgokat, az egyensúlyt, a szelle-
miséget, a belső, intuitív érzéke-
lésünket. A színek inkább ehhez 
kapcsolódnak.

– Ön ékszereket is tervez. Ezek 
hogyan hatnak ránk?

– A mandala-ékszereket min-
dig úgy állítom be, hogy a cse-
csemőmirigyünkhöz érjen a 
motívum. A csecsemőmirigy az 
immunrendszerünk egyik fontos 
szerve. A mandala-ékszerek, ma-
guk a színek, a motívumok, a be-
dolgozott kristályok, ásványok, 
gyöngyök hatása olyan ener-
gia-töltettel van tele, ami ránk 

is kisugárzik, és így kapcsolódik 
össze, éleszti fel ezt bennünk. 

– Változott az élete, mióta a 
mandalákkal foglalkozik?

– Nagyon sokat. Azt látom, 
hogy a világ, és az emberek nyi-
tottsága is rengeteget változott. 
Mindenki keres valami egyszerű 
dolgot, amivel könnyen megold-
hatja a problémáit. Milyen színt 
veszek fel, milyen ékszert vise-
lek, milyen forma van rajtam, mi-
lyen képek vesznek körül? Ezek 
mind-mind hatással vannak 
ránk. Amióta a mandalákkal és 
az ügyfeleimmel kapcsolatban 
vagyok, ennyi jó, szeretettel teli 
emberrel nem találkoztam. Vagy 
akár csak síró emberrel, akinek 
könny szökik a szemébe az alko-
tások láttán. Ez is mutatja, hogy 
itt valami történik. 

A teljesség felé

Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában május 25-én, csütör-
tökön 19-21 óráig a Korok és 
Alkotások az Irodalomban so-
rozat következő előadásán Hu-
nyady Sándor regény- és drá-
maíró életéről és műveiről 
beszélgethetnek Poszler György 
előadóval.

Május 20-án, szombaton a 
Móricz Zsigmond Művelődési 
Házban 20 órától Angels és Ka-
méleon koncert lesz

A Szentesi Művelődési Köz-
pont Díszmadár tenyésztő 
szakköre Díszmadár börzét ren-

dez május 21-én, vasárnap 7-11 
óráig a Móricz Zsigmond Mű-
velődési Házban Árusítás csak 
számla ellenében!

Városi Könyvtár 
Május 22-én, hétfőn 18 óra-

kor Süli István: Romok című kö-
tetét bemutatja és a szerzővel 
beszélget: Illés Péter, a Csemegi 
Károly Könyvtár és Információs 
Központ igazgatója.

Május 23-án, kedden 18 óra-
kor a Filmklubban a Danny Col-
lins című amerikai filmet vetítik.

Május 24-én, szerdán 18 óra-
kor „Szösszenetek” a jazz- és a 
hanglemeztörténetből című 
előadásra várják az érdeklődő-
ket. Simon Géza Gábor zene- és 
hanglemeztörténésszel beszél-
get Karikó-Tóth Tibor, a Kiss Bá-
lint Református Általános Iskola 
igazgatója.

Május 26-án, pénteken 18 
órakor a Körös-Maros köze rej-
tett értékei című előadással 
egybekötött fotókiállítás lesz. A 
fotókat készítette és a kiállítást 

megnyitja: Balogh Gábor, a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park terüle-
ti felügyelője.

Rébeli- Szabó József Városi 
Sportuszoda

Május 20-án és 21- én Nem-
zetközi Szenior Úszóversenyt 
rendez a Szentesi Delfin Egész-
ségmegőrző Sport Club, és a 
Magyar Szenior Úszók Orszá-
gos Szövetsége.

Zene-Világ-Zene
Május 26-án, 19 órakor a Me-

gyeházán Szentes Város Fúvós- 
zenekarának minősítő hang-
versenyét hallgathatják meg.

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:

05.26. Neon Arrow Band / 05.27. Exon
06.10. Same Old Story koncert + Horváth Zoli zenés est

Nyitva h-cs: 6.00-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00
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A hétvégén is folytatódott a Kávézó a Belvárosi Favágókhoz kon-
certsorozata, ezúttal a tavaszi turnéjával az országot járó HangÁr ze-
nekar adott koncertet a szentesieknek.

A HangÁr csapata a tavalyi évben alakult Rácz Csaba (basszusgi-
tár), Tóth Kiscsuvesz János (dobok), Nagy Kristóf (szólógitár), Marosán 
Jani (ének) összefogásából. – Magyar rock klasszikusok feldolgozá-
saival váltunk népszerűvé, melyet 2017 tavaszán egy országos tur-
né is követ. A feldolgozásoknál olyan kultikus zenekarok slágereihez 
nyúltunk, mint a Zorall, a Tankcsapda Depresszió, vagy a Republic – 
mondta el lapunknak a zenekar, majd hozzátették, egyre több sa-
ját számmal és kislemezzel szeretnének előrukkolni a közeljövőben. 

A Kávézó a Belvárosi Favágókhoz legközelebb május 27-én várja 
a zeneszeretőket, akkor a Hobo Blues Band helyi megtestesítője, az 
Exon lép színpadra a Mátyás király utcában. A vendéglátó-egység 
ezek mellett június 10-én újabb szabadtéri koncerttel kedveskedik 
az embereknek, akkor a Same Old Story csapata lép színpadra, aki-
ket Horváth Zoli zenés estje követ.

Sebők Tamás

Az április 30-án rendezett 
majális keretében adott kon-
certet városunkban a Roy és 
Ádám Trio csapata. Kohánszky 
Rajmond, Nagy Ádám és Csányi 
Zoltán hármasa a legnagyobb 
slágereik mellett új lemezük, a 
RÄZ néhány dalát is bemutat-
ták a helyieknek. az új album-
ról kérdeztük a zenekar két 
tagját, Nagy Ádám gitárost és 
Csányi Zoltán dobost.

– Frissen készültetek el az új le-

mezzel, szinte még ropogós, ho-
gyan fogadta a közönség a RÄZ al-
bumot?

– Fantasztikus fogadtatása van 
a lemeznek, amit mi magunk 
is vártunk, hiszen célirányosan, 
tudatosan a közönség igényei-
hez formáltuk a dalokat. Minden 
szegmensében azt vetíti előre, 
hogy mennyire lehet populáris 
ma egy igényes zenét játszó csa-
pat. Egy teltházas A38-as kon-
certtel mutattuk be az anyagot, 
és pozitívum volt továbbá, hogy 
már a koncert napján lehetett 

kapni a RÄZ-t, amit az első száz 
belépőhöz ingyenesen biztosí-
tottunk. 

– Kik voltak segítségetekre az al-
bum elkészítésében?

– Vendégzenész tulajdonkép-
pen egy hallható a lemezen, ő 
Eve (Ív), aki Roy-jal énekel egy 
duettet, de Kardos Janó (Kauká-
zus, Kafkas) is feltűnik a Fa Nán-
dor című dalban, de ez valahol 
egy feldolgozás, ami visszatükrö-
ződik a Wörk Projektre. Segítsé-
get nyújtott nekünk a két hang-
szerelő srác is, ők, mint egy külső 
fülként is rendelkezésünkre áll-
tak. 

– Említettétek, hogy a közönség 
igényeire nagy hangsúlyt fektette-
tek, mégis alapvetően rockzenekar 
vagytok, hogy jön ezzel összefüg-
gésbe a popularitás?

– Most tért vissza a zenekar ah-
hoz a popularitáshoz, amit eddig 
is elvártak tőlünk. Ez egy nehéz 
kérdés, mert alapvetően rock-
zenekar, vagyunk, ha valaki el-
jön a koncertünkre az egy rock 
koncert, de semmi bajunk sincs 
a pop dalokkal azt a határmezs-
gyét kerestük, ahol mindkét fél: 
tehát a rock és a popzene is meg-
állja a helyét.   

– Viszonylag újak a dalok, de ma 
akusztikus koncertet adtatok itt 
Szentesen, mennyire volt nehéz át-
konvertálni mindent akusztikusra?

– Azt gondolom, ha egy dal jó, 
azt elő lehet adni egy zongorán, 
vagy egy szál gitáron is. Nem volt 
nehéz átkonvertálni őket. Na-
gyobb, elektromos koncerteken 
plusz eszközöket is használunk, 
ami egy fontossá vált most az 
előadásokon, egy igazi modern, 
high-tech műsort raktunk össze.

– Eddig két videoklipes dal jelent 
meg a RÄZ-ról, mik a tervek a to-
vábbi promotálásra?

– A dalok populárisabb mivol-
ta miatt szeretnénk több rádiós 
szórást és ma már a klipkészítés 
sem egy ördögi tudomány, ter-
mészetesen audio-vizuálisan is 
szeretnénk bemutatni még né-
hány dalt. 

– Jövőre lesz 20 éves a csapat. 
Terveztek valami nagy durranást?

– Az idei év az új album kö-
rül forog, lemezbemutató turné, 
újabb és újabb koncertek várnak 
ránk. Biztos vagyok benne, hogy 
ezek mellett csinálunk egy nagy-
szabású 20. szülinapi bulit, akár 
már újabb dalok is születhetnek 
addigra.

Továbbra is megállíthatatlan a Roy és Ádám Trio

Május 13-án a szentesi Si-
cambria és hazánk egyik ked-
velt rockzenekara, az Ismerős 
Arcok adott koncertet az ifjú-
sági házban. A Zene-Világ-Ze-
ne Graffiti programsorozat 
keretei között megrendezett 
eseményre közel 250 ember 
volt kíváncsi. 

A tavaszi idény utolsó Ze-
ne-Világ-Zene Graffiti koncert-
jét rendezték meg a hétvégén az 
ifjúsági ház színpadán. Nem sok-
kal 19 óra után a szentesi zené-
szekkel és debreceni énekessel 
felálló Sicambria nyitotta az es-
tét. A zenekar 2011-ben alakult, 
2013-ban jelent meg első nagy-
lemezük 2012 címmel. Ennek 
dalait mutatták be a hazai kö-
zönségnek. A Füsti Molnár Lajos 

(szólógitár), Tóth József (ének), 
Füsti Molnár Gergely (dobok) Füs-
ti Molnár István (basszusgitár) és 
Bodonovics István (ritmusgitár) 
felállású zenekar már harmadik 
alkalommal nyitotta meg a tere-
pet az Ismerős Arcok előtt.

Hatalmas tapsvihar közepet-
te lépett színpadra az Ismerős 
Arcok hatosa nem sokkal 9 óra 
előtt. A Nyerges Attila vezette 
együttes eddigi pályafutásának 
legsikeresebb dalait hozta Szen-
tesre, ami láthatóan nem hatott 
újdonságként a közönségnek, 
már az első dalt közösen énekel-
ték a zenekarral. Az éneklés per-
sze kitartott a koncert végéig, 
amit a zenészek bőséges ráadás-
sal háláltak meg.

Megtöltötték az IH-t Rock feldolgozások
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Május 22-28.
Hétfő – Paradicsomleves
A menü:  Carbonara penne 

reszelt sajttal
B menü: Rakott kelkáposzta
C menü:  Görögös töltött borda 

rizs körettel

Kedd –  Húsleves 
gégetésztával

A menü:  Zöldbabfőzelék, 
fasírttal

B menü:  Bakonyi sertés sült 
rizs körettel

C menü:  Holstein szelet 
burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szerda – Karfiolleves
A menü:  Magyaros csirkemáj 

burgonya körettel
B menü:  Sobri tokány 

galuskával
C menü:  Csáki töltött borda 

vegyes körettel

CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü:  Gombás töltött borda 

vegyes körettel, 
savanyúsággal

B menü: Pulyka gyros
C menü:  Rántott sajt, 

rizs köret, 
tartármártás

PénteK – Lencsegulyás 
A menü: Mákos nudli
B menü: Stíriai metélt
C menü:  Rántott szelet 

burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szombat – Zöldségleves 
Sertésszelet parasztosan 
rizs körettel

VaSárnaP – Húsleves 
Rántott csirkemell 
héjas burgonyával, 
savanyúsággal

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

frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

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

Mi lesz az, amiben idén igazán 
trendinek érezheted majd magad 
a medence, vagy éppen a tenger 
partján? Összeállításunkból kiderül.

Ugyanis a 2017-es bikini divat 
is tartogat merész fazonokat, és 
meglepő összeállításokat bőven, 
lehet ámuldozni/szörnyűlködni 
rajtuk, vagy kiválasztani az 
álom darabot a követke-
ző szezonra. 

Fehér, csipkés, ki-
fejezetten „meny-
a s s z o n y o s ” 
hatást keltő da-
rabok hódítanak 
majd jövőre. Mi-
lyen jó hír lesz azok-
nak, akik épp a 
nászútjukra in-
dulnának. 

Lehet, hogy eddig gáznak tar-
tottad ezeket a bőrszínű, mez-
telen hatást keltő darabokat, de 
bizony a következő évben for-
dul egyet a világ, és kifejezetten 
menő lesz majd ilyet viselni. 

Különleges alakzatok, merész 
színekkel párosítva – az egyrésze-
sek továbbra is hódítanak majd. 

Az egyrészesek közül szinte 
alig tudunk majd választa-

ni, ezek a fűző hatást 
keltő darabok is min-
denhol megtalálha-

tók lesznek majd. 
A hippi stílus már idén 

is éreztette hatását a di-
vatban, de jövő-

re lesz igazán 
népszerű a für-
dőruha divatot 
tekintve.

Mit vegyek fel a strandra, 
hogy trendi legyek?

Tr e n d i
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Született: Karikó-Tóth Bálint-
nak és Héja Boglárkának (Kossuth 
tér 5.3/18.) Bálint, Túri Lászlónak 
és Rátkai Szilviának (Hétvezér u. 
53.) Szilvia Gréta, Polónyi Tibor Já-
nosnak és Bugyi Klaudiának (Deák 
F. u. 120.) Gergő Lóránt (képünkön)

Házasságot kötött: Lévai Jó-
zsef és Pulya Renáta (Szentes, 
Kossuth L. u. 25.) Kiss István (Szé-
chenyi I. u. 17.) és Kátai Márta (So-
mogyi B. u.  44.), Erős Norbert 
(Nagytőke, Arany J. u. 11.) és Ha-
lál Brenda (Mindszent, Zrínyi u. 9.), 
Piti Csaba (Szentes, Juhász Gy. u. 
18.) és Koczka Brigitta (Szegvár, 
József A. u. 13.), Bernáth Krisztián 
és Botos Anita Mónika (Szeged, 
Vajda u. 5.)

Elhunyt: Tokai Sándorné (Szent 
A. u. 6.), Sántha Lajos (Petőfi u. 1.), 
Botos Mihályné (Tavasz u. 15.)

Családi

Burgonya 160-190 Ft/kg, újburgonya 
180-260 Ft/kg, új répa 200-250 Ft/kg,  
újgyökér 200-300 Ft/kg, zeller 200 Ft/
db, petrezselyem 50 Ft/csomó, hegyes 
erős paprika 50-80 Ft/db, fehér papri-
ka 650 Ft/kg, paradicsom 400-600 Ft/
kg, póréhagyma 100 Ft/db, zöldhagy-
ma 100 Ft/cs, vöröshagyma 150-180 Ft/
kg, fokhagyma 2500-3000 Ft/kg, új fok-
hagyma 100 Ft/szál, tojás 35 Ft/db, kí-
gyóuborka 250-350 Ft/kg, saláta 100-
150 Ft/db, kelkáposzta 450-500 Ft/kg, 
új káposzta 200-250 Ft/kg, jégcsapre-
tek 100 Ft/db, fekete retek 250 Ft/kg, 
piros retek 100-150 Ft/cs, lilahagyma 
300 Ft/kg, édeshagyma 650 Ft/kg, cék-
la 200 Ft/kg, gomba 480-650 Ft/kg, pad-
lizsán 450-500 Ft/kg, cukkini 450-500 Ft/
kg, eper 1500-2400 Ft/kg, alma 200-300 
Ft/kg, körte 600 Ft/kg, banán 380-450 Ft/
kg, citrom 600 Ft/kg, karfiol 450 Ft/kg, 
dióbél 2500 Ft/kg, mák 1600 Ft/kg, méz 
1500-2500 Ft/kg, medvehagyma 200 Ft/
cs, dughagyma 650 Ft/kg, spenót, sós-
ka 150 Ft/cs.

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 22-29. 

Szent Damján Gyógyszertár (Szentes, Sima 
F. u. 38.)  hétfőtől -péntekig 7.30-17 óráig, 
szombaton, 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 22-26.

Hétfő
A menü: Karalábéleves vajas galuskával,
Kebab pálcikán, hagymás tört burgonya
B menü: Magyaros gombaleves,
Sült keszeg, vagy hekk, majonézes ku-
korica
Napi desszert: Mákos, vagy túrós rétes
Kedd
A menü: Paradicsomleves,
Krumplipaprikás nokedlivel
B menü: Pórékrémleves,
Gyros, sült burgonya, saláta
Napi desszert: Csíkos palacsinta
Szerda
A menü: Szárazbableves,
Csongrádi töltött karaj, kukoricás rizs
B menü: Tavaszi zöldségleves,
Olaszos csirkemell, zöldfűszeres penne
Napi desszert: Csokis szelet
Csütörtök
A menü: Lestyános raguleves,
Sertéspörkölt, nokedli
B menü: Makói vágottas,
 Rántott csirkemáj, finomfőzelék,
Napi desszert: Vargabéles
Péntek
A menü: Gulyásleves,
Rablóhús, sült burgonya
B menü: Zöldborsóleves grízgaluskával,
Rántott zöldségek, petrezselymes újbur-
gonya
Napi desszert: Epres piskóta

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

A Koszta József Általá-
nos Iskola a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház 
és a Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Terület Szerveze-
te Szentesen a Koszta József 
Általános Iskola 2-es termé-
ben, Szentes Köztársaság út 
6. szám alatt május 19-én, 
pénteken 12.00-15.00 kö-
zött véradást szervez, mely-
re szeretettel várjuk a ked-
ves véradókat!

KOS
Soha nem értetted, miért irigy valaki, és 
miért táplál haragot a szívében. Most is 
megdöbbensz valakinek a viselkedése 
előtt.
BIKA
Ha egy kicsit őszinte leszel magadhoz, ak-
kor rá fogsz jönni arra, hogy barátod, vagy 
jó ismerősöd miért távolodott el tőled.
IKREK
Soha nem voltak talán annyira fontosak a 
kapcsolatok, mint ebben a hónapban. Még 
az is lehet, hogy olyan valakivel hozhat ösz-
sze a sors, aki komoly kapcsolati tőke lehet 
a közeli jövőben.
RÁK
Ha állást szeretnél változtatni, akkor a sors 
olyan lehetőséget sodorhat az utadba, 
amely miatt irigyeid száma hirtelen meg-
duplázódhat.

OROSZLÁN
Mindig van egy jó ötleted arra, hogy ho-
gyan tudod megjavítani azokat a dolgokat, 
amelyek nem működnek körülötted. Egy 
váratlan helyzet miatt érezheted úgy, Isten 
a tenyerén hordoz.
SZŰZ
Pénzügyeid a kiadások ellenére is remekül 
alakulhatnak, ami miatt nyugodtan hajtha-
tod álomra a fejed.
MÉRLEG
Légy kitartó, mert lassan, biztosan eljön a 
Te időd, amikor bebizonyíthatod, bármilyen 
helyzetben kész vagy boldogulni.
SKORPIÓ

A siker az őszinteségben, valamint az elné-
zésben, megbocsájtásban rejlik. Légy egy 
kicsit elnézőbb!
NYILAS
Azt fogod tapasztalni, hogy az emberek tü-
relmetlenebbek és idegesebbek lesznek, 
mint máskor. Okosabb, ha ezekre nem re-
agálsz.
BAK
Senkitől ne kérj most tanácsot, mert olyat 
mondhatnak, amelyet ha megfogadsz, sa-
ját magadat hozhatod nehéz helyzetbe.
VÍZÖNTŐ
Még az is lehet, hogy a párkapcsolati bol-
dogság kék madara telepszik a válladra, 
amitől úszhatsz a boldogságban.
HALAK
Kedvez az idő ingatlannal kapcsolatos bár-
milyen ügy bonyolításának. Felettesednek 
is most add elő az ötleteidet.

Május 19-25.

HOROSZKÓP

Sajtos tejfölös bundás karfiol
Hozzávalók:

1 nagy fej karfiol, 2 egész tojás, 2 dl tejföl, 10 dkg sajt, 5 evőkanál 

zsemlemorzsa, só, bors.

Elkészítése:

A karfiolt rózsáira szedem és sós vízben félig megfőzöm. Nem jó, 

ha teljesen megfő, mert nehezebb vele bánni. A bundához a tojáso-

kat felverem, hozzáöntöm a tejfölt, sózom, borsozom, majd belefor-

gatom a karfiolrózsákat. A zsemlemorzsát a reszelt sajttal összekeve-

rem és ebben is megforgatom a karfiolt. Egy tűzálló tálat kivajazok, 

zsemlemorzsával megszórok, és ebbe jön a bundás karfiol. 180 fo-

kon 20 perc alatt készre sütöm. Önálló fogás, de köretként is meg-

állja a helyét.

Szentes családi ízei
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Labádi Lajos

Az 1867. évi kiegyezés után 
országszerte alakultak hon-
védegyletek. Ezek sorába tar-
tozott a Szentesi Honvédegylet 
is, amely a legelsők között ala-
kult meg 1867 májusában, 567 
fővel. Szervezője és első elnöke 
Hutiray (Lukácsy) Lajos (1816–
1880) 48-as honvéd őrnagy, a 40. 
honvéd zászlóalj parancsnoka 
volt, aki a szabadságharc idején 
Klapka György seregében szol-
gált. Az abszolutizmus éveiben 
Szentesen húzódott meg, telek-
nyilvántartóként kereste kenye-
rét. Városunkban hunyt el 1880-
ban. 

Az alapszabály megfogalma-
zása szerint az egylet célja: a volt 
48-as honvédek erkölcsi elismer-
tetése, anyagi helyzetének javí-
tása, az elhaltak családtagjairól 
való gondoskodás, a munkakép-
telenek segélyezése, nyugdíjban 
részesítése. Az egyletnek tag-
ja lehetett – rangkülönbség nél-
kül – minden olyan egyén, aki az 
1848/49-es szabadságharc ide-
jén a honvédseregben szolgált. 
Az igazolt honvédek szavaza-
ti joggal rendelkeztek az egylet 
közgyűlésén. A közgyűlés vá-
lasztotta meg az egylet bizott-
mányát, elnökét, két alelnökét, 
fő- és aljegyzőjét és pénztárno-
kát. Az elnök (akadályoztatá-
sa esetén az alelnökök) feladata 
volt a felmerült ügyekben intéz-
kedni, a határozatok végrehaj-
tásáról gondoskodni. Az egylet 

főjegyzője vezette a bizottmá-
nyi és közgyűlési jegyzőkönyve-
ket, őrizte az egylet iratait és pe-
csétjét. Az egylet vagyonkezelési 
nyilvántartásait a pénztárnok ve-
zette. 

Az alapszabályban kimond-
ták, hogy az egylet kapcsolatot 
tart a társegyletekkel, bekap-
csolódik a közös rendezvények-
be (pl. történelmi évfordulók 
megünneplése). Küldöttei ál-
tal részt vesz a Honvédegyletek 
Országos Egyesületének ülése-
in. Az igen hiányosan fennma-
radt iratainak legértékesebb 
részét a volt 1848/49-es honvé-
dekről és honvédtisztekről fel-
vett névjegyzékek alkotják. A 
névjegyzékek a személyi ada-

tokon túl tartalmazzák az illető 
személy rendfokozatát, szabad-
ságharc alatti szolgálati helyét, a 
csatákban való részvételt. Mivel 
az egylet illetékessége a Szen-
tes környéki községekre is kiter-
jedt, a fenti névjegyzékben sze-
repelnek a környékbeli községek 
(Szegvár, Mindszent) volt hon-
védjeinek nevei is.

Az elnöki tisztségben Hutiray 
Lajost báró Maasburg Sándor 
(1823–1893) főhadnagy – volt 
Károlyi huszár, a komáromi vár 
védője – követte, aki Szentesen 
hunyt el 1893-ban. (Síremléke a 
Kálvária-temetőben található.) 
Lemondása után id. Temesváry 
Antal (1827–1900), a 20. honvéd 
zászlóalj volt hadnagya lett az 

egyleti elnök. A szabadságharc 
leverése után előbb Szegvár 
község jegyzője, később váro-
si pénztárnok, majd aljárásbíró, 
városi és megyei képviselő, a II. 
48-as Népkör elnöke, valamint 
a Szentesi Függetlenségi Kos-
suth-kör megalakítója és alelnö-
ke. Szentesen hunyt el 1900-ban; 
sírja szintén a katolikus temető-
ben található. 

Őt Kiss Zsigmond (1830–1911) 
egykori tüzér hadnagy követette 
az elnöki székben, aki alig volt 18 
éves, amikor honvédnak jelent-
kezett. A szabadságharc leverése 
után ügyvédi vizsgát tett, majd 
elnyerte a városi főügyészi állást. 
Számos társadalmi tisztséget vi-
selt: megyei és városi képviselő, 
a helyi Balközép-párt, majd Sza-
badelvű Párt, az Úri Kaszinó, az 
Ügyvédi Kör, a Városi Iskolaszék 
stb. elnöke, a református egyház 
főgondnoka. 1911-ben hunyt el; 
sírja a református Alsó-temető-
ben található. (1932-ben utcát 
neveztek el róla Szentesen.)  

Az 1910-es évek elején már 
csak mindössze 11 volt 48-
as honvéd élt Szentesen, köz-
tük Várady Lajos (1831–1913) 
gyógyszerész, aki Damjanich hí-
res vörös sipkásai között harcolt, 
vitézségével elnyerve a had-
nagyi rangot. Ő a Honvédegylet 
jegyzőjeként működött. Szente-
sen hunyt el 1913 novemberé-
ben; síremléke a Kálvária-teme-
tőben található. Kiss Zsigmond 
1911 végén bekövetkezett ha-
lálával az egylet – tagok hiányá-
ban – gyakorlatilag megszűnt. 
Valószínűleg Várady Lajos jegy-
ző jóvoltából az egylet iratait be-
szállították a Szentes Városi Le-
véltárba, ezáltal lehetővé vált, 
hogy ezek az emléksorok meg-
születhessenek.

150 éve megalakult a Szentesi Honvédegylet

Az 1848/49-es szabadságharc
szentesi katonáinak szervezete

A Szentesi Honvédegylet tagjai 1903-ban.
(Középen Kiss Zsigmond elnök)

A Szentes Városért
Közalapítvány kérése

Az 1992 óta működő Szentes Városért Közalapítvány köszönetét 
fejezi ki mindazon magánszemélyeknek, akik 2015. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával a közalapítványt támogatták. A befizetése-
ket és egyéb adományokat a kuratórium – célkitűzéseinek megfe-
lelően – a városszépítés, művészeti csoportok, sport- és kulturális 
programok, tanulói ösztöndíjak, helytörténeti kiadványok támoga-
tására fordítja. A 2013-ban indult Studium Generale tehetséggon-
dozó programot Közalapítványunk működteti, amelynek célja a 
szentesi, ill. a Szentesen tanuló középiskolások továbbtanulásának 
elősegítése, valamint a felvételt nyert hallgatók tanulmányi ösztön-
díjban részesítése. Kérjük városunk lakóit, hogy támogatásukkal se-
gítsék célkitűzéseink megvalósítását. Adószám: 18450046-1-06. 

FOGADÓNAP
2017. május 24-én

(szerdán)
9.00 – 11.00 óra között 

Dr. Demeter Attila
alpolgármester

2017. május 24-én
(szerdán)

13.00 – 15.00 óra között 

Szirbik Imre
polgármester

hivatali helyiségében
fogadja az érdeklődőket.

A Szentesi Közös
Önkormányzati

Hivatal
(Szentes, Kossuth tér 6.)

pályázatot hirdet

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
ÜGYINTÉZŐI

munkakör
betöltésére.

A pályázati kiírás a
www.szentes.hu és a

www.kozigallas.gov.hu
honlapokon

megtekinthető.
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Aki vereséget szen-
ved, annak még nincs vége. Annak van 
vége, aki feladja”. (Richard Nixon)

Múlt heti nyertesünk: Kuczora Dominik. 
Nyereménye egy családi belépőt a II. Gyer-
mekfesztiválra. Ezen a héten a Zene-Vi-
lág-Zene programsorozat Szentes Város 
Fúvószenekarának minősítő hangverse-
nyére sorsolunk ki 2 db páros belépőt.

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. Ross Macdonald amerikai-ka-
nadai krimiírótól (legismertebb írói álneve Ken-
neth Millar) idézetünk, folytatás a vízszintes 78. 
számú sorban. 15. Vadászeb. 16. Beethoven 
híressé vált nyitánya a Fidelio c. operából. 17. 
Gyerkőcök. 18. Tallium vegyjele. 19. Női név. 
21. Találka. 23. Kétharmad düh! 24. Várépítő 
vízi emlős. 26. A NAV veti ki. 28. Kopasz. 29. Ní-

lus németül. 30. Athéni fociklub. 32. Ünnepé-
lyesen átadó. 35. Yoko … Lennon, japán kép-
zőművész, zenész, dalszerző. 37. Egyszobás, 
kis lakás. 40. Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezet (ENSZ, rövid.) 41. Színházi dolgozó. 43. 
Becézett Etelka. 44. Egy bizonyos fajta kutyá-
val vadászó ember. 47. Határtalan galiba! 48. 
Megrekedő. 53. Kispad közepe! 55. …alkohol 
(etanol). 57. A szobába. 58. Vonós hangszer-
re. 60. Fordítva: ellenértéket. 62. Falevél min-
tázatú. 63. Létezik. 64. Ilf orosz író szerzőtársa. 
65. Üzemi részleg. 67. Település Spanyolor-
szágban, Navarra autonóm közösségben. 69. 
Abasár fele! 71. Arzén vegyjele. 72. Magas-
ra tartok valamit. 74. Például a Bükk végelát-
hatatlan re…! 76. … Nielsen, dán színésznő 
(1881–1972), a némafilm első európai sztárja. 
78. Az idézet második sora.

Függőleges: 1. Coward Noel drámá-
ja. 2. Magánszám. 3. Egész. 5. A holló költő-
je. 5. Eszmél. 6. Itáliai kikötőváros (olaszul). 7. 
Gyenge minőségű, direkt termő szőlőfajta. 8. 

Enged az elején! 9. Ezerjó városa. 10. Termést 
betakarító. 11. Émile Zola hősnője. 12. Ifjúsá-
gi. 13. Sír. 14. Német autómárka. 20. Házbér-
lő. 22. Kábítószer. 25. Emelőgép. 27. Az egyik 
irányba. 29. Francia eredetű férfinév. 31. R… 
- üzemköltség. 33. Út, utca olaszul. 34. Párat-
lan tropáz! 36. Tölcséres fagylaltot eszik. 38. 
Fordítva: sorrend angolul. 39. Anyós. 41. Ker-
gette, hajszolta. 42. Háziszárnyas. 45. Idegen 
garázs. 46. Fegyveres hada. 48. Bosszús fel-
kiáltás. 49. …k - a földre pottyan. 50. Oszt-
rák, gaboni és thaiföldi gépkocsik jelzése. 51. 
Ráma. 52. Anekdota. 54. Mi? – oroszul. 56. A 
Halotti beszédből gyakran emlegetett sza-
vunk, „bizon” értelemben. 59. Emlékművet 
állít. 61. Árenda nagyobbik fele. 62. Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezet, rö-
viden. 63. Vasbetondarab! 64. Becézett Pame-
la. 66. Földművelőeszköz. 68. Olaszország 
sportjele. 70. A nyúl hímje. 73. Gyümölcs ned-
ve. 74. Nemzeti Bajnokság 75. Elemhatárok! 
77. Személyed.

Beküldendő a vízszintes 1. és 78. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
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Rozgonyi Ádám

Tavaly ősszel egy igen csak ér-
dekes könyv jelent meg, amely 
a mindannyiunkat foglalkozta-
tó kérdést teszi fel: Mit éreznek, 
hogyan kommunikálnak egy-
mással a fák? Kisgyermekkorá-
ban bizonyára a kedves olvasó 
is sokszor megmászta a magas-
ra növő növények ágait, és szá-
mos élménye kötődik a terebé-
lyes lombkoronákhoz. Emlékek, 
érzések, gondolatok. Az erdő a 
csönd, az érintetlen természet, a 
mese és a titkok birodalma. Egy 

hely, ahol bármi megtörténhet. 
Peter Wohlleben, a neves német 
erdész a fák titkos életébe enged 
betekintést, és meglepő dolgo-
kat tár fel. A szerző már kisgyer-
mekként természetvédő akart 
lenni. Erdőgazdálkodást tanult, 
és több mint húsz éven át a tar-
tományi erdőfelügyelőség alkal-
mazottjaként dolgozott. Hogy 
ökológiai elképzeléseit a gyakor-
latba is átültesse, felmondott, és 
napjainkban az Eifel-hegység-
ben vezet egy környezetbarát 
erdőgazdaságot, ahol az őser-

dők visszaállításán munkálkodik. 
Az erdőben ámulatba ejtő dol-
gok történnek, a fák beszélget-
nek egymással. Nemcsak utóda-
ikról gondoskodnak odaadóan, 
de idős és beteg szomszédaikat 
is ápolják. A fák éreznek és em-
lékeznek. Peter Wohlleben be-
pillantást enged egy titokzatos 
világba. A fák eddig nem is sej-
tett képességeiről írott lebilin-
cselő tudományos esszéiben a 
legújabb felfedezéseket éppúgy 
figyelembe veszi, mint saját ta-
pasztalatait és érzéseit. 

Könyvajánló: A fák titkos élete
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Végig vezetve, magabiz-
tos játékkal nyerte a kiesési 
párharc második felvonását 
a Metalcom Szentesi VK férfi 
vízilabda csapata. A mieink 
13-9-re nyertek a KSI ottho-
nában, ezzel pedig nem csak 
a párharc, hanem az is eldőlt, 
hogy a Szentes – nagy való-
színűség szerint – jövőre is 
az első osztályban szerepel-
het majd. A klub vezetői már 
dolgoznak a következő sze-
zon játékoskeretének össze-
állításán.

Hozta a kötelezőt, végig ve-
zetve nyert a fővárosban a Me-
talcom. 4-1-re, majd a félidő-
ben már 6-2-re vezetett a Pellei 
Csaba irányította együttes, és 
a négygólos előnyt a találko-
zó végéig sikerült is megőriz-
ni. A találkozó legeredménye-
sebb játékosának Kiss Kristóf 
bizonyult, aki öt alkalommal 
vette be az ellenfél kapuját. – 

Egyszer, 7-6-os vezetésünknél 
zárkózott fel a KSI, de egyenlí-
teniük nem sikerült, sőt, ismét 
mi lőttük a gólokat – mondta a 
találkozót értékelve Pellei Csa-
ba vezetőedző. – Négyszer ját-
szottunk velük ebben a szezon-
ban, mind a négyszer legyőztük 
őket, jobbak vagyunk a KSI-nél. 
Az idény előtti minimális elvárá-
sokat teljesítettük, vagyis, hogy 
bent maradjunk az első osztály-
ban és minél több szentesi kö-
tődésű játékos kerüljön be a 
csapatba. A tizenhat fős keret-
ből kilenc szentesi vízilabdázó, 
ami pedig a mérkőzéseket ille-
ti, huszonhét találkozót játszot-
tunk ebben az idényben, eb-
ből tizenhárom összecsapáson 
nyertünk, döntetlenre végez-
tünk vagy egygólos vereséget 
szenvedtünk.

A csapat június 10-ig edzés-
ben marad, ezt követően kö-
vetkezhet a nyári pihenő, majd 
megkezdődik a felkészülés a kö-

vetkező szezonra. Hogy kikkel? 
Nos, a klub vezetése ezekben 
a napokban egyeztet a mosta-
ni keret játékosaival, illetve a le-
hetséges új igazolásokkal. Az 
biztos, hogy két esztendőre szó-
ló szerződés köti a klubhoz, így 
biztosan itt játszik majd Szalai 
Gábor, Werner Richárd, Kiss Kris-
tóf és Takács János, de sikerült 

megegyezni Vörös Viktorral, So-
mogyi Balázzsal, Pellei Kristóffal, 
Kókai Tiborral és Tóth Gyulával 
is. – Május végéig szeretnénk le-
zárni az átigazolásokkal kapcso-
latos kérdéseket, és bár konkrét 
neveket egyelőre nem mondha-
tok, azt viszont kijelenthetem, 
hogy úgy tűnik sikerül jól erő-
sítenünk a következő idényre – 
tette hozzá Pellei Csaba.

Jövőre is a legjobbak ellen játszhatnak

Sebők Tamás

Május első hétvégéjén a fá-
biánsebestyéni Kinizsi Park 
adott otthont a fogathaj-
tó idény első versenyének. A 
nemzetközi megmérettetés 
nagy esélyesei kétségtelenül 
a Lázár testvérek voltak, akik 
összetettben meg is nyerték a 
versenyt. A pénteki díjhajtást 
követően, a szombati napon 
rendezett maratonhajtás előtt 
Lázár Vilmos készséggel vála-
szolt lapunk kérdéseire.

– A fogathajtó idény első ver-
senyén vagyunk, ahol a díjhajtás 

már lezárult. Hogyan értékelné az 
első versenynapot?

– Tanulságos versenynap volt 
mindannyiunk számára, ez volt 
az idei első bemutatkozási lehe-
tőségünk és én úgy gondolom, 
hogy mind a Zoli (Lázár Zoltán) 
négyesfogata, mind pedig az én 
kettesfogatom jól teljesített, de 
azért elmondható, hogy egy év 
eleji formát mutattunk és voltak 
hibáink, ezekből tanulnunk kell 
a jövőben, de alapjaiban véve 
elégedett vagyok a teljesítmé-
nyünkkel.

– Az időjárás mennyire nehezíti 
meg a dolgukat a hétvégén?

– Úgy vagyunk ezzel, mint a 
mezőgazdászok: ha süt a nap, 
az a baj, ha esik, akkor pedig az 
a probléma. Fontos számunk-
ra, hogy jó talajunk legyen, hogy 
versenykörülmények között, egy 
optimális pályán tudjuk kipróbál-
ni a lovaink sebességét. Fontos a 
pálya előzetes bejárása is, így fel 
tudjuk térképezni a csúszós terü-
leteket, ahol majd figyelnünk kell 
a versenyen, nehogy megsérülje-
nek a lovak, vagy mi magunk. 

– Lipicában rendezik a kettesfo-
gathatjó világbajnokságot a nyá-
ron. Mik az előzetes elvárások, ho-
gyan állnak a felkészüléssel?

– A fábiáni versenyen kívül 
még két versenyen fogok részt 
venni a vb-t megelőző edzőtábor 
előtt. Én úgy gondolom, hogy az 
elsődleges feladatom a lovaim 
topon tartása, mind fizikálisan, 
mind az egészségük, idomított-
ságuk tekintetében. Zoli nehéz 
helyzetben van, mert ő kettes 
és négyesfogattal is versenyez 
és Lipica mellett idén Göteborg-
ban rendezik a négyesfogathatjó 
Eb-t, neki két dologra kell figyel-
ni. 

– Mint a sportág rutinos ver-
senyzője, rekordere, hogyan látja a 
lovassport jövőjét?

– Azt gondolom, ha valamire 
igazán büszkék lehetünk, az a fi-
atal generáció, hiszen díjugra-
tásban ifjúsági Európa-bajnoka-
ink és helyezettjeink vannak, és 
fogathajtásban is hasítanak a ju-
niorok, ennek köszönhetően a fi-
atalok létszáma is szépen növek-
szik, érdeklődnek a sport iránt, 
olyannyira, hogy infrastrukturá-
lis és szakemberi szempontból 
egyre nehézkesebbé válik kielé-
gíteni ezt a nagy igényt. A jövő-
beni cél, hogy ezt a nehézséget 
orvosoljuk. Azt gondolom, hogy 
az irány jó, és abszolút pozitív 
jövőkép áll előttünk, de ez Ma-
gyarországon nem csoda, hiszen 
itthon abszolút helye van ennek 
a sportnak.

Interjú Lázár Vilmos kettesfogathatjóval

Magyarországon helye van a lovassportnak

Lázár Vilmos, hétszeres 
kettes fogathajtó világbaj-
nok, tízszeres kettesfogathaj-
tó magyar bajnok és derby 
győztes. A díjhajtás rekor-
dere, hiszen hat évig, 1997 
és 2003 között veretlen volt 
mind hazai, mind nemzetkö-
zi versenyeken. A Szent Ist-
ván Egyetem egyetemi lovas-
tanára, a Magyar Lovassport 
Szövetség elnöke.
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A 2016/2017-es NB II-es rög-
bi bajnokságban május 14-
én, az utolsó hazai mérkőzé-
sét itthon, a Pusztai László 
Sporttelepen játszotta a szen-
tesi-kecskeméti játékosokból 
álló Szekerce csapata.

A mérkőzés kezdőrúgását 
most is egy másik sportág he-
lyi, jeles képviselője végezte el, 
ezúttal Sebestyén Péter NB II-es 
asztaliteniszező volt az, aki út-
jára indította a tojáslabdát. Már 
a kezdőrúgás előtt mindenki 
számára nyilvánvaló volt, hogy 
az összecsapás tétje a bajno-
ki döntőbe jutás, ehhez viszont 
bónuszpontos győzelmet kel-
lett aratni az esélyesebb fővá-
rosi csapat, a Budapest Exiles 
II. ellen. A meccs első félide-
je úgy kezdődött – és gyakor-
latilag úgy is fejeződött be –, 
ahogy azt a Szekerce csapa-
ta szerette volna: látványos tá-
madásokkal próbálta feltörni a 
vendégek védekező vonalát, és 
ha véletlenül az ellenfélhez ke-
rült a labda, kemény, de sport-
szerű védekezéssel megpróbál-
ták a játékszert minél hamarabb 
megszerezni, hogy ismételten 
védekezésre kényszerítsék a fő-

városiakat. A folyamatos nyo-
más alatt játszó vendégek nem 
bírták tovább tartani védeke-
ző állásaikat, így a félidő végére 
meg volt az áhított bónusz cél is 
(4 cél, vagy annál több esetén 
jár egy bónusz pont, így a győ-
zelemért nem 4, hanem 5 pont 
jár). A mieink a találkozó végé-
re kissé kiengedtek, de a győ-
zelem továbbra sem forgott 
veszélyben. Bélteki Zsolt vezető-
edző a mérkőzést követően el-
mondta, hogy az első félidőben 
bemutatott játékkal a június ne-

gyedikén, Kecskeméten ese-
dékes bajnoki döntőben is ko-
moly esélyük lehet az NB II-es 
bajnoki aranyérem megszerzé-
sére. A 29-21 –re megnyert mér-
kőzésen a Szekerce gárdájából 
Döme és Törőcsik 10-10, Orovecz 
Ádám 5, Pogrányi 4 pontot szer-
zett. A találkozón játéklehetősé-
get kaptak a hazai csapatban a 
junior Európa bajnoki bronzér-
mes fiatalok is, illetve első fel-
nőtt bajnoki mérkőzésén lépett 
pályára Fehér Balázs, aki az U16-
os válogatott keretnek a tagja.

Sebők Tamás

Az elmúlt szombaton a ve-
zető Makó együtteséhez láto-
gatott a Szentesi Kinizsi SZI-
TE felnőtt labdarúgó csapata. 
Az ott elszenvedett vereséget 
szerda este hazai pályán javí-
tották, ahol a Kiskundorozsma 
csapatát verték 2-1-re.

Az első félidőben megpecsé-
telődött a Kinizsi sorsa a labdarú-

gó megyei bajnokság 26. fordu-
lójában Makón. A góllövőlistát 
26 találattal vezető Gémes mes-
terhármasával már a félidőben 
3-0 vezettek a hagymavárosi-
ak. A szünet után rendezte sora-
it a Kinizsi, de gólt szerezni nem 
tudtak ellenben a hazai csapat-
tal, akik 69. percben állították be 
a 4-0-s végeredményt. 

– Reális eredmény született, 

még úgy is, hogy 0-0-s állás-
nál kapusra vittük a labdát, de 
a helyzet kimaradt. Továbbra is 
a ziccerek kihasználásával van-
nak problémák. Nem mondom, 
hogy megnyerhettük volna a 
mérkőzést, de a helyzeteinket ki 
kell használni – értékelt Némethy 
László a mérkőzést követően.

M-Foci Kft. – Szentesi Kinizsi 
SZITE - 4-0 gsz.: Gémes (18’ 22’ 
45’), Széll (69’)

A hétközi 27. fordulóban a ta-
bellán 14. pozícióban tanyázó 
Kiskundorozsmai ESK látogatott 
a Pusztai László Sporttelepre. 
Némethy László lapunknak elő-
zetesen elmondta, csak a 3 pont 
megszerzése várható a mérkő-
zéstől. Ennek tudatában léptek 
pályára a mieink. A vendégek az 
„öltözőben maradtak” az össze-
csapás kezdetén, hiszen már az 
első percben vezetést szerzett 
Bartucz Péter. Később is kézben 
tartották a mérkőzést a hazai-
ak, de előnyüket a félidőig nem 
sikerült növelni. A harcos szel-

lem megmaradt a szünet után 
is, bár eladott labdák és védelmi 
hibák is jellemezték a szentesi-
ek játékát. Lázár hosszú kereszt- 
passzát Kis-Kása vette át, majd 
bravúrosan ismerte fel a magát 
tisztára játszó Bartuczot, akinek 
már nem volt nehéz dolga, a ka-
pus mellett helyezte a labdát a 
hálóba. Támadott a szépítésért 
a vendég Dorozsma, ami a 76. 
percben egy fejes után össze is 
jött nekik. A mérkőzés végére ki-
engedtek a hazaiak, de több gól 
nem született, Szentesen ma-
radt a 3 pont.

– Nehéz mit mondani, nem 
nyújtottunk jó játékot, de en-
nél többre most nem képes a 
csapat. Szükség volna a közép-
pályán a labdatartásra. Teszik a 
dolgukat a fiatalok, de még ru-
tintalanok. Természetesen örü-
lünk a 3 pontnak – értékelt Né-
methy.

Szentesi Kinizsi SZITE – Kis-
kundorozsmai ESK - 2-1 gsz.: 
Bartucz (1’ 53’), ill. Szőke (76’)

Egy lépésre az aranytól a rögbisek

Hétközben javított szombati vereségén a Kinizsi

Sebők Tamás

A hétvégén Pozsonyban ren-
dezték az Olimpiai Reménysé-
gek Versenyét, ahol Közép-Eu-
rópa legtehetségesebb serdülő 
korú úszói mérték össze tudásu-
kat. A magyar csapat a pontver-
senyben és az éremtáblázaton 
egyaránt első helyen végzett. A 
gárda oszlopos tagja volt a Szen-
tes Városi Úszóclub reménysé-
ge, Batta Orsolya (képünkön) is, 
akinek volt oka örömre a hét-
végén. A 4x100-as gyorsváltó-
ban a dobogó legfelső fokára 
állhatott Muzsnay Zsófiával, Hat-
házi Dórával, Berecz Blankával 
együtt. A váltóban elért 59.20-as 
időt követően egyéniben 59.76-
ot úszott, ami egyéni és városi 
csúcs is, hiszen Szentesen nem 
úszott még serdülőkórú 1 per-
cen belül. Orsi a versenyen a 6. 
helyen végzett.

1 perc alatt
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Május 13-án Nagymágo-
cson, a Mágocséri Erdők és 
Kastélypark adott otthont a 
Járási hely- és természetisme-
reti pontgyűjtő túraverseny-
nek, és a Spartacus Kupának, 
melyet az Országos Egyéni 
Természetjáró Tájékozódási 
Túrabajnokság III. fordulója-
ként rendezett meg a Sparta-
cus SE közel 100 résztvevőnek.

– Azzal a céllal szervezzük az 
eseményeket, hogy a verseny-
zést kedvelő természetjárók ré-
szére lehetőséget biztosítsunk 
tájékozódási képességük meg-
mérettetésére és Nagymágocs 
természeti szépségeinek megis-
merésére. Érdeklődők, elsősor-
ban gyerekek és fiatalok részére 
alkalmat szeretnénk teremteni a 
tájékozódási versenyekhez szük-
séges gyakorlati tapasztalatszer-
zésre – mondta el lapunknak Ba-
rát László, a Spartacus SE elnöke.

A terepen elhelyezett kb. 15 
érintési pontot, bóját a térkép 
alapján tetszőleges sorrendben, 
a megadott versenyidőn belül 
kellett felkeresni a versenyzők-

nek, azonban nem volt könnyű 
dolguk, néhány tévesztő bóját 
is kihelyeztek a szervezők. A ver-
seny során 2017-es év fáját, ha-
lát és madarát is fel kellett ismer-
niük a csapatoknak, továbbá egy 
helytörténeti totót is ki kell töl-
teniük. 

Az országos bajnoki fordulót a 
férfiak mezőnyében a Vályi Nagy 
Károly (Gyöngyös) nyerte Farkas 
János (Tiszaújváros) és Volf Ist-
ván (Törökszentmiklós) előtt. A 
nők versenyében Tóth Éva lett az 
aranyérmes Bánrévi Viktóriát és 
dr. Bartók Adriennt megelőzve. 
Mindhárman Tiszaújvárosból ér-

keztek a versenyre. Nyílt kategó-
riában Kókai Péter (Paks) szerezte 
meg az első helyet Mihályi Zsolt 
(Paks) és Bartók Julianna (Mis-
kolc) előtt.

A pontgyűjtő versenyen az 
alábbi eredmények születtek: A 
felnőtt korcsoportot az Ltéve-
dők nyerték, a családi kategóriá-
ban a Felföldi család lett aranyér-
mes, a diák kategóriában pedig 
a Nappali természetjárók csapa-
ta bizonyult legjobbnak. 

A Spartacus Sportegyesület 
legközelebb július 15-én rendez 
éjszakai tájékozódási túraver-
senyt, Ópusztaszeren.

Festői környezetben versenyeztek

Hering Viktor

Sztanó György ismét arany-
érmekkel tért haza Egerből. A 
szentesi parafekvenyomó ezút-
tal a mozgáskorlátozottak 60 ki-
logrammos kategóriájában győ-
zött 125 kg-os eredménnyel. A 
két héttel ezelőtti parafekvenyo-
mó világkupa után egy hét állt 
Gyuri rendelkezésére, hogy re-
generálódjon, és felkészüljön az 
újabb egri megméretésre. Gyu-
ri végül a Magyar Professzioná-
lis Erőemelő Liga Kupán a moz-

gáskorlátozottak 60 kg-os junior 
kategóriájában és az abszolút 
mozgáskorlátozott kategóriá-
ban egyaránt az első helyet sze-
rezte meg. – 125 kg-ot nyom-
tam ki, majd megpróbálkoztam 
öt kilóval többel is, ám a 130-at 
2-1 arányban elvették a verseny-
bírók, így maradt a 125, amivel 
elégedett vagyok – nyilatkozta 
Sztanó György, aki a jövő hétvé-
gén Lillafüreden szerepel majd, 
ahol szintén az épek között pró-
bál aranyérmet szerezni.

Hering Viktor

Több mint százhatvan birkó-
zó részvételével Zalaegersze-
gen rendezték meg a diák II-es 
kötöttfogású országos bajnok-
ságot. A Dr. Papp László Birkó-
zó Egyesületből egy verseny-
ző, Cseh Balázs indult és jutott 
fel az országos döntőbe. Ba-
lázs (képünkön edzőjével, Ma-
zula Erikkel), ahogy arról koráb-
ban lapunk is beszámolt, néhány 
héttel ezelőtt nagyszerű birkó-
zással, ellentmondást nem tűrő-
en már megnyerte a diákolimpi-
át, így nagy reményekkel indult 
a mostani a versenyen is. Ba-
lázs végül magabiztosan nyerte 
mind a négy küzdelmét, igaz a 
döntőben hátrányból kellett for-
dítania. A csongrádi fiatalember 
végül valamennyi győzelmét két 
vállra fektetéssel nyerte. A tizen-
négy aranyéremből kettőt-ket-
tőt az ESMTK és a Ferencváros, 
egyet-egyet pedig a Soltvadkert, 
a Cegléd, az Esztergom, a Szen-
tes, a Vasas, a Karcag és a Nagy-
szénás csapata vihetett haza.

Aranyat ért a 125 kgCseh Balázs diák magyar 
bajnok kötöttfogásban

Hering Viktor

Négy aranyérmet szerzett az 
elmúlt hétvégén a Miskolcon 
megrendezésre kerülő magyar 
csapatbajnokságon a Maximus 
SE dobócsapata. Váradi Kriszti-
na egymaga három aranyérmet 
szerzett, mégpedig súlylökés-
ben, diszkoszvetésben és kala-
pácsvetésben, Rakovszky Tibor 
pedig a férfi súlylökés aranyér-
mét gyűjtötte be egyéni rekord-
dal, 18 méter 19 centiméteres lö-
késsel. Seres András a harmadik 
helyen végzett diszkoszvetés-
ben, így ő is komoly pontszám-
mal járult hozzá ahhoz, hogy a 
tizenkét fős szentesi csapat ösz-
szesen 105 pontot gyűjtött ösz-
sze, és végül a 10. helyen vég-
zett. Említésre méltó még Kocsis 
Alexandra negyedik, Csordás Cin-
tia hatodik és Nánai Lilla tizedik 
helyezése női diszkoszvetés-
ben. A Maximus három verseny-
zője, Seres, Rakovszky és Váradi 
ezen a hétvégén Debrecenben 
szerepelnek majd, itt a Magyar 
Szuperliga következő fordulóját 
bonyolítják le, szentesi éremesé-
lyekkel.

Maximus




