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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Ha a tekintetben tűz és fény van, akkor mindegy, 
hogy hány ránc van mellette” – interjú 
Bölcskeiné Kerekes Judit kozmetikussal 8. oldal
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A budai vár visszafoglalásának emlékére 1992 óta május 
21-én ünnepeljük a Honvédelem Napját. 1849. május 21-én 308 
évnyi idegen befolyás és megszállás után a budai vár újra ma-
gyar fennhatóság alá került.

Ebből az alkalomból tartottak ünnepélyes ezredsorakozót az MH 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél. A rendezvényen Bartók Gá-
bor alezredes, az alakulat törzsfőnöke elismeréseket adott át: a mig-
rációs válsághelyzet kezeléséért és beosztásukban huzamos időn át 
végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként tárgyjutalomban ré-
szesítette Blaskovics Sándor főtörzsőrmestert, Csák Zoltán Andor sza-
kaszvezetőt, Szólik Róbert törzsőrmestert és Fodor Imre szakaszve-
zetőt.

Központi ünnepségen a Szolgálati Érdemjel Bronz fokozatát kap-
ta Szabó Attila Sándor törzsőrmester és az „Év Katonája” kitüntető cí-
met pedig Szopori Tibor főtörzsőrmester.

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Tudományos Bizott-
sága május 18-án tartotta soros tudományos ülését az intézmény 
ebédlőjében. Az előadások és a bemutatók a mozgásszervi reha-
bilitációhoz kapcsolódtak, a szakmai részről szakorvos, gyógytor-
nász, rehabilitációs terapeuta is tartott előadást. Többek között a 
csípőarthrosis rehabilitációjával kapcsolatban, de a gyógytorna a 
hétköznapokban címmel is szerepelt előadás a programban.  A ha-
gyományokhoz híven, a megjelent vendégeket dr. Papp Zoltán, a 
Tudományos Bizottság elnöke köszöntötte. A kórház Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztály és Nappali Kórház rehabilitációs tevékenysé-
géről dr. Balázs Éva osztályvezető főorvos beszélt, ahol ismertette 
a megjelenteket az egyes betegségek rehabilitációjáról, a korszerű 
gyógytorna lehetőségeiről. A Szentesi Életben minden hónapban 
egy kórházi osztályt mutatunk be: a következő alkalommal a Moz-
gásszervi Rehabilitációs Osztály lesz soron.

Katonák elismeréseTudományos ülés

Budapesten, a Dunán hor-
gonyzó Rákóczi motoros hajó 
fedélzetén tartottak sajtótá-
jékoztatót a Balatonon meg-
rendezendő Nemzeti Regatta 
szervezőbizottságának tag-
jai május 24-én. Itt derült ki, 
hogy a „magyar tengeren” 
megrendezendő vitorlás ver-
senyre benevezett 38 telepü-
lés mely hajókkal vág neki a 
június 10-11-én megrende-
zendő amatőr vitorlás pálya-
versenynek.

– Külön öröm volt számunk-
ra, hogy néhány kivételtől elte-
kintve a tavalyi résztvevők idén 
is azonnal jelentkeztek, ugyan-
akkor sikerült megnyernünk egy 
sor új települést is, melynek ré-
vén elmondhatjuk, hogy az in-
duló csapatok kétharmada már 
nem a Balaton partjáról, hanem 
az ország más részeiből érke-
zik! – emelte ki Dónucz László, 
a Nemzeti Regatta szervező bi-
zottságának elnöke.

– Szentes az elmúlt évben is 

nevezett a versenyre és nem volt 
kérdés, hogy idén is vállaljuk-e a 
megmérettetést – mondta Tor-
day Henrietta az önkormányzat 
idegenforgalmi referense.

Komoly vitorlás múltra egyéb-
ként egyik csapatnak sincs 
szüksége, hiszen az egyforma, 
ún. one design vitorláshajó-
kat a szakképzett kormányossal 
együtt a BAHART biztosítja, ez-
zel is megteremtve az egyenlő 
indulási esélyeket – tudtuk meg 
dr. Kollár Lajostól, a Magyar Vitor-
lás Szövetség elnökétől (jobb ol-
dali képen).

Minden vitorlásra 7 fős telepü-
lési legénység ül fel a hivatalos, 
előre kijelölt és szakképzett kor-
mányos mellett, és így küzdenek 
meg a szombati előfutamokban, 
majd a vasárnapi döntőben a 
dobogós helyekért.

A két nap során a résztvevő 
települések bemutatkoznak a 
nagyszínpadon is, ahol a házi-
asszony Ördög Nóra lesz. A csa-
patokkal és az általuk képviselt 
magyarországi településekkel 

a Települési Ízek Utcájában le-
het még ismerkedni, ahol a sá-
torstandokon mindenki bemu-
tatja saját látnivalóit és elkészíti 
a település jellegzetes ételkü-
lönlegességét is a szakértő zsű-
ri számára. Városunk igazi szen-
tesi lecsóval várja a vendégeket, 
hogy a szentesi paprika és pa-
radicsom hírét vigye az ország-
ban.

Szentes a ZENGŐ nevű BAVA-
RIA 32-es vitorlással próbálja ki-
vívni a továbbjutást a szombati 
nap II. futamában a Pécs, Duna-
haraszti, Balatongyörök és Keszt-
hely csapata ellen.

Szentes a Nemzeti Regattán
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„Mi azért szeretünk a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert közel van, az ár elfogadható
és nagyon kedvesek az eladók.”

– Petes Zsuzsanna
és kislánya Boros Olívia, Petes Krisztina

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Rozgonyi Ádám

Szentesre látogatott Böjte 
Csaba ferences rendi szerze-
tes Farkas Sándor országgyű-
lési képviselő meghívására. 
A Csaba testvér által létreho-
zott gyermekmentő szerve-
zet, a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány célja az Erdélyben 
sanyarú körülmények között, 
sokszor az éhhalál szélén ten-
gődő gyermekek felkarolása. 
Élete példaértékű, előadásai 
magával ragadók. A Reformá-
tus Nagytemplom padsora-
it megtöltötték a diákok és az 
érdeklődők, akik „Veled vagy 
Nélküled” címmel hallgathat-
ták meg Csaba testvér gondo-
latait. Imádkozott a manches-
teri merénylet áldozataiért és 
az elkövetőkért is.

A Kurca-parti városba tett lá-
togatás első állomása a Szent 
Anna Plébánia volt, ahol első-
ként a sajtó képviselőivel talál-
kozott a ferences rendi szerzetes.  
Legelőször is a családi létálla-
pot fontosságáról beszélt, hi-
szen abban másként viselke-
dik az ember. – Miért fogadtam 
be közel 6500 gyereket? Azért, 
mert meg vagyok győződve ar-
ról, hogy a Jóisten ezt kéri tő-
lem. Miért tudok bízni abban az 
utcagyerekben, aki az első nap 
talán meg is lop? Azért, mert tu-
dom, hogy a mennyei Atyám se-
lejtet nem teremt. A gyereket Is-
ten alkotta meg, és belerakott 
mindent, ami szükséges ahhoz, 
hogy értékes legyen – fogalma-
zott. Vannak anyaotthonok is, 
ahol a volt utcanők is megértés-
re, befogadásra találnak. Elme-
sélte a történetet, amikor meg-
látogattak egy ilyen lányból lett 
anyát a kórházban. A telefonját 
is odaadta, hogy felhívhasson 
valakit. Mindenkinél volt virág, 
egyedül az ő ágyánál nem. Egy 
csokrot hozatott. – Nemhogy 

megvetem ezt a nőt, hanem saj-
nálom. Milyen csodálatos, ami-
kor egy anya meg tudja mutatni 
férjének, szüleinek, barátainak 
a gyereket. Ettől az örömtől mi-
ért fosztaná meg valaki magát? 
– kérdezte értetlenül. Napja-
ink aktuális, sokakat foglalkoz-
tató kérdéseiről is beszélt. Azt 
mondta, az embertömegek 
azért vándorolnak keletről Eu-
rópába, mert náluk feszültség 
és háború van. – Nálunk béke 
van, a gyerekek iskolába men-
nek. Fegyver nélkül lehet a park-
ban sétálni. Én azt gondolom, 
ezt az Európát kellene elvinni 
a világ minden részébe – adott 
hangot véleményének. Arról 

is beszélt, hogy többet kellene 
tennünk környezetünk szépí-
téséért. – Annyira gazdag ez a 
föld. Szomorú vagyok, mikor lá-
tom, sokan feladják a kertjeiket. 
Tündérkertté tudnánk varázsol-
ni a Kárpát-medencét. Minden-
kinek azt mondom, főleg ta-
vasszal, hogy merjen virágot 
ültetni. Ha egy hölgyet szeret 
az ember, virágot visz neki, gyű-
rűt, kendőt. Szépíti, mert szere-
ti. Ha a szülőföldemet szeretem, 
szépítsem, tegyek meg mindent 
azért, hogy jól érezzék itt ma-
gukat a gyermekeink, unoká-
ink – hangsúlyozta Böjte Csaba. 
Jónak lenni jó, tanítja a szerze-
tes. – Egyszerűen jó dolog jónak 
lenni. Eszembe jut, egyszer egy 
férfit láttam fuldokolni a tóban. 
Valahogy odaúsztam, közel volt 
a parthoz, pillanatok alatt kiér-
tünk. Ültünk egymás mellett. 
A férfi zokogva átölelt engem. 
Azóta se tudom, hogy hívják, 
de azt igen, hogy jó dolog volt 
megmenteni egy életet – mond-
ta elérzékenyülve lapunknak. 
Hozzátette, ugyanúgy jó egy or-

vos számára beteget talpra ál-
lítani, egy tanítónőnek megta-
nítani a diákokat írni-olvasni. 
– Mindenkit arra tudok biztatni, 
hogy ott, ahol van, tegyen jót! – 
fogalmazott. Úgy folytatta, hogy 
sajnos a káosz magától lesz. – 
A kozmoszt, a rendezett vilá-
got alkotni, teremteni kell. Ezért 
is hisszük, hogy ezt a világot a 
Jóisten alkotta. A magunk életé-
ben, őseink tapasztalatát, kultú-
ráját felhasználva kultúrvilággá 
kell formálnunk környezetün-

ket. Az anarchiából, gyűlöletből 
csak pusztulás, halál, fájdalom 
és szomorúság lesz – nyomaté-
kosította.

A Kossuth téren sokan meg-
állították Csaba testvért néhány 
szóra, akitől a Református Nagy-
templomban hasonló gondolat-
ébresztő mondatokat hallhattak. 
A szerzetes életével, jó cseleke-
deteivel is azt hirdeti, merjünk 
önzetlenül segíteni és szeretet-
ből hidat építeni környezetünk 
felé.

„Egyszerűen jó dolog jónak lenni”
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Sebők Tamás

Május 18-án és 19-én váro-
sunk civil szervezeteinek, ha-
tóságainak, egészségügyi és 
szociális intézményeinek kö-
zös rendezésében került sor 
a XV. Közbiztonsági Napra. A 
társadalmi bűnmegelőzés je-
gyében létrejött eseményen 
egy doku-drámát láthattak, 
valamint egy akadályverse-
nyen vehettek részt az általá-
nos iskolás diákok.

Ha május közepe, akkor Köz-
biztonsági Nap. Így van ez már 
15 éve. A Szentesi Családsegí-
tő Központ, a Szentesi Rendőr-
kapitányság, az Addiktológiai 
Gondozó és Drogambulancia, 
a Magyar Vöröskereszt Szen-

tesi Szervezete, valamint a Ka-
tasztrófavédelem és az Országos 
Mentőszolgálat voltak azok a 
szervezetek, akik a két nap lebo-
nyolításában vállaltak oroszlán-
részt. A csütörtöki nap az Ifjúsági 
Parkban kezdődött. A rendez-
vényt dr. Chomiak Waldemar, az 
Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság elnöke nyitotta meg, aki Za-
cher Gábor toxikológus mon-
dataival és néhány statisztikai 
adattal kezdte beszédét. Felhív-
ta a figyelmet a közbiztonságra 
és úgy fogalmazott, ezért nem 
csak a rendvédelmi szerveknek, 
hanem a város lakosságának is 
tenni kell. 

Már megszokott, hogy a ren-
dezvény első napján, valamilyen 
előadáson vehetnek részt váro-

sunk fiataljai. Ebben az évben a 
Boross Sámuel szakközépiskola 
egészségügyi szakos diákjai ad-
tak elő egy doku-drámát. – Élet-
szerűen mutatja be azt, hogy mi 
történik akkor, ha valaki ittasan, 
felelőtlenül vezet. A történetben 
egy diszkóból hazatartó társa-
ság, valamint egy kirándulni in-
duló testvérpár autója ütközik, 
ők szenvednek balesetet, melyek 
során szükség van a mentők, a 
tűzoltók és a rendőrség munká-
jára is, ezáltal a veszélyek mel-
lett ezeknek a szervezeteknek a 
munkáját is megismerhetik a fi-
atalok – nyilatkozta lapunknak 
Sasvári Krisztina, a Magyar Vörös-
kereszt Csongrád Megyei Szer-
vezetének igazgatója. 

Túri Mihály, az Országos Men-
tőszolgálat Dél-Alföldi Regioná-
lis Mentőszervezetének Csong-
rád Megyei vezető mentőtisztje 
úgy fogalmazott, a cél a figye-
lemfelkeltés, kellő dramaturgi-
ai háttérrel, a sérülések részletes 
kidolgozásával olyan megfele-
lő hatást, élményt gyakorolja-
nak, amelyek után jusson eszük-
be egy szórakozóhelyen, hogy 
ittasan nem ülnek az autó volán-
ja mögé.

A fiatalok csendben figyelték 
a Gödörben történteket és Túri 
Mihály narrációját, egyes iskolás 
csoportok a műsor közben a pe-

dagógusok vezetésével távoz-
tak. A műsor drámai jellege az 
utolsó percekben bontakozott 
ki, amikor az egyik sérültet már 
nem tudták megmenteni. A fia-
tal lány búcsúzásánál sokaknak 
könny szökött a szemébe. Végül 
megtapsolta a közönség az előa-
dókat. 

Május 19-én a Közösségi tér, 
Dózsa-ház adott otthont a ren-
dezvény második napjának, az 
akadályversenynek. Az iskolás 
csoportoknak egy 15 állomásos 
túrát kellett megtenniük, ahol 
különböző közbiztonsági, sport 
és játékos feladatot kellett vég-
rehajtaniuk. Evezés, kerekesszé-
kes közlekedés, Activity, részeg 
szemüveg, klasszikus felada-
tok. Ezek mellett népszerű és 
igazi csapatépítő feladat volt a 
„pockos” pályán található törj 
a csúcsra állomás, melynél egy 
vasrúdra kellett felmászni a csa-
pat egyik tagjának, úgy, hogy 
azt a társai tartják stabilan köte-
lek segítségével. Az akadályver-
sennyel párhuzamosan labdarú-
gó bajnokságra is nevezhettek 
az iskolás csapatok. Az egész 
délelőttön át tartó túraversenyt 
a Deák iskola csapata nyerte a 
Koszta és a Klauzál előtt, míg a 
labdarúgó bajnokságban Kosz-
ta, Szent Erzsébet, Klauzál volt a 
sorrend.

Sebők Tamás

Nem sűrűn fordul elő, hogy 
egy család közel 2 ezer kilomé-
tert utazik egy házikedvenc 
megszerzéséért, de Järvine-
nék egészen Magyarországig 
jöttek Szentes testvérvárosá-
ból, a finnországi Kaarinából 
hogy egy különleges magyar 
kutya legyen családjuk leg-
újabb tagja.

Május 19-én, pénteken dél-
után a Dózsa-ház előtt találkoz-
tunk és beszélgettünk a család-
dal. Segítőjüktől, Sipos Kittitől, a 
Horváth Mihály Gimnázium pe-
dagógusától megtudtuk, egy 
megbízható karcagi tenyésztő-
től került a fiatal mudi Finnor-
szágba.

– Az egész a lecsófesztivá-
lon kezdődött valamikor két és 
fél éve. Akkor jártam itt, talál-
koztam Kittivel, akivel néhány 
ifjúsági projekten dolgoztunk. 
Akkoriban gondolkoztunk a csa-
ládommal, hogy szeretnénk egy 
kutyust. Szeretjük azokat a fajtá-
kat, melyek igazi történelemmel 

rendelkeznek és a mudi az egyik 
ilyen. Úgy döntöttünk, hogy ma-
gyar kutyát szeretnénk. Utána-
néztünk rengeteg magyar ku-
tyafajtának, a pulitól kezdve a 
pumin át, egészen a vizsláig, 
de a mudi mellett voksoltunk. 
És most itt vagyunk, és van egy 
mudink – nyilatkozta lapunknak 
örömmel Jere Järvinen. 

A családfő azt is elárulta, hogy 
már el is nevezték a jelenleg 9 
hetes négylábút Urhónak (Vitéz), 
ami a kiskutya korábbi nevének 
finnre fordított változata. Hoz-
zátette, ez egy tiszteletre méltó 
név, hiszen Finnország egyik leg-
híresebb miniszterelnökét is Ur-
hónak hívták (Urho Kekkonen). 

A kiskutyát már chippelték, 
így egy útlevél és egy repülő-
jegy szükséges ahhoz, hogy az 
EU területén utazhasson. Egyéb-
ként a mudi elég ritka kutyus-
nak számít Finnországban, ta-
valy mindösszesen 24 példány 

került a skandináv országba. A 
finnek mellesleg nagyon szere-
tik a kutyákat, számos faj megta-
lálható náluk, a mudi populáció 
ennek mindösszesen 1százalé-
kát teszi ki. 

– Finnországban nem szokvá-
nyos, hogy egy kutyus bent lakik 
a házban, a legtöbben a kertben 
tartják az ebeket, de Urho ná-
lunk benti kutya lesz, egyrészt a 

hosszú tél miatt, másrészt pedig 
mert nincs kerítés a házunk körül 
– mondta a családfő.

Jere arra is kitért, hogy ő, a fe-
lesége és kisfia is nagyon örül, 
hogy sikerült beszerezni a kis 
négylábút, és látszik a kutyu-
son is, hogy jól érzi magát ve-
lük. Elmondta, hogy a kezde-
ti időszakban nyelvi nehézségei 
is lesznek, mert ő egyetlen ma-
gyar szót ismer, ez a köszönöm, 
így egy esetleges cipőrágás után 
sem tud mást mondani Urhó-
nak, mint hogy köszönöm. 

Vitéz menni Finnország

Dráma, sport és ügyességi feladatok a Közbiztonsági Napon
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Rozgonyi Ádám

Kilencvenedik születésnap-
ján köszöntötték Kassai Lajost 
a II. sz. Idősek Klubjában. Szel-
lemisége „színfolt” a klubé-
letben. A családias hangulatú 
ünnepségen a klubtársak és a 
dolgozók énekes produkció-
val is készültek.

Lajos bácsi Csongrádon szüle-
tett, ahol 13 éves koráig élt. In-
nét Erdélybe került, ahol négy 
évet töltött. Mezőgazdasági- és 

vegyipari gépészmérnök dip-
lomával is rendelkezik. A Re-
pülőműszaki Intézetben volt 
katona. Ausztriában, Németor-
szágban is járt a hosszú évek 
alatt, de a Tisza-partján töltötte 
élete nagy részét. Harminc évig 
volt főmérnök a Vegyépszernél, 
Tiszakécskén. A mérnöki érdek-
lődés öröklődött a családban, 
hiszen húga is kétdiplomás gé-
pészmérnök. Testvére is jelen 
volt az ünnepségen, ahogy ki-
sebbik unokája és menye is. A 

nagyobbik lányunoka már férj-
hez ment, mesélte a szépkorú, 
aki éveket tagadhatna le életko-
rából. Ezt az orvosok is megerő-
sítették. – Egy évvel ezelőtt vol-
tam Szegeden, a klinikán, ahol 
öt napon át vizsgáltak. Ekkor 89 
éves voltam. Azt mondták, hogy 
a vizsgálati eredmények alapján 
húsz évvel vagyok fiatalabb. Ezt 
Szentesen is megállapította a 
belgyógyász főorvosnő – osztot-
ta meg a történetet lapunkkal. 
Megkérdeztük, szerinte mi le-
het a hosszú és egészséges élet 
titka, amire azt válaszolta, hogy 
nem szabad unalmasan élni. – 
Nagyon változatos életet éltem, 
sokfelé jártam. Mind olyan él-
mény volt, amire büszke lehet az 
ember – fogalmazott. 

Szatmári Nagyné Barna Edit 
klubvezető ünnepi köszöntőjé-
ben elmondta, Lajos bácsi szelle-
misége egy „színfolt” a klubélet-
ben. Szereti az operát, operettet 
és kedveli az irodalmat is. Ottho-
nában nincs tévé, szívesebben 
olvas és hallgat zenét. Kedvenc 
művéből, Arany János Toldijá-

ból olvasott fel részletet. A vá-
rosvezetés nevében dr. Deme-
ter Attila alpolgármester és dr. 
Chomiak Waldemar, a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság el-
nöke köszöntötte az ünnepeltet. 
Lajos bácsi nemcsak ajándékkal 
gazdagodott, hanem egy szívé-
lyes invitálással is. Dr. Demeter 
Attila felajánlotta, hogy elviszi 
az egykori pilótát egy sétarepü-
lésre. A klubtagokból és a dol-
gozókból felálló kórus énekkel is 
megörvendeztette a jókedvű La-
jos bácsit. Torta is került az asz-
talra, tűzijátékkal, és rajta a 90-es 
számmal.

Nem szabad unalmasan élni

Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

„A nehézségek között mindig 
ott a lehetőség” (Einstein)

„Lankadatlan energiával és 
rendíthetetlen hittel” – Min-
dennapi kihívások a gyógype-
dagógiában – ezzel a címmel 
rendezett szakmai konferenci-
át a megyeházán a Rigó Alajos 
Általános Iskola és Szakiskola 
és az Esély a Mosolyra Alapít-
vány. A rendezvényen válto-
zatos témakörökben, idősze-
rű kérdésekről hangzottak el 
előadások, neves szakembe-
rektől.

A Csongrád Megyei Gyógype-
dagógiai Szakmai Konferencia 
ünnepélyes megnyitóval kezdő-
dött. Elsőként Bozó Zoltán, a ren-
dezvény fővédnöke, a Csongrád 
Megyei Önkormányzat Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottságának el-
nöke mondott köszöntőt, majd 
dr. Tóth Flórián, a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Szentesi Já-
rási Hivatalának vezetője kívánt 
jó tanácskozást. Balázs József, a 
Hódmezővásárhelyi Tankerüle-
ti Központ igazgatója felhívta a 
jelenlévők figyelmét a megtár-
gyalandó témák jelentőségére, 
a pedagógusok növekvő fele-

lősségére. A megnyitón műsor-
ral közreműködött az oktatási 
intézmény két diákcsoportja. Ezt 
követően előadások hangzot-
tak el, változatos témakörökben. 
Szóba került a korai iskolaelha-
gyó fiatalok helyzete, az egyéni 
fejlesztési terv sarkalatos elemei, 
a hatékony pedagógusi kommu-
nikáció technikái a szülő-szak-
ember kapcsolatban, a lehető-
ségek, feltételek és kihívások az 
integráció megvalósításában, 
valamint a szakképzés lehetősé-
gei a sajátos nevelési igényű ta-
nulók vonatkozásában. – Min-
den általános iskolába, óvodába, 
középiskolába, pedagógiai szak-
szolgálathoz igyekeztünk eljut-
tatni a meghívónkat. Azokhoz, 
akik valamilyen módon kapcso-
latban vannak a sajátos nevelési 
igényű gyerekekkel. Több szen-
tesi iskolából és óvodából, illetve 
Makóról, Szegedről, Szegvárról, 
Csongrádról és Hódmezővásár-
helyről is érkeztek gyógypeda-
gógus, tanító és tanár végzett-
ségű kollégák – tájékoztatta 
lapunkat Pótári Tímea. A szerve-
ző iskola tagintézmény-vezetője 
elmondta, nem egyszerű meg-
felelni a változó igényeknek, 

sok újítás van a szakmán belül. 
Ezért időnként szükség van rá, 
hogy megbeszéljék a problémá-
kat, amelyeket nehézségként él-
nek meg a mindennapokban. – 
Olyan előadásokat válogattunk 
össze neves előadóktól, amelyek 
szakmai gondolkodást, új hoz-
záállást kezdeményeznek, köny-
nyebbé teszik a közös munka-
végzést. Nagy jelentősége van 
manapság az egyénekkel vég-
zett fejlesztőmunkának, fontos 
a szülő és a pedagógus közöt-
ti kapcsolat, sarkalatos kérdés 
az integráció. A korai iskolaelha-
gyás új keletű fogalom, amely 
mára begyűrűzött az iskolákba. 

Mind aktuális témák, egyaránt 
fontosak. Hasznos tanácsok-
kal szolgálhatnak számunkra – 
hangsúlyozta Pótári Tímea, aki 
szerint egy ilyen fórum sikeres-
ségének mércéje egyrészt az ér-
deklődők száma, másrészt a kol-
légák visszajelzései lehetnek. A 
kérdés a tagintézmény-vezető 
szerint az, hogy elindul-e a közös 
gondolkodás, amellyel egysége-
síteni és magas színvonalúvá 
tudjuk tenni a gyógypedagógiai 
ellátást. Elárulta, tervezik a foly-
tatást, mert szükség van a szak-
mai, gyakorlati segítséget nyújtó 
programra.

Konferencia a gyógypedagógia időszerű kérdéseiről 
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Palicska Irén

Idén tizenharmadik alka-
lommal rendezik meg a Szü-
letés Hete Fesztivál országos 
szakmai, kulturális és tájé-
koztató rendezvénysorozatot, 
melynek célja, hogy a látoga-
tók minél szélesebb körben 
jussanak hiteles információk-
hoz. A szervezők április 1. és 
augusztus 31. között várják 
az érdeklődőket. Szentes ki-
lencedik alkalommal csatlako-
zott az országos eseményhez. 
Május 11-én nyitott kórház 
programmal, rajzpályázattal, 
előadásokkal várták az érdek-
lődőket az élettani szülésről, 
az élet első napjairól, a baba 
táplálásáról, viselkedési zava-
rokról. Visszatekintésre és egy 
rövid értékelésre kértük az 
egyik fő szervezőt, Agócs Lász-
lónét, a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezeté-
nek Szentesi Területi vezető-
jét. 

– Hogyan indult el a Születés 
Hete Fesztivál itt Szentesen, és mi-
ért kapcsolódtak az országos ren-
dezvénysorozathoz?

– Kilenc éve indítottuk el a 
programot. Polgármester úr kül-
dött nekem egy levelet, mint 
egészségügyi referensnek, hogy 
nézzek utána, mi is ez a Szüle-
tés Hete, hiszen akkor már egy-
szer volt a városban. Utánanéz-
tünk, de se a szülésznők, se a 
védőnők nem kezdeményezték. 
Ez akkor magánkezdeményezés-
re jött létre, Törökné Márti hívta 
életre. Akkor még szerényebb 
volt, egy-két előadást tartottak, 
aztán bevontuk a szervezésbe a 
szülésznőket és a védőnőket is. 
Azt mondtuk, hogy legyen egy 

jó szakmai grémium, és támo-
gassa a Születés Hetét. Mutas-
suk meg a különböző lehetősé-
geket a várandósoknak, a szülő 
nőknek, hogy hogyan is tervez-
hető a család, hogyan lesznek a 
nőkből édesanyák. Nézzünk egy 
kicsit a mélyére, hogy amikor 
megszületik a gyermek, egy más 
élet kezdődik. Onnantól kezdve 

bizony nincs nyugalom. Ez egy 
mindennapos, huszonnégy órás 
szolgálat, de egyben a legcsodá-
latosabb dolog is, hiszen a gyer-
mek mosolya, szeretete, ha oda-
bújik, ha azt mondja anya, ezek 
mindent megváltoztatnak. Ak-
kor eltűnik a fáradtság az ember 
testéből és lelkéből, a gyermek 
sok-sok szeretet ad, meg persze 
aggódást is. 

– Az idei programból mely előa-
dások váltották ki a legnagyobb 
érdeklődést?

– Már nagyon régóta dolgozik 
együtt egy kitűnő csapat. Emlí-
tettem a szülésznőket, védőnő-
ket, van aktív nagymamánk, pe-
dagógusunk, és dúlánk is volt 
pár évig. Összehangoljuk a prog-

ramokat. A védőnők megkér-
dezik a kismamáktól, hogy mi 
lehet érdekes a számukra. Ta-
valy az interneten is tájékozód-
tunk, hogy milyen programo-
kat szeretnének? Az első évben 
nagyon nagy sikere volt a há-
romnapos rendezvénynek, az-
tán szerveztünk kétnaposat is. 
Most az egynapos fesztivál mel-
lett döntöttünk. Fárasztó volt 
a szervezőknek, de mindenki 
megtalálhatta azt, ami igazán ér-
dekli. Nagyon sokan látogattak 
el a megyeházára, hiszen előa-
dásonként hatvan-nyolcvan fő, 
úgy gondolom, hogy a mai vi-
lágban nagyon szép eredmény. 
Előtte azt mondtam, hogy ha 
egy egészségnevelési előadásra 
harminc érdeklődő eljön Szente-
sen, az fantasztikus. Ezt most túl-
szárnyaltuk. Nemcsak a váran- 
dósoknak, kismamáknak, nagy- 
mamáknak szóló egészségne-

velésről beszélünk. Én mindig is 
azt szerettem volna, ha minden 
korosztályt megpróbálunk elér-
ni. Ezért hirdettünk rajzpályáza-
tot óvodásoknak és iskolások-

nak, amelyre 120 rajz érkezett. 
Középiskolásoknak pedig már 
második éve szervezünk drog-
megelőzési előadást. Körülbe-
lül háromszáz gyerek jött el. Eze-
ket nagy sikernek könyvelem el. 
A délután pedig a kismamáknak, 
kispapáknak, nagymamáknak és 
nagypapáknak szóló előadások-
kal folytatódott. Ne hagyjuk ki a 
férfiakat se, hiszen nélkülük nem 
lenne Születés Hete. A nagyszü-
lők megmérethették a vérnyo-
másukat, a vércukor szintjüket, 
a koleszterinjüket, és tanulhat-
tak is. Én nagyon sok új dolog-
gal megismerkedtem, és olyan 
hálás vagyok, hogy annak idején 
bekerültem a Születés Hete ren-
dezvénysorozat szervezésébe. 

– Rengeteg programot szer-
vez a Magyar Vöröskereszt Szen-
tesi Területi vezetősége. Előre tud-
nak-e tekinteni a jubileumi, X. 
Születés Hete Fesztiválra vagy ez 
még távoli jövő?

– Én közel harminc nap múl-
va nyugdíjba megyek. Természe-
tesen a mentalitásomból adódó-
an sem biztos, hogy abba tudom 
hagyni a munkát. Nyilván a szí-
vem csücske a Születés Hete, és 
úgy gondolom, hogy ennek itt a 
helye Szentesen. Hiszen az ön-
kormányzattól kezdve, magán- 
embereken, cégeken keresztül 
nagyon sokan támogatják. Ha 
örökül is hagyom valakire, sze-
retnék továbbra is - esetleg meg-
hívottként – részt venni benne. 
Vannak ötletek a továbbiakra is. 
Gyűjtjük az információkat, hogy 
kinek milyen előadásokra lenne 
szüksége, vagy mit szeretne lát-
ni, hallani? Szeretném, hogy ha 
a X. Születés Hete Fesztivált is 
megtartanák.

Születés Hete, a családdá válás ünnepe



2017. május 26. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 7

Sebők Tamás

Idén a Délalföldi Kertészek 
Szövetkezetének számos ter-
melője döntött az AgroSense 
komplex termesztésfelügye-
lő rendszerének használata 
mellett, mindezzel elősegít-
ve a hatékonyabb termelést. 
A rendszert Ledóné dr. Darázsi 
Hajnalka, vezető szaktanács-
adó mutatta be lapunknak.

2016-ban három, az idei év-
ben már tizenkét termelő hasz-
nálja a DélKerTésznél az Ag-
roSense termesztés felügyelő 
rendszerét, melynek feladata a 
meteorológiai adatszolgáltatás 
mellett az intelligens öntözés, 
tápanyag-gazdálkodás, és nö-
vényvédelem elősegítése.

– Ez egy adatközvetítő rend-
szer, melynek adatait egy köz-

ponti szerver gyűjti a rendszer-
ben résztvevő termelőknek. Az 
aktuális információkat akár lap-
topon, táblagépen, vagy okos-
telefonon is el tudják érni. A fó-
liákban különböző szenzorok, 
érzékelők vannak elhelyezve, 
melyek a termesztés szempont-
jából fontos adatokat mérnek, 
így például léghőmérsékletet, 
közeghőmérsékletet, páratartal-
mat, közegnedvesség-tartalmat. 
Ezek olyan adatok, melyek nap, 
mint nap, óráról órára változhat-
nak – tudtuk meg Ledóné dr. Da-
rázsi Hajnalkától. 

A vezető szaktanácsadó hoz-
zátette, 2 éve egy hazai fejlesztő 
cég ajánlotta az amerikai gyártá-
sú szenzorokkal (képünkön) mű-
ködő rendszert a DélKerTésznek. 
– Azért gondoltuk, hogy kísérleti 
jelleggel elindítjuk, mert a fóliás 
kertészeknek korlátozott lehető-
ségeik vannak drága klímacom-
putereket alkalmazni, ezzel a 
rendszerrel azonban a termesz-
tésük pontosabbá, takarékosab-
bá válik – tette hozzá.

Az AgroSense napelemmel 

működő, 300 méter sugarú kör-
ben működő bázisállomása egy-
ben meteorológiai állomás, to-
vábbítja az adatokat az egyes 
termelőktől. Az aktuális infor-
mációk elérése mellett azok ki-
értékelésére is van lehetőség 
a webes felületen. Különböző 
szempontok szerint, egységnyi 
időintervallumra bontott grafi-
konok készíthetők, melyek a 
végbement folyamatokról ad-
nak tájékoztatást a termelők-
nek, de a statisztikai kimutatást 
is könnyen létrehozhatnak. Szin-
tén fontos, hogy az AgroSense-t 
egy riasztó rendszerrel is ellát-
ták. Ha a beállított minimum-
hoz vagy maximumhoz közelíte-
nek az egyes értékek, a rendszer 
azonnal riaszt, és ezzel a terme-
lésben fellépő hibákra is fény de-
rül, ami szintén növeli a haté-
konyságot.

Jelenleg a tesztelési folyamat 
zajlik, bár Ledóné dr. Darázsi Haj-
nalka elmondta, a legtöbb ter-
melő meg van elégedve a rend-
szerrel. – Azt szeretnénk, ha a 
jövőben a termelők maguk fej-

lesztenék tovább, akár a szenzo-
rok számának bővítésével, akár 
a növénymérleg hozzácsatla-
koztatásával, mely egy bizonyos 
növény napi gyarapodását mu-
tatja. Ezekből akár egy öntözé-
si, vagy tápanyagmérleget lehet 
felállítani, ami szintén a haté-
kony termelést segíti elő.

 (X)

Komplex termesztésfelügyelő rendszer a DélKerTésznél

Hering Viktor

Feljelentés érkezett a Szente-
si Rendőrkapitányságra, hogy is-
meretlen elkövető megszerezte 
egy helyi személy bankkártyá-
jának az adatait, és ezeket fel-
használva külföldi vásárláso-
kat hajtott végre 50 ezer forint 
értékben. Az internetes vásár-
lásoknál nagyon fontos dolog, 
hogy olyan portálokról, webáru-
házakból vásároljunk, melyek 
biztonságosak, leinformálható-
ak, ellenőrzöttek. Az oldal meg-
bízhatóságát az információs sáv-
ban látható zöld lakat is jelzi. 
Vannak olyan böngészők is, me-
lyek eleve kiszűrik a biztonságos 
és nem biztonságos oldalakat.

Két helyi lakost is telefonos 

csalók csaptak be az elmúlt hé-
ten. Egyiküknek mesés nyere-
ményt, 110 ezer forintot ígértek 
az egyik mobiltelefonos szolgál-
tató nevében. Cserébe azt kér-
ték, hogy az illető a megadott 
számsorra töltsön fel pénzt a 
bankban. A sértett ezt megtet-
te, és hét alkalommal, összesen 
95 ezer forintot töltött fel így egy 
idegen telefonszámra.

A másik sértettet szintén az 
ajándékba ígért 100 ezer forint 
motiválta, ő 20 ezer forintot töl-
tött fel egy megadott kódra. Ko-
rábban már jeleztük, hogy egyik 
telefonos szolgáltató sem ad 
készpénzben nyereményeket, 
akik tehát ezzel hitegetnek vagy 
ezt ígérnek, azok csalók. 

Óvakodjunk
a telefonos csalóktól!

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

növényvédelem természetes úton. . .

Árpád Biokontroll 2003 Kft.

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM 
  ÉS POSZMÉHES BEPORZÁS

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

Már 25 éve!!!

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

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

30/401-8524

www.facebook.com/ArpadBiokontroll2003Kft

Felhívás véradásra!
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar 

Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete Szentesen, a 
Kossuth téren május 30-án, kedden 13 órától 18 óráig 
véradást szervez, melyre szeretettel várják a kedves 
véradókat!

„Adj vért és ments meg három életet!”
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Halupa Eszter

Annyi fontos dologról meg-
feledkezünk a mindennapok-
ban. Folyton csak rohanunk, 
az élet pedig eltelik, (elmegy) 
mellettünk. Szerencsére van-
nak olyan emberek, akik se-
gítenek a pillanatok megélé-
sében, és abban, hogy álljunk 
meg egy kicsit, és töltekez-
zünk. Sorozatunk következő 
Szentesi Hőse, Bölcskeiné Ke-
rekes Judit kozmetikus.

– Már gyerekkorodban, kislány-
ként is vonzott a szépségápolás?

– Kislányként mindig a babá-
imat szépítettem, elkészítettem 
a hajukat kilakkoztam a körmü-
ket, gombostűből készítettem a 
fülbevalójukat. Igen, azt hiszem 
erre a pályára készültem, bár ak-
kor még nem tudatosan – mesé-
li mosolyogva. – Arra is tisztán 
emlékszem, hogy anyuka sze-
rettem volna lenni. Szerencsés 
vagyok, hiszen mindkét álmom 
valóra vált. 

– Nagyon sok szervezést igé-
nyelhetett az, hogy helyt tudj állni 
anyaként, feleségként és üzletasz-
szonyként.

– Igen, az elején sokszor kel-
lett logisztikázni, ki, mikor és 
hogyan vigyáz a gyerekek-
re, de úgy érzem, hogy jól sike-
rült – nevetgél közben. – Azt hi-
szem, semmi sem lehetetlen, az 
egyensúlyt kell megteremteni. 
Amíg kicsik voltak, lelkiismeret-
furdalásom volt a sok nélkülük 
töltött óra miatt, de ha most rá-
juk nézek ők a büszkeségeim, és 
örömmel tölt el, hogy jó úton 
haladnak. 

– Amikor kozmetikusnak ké-
szültél, milyen útravalót kaptál a 
tanáraidtól, mesteredtől?

– A szakmai alázat mindenek 
felett. Az, hogy alázattal végez-
zük munkánkat, azt hiszem ez a 
legfontosabb, és ezt tőlük tanul-

tam. A mesteremmel való kap-
csolatom volt az egyik legmeg-
határozóbb. Tőle tanultam a 
szakma szeretetét, a véget nem 
érő tudásszomjat, és azt, hogy 
mindig menni kell előre és nem 
szabad elkényelmesedni. Ez szá-
momra egy szolgálat, ami nem-
csak arról szól, hogy megszépí-
tem az embereket, hanem ennél 
sokkal többről. 

–  Azt mondják, hogy ami nem 
fejlődik, az hanyatlik. Mi változott 
ebben a szakmában és mi nem?

– Nem változott az, amire a 
nők vágynak. A szépségre és a 
kortalanságra. A tanulóéveim-
mel együtt, már 23 éve vagyok a 
pályán – meséli kedves hangon. 
Leginkább az anyagok és a tech-
nológiák változtak, hihetetlen 
gyorsasággal fejlődik a kozmeti-
ka, a gyógyászattal is jól össze-
fonódik. Mindig menni kell az 
újdonságok után, a vendégek-
kel együtt, hiszen ők mindig jól 
tájékozottak. Akkor árad egy nő-
ből a szépség, amikor egység-
ben van. Nemcsak a bőre szép, 
hanem a lelke is.

– Mitől válik egy kozmetikus si-
keressé?

– Az empátia és az őszinteség 
elengedhetetlen ezen a terüle-
ten, a szakmai tudáson túl. Fon-
tos, hogy amikor a vendég be-

lép, úgy érezze, hogy a kezelés 
ideje alatt ő van a középpont-
ban. Itt megnyugodhat, ellazul-
hat, elengedheti a stresszt. Az 
idő, amit a kozmetikában tölt, 
legyen feltöltődés. Erre törek-
szem. Mindig arra figyelek, aki 
itt van. Az évek alatt a pozitív 
hozzáállásom töretlen és azt hi-
szem, hogy a munkabírásom is 
nőtt az újdonságra való nyitott-
ságommal együtt.

– Mit kapsz vissza a vendégek-
től?

– A szeretetet mindenképp. 
Amit adok, azt is kapom vissza. 
Az egyik legelismerőbb vissza-
jelzés, ha visszajárnak. Van, aki-
nek a menyasszonyi sminkjét 
is én készítettem, és a szemem 
előtt vált anyává. Végig kísérem 
a nagy pillanatokat, bizalmi hi-
vatás a miénk. 

– Varázslatos szakma a tiéd, hi-
szen szebbé teszed a világot.

– Igen – nevet hangosan – a 
nőket, a vendégeimet szépíteni 
egy csodálatos hivatás. Bármer-
re járok, mindig figyelem a nő-
ket, kit hogyan lehetne szebbé 
tenni, mi lenne a legelőnyösebb 
számukra. Ennél fogva soha 
nem unatkozom. 

– Mennyire beszédes egy arc-
bőr? Megmutatja, ki hogyan 
táplálkozik, milyen az egészsé-

ge, vagy éppen azt, hogy lelkileg 
mennyire kimerült?

– Az egyik legbeszédesebb az 
arcbőr, főleg, ha az egészségi ál-
lapotot nézzük. Ha belül nincs 
valami rendben, akkor az a bő-
rön előbb-utóbb kiütközik. A 
ráncok tükrözik az érzelmeket. 
Azt is sokszor megfigyeltem, 
hogy nem mindig az az öreg, 
akinek több a ránca. Van, akinek 
van jócskán, itt-ott a szeme kö-
rül, mégis fiatalosnak tűnik. Ha 
a tekintetben van tűz, van fény, 
akkor mindegy, hogy hány ránc 
van mellette. 

– Nem gondolkoztál el azon, 
hogy egy nagyobb városban job-
ban ki tudnál teljesedni?

– Nem, soha. Szeretem Szen-
test, a Tiszát, az utcákat, imá-
dok itt lakni. Mikor valahonnan 
jövünk haza, mindig arra gon-
dolok, hogy milyen jó, hogy itt 
lakunk, egy ilyen élhető, ked-
ves városban, mint Szentes. Itt 
bármikor biciklire lehet pattan-
ni, futni egy pár kört a ligetben 
vagy a gáton. Nem cserélném el. 

– Olyan hálásnak tűnsz mind-
azért, amit az élettől kaptál. A 
családot, a hivatásod, a minden-
napok örömeit. Ez mindig így 
volt?

– Sokszor jelent gondot, hogy 
mindent természetesnek ve-
szünk, ami megadatik. Ami jó az 
életünkben, azért legyünk hálá-
sak. Én napi szinten hálát adok 
a családomért, a munkámért, 
az egészségemért, az erőmért. 
Minden megélt pillanatra hálá-
val gondolok. 

– Azt tudom rólad, hogy egy 
pár éve kezdtél el futni, nemrég 
pedig már egy félmaratont is tel-
jesítettél. Mit találtál meg benne?

– A futás számomra szerelem 
és terápia. Amikor futok, látom 
a természet arcait, télen a ro-
pogós reggeli havat, tavasszal 
a kipattanó rügyeket, élmény 
számomra mindezt megélni, 
amikor a gáton futok. A stresz-
szt is rendkívüli módon levezeti. 

A vendégeimet szépíteni csodálatos hivatás

szentesiéletFizessen elő!
Az éves előfizetés

csak 7800 Ft! Rendelje meg telefonon: 63/311-563,
levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép.,

vagy a szentesielet@gmail.com címen.
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Palicska Irén

Úgy másfél évvel ezelőtt írtam 
a témáról hasonló címmel, de 
akkor még Gergő átaludta a ba-
bakocsiban Anya szépítkezéseit. 
Történt egy-két baleset is, ami-
kor a tapasztalatlan, kezdő mami 
nem vitt váltóruhát és pelust a 
fodrászhoz. Azóta Gergő nagyfiú 
lett, és most már nem ő kísér el 
engem, hanem én kísérem el 
őt. Na, nem Gedeon bácsihoz, 
hanem Anitához. December-
ben jártunk először hajvágáson, 
hogy Karácsonyra megszépüljön 
a gyerek. Akkor még megvolt 
a feje búbján a mindenki által 
megcsodált kis kakastaréj. Nem 
lőttük be reggelente, magától 
állt úgy a haja, hogy ilyet profi 
fodrászok se tudtak volna kre-
álni, ugyanis annyi forgója van 
a gyereknek. Nagy bánatomra, 
egyszer csak eltűnt a kis kakasta-
réj, ahogy szép lassan megnőtt a 
szöszke haja. 

Szóval első hajvágásunkon 
még decemberben átestünk. 
Anita, a fodrászom már nagyon 
gyakorlott, értő kezekkel és ol-
lóval közelít kis vendégeihez. 
Elmondása szerint csak egy-
szer vágott bele valaki fülébe, 
de csak azért, mert a kisfiú na-
gyon mocorgott és még ő is kez-
dő volt. Az én fiam nem egy ak-
tív, izgő-mozgó baba, így teljes 
nyugalommal vágtunk neki a 
kalandnak. Anita minden szem-
pontból felkészült fodrász, hi-

szen a gyerkőcöket egy nagy 
kosárnyi játék várja, félelmüket 
legyőzendő. Gergőt is rabul ej-
tették a kisautók, amiket (már 
biztosan kitalálják) elkezdett to-
logatni a kanapén. Anita meg-
próbált egy beterítő kendőt is 
ráadni a gyerekre, de azt nem 

nagyon engedte. Aztán belefe-
ledkezve a játékba, mégis csak 
rajta kötött ki a Supermanes ken-
dő. Anita pedig térden állva kör-
bejárta a fiamat és szép finoman 
levágta a haját. Közben játszott 
is vele, és beszélgettek. Egyszer 
csak a gyerek szeme megakadt a 
fodrászlány gyönyörű piros kör-
mein. Igencsak elcsodálkozott, 

hiszen Anyán nem sokszor látha-
tott ilyet, sőt, szerintem egyszer 
se. Mármint szép, piros köröm-
lakkot. Néha megpróbálkozom 
a színtelennel, de miután na-
ponta négyszer-ötször mosoga-
tok, már másnap eltűnik a lakk a 
körmömről. 

Végül egy fotó kedvéért be-
leültettük Gergőt a gyerekszék-
be, ott még eljátszadozott a 
csipeszekkel, majd lassan sze- 
delőzködni kellett. Milyen érde-
kes, hogy én megfiatalodom a 
fodrászatból kilépve, Gergőkém 
viszont öregedett néhány hóna-
pot. A bájos babából egyszeri-
ben kisfiú lett. 

Ezen a héten keddre kértem 
Anitától a második időpontot, 
mert úgy megnőtt a gyerek haja, 
hogy szinte kezelhetetlen lett. A 
fodrászunkat azonban baleset 
érte, így sürgősen másik borbély 
után kellett nézni. Apa ajánlott 
két hölgyet a sétálóutcán, ő is 
hozzájuk jár. Hétfőn a játszótérre 
menet be is ugrottunk egy haj-
vágásra. Gergő azonban majd-
nem visszafordult az ajtóból, is-
meretlen volt számára a hely és 
az emberek. A szemüveges fod-
rász hölgy azonban kedvesen 
beinvitált. A biztonság kedvéért 
vittem kisautókat magammal, 
de találtunk az egyik polcon is. 
Volt ott rendőrautó, forma illesz-
tős mentő, kamion, és még egy 
piros Volkswagen Bogár is. Biz-
tosra vettem, hogy innen nem 
szabadulunk, csak ha Houdini ki 
nem szabadít minket. Kivártuk a 
sorunkat, közben barátkoztunk 
a hellyel, a fodrász nénivel, a haj-
nyíróval és a hajszárítóval. Mire 
ránk került a sor Gergő megma-
kacsolta magát, és nem akart a 
magasított gyerek székbe beül-
ni. Először az ölembe vettem, vé-
gül a térdemen állva nyírta le a 
haját a fodrász hölgy. Legköze-
lebb artista számot is beválla-
lunk. Nagyon ügyes volt az én 
nagy fiam, zokszó nélkül, jól vi-
selte nem csak az ollót, hanem 
a hajnyírót is. Még dicséretet is 
kaptunk. Gergő a jó magavise-
letéért, Anya pedig a jól nevelt 
gyerekért.

Baba a fedélzeten

A fodrásznál

ÖT darab 7 hetes malac eladó. Tele-
fon: 30/407-5256

75 éves férfi, özvegyasszonyt ke-
res élettársnak. Vidám természetű 
vagyok, nem dohányzom, családom 
nincs. Szeretetben együtt élni. Szabó 
Sándor 6600 Szentes Horváth M. u.12.

KISÉRBEN  komfort nélküli öreg 
ház eladó, 250 m2 telken. Telefon: 
30/852-4570

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A férfiakat ünnepelték múlt 
pénteken a gondozási köz-
pont I. sz. Idősek Klubjában. A 
gondozónők műsorral is ked-
veskedtek, a bográcsban zúza-
pörkölt készült a jeles napon. 

Nincs még jelen a köztudat-
ban, és a virágosokat sem lepik el 
a „férfinapos”üdvözlőkártyák, de 
ettől még létezik férfinap. Május 
19-e Ivó és Milán névnap. Ekkor 
találóan Ivó napon köszönthe-
tik az erősebbik nem képviselőit, 
noha több forrás szerint novem-

ber 19-én tartják, vagy kelle-
ne tartani a nemzetközi férfina-
pot. Habár a pontos időponton 
vitatkozhatunk, azonban abban 
egyetérthetünk, hogy a férfiak 
is megérdemelnek egy napot. – 
A nőket egy évben kétszer is kö-
szöntjük – nőnapkor és anyák 
napján –, a férfiak sokszor nehez-
teltek, hogy nincsenek ünnepel-
ve. Ezért arra gondoltunk, hogy 
kitűzünk egy napot, amikor férfi-
napot ünneplünk az intézmé-
nyen belül – elevenítette fel az 
immáron mintegy egy évtizedes 
kezdeményezés ötletét Boros 

Éva klubvezető. A gondozónők 
ilyenkor meglepetésműsorral 
készülnek, az ünnepélyesség je-
gyében pedig bográcsban ké-
szül a finom ebéd. Mindenkinek 
megvan a feladata, hiszen valaki 
a főzésben, más a műsor betaní-
tásában jeleskedik. – Nagyon jól 
megszervezik az ünnepségeket. 
Elég jók szoktak lenni. Az em-
ber mindennek örül ebben a vi-
lágban – mondta az egyik ellá-
tott, Bori Mihály, aki szerényen 
hozzátette, jó, hogy őket is ün-
neplik, de a nők jobban megér-
demlik, mert gyereket szülnek és 
nevelnek. 

Elsőként a klubvezető szólt a 
jelenlévőkhöz, s külön köszön-
tette a gondozási központ ko-
rábbi igazgatóját, Szebellédi 
Annát, és a jelenlegi vezetőt, Pus-
kásné Halál Ágnest, valamint az 
önkormányzat képviseletében 
ellátogató Antal Balázs Tibort, a 
helyi Fidesz frakcióvezetőjét, az 
Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság elnökhelyettesét, és dr. Cho-
miak Waldemart, a bizottság el-
nökét. – Ha a férfiak a királyok, 
akkor a feleségeik teszik rájuk 
a koronáikat – fogalmazott kö-
szöntőjében Antal Balázs Tibor, 

aki nemcsak a férfiakat, mint in-
kább a nőket méltatta, hiszen, 
bár a család összetartó erejét a 
férfi, az otthon melegségét a nő 
biztosítja. Kiemelte a kölcsönös 
megbecsülés fontosságát. Bo-
ros Éva verset is szavalt az ünne-
pelteknek, majd ezután Gedeon 
bácsi, a nők bálványa látogatott 
el személyesen, és alkalmi fod-
rászszalonjában megszépítet-
te a dolgozók hajkoronáját. Az 
egyik vendég lapunkat olvasva 
várta, hogy divatos frizurát kap-
jon. A humoros műsort hangos 
nevetés fogadta. Ezt követően 
a Szentes Városi Amatőr Színkör 
két tagja, Dunai József és felesé-
ge, Imre Tünde lépett a közönség 
elé. Sinkó Péter Jelenetek egy há-
zasságból című bohózatát adták 
elő, ugyancsak nagy sikert arat-
va. Zárásként A hattyúk tavát, a 
balettirodalom egyik legtöbbet 
játszott darabját idézték meg a 
gondozók egy rövid tánc erejéig. 
– Szépek voltatok! – hangzott a 
jókedvű kiáltás a közönség sora-
iból. Az asztalra zúzapörkölt ke-
rült uborkasalátával, illetve egy 
kis sütemény. Az ünnepeltek „Ivó 
nap 2017” névre keresztelt üveg-
csét kaptak, benne körtepálinká-
val. Antal Balázs Tibor férfiaknak 
és nőknek egyaránt készült aján-
dékkal.

Rozgonyi Ádám

Május 18-án ünnepeljük a 
múzeumok világnapját, amely 
évről évre ráirányítja figyel-
münket a kultúraápolás fon-
tosságára, a múlt emlékeit 
őrző és bemutató intézmények 
értékmentő tevékenységének 
szükségszerűségére. Manap-
ság a múzeum a közönség igé-
nyeinek és kulturált szórako-
zásának is meg akar felelni. A 
Koszta József Múzeum mind-
ezek szellemiségében Pattanj 
lóra, hintalóra! című időszaki 
kiállításához kapcsolódva tár-
latvezetéssel, fotózással, nép-
rajzi előadással várta az ér-
deklődőket. 

A múzeumlátogatás nem kor-
függő. Ezt jelzi az is, hogy a múlt 
csütörtöki programokra nyug-
díjas csoport és iskolás osztály 
egyaránt ellátogatott. A Rigó 
Alajos Általános Iskola és Szak-
iskola egyik napközis csoport-
jával is találkoztunk, amely kísé-
rő pedagógusaik társaságában 
bepillantást nyerhetett a hin-

talovak izgalmas világába, Pin-
tér Zsófia kalauzolásával. – Több 
óvodás csoport is ellátogatott 
már hozzánk, jelezték, hogy az 
óvodák is rendelkeznek hintalo-
vakkal, csak azokra nem szok-
tak felülni a gyerekek. Napja-
inkban is jelen vannak ezek a 
gyermekjátékok. Igyekeztünk 
begyűjteni Szentes környéké-
ről jó néhányat, amelyeket mind 
adományként, letétként adtak a 
helyiek – mondta lapunknak a 
néprajzkutató muzeológus. Lan-
tosné Deák Tünde, az ötödikesek 
osztályfőnöke szerint így a lá-
tókörüket bővíthetik a diákok. 
– Amit meg lehet tapasztalni, 
empirikus módon tudnak érzé-
kelni, az mindig nagyobb nyo-
mot hagy bennük – teszi hozzá. 
A 13 éves Molnár Lajos, az isko-
la tanulója, nagyon várta, hogy 
megcsodálhassa a tárlat kincse-
it. Megkérdeztük, szereti-e a lo-
vakat. Igennel válaszolt, azzal 
indokolva, hogy szépek, és cso-
dálni lehet őket. Persze a „bábuk” 
ugyanúgy elnyerték tetszését. 

Akinek kedve támadt papír-
ból hajtogathatott lovacskát és 
kvízt tölthetett ki. A délután fo-
lyamán Pintér Zsófia „Hintalovak 
a nagyvilágban” című ismeret-
terjesztő előadását is meghall-
gathatták az érdeklődők, akik 
elsétálva a Fridrich Fényírdába, 
fotózáson vehettek részt. A ta-
valyi, korhű jelmezes fényképez-
kedés nagy sikert aratott a Mú-
zeumok éjszakáján, így ennek 

folytatásaként hirdették meg a 
hintalovas családi fotózást, tud-
tuk meg Darók Józseftől, a múze-
um munkatársától. Bárki hinta-
lóra pattanhatott vagy a padon 
ülve olvasgathatott – a 100 éves 
kamerák közelségében, a rész-
ben eredeti bútorok környeze-
tében – míg elkészült a fénykép. 
Természetesen nem kellett per-
cekig mozdulatlanul ülni a mo-
delleknek, mint anno, hiszen di-
gitális fényképezőgép dolgozott 
az egykori műteremben. A fotó-
kat a múzeum honlapjáról lehet 
letölteni.

Jókedvű férfinap az idősklubban

Múzeumi világnap hintalovakkal
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Sebők Tamás

A 90-es évek egyik legis-
mertebb popegyütteseként 
országos hírnévre tett szert a 
Happy Gang csapata. A Bra-
vo OTTO-díj mellett több mint 
800 ezer eladott hanghordozó 
ékesíti munkásságukat. Nyolc 
lemezük jelent meg. A mai na-
pig korosztálytól függetlenül, 
mindenki bulizik a számaikra, 
melyeket szellemes szövegek 
jellemeznek. A Fiatal szere-
lem, a Kérek egy kulcsot a szí-
vedhez, a Lógatom a lábam, a 
Minő guminő mind a zenekar 
örökzöldjei, melyeket az ápri-
lis 30-i majálison is eljátszot-
tak a szentesi közönségnek. 
Paréj Zoltánnal, Cory-val be-
szélgettünk múltról, jelenről 
és az életről.

– Egészen a 90-es évekig kell 
visszarepülnünk az időben, ami-
kor meghódítottátok egész Ma-
gyarországot, amit utána egy le-
állás követett és 6 éve tértetek 
vissza a koncertezésekhez. Mi volt 
a leállás oka?

– Minden dolognak az életben 
megvan a maga periódusa, ami 
egy indulás, egy tetőpont, majd 
egy levezető fázis, amikor lany-
hulnak a dolgok és ez nálunk is 
elérkezett. Egy intenzív 7 éven 
voltunk túl, mindent elértünk, 
amit el lehetett érni a popzene 

berkein belül. Ez egy non-stop 
dolog volt és kimerültünk a vé-
gére. Nem voltak köztünk ellen-
tétek, egyszerűen pihenés kellett. 

– Elég széles időintervallumot 
ölel fel a zenekar munkája. Szem-
pontoktól függetlenül, hogyan 
hasonlíthatók össze a 90-es évek 
és a mai kor bulijai?

– Én azt vallom, hogy a zene 
egy szívtől-szívig tartó dolog. 
Mindegy hogy 6 évesnek, vagy 
30 évesnek adod elő, mert ha 
felkészült vagy és elhivatott, ak-
kor ezt azonnal érzik az embe-
rek. Hogy a kérdésre válaszol-
jak, azt gondolom, hogy abban 
a korban tetőzött a popzene, mi 
ezt megcsíptük, de ma már egy 
teljesen más világot élünk, átpo-
zícionálódott a popzene is, azt 
szoktam mondani: a 90-es évek 

végén mindenki popzenész 
akart lenni, ma mindenki politi-
kus. A zene személyi kultusza is 
megváltozott, nem olyan jelen-
tős, mint Michael Jackson, vagy 
George Michael esetében. Ők 
igazi ikonok voltak, ma már ez 
kevésbé érdekes.

– Foglalkozol mással is a ze-
nélés mellett?

– Igen, mondhatjuk, hogy a 
frontból visszaléptem a háttér-
be, TV műsorok főcímdalait ír-
tam, és ez most egy kicsit kont-
rasztos, de alapítottam egy 
alter-punk csapatot is. Ez nekem 
sosem volt meg, és imádom azt 
a zenét, úgy gondoltam, miért is 
ne. A név kötelez alapon ebbe is 
bele kell vágnom. Ezek mellett 
multimédiában tevékenykedem, 
fotózom, videókat készítek, vá-

gok és sok más ehhez hasonló 
dolgot csinálok.

– Mindig is a zene vonzott? Már 
egészen kiskorodtól?

– Jelen volt az életemben a te-
nisz. Imádtam. És hát a zene sem 
olcsó, nah de a tenisz! A lakóte-
lep ötödik emeletéről nem tud-
tam kivitelezni azt, hogy én te-
niszező lehessek, de voltam 
annyira éleslátású, hogy erre ha-
mar rájöttem és áteveztem a ze-
nei pályára.

– Mit tartasz fontosnak az élet-
ben?

– Azt hogy te, te lehess! Min-
denki a saját útjának kovácsoló-
ja, bármit kezdhetsz az életed-
del. Bármikor tévedhetsz rossz 
útra is, de éppen beteljesíthe-
ted legvadabb álmaid is. Efelől 
te döntesz!

Labádi Lajos

Katona József Erdélyben szü-
letett 1817. június 14-én. Szen-
tesre érkezése előtt 22 éven át 
Érmihályfalván (Erdély) volt taní-
tó. 1860-ban érkezett városunk-
ba, és ettől kezdve 1897-ig folya-
matosan a leányiskola tanítója 
volt. Tudni kell, hogy már e korai 
időkben is több leányiskola mű-
ködött a városban. A református 
hívek számának szaporodásával 
az iskolakötelesek száma folyton 
növekedett, idővel nem fértek el 
a meglévő központi és alsópár-
ti iskolákban. 1860-ban az egy-
ház elhatározta, hogy szaporítja 
az iskolák számát a Felsőpárton. 
Megvette a Szarkás utcában (ma 
Rákóczi Ferenc u.) az ún. Horváth 
László-féle házat 2600 forintért. 

A telken lévő magtárt átalakít-
tatta két iskolateremmé az 1. és 
2. osztályos fiúk és lányok részé-
re. Az új tanintézetet hivatalosan 
Felsőpárti Külső (Vegyes) Iskolá-

nak nevezték. A leányiskolában 
Katona József volt az első tanító. 

Róla a következő jellemzést 
olvashatjuk Papp Lajos: A szen-
tesi református egyház törté-
nete című munkájában: „Nagy 
szorgalmú, kedvelt tanítója 
volt egyházunknak. Nyugdíjá-
ról maga az egyház gondosko-
dott, adván neki haláláig – mely 
1900-ban következett be – évi 
300 forintot.” Mindent beszámít-
va, „csaknem 60 évig munkálko-
dott a népnevelés nehéz, tövises 
pályáján.” 

1900. május 24-én bekövet-
kezett haláláról a helyi újság „Az 
öreg Katona bácsi meghalt” cím-
mel számolt be. Már ebből is ki-
érződik az a mélységes tisztelet, 
amely korában övezte az idős 

tanítót. Felidézve sok évtizedes 
munkásságát, a nekrológ írója a 
következőket emelte ki: „Három 
évvel ezelőtt ment nyugdíjba. 
Nyolcvankét éves korában halt 
meg. Ismerte az egész város; sze-
rette, tisztelte, becsülte minden-
ki. Egy a régi világból hátra ma-
radt puritán, nemes alakja volt a 
mai század régi korszakának. Jó 
tanító volt, míg csak teste, lelke 
bírta a munkát. Nem hagyta el 
egy percre sem nemes hivatásá-
nak háládatlan és babérnélküli 
munkaterét. Harminchét év alatt 
több mint háromezer növendék 
nyert tőle oktatást. Első tanítvá-
nyainak még unokáit is tanítot-
ta, tehát majdnem három egész 
generáció nőtt fel a kezén. Most 
már nem tanít. Majdnem hatvan 
évig terjedő fáradhatatlan mun-
kálkodás után örök nyugalomra 
tért, hol hálás emlékezete felett 
ezrek és ezrek kegyeletes érzése 
virraszt.”

„A 90-es évek végén mindenki popzenész
akart lenni, ma mindenki politikus”

200 éve született Katona József református tanító

Hat évtized a katedrán
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Rozgonyi Ádám

Múlt szombaton rendezték 
meg a 8. Szivárvány Orszá-
gos Képzőművészeti Verseny 
döntőjét Szentesen. A Szivár-
vány Alapfokú Művészeti Is-
kola és a SZTE JGYPK Rajz- Mű-
vészettörténet Tanszék ebben 
a tanévben meghirdetett pá-
lyázatának célja az volt, hogy 
felhívja a tanulók figyelmét 

a veszélyeztetett állatokra és 
növényekre, erősítse elkötele-
ződésüket a természet védel-
me iránt. A döntőben 21 iskola 
50 diákja versengett két kor-
csoportban.

A háromfordulós verseny első 
megmérettetését az iskolák ren-
dezték meg, a válogatókból jut-
hattak a diákok az elődöntőbe. 
Összesen 61 iskola több mint 
750 tanulója nevezett az ország 

minden szegmenséből. A zsű-
ri a beérkezett munkák alapján 
választotta ki azt az 50 verseny-
zőt, aki meghívást kapott az or-
szágos döntőbe. A töretlen alko-
tókedvet jelzi, hogy két óvodás 
versenyen kívül küldte be „pá-
lyaművét”. A döntőnek a Klauzál 
Gábor Általános Iskola adott he-
lyet. Néptáncos, verses ünnepé-
lyes megnyitó teremtette meg 
a verseny alaphangulatát. Ba-
lázs József, a Hódmezővásárhe-
lyi Tankerületi Központ igazga-
tója köszöntőjében azt mondta, 
hogy a résztvevő diákok magas 
száma egyértelműen azt jelzi, 
hogy igény van egy ilyen színvo-
nalas versenyre. Világosan meg-
fogalmazódik a fiatalok kultú-
ra iránti csillapíthatatlan vágya. 
Kálmánné Szabó Erzsébet, a Szi-
várvány Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatónője kiemelte, min-
den alkalommal nívós munkák 
érkeznek a versenyre. – Alapve-
tően azt várjuk, hogy megnyil-
vánuljon a témával kapcsolatos 
érzelmi viszonyulás az alkotás-
ban, és egy saját kompozíciót 
hozzon létre – mondta.  A Kun-
szentmártoni Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolából 
idén hat diák lehetett ott a vég-
ső megmérettetésen. Felkészítő 
tanáruk, Kiss Györgyi elmondta, a 

felkészülés során tanulmányoz-
ták Kunszentmárton és vidéké-
nek állat- és növényvilágát is. 
Tavaly az egyik versenyzőjük kü-
löndíjat kapott, így remények-
kel teli érkeztek újra Szentesre. 
A miskolci Kaffka Margit Általá-
nos Iskola két tanulója volt ott 
a legjobbak között. Az ökoisko-
la alkotói már többször értek el 
első, második helyezést a döntő-
ben. – Nagyon közel áll hozzánk 
a természetábrázolás, a Bükk 
mellett van az iskolánk. Szíve-
sen készítenek ilyen jellegű alko-
tásokat diákjaink. Mindig nagy 
örömmel jövünk, csak pozitív él-
ményünk van a versennyel kap-
csolatban – fogalmazott Csőry 
Alexandra tanárnő. – Bármilyen 
állatot le tudok festeni vagy raj-
zolni. A lovakat nagyon szere-
tem – újságolta lapunknak a 10 
éves Nagy Lara, az iskola diákja, 
aki először járt városunkban. Az 
1. korcsoportba tartozó tanulók-
nak a helyszínen elhangzó, vala-
mely védett növényről és állatról 
szóló leíró szöveg és fotó alapján 
grafikai vagy festészeti kompozí-
ciót, a 2. korcsoportosoknak pla-
kátot kellett készíteniük.

A Roskó Gábor képzőművész, 
egyetemi docens elnökölte szak-
mai zsűri kategóriánként érté-
kelte az alkotásokat.

Sebők Tamás

Számos fakultatív program 
megszervezését tartja szem 
előtt a Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskola és Óvo-
da szülői szervezete. A höl-
gyek idén is egy nagyszabású 
eseményt szerveznek a diá-
koknak. A kezdetekről, az ak-
tualitásokról és a miértekről 
beszélgettünk Konczné Tóth 
Máriával, Szőkéné Vörös Ildi-
kóval, Ferke Gábornéval, Nagy 
Andreával és Friedl Móniká-
val.

Immáron a hetedik esztendeje 
kínálja meg iskolán kívüli prog-
ramokkal a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskola és Óvo-
da diákjait az intézmény szülői 
szervezete. – Nyilván elsődleges, 
hogy a gyerekek jól tanuljanak 
és eredményesek legyenek, az 
iskolai programokban való rész-
vételeiket nem korlátozva úgy 
gondoltuk, valami pluszt szeret-
nénk nyújtani nekik. Ekkor jött a 
közös biciklitúra és az év végi is-
kolai játékok közös gondolata – 
tértek ki a kezdetekre. 

A családi és iskolai kerékpár-
túrákat minden évben valami-
lyen környező településen meg-
tekinthető nevezetességhez 
szervezték. Megtekintették töb-
bek között a bökényi duzzasztót, 
Nagymágocs, Csongrád és Fábi-
ánsebestyén nevezetességeit. 
– Meglepő módon már az első 
alkalommal is 50-60 kerékpá-
ros indult el a túrán, de a nagy-
mágocsi kirándulás alkalmával 
már 150-en voltunk, nagyma-
ma, unoka kiskerekű biciklivel, 
szülők. Mi pedig walkie-talkiek- 
kal tartottuk a kapcsolatot, hogy 
minden rendben van-e a sor ele-
jén, vagy esetleg van-e lemara-
dó – tették hozzá.   

A túrák részét képezte min-
den évben egy számháború és 
különböző csapatépítő játékok, 
és bár ezeket a túrákat a szülők 
szervezték, olykor az intézmény-
vezető és a tanárok is bekapcso-
lódtak. 

A csoport a tanév utolsó nap-
jain sem hagyja program nél-
kül a diákokat. – A kerékpártú-
rák mellett úgy gondoltuk, hogy 
egy egész iskolát megmozgató 

játékot is szervezünk a gyerekek-
nek. Első nap az alsósok, máso-
dik nap a felsősök vesznek részt 
a programokban. Egymás után 
jöttek az ötletek, végül összeállt 
a rendezvény – mondták.

A felsősök 7-8 fős csoportok-
ban járják a várost egy térkép-
pel és a különböző állomáso-
kon, különböző szervezeteknél 
kell feladatot megoldaniuk ezek-
kel az életre is nevelik a fiatalo-
kat. Megtanulják többek között, 

hogy mi kell egy személyi iga-
zolvány elkészítéséhez, vagy mi-
lyen ügyeket intézhetnek a pos-
tán.  Az alsós kisiskolások pedig 
a Széchenyi ligetet fedezik fel, 
szintén térképpel két útvonalon 
kell feladatokat megoldaniuk 
szülői felügyelet mellett. A cso-
port tagjai elmondták: a szerve-
zés a legjobb része a munkájuk-
nak, amikor a sok ötletből egy 
komplex program születik meg.

A közkedvelt esemény idén 
sem maradhat el, lapunk termé-
szetesen beszámol a gyerekek 
élményeiről is.0

Megfestett gondolatok

Az életre nevelik a gyermekeket

A programajánló támogatója a KÁVÉZÓ A BELVÁROSI FAVÁGÓKHOZ
A kávézó elkövetkező programjai:

05.26. Neon Arrow Band / 05.27. Exon / 06.09. Artur + Johnny in the Jungle
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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Divatos tapéta – virágminták
Természetesen a virágminta sem megy ki a divatból, de ma 

már nem a sokszínű, óriási virág kavalkádos tapéták a jellem-
zőek, hanem a szolidabb, halványabb változatok. Bájos és tren-
di megjelenést kölcsönöz, ideális lehet hálószobákba vagy csa-
jos lakásokba.

Divatos tapéta – természetes motívumok
Mindegy, hogy madarakat vagy szép, kézzel rajzolt fatörzse-

ket ábrázol a tapéta, egy biztos: életet lehel bármelyik szobába! 
Különleges, rusztikus stílust is kialakíthatunk mellé vagy egy-
szerű bútorokkal kombinálva nyugtató, pihentető környezetet 
varázsolhatunk például nappalinkba.

Divatos tapéta – geometriai formák
A geometriai formák nagyon modern megjelenést tudnak 

adni a helyiségnek. Mélységet ad, de ahelyett, hogy komor 
hatást keltene, a művésziességet fejezi ki inkább. A klasszikus 
minták újrafogalmazva garantált siker! A fekete-fehér vagy a 
sötétkék és elefántcsont kombinációja tökéletes választás le-
het, de a zöld és mustársárga is trendi kombináció idén!

A tapéta évről-évre 
visszatér a divatba, de 
szerencsére a giccses, 
óriási virágmintás vál-
tozatok korszaka már 
lejárt. Ezt felváltotta a 
kifinomult, ám annál 
különlegesebb. 

TAPÉTA     Tr e n d i 

Nagyhegyi-Felsőpárti Csa-
ládi nap 

Május 27-én, szombaton a 
Szentes Vasutas Sportpályán 14 
órától színes programok várják a 
kicsiket és nagyokat: izmos csa-
patok pörköltfőzési vetélkedője; 
családi, gyermek focitorna; Élet-
morzsa Egyesület kutyás pará-
déja; játékos, zenés vetélkedő; 
nótázás, tánc, fellép Ágoston 
Anita.

Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában június 1-én, csütör-
tökön 19-21 óráig a Korok és al-
kotások az irodalomban sorozat 
következő előadása lesz. Előadó 
Poszler György.

Megyeháza KKK díszterme 
A Zene-Világ-Zene sorozat kö-

vetkező hangversenyének a Me-
gyeháza díszterme ad otthont. 
Szentes Város Fúvószenekará-
nak minősítő koncertjére kerül 
sor május 26-án pénteken este 
7 órakor.

Derekegyház
Május 31-én, szerdán, a Ki-

hívás Napja alkalmából egész 
napos programmal várják az 
érdeklődőket a Dr. Brusznyai Ár-
pád Művelődési Ház és Könyv-
tárban. Délután 3 órától gyer-
mek ügyességi vetélkedő két 

keréken, aszfaltrajzverseny, 17 
órától nyújtó-lazító torna, 19 
órától jóga lesz. Egész délután 
tollaslabda, pingpong, foci, 
X-box. Kapcsolódó program: 10 
órától 14 óráig lakossági tüdő-
szűrés a Művelődési Ház előtt.

Koszta József Múzeum
Piros Pünkösd napja – családi 

matiné kézműves foglalkozással 
június 3-án, szombaton 10-től 
12 óráig a múzeum megyeházi 
épületében.

Jövőnkért Alapfokú Művé-
szeti Iskola

Június 2-án, pénteken, 18 órá-

tól rendezi meg „Úgy néztem 
magamra mindig” címmel nép-
táncgáláját a Jövőnkért Nép-
táncegyüttes a Koszta József Ál-
talános Iskola tornatermében. A 
rendezvényt dr. Demeter Attila 
alpolgármester nyitja meg. Fel-
lépnek a néptáncegyüttes ifjú-
sági, Bársony Mihály és gyer-
mekcsoportjai, valamint közös 
produkcióban az Alföld Nép-
táncegyüttes és a helyi együttes 
ifjúsági csoportja.

Tokácsli Galéria
Június 3-án, szombaton 15 

órakor a XIX. Aktfotó Bienná-
lé megnyitó ünnepségére vár-
ják a fotóművészet iránt érdek-
lődőket.

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 / 06.09. Artur + Johnny in the Jungle
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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Született
Varga Norbertnek és Gránicz 

Nikolettnek (Jókai u. 136.) Nim-
ród, Hajdú Róbertnek és Pá-
ger Krisztinának (Köztársaság 
u. 8. 5/13.) Nadin, Károlyi Zol-
tán Róbertnek és Duka Anettnek 
(Lavotta u. 20.) Noel, Martók Ist-
vánnak és Varga Viviennek (Dan-
kó P. u. 15.) István Brendon, Olasz 
Sándornak és Szomódy Dóra 
Andreának (Horváth M. u. 13/A.) 
Anita, Szoboszlai-Szabó Péter 
Pálnak és Váczi Zsuzsannának 
(Bihari sor 8.) Stella Lídia, Balogh 
Bencének és Szőke Szintia Roxá-
nának (Honvéd u. 67.) Olivér Ben-
ce, Horváth Attilának és Gilicze 
Márta Évának (Vécsei K. u. 45.) 
Kornél nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Nógrádi József és Mátyás Ma-

riann (Deák F. u. 17/A), Mészáros 
András (Orosháza) és Csenki Éva 
(Fábiánsebestyén), Tóth József 
Alex (Csongrád) és Varga Szil-
via Éva (Szentes, Szent Imre h. u. 
3.) Varga Péter és dr. Végh Márta 
(képünkön)

Elhunyt
Varga Pálné (Szentes, Kossuth 

tér 5.), Bogyó László (Csongrád, 
Justh Gy. u. 5.)

Családi

Burgonya 160-190 Ft/kg, újburgonya 
180-260 Ft/kg, új répa 200-250 Ft/kg, új-
gyökér 200-300 Ft/kg, zeller 200 Ft/db, 
petrezselyem 50 Ft/csomó, hegyes erős 
paprika 50-80 Ft/db, fehér paprika 650 
Ft/kg, paradicsom 400-600 Ft/kg, póré 
hagyma 100 Ft/db, zöldhagyma 100 Ft/
csm, vöröshagyma 150-180 Ft/kg, fok-
hagyma 2500-3000 Ft/kg, új fokhagy-
ma 100 Ft/szál, tojás 35 Ft/db, kígyóu-
borka 250-350 Ft/kg, saláta 100-150 Ft/
db, kelkáposzta 450-500 Ft/kg, új ká-
poszta 200-250 Ft/kg, jégcsapretek 100 
Ft/db, fekete retek 250 Ft/kg, piros re-
tek 100-150 Ft/csm, lilahagyma 300 Ft/
kg, édeshagyma 650 Ft/kg, cékla 200 
Ft/kg, gomba 480-650 Ft/kg, padlizsán 
450-500 Ft/kg, cukkini 450-500 Ft/kg, 
cseresznye 700 Ft/kg, eper 1200-1500 
Ft/kg, alma 200-300 Ft/kg, körte 600 Ft/
kg, banán 380-450 Ft/kg, citrom 480-600 
Ft/kg, karfiol 300-450 Ft/kg, karalábé 
130 Ft/db, Ft/kg, spenót-sóska 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 29-jú-
nius 5. Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszer-
tár  (Szentes, Sima F. u. 44-58.)  hétfőtől 
-péntekig 8-17 óráig, szombaton, vasár-
nap 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 29-június 2.

Hétfő
A menü: Tárkonyos húsgombóc leves,
Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Szamócaleves,
Rántott csirkemell, zöldborsófőzelék
Napi desszert: Mogyorókrémes palacsinta
Kedd
A menü: Sárgaborsókrém leves,
Brassói aprópecsenye sült krumplival
B menü: Tojásos leves,
Csőben sült sajtos tészta
Napi desszert: Aranygaluska vanília 
sodóval
Szerda
A menü: Vegyes zöldség leves,
Hentes tokány, tészta
B menü: Gölödinleves,
Görögös csirkemell fetával, gombás rizs
Napi desszert: Gesztenyepüré
Csütörtök
A menü: Scsí,
Csőben sült gombás karaj, burgonyapüré
B menü: Zöldbableves,
Csirkepörkölt nokedli,
Napi desszert: Rákóczi túrós palacsinta
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Sertésszelet vadas mártásban, tészta
B menü: Májgaluska leves,
Tavaszi töltött csirkemell, 
petrezselymes rizs
Napi desszert: Somlói galuska

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

KOS
Remekül megértetheted magad a környe-
zeteddel, s ez igaz lehet a munkahelyedre 
is, ezért ha van megbeszélnivalód munka-
társaiddal, most érdemes előadnod a szá-
mukra.
BIKA
Most lehetőséged nyílhat közelebb kerülni 
a munkatársaidhoz, hiszen remek kapcso-
lat alakulhat ki köztetek a napokban, mely 
a közös munkát is nagyban előre lendítheti!
IKREK
Hangulatod nem a legjobb a héten, s ezt 
bizony környezetedre is rávetítheted. Nem 
kellene ilyen negatívan állnod a helyzethez, 
hiszen rendeződni fog minden.
RÁK
Ne hanyagold el párodat, s ne helyezz min-
dent a karriered mögé, mert ez később visz-
szaüthet.

OROSZLÁN
Közelebb kerülhetsz egy régi barátodhoz, 
aki ismét aktív részét képezheti életednek.
SZŰZ
Vidám hangulatnak örvendhetsz a napok-
ban, a kollegáid is átvehetik tőled pozitív 
rezgéseidet.
MÉRLEG
A hét második felére szerencsére kapsz egy 
szuper hírt, ami pillanatok alatt kizökkent 
az egyhangúságból.
SKORPIÓ
Sikerül több hevesebb vitába is bonyolód-
nod a következő napokban, és bár te tel-
jesen biztos vagy abban, hogy neked van 

igazad, a többiek ezt egyáltalán nem így 
gondolják.
NYILAS
Mostanában nagyon sokat kételkedsz a 
környezetedben, de ha belegondolsz, ez a 
bizalmatlanság igazából csakis a saját bi-
zonytalanságodból fakad.
BAK
Rengeteget stresszelsz mostanában, és 
a felesleges idegeskedéstől a héten sem 
tudsz megszabadulni.
VÍZÖNTŐ
Mozgalmas volt a hétvégéd, ami érzelmi-
leg teljesen feltöltött, viszont fizikailag to-
tál kimerültél.
HALAK
Kiderül, hogy valaki olyanban bíztál meg, 
akiben nagyon nem kellett volna. De ahe-
lyett, hogy bosszút állnál vagy szembesíte-
néd a dologgal, csak ráhagyod.

Május 26 – június 1.

HOROSZKÓP

Túrótorta
Hozzávalók:
500 g túró, 1-2 evőkanál tejföl, édesítő ízlés szerint, gyümölcs dí-

szítésnek és plusz íznek, reszelt citromhéj. Pár evőkanál zabpehely 
liszt vagy egyéb mást liszt, hogy egy kicsit sűrűbb legyen az egész 
állaga. Tojásérzékenyek útifűmaghéjjal sűríthetik vagy még a konjak 
liszt is jó erre a célra.
Elkészítése:
Az egészet összekeverem, az enyém a képen azért lett ilyen sötét, 

mert a masszát megfeleztem és a felébe kakaót tettem, így amikor 
felszeltük, 2 színe volt. Sütőpapírral kibéleltem a formámat és be-
leöntöttem a keveréket, a tetejére pedig áfonyát tettem de bármi-
lyen más gyümölcs is jó rá. 

Szentes családi ízei
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Labádi Lajos

Sorozatunk 7. részében már 
megírtuk, hogy városunkban az 
1860-as évektől napirenden volt 
a vasútépítés eszméje, külön-
böző okok miatt azonban csak 
1887. szeptember 24-én került 
sor az első helyiérdekű vasút ün-
nepélyes átadására Szentes és 
Kunszentmárton között. (Ennek 
munkálatait Fleischmann József 
budapesti vállalkozó mérnök irá-
nyította.) Ugyancsak 1887-ben 
felépült az egyszerű, kétszintes, 
cserépfedésű indóház, amely 
a növekvő forgalom következ-
tében igen hamar szűknek bi-
zonyult. 1906-tól folyamatosan 
szorgalmazták az állomás kibő-
vítését. Ennek megvalósítása 
1927-től vált lehetővé, miután a 
MÁV elhatározta Szentes motor-
vonat-központtá, és ezáltal vas-
úti csomóponttá fejlesztését. A 
korszerű motorgarázs 1928 már-
ciusára elkészült, amelynek ter-
veit Jemnitz E. Zsigmond főmér-
nök budapesti tervező irodája 
készítette.  

Ezután kezdtek hozzá az új pá-
lyaudvar munkálataihoz, amely-
nek tervezője Magyary János 
műépítész volt. Először az új 
traktusokat építették fel, hogy a 
régi indóházból átköltözhesse-
nek a hivatalok. Ezek 1928 vé-
gére elkészültek. Az öreg épület 
átalakítása – amelynek főfalait 
felhasználták az új részek kialakí-
tásánál – a következő év tavaszá-
ra tolódott. Az állomás épülete a 
bővítésekkel közel kétszeresé-
re nőtt. A város felőli főbejárat-
nál egy hatalmas előcsarnok fo-
gadta az utazó közönséget, a 
szegedi nagyállomás mintájá-
ra. Itt kaptak helyet a pénztárak. 

Az előcsarnokból tágas folyosók 
vezettek a várótermekhez és az 
étteremhez, az irodákhoz és az 
árupénztárhoz. A szecessziós stí-
lusú új, dekoratív pályaudvar és 
a közelében épült 27 méter ma-
gas vasbeton víztorony műsza-
ki átadására 1929. június 27-én 
került sor. A rangos eseményről 
az Alföldi Újság a következőkép 
számolt be: „Tegnap délelőtt hi-
vatalosan is átadták a forgalom-
nak az újjáépített szentesi vasú-
tállomást. Az új felvételi épület, 
a víztorony és egyéb apró létesít-
mények az Alföld egyik legszebb 
vasúti központjává teszik a szen-
tesi állomást. Az elismerés orosz-

lánrésze dr. Veress Gábor MÁV 
üzletigazgatót illeti meg, aki fá-
radtságot nem ismerve valósí-
totta meg az állomásbővítéssel 
kapcsolatos szép terveket...”      

A műszaki átvételt – korabe-
li elnevezéssel a „műtanrendőri 
bejárást” – egy népes bizott-
ság végezte, amelyben helyet 
kaptak a kereskedelmi minisz-
térium, a MÁV szegedi és he-
lyi képviselői, Szentes Város Ta-
nácsának szakmai delegáltjai, 
Csongrád vármegye és az Állam-
építészeti Hivatal megbízottjai, 
a környékbeli helyi érdekű vasu-
tak kiküldöttei… stb. A helyi saj-
tó tudósítása szerint a bizottság 

kora délelőtt megkezdte mun-
káját, és a legteljesebb mérték-
ben meg volt elégedve a szemle 
eredményével. „A felvételi épü-
let minden tekintetben kielégí-
ti az utazó közönség igényeit; a 
motorgarázs is a legmoderneb-
bül van felszerelve, a 100 köb-
méteres tartállyal felépített víz-
torony pedig annyira beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket, hogy 
innen látják el vízzel nemcsak a 
vasúti épületeket, hanem a tiszt-
viselőtelepi lakóházakat is. Igen 
örvendetes haladás, hogy szé-
lesen kiépített tiszta kövesúton 
lehet most már megközelíteni a 
vasúti épületeket…” – írta a ko-
rabeli tudósító.        

A felső képen látható a 20-as 
évek végére elkészült peron, az 
épület sínek felőli főhomlokza-
tával, valamint az újonnan forga-
lomba állított motorvonatokkal. 
Az 1960/70-es évekre romos-
sá vált vasútállomás az 1980-as 
évek közepén teljes külső és bel-
ső felújításon esett át. Megőriz-
te szecessziós stílusát, s erede-
ti kődíszítéseit. Várótermében 
– a régi indóház falán – látható 
a város 1887-ben megnyílt első 
vasútjának emléket állító figu-
rális fatábla, Szabics Ferenc he-
lyi fafaragó munkája (1987); va-
lamint az 1893-ban elkészült 
szentes-vásárhelyi vonal emlé-
két őrző allegorikus dombor-
mű, amely Vígh László szentesi 
szobrászművész alkotása (1993). 
Technikatörténeti látványosság 
az állomás épülete mellett felállí-
tott motorvonat, valamint a mo-
torgarázs „emlékkapuja”, amely 
a régi szentesi indóház peronjá-
nak díszes, öntöttvas oszlopai-
ból készült.

Szentes arculata régen és ma (29.)

Az Alföld egyik legszebb vasútállomása 

Máj. 29-jún. 4.
Hétfő – Zöldborsóleves
A menü:  Kukoricás-hagymás 

csirkemell csíkok, 
rizs körettel

B menü: Rakott zöldbab
C menü:  Zöldséges töltött 

borda rizs körettel

Kedd – Májgaluska leves,
A menü:  Lencsefőzelék sült 

virslivel

B menü:  Töltött dagadó 
burgonya körettel, 
savanyúsággal

C menü:  Sertésszelet parasz-
tosan burgonya kö-
rettel

Szerda – Gombaleves
A menü:  Dónáti tokány 

galuskával
B menü:  Zöldséges vagdalt 

vegyes körettel, 
savanyúsággal

C menü:  Kolbászos töltött 
borda vegyes körettel

CSütörtöK –  Fokhagyma- 
krémleves

A menü:  Aszalt szilvával 
töltött borda, 
vegyes körettel

B menü:  Rántott sajt, kukori-
cásrizs, tartármártás

C menü:  Sajtos-sonkás töltött 
borda rizs körettel, 
savanyúsággal

PénteK –  Tárkonyos 
pulykaraguleves

A menü:  Morzsás tészta

B menü:  Hortobágyi húsos 
palacsinta

C menü:  Rántott szelet 
burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szombat – Almaleves, 
Cigánypecsenye rizs körettel, 
savanyúsággal

VaSárnaP – Pünkösd

C menü kérhető csirkehúsból is, ára 1000 Ft/
menü. A és B menü ára heti előfizetéssel 
750 Ft, aznap vásárolva, vagy kiszállítva 

800 Ft. C menü frissensült 900 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel csak 520 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „A szépség nem any-
nyira a külsőben van, mint a lélekben, a 
szemekben”. (Ross Macdonald)

Múlt heti nyerteseink: Szentjobbi Ala-
dárné, Kőhalminé Forrai Julianna. Nyere-
ményük 1-1 db páros belépő a Zene-Vi-
lág-Zene programsorozat Szentes Város 
Fúvószenekarának minősítő hangverse-
nyére. Ezen a héten 5 db páros belépőt sor-
solunk ki a Magyar Nemzeti Cirkusz szen-
tesi előadására. (2017. június 3-5.)

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. Star Wars: A klónok hábo-
rúja című filmből idézünk (folytatás a függő-
leges 48. számú sorban). 15. Beteget (példá-
ul: a sportban). 16. Légtükrözés. 17. Ájuló. 
18. Újpesti fociklub. 20. Becézett Etelka nevű 

hölgyre. 21. Színész: ...a József. 22. Zászlós. 
25. Lófarok eleje. 26. Fűtőanyag. 28. Vízpar-
ti cserjés, nádas terület. 29. Tízszeres válo-
gatott labdarúgó (Dénes). 30. Férfi párja. 31. 
Eszes. 33. Ibsen drámája (egyben főhőse). 
35. Római kettes. 36. Vesd össze, röviden. 38. 
Erbium és kurcsatóvium vegyjele. 41. Csa-
torna Szentesnél, …-ér. 44. Rabszolgamun-
ka. 46. Szükségszerű. 47. Motorban van! 48. 
Göröngyös. 49. Megteendő út. 51. Egyetért, 
helyesel. 53. N… - üzemanyag (rég). 55. Iga-
zi, valódi, fából készült paci. 58. Európa par-
lament – röviden. 59. Spanyol istenhozzád. 
60. Az Ezerjó városa. 62. Akira Kurosawa 
1985-ben készült filmjének címe. 63. Juta-
lom, kitüntetés. 64. Bikaviador. 67. Létezés. 
69. Sakkban sáncol. 71. Álom száll a szemére. 

Függőleges: 1. Harcos nőszemély. 2. A Gö-
csej és az Őrség tájegységek határán fek-
vő, jelentős turistaforgalmú kisváros. 3. Küz-
dőtér. 4. Félig igazol! 5. Bálvány, németül. 6. 

Duplán ezen a néven kozmetikumokat is-
merhetünk meg. 7. Névelővel: Közép-Me-
csek legmagasabb csúcsa. 8. Nem idevalósi. 
9. Nem éppen szép megszólítás. 10. Vállas, 
erős. 11. Félig már sitten! 12. Kövesztő. 13. 
Ártó. 14. Pipás községben él Baranya me-
gyében. 19. Lakoma. 23. Pincei nemes nedű. 
24. Éra, amely a Nyugatrómai Birodalom bu-
kásáig (476) tartott. 27. Sikeres kártyajárás 
után mondjuk: … volt. 29. Kifoszt. 32. Édes-
bús, …édes. 34. Durranás. 36. Aratni szeret-
ne. 37. Földmérők mértékegysége. 38. Annyi 
ideig. 39. Kéményseprő teszi. 40. MÁV ügyfe-
le. 42. Cincogó „háziállatot”. 43. Testrész. 45. 
Fordítva: eltaszító. 46. Osztrák település Sal-
zburg tartományban. 48. Az idézet második 
sora. 49. A legmagasabb fekvésű férfihang. 
50. Jókedvű. 52. Vadgalamb. 54. Asztal reke-
szében: ...an. 56. Gríz. 57. Szálkátlanított hal-
szelet. 59. Páros halászlé! 61. Hasonló, köl-
tőien. 65. Oxigén és alumínium vegyjele. 66. 
Mássalhangzó kiejtve. 68. Tátra határai. 70. 
Ismételt tiltás. 71. Kedves űrmanó. 72. Cin.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 48. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Darók József
Jön a nyár, s változékonynak 

ígérkezik. Aki már eltervezte, mi-
ket fog elolvasni nyaralása so-
rán, a strandtörülközőn ejtőzve, 
ne felejtse, borongós, esős idő-
ben is lehet olvasni. S ha már ol-
vasunk, nem muszáj, de ellent 
lehet állni a könyvesboltok ki-
rakataiban csábító vadiúj best-
sellereknek. Érdemes elővenni, 
s leporolni könyvespolcunkról 
egykori kedvenceinket. Méltó he-
lye van például a házi klassziku-

sok között Kenneth Roberts  tör-
ténelmi kalandregényének is. Az 
Északnyugati átjáró című kötet-
ről van szó, amely így gyereknap 
közeledtével másokban is fel- 
élesztheti a mélyen benne szuny-
nyadó kiskölyköt, akit lenyűgöz-
tek az indiánok, a Rogers őrnagy 
vezette elnyűhetetlen rangerek, 
vagy a főhős, Langdon Towne az 
észak-amerikai erdős, mocsaras 
környezetben különösen meg-
próbáltatásoknak kitett, érzékeny 
személyisége. 

A gyarmatosítások idején ját-
szódó nagy ívű história mindent 
megad, amivel egy kamasz kép-
zeletében eljátszik: kaland, sze-
relem, Amerika, indiánok, a Csen-
des-óceánhoz vezető folyami út, 
az Északnyugati átjáró misztiká-
ja. Sőt, fogékony kor ide, vagy 
oda, talán még túl sokat is, ha a 
történelmi hátteret, s az előtte ki-
bontakozó személyiségrajzokat 
nézzük. Akinek ez utóbbiak túl fi-
atalon még kevésbé befogadha-
tóak voltak, ne legyen bátortalan 
újra, akár felnőtt fejjel belevágni 
a kalandba. Addig, amíg el nem 
romlik a szeme…

Északnyugati átjáró
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Sebők Tamás

Csak egy ponttal csúszott le 
a döntőbe jutásról a Szentesi 
Kosárlabda Klub felnőtt férfi 
csapata. A bronzmérkőzésen 
magabiztos győzelmet arat-
va Csongrád megye harmadik 
legjobb csapata a Szentesi KK.

Az elődöntőt a Gátlástalan Tü-
zelők csapata ellen vívták a mie-
ink. Az utolsó másodpercig szo-
ros, kiélezett játékot mutattak a 
csapatok, fej-fej mellett halad-
tak, bár volt egy pillanat, amikor 
10 ponttal is meglógott a Szen-
tes. Ilyenkor egy tripla, vagy egy 
büntető segítette a gátlástala-
nokat. A sok büntetőt két cen-
terünk, Gajic Nemanja és Má-
csai Krisztián játéka bánta meg. 
5-5 hibájuk miatt elhagyni kény-
szerültek a pályát. Az utolsó má-
sodpercek puskaporosan teltek. 
Vujadinovic Vladimir az utolsó 
másodpercben faultolta az el-
lenfél játékosát egy pontos ha-
zai vezetésnél. Vladónak ez volt 
az 5. hibája, de a mérkőzés hevé-
ben senki nem észlelte, hogy el 
kellene hagynia a pályát. Meg is 

pecsételődött volna a szentesiek 
sorsa, azonban az ellenfél mind-
három büntetőjét kihagyta, az 
utolsót gyűrűérintés nélkül, 
így oldalról jöhetett a Szentes. 
A labdát egy passz után Vlado 
dobta kosárra, sikeresen, azon-
ban ekkor jelezték a zsűri asztal-
nál, hogy jogtalanul van pályán 
a szentesi 4-es. A pontokat elvet-
ték, így egy góllal nyertek a Gát-
lástalan Tüzelők.

– A mérkőzés kezdete óta ér-
ződött a csapaton az akarat, 
hogy igenis másnap mi a dön-
tőben akarunk játszani. Szinte 
az egész mérkőzésen fej-fej mel-
lett haladt a két csapat. Sajnos a 
kárunkra lett hozva egy elég fur-
csa döntés, hogy a mérkőzés le-
járta után is meg lehet semmisí-
teni a kosarat, így csapatunk alul 
maradt 1 ponttal. – mondta el 
Sasa Vejinovic edző. 

Szentesi KK-Gátlástalan Tü-
zelők 74:75 (22:19, 16:17, 21:23, 
15:16)

A szentesi pontszerzők:
Kútvölgyi (6), Halász (15), Vu-

jadinovic (27), Marossy (3), Gajic 
(23), Blaskovics (2), Mácsai (1).

Másnap, a bronzéremért ját-
szott mérkőzésen már az elején 
világos volt, hogy a  mieink fog-
ják megnyerni a meccset. Végig 
vezetve, az ellenfélt keményen 
levédekezve és lefutva, maga-

biztosan nyertek több mint húsz 
ponttal. 

Szentesi KK - Noname Ru-
tin 104:79 (32:25, 24:16, 22:19, 
26:19)

A szentesi pontszerzők:
Visinka (11), Halász (32), Vuja-

dinovic (21), Blaskovics (5), Gajic 
(22), Sarusi-Kis (2), Drávai (4), Me-
gyeri (1), Csábi (5).

Megyei bronzérmes a Szentesi KK

Sebők Tamás

Május első hétvégéjén ren-
dezték meg a Kinizsi Parkban 
a XXXV. Nemzetközi Fogathaj-
tó Versenyt. A hétvége nagy 
esélyeseiként vettek részt a 
megmérettetésen a Lázár test-
vérek, akik közül a szomba-
ti maratonhajtást megelőző-
en Zoltánnal beszélgettünk az 
idényről, a fábiáni versenyről 
és az új fogatjáról.

– Az idény első versenyén egy 
sikeres napot tudhat maga mö-
gött, milyennek látta a tegnapi 
versenyt?

– Úgy gondolom, hogy ahhoz 
képest, hogy a szezon első ver-
senyén vagyunk jó teljesítményt 
nyújtottak a lovak, bár az időjá-
rás kicsit kibabrált velünk, mert 
pont a négyes fogatok előtt le-
szakadt az ég és én is nagy eső-
ben versenyeztem, ami megza-
varta egy kicsit a lovakat, de úgy 
gondolom, hogy a szezon ele-
ji forma jó, úgyhogy elégedett 
vagyok, és nagyon várom a mai 
maratonhajtást.

– Mennyiben változott a fogata 
erre a szezonra?

– A tavalyi évből kettő lovat 
tartottam meg, hármat cserél-

tem. Ezek új lovak, így mondhat-
juk, hogy új fogattal vágok neki 
az idénynek. Egy hosszú felké-
szülésen vagyunk túl úgy, hogy 
már a tavalyi évben is előké-
szítettük őket. Úgy gondolom, 
hogy össze fogunk szokni és ez a 
fábiáni hétvége is azt a célt szol-
gálja, hogy minél jobban együtt 
legyünk és minél jobb együttest 
tudjunk alkotni.

– Hogyan változtatja meg a 
versenyt a tegnapi eső és a szeszé-
lyes időjárás?

– Ha napos marad az időjá-
rás, akkor nem lesz probléma, de 
azért reszketünk, hogy nehogy 
ismét kapjunk egy felhőszaka-
dást, mert borzasztó nagy hát-
rányt jelent, ha eső után kell 
mennünk. Ilyenkor megázik a 
felső talajréteg és mintha tü-
körjégen közlekednénk. Persze 
a lovak sincsenek ehhez hozzá-
szokva és ilyenkor lassan, nyu-
godtan, higgadtan kell megcsi-
nálni a maratonhajtást, mert így 
gyorsabb az ember. Bízunk ben-
ne, hogy az időjárás kegyes lesz, 
és jó versenyt tudunk futni. 

– Kettes- és négyesfogathajtás-
ban is kimagasló sikereket ért el, 
és idén Európa-bajnokságot és 

világbajnokságot is rendeznek, 
hogy áll a felkészüléssel?

– A felkészülésnek Fábiánse-
bestyén az első állomása, itt úgy 
döntöttem – mivel a verseny-
szabályok engedélyezik a csak 
egy kategóriában való verseny-
zést, ezért úgy döntöttem, hogy 
mivel ez egy magas rangú né-
gyesfogathajtó verseny, ezért 
négyesfogattal indulok, de két 
hét múlva Romániában is ver-
senyzem, ott már kettesfogattal. 
Szépen apródonként lépdelünk 
előre. A ketteseknél rutinos fo-
gatom van, azokat a lovakat fo-
gom hajtani, amivel bátyám vi-
lágbajnok lett két éve, én sem 
mondom magam rutintalannak, 
így bízunk benne, hogy a tapasz-
talat meghozza majd az eredmé-
nyét.

Fotó: Vida-Szűcs István

Interjú Lázár Zoltán kettes- és négyesfogathajtóval

Új négyesfogattal vágott neki az idénynek

Lázár Zoltán kettes és né-
gyesfogathajtó. A Magyar 
Lovas Szövetség Széchenyi 
díjasa, 12-szeres világbaj-
nok, a Magyar Sportcsilla-
gok Társaságának tagja. Az 
1997-es és 2004-es év spor-
tolója, 1999. Örökös Ma-
gyar Bajnoka.
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Hering Viktor 

Az atlétikai Magyar Szuper 
Liga versenysorozat Debrecen-
ben megrendezett fordulóján 
három szentesi versenyző állt 
dobókörbe. A Maximus SE ver-
senyzői közül Váradi Krisztina - a 
győztes Márton Anita mögött - 
a második helyen végzett a női 
diszkoszvetők között 52,10 mé-
teres eredményével. Kocsis Ale-
xandra a hetedik helyet sze-
rezte meg, míg Seres András a 
férfiaknál diszkoszvetésben a 

negyedik lett. Rakovszky Tibor 
nevezett ugyan a férfi súlylö-
késben, és jelenlegi formáját te-
kintve komoly esélyese volt a 
versenynek, de a pénteki edzé-
sen meghúzódott a tricepsze 
és közös egyeztetés után úgy 
döntött a szakvezetés, hogy ki-
hagyja a mostani megméretést. 
A versenysorozat következő ál-
lomása a Budapest Open nem-
zetközi verseny lesz, ahol várha-
tóan négy szentesi versenyző áll 
majd rajthoz.

Hering Viktor

A l a p s z a k a s z - g y ő z t e s n e k 
már igen, bajnoknak még nem 
mondhatja magát a SZEKERCE, 
vagyis a szentesi és kecskemé-
ti rögbisekből álló NB II-es csa-
pat. A mieink az elmúlt hétvé-
gén Esztergomban jártak, és 
nyertek 26-0-ra a helyi gárda el-
len. A bajnoki döntőt, amit a Bu-
dapest Exiles II. ellen vív majd a 
SZEKERCE, június első hétvégé-
jén rendezik Kecskeméten. A fel-
nőtt együttes mellett a Szentesi 
’91-esek U16-os csapata is pá-
lyára lépett Esztergomban, még-
pedig a nagypályás 7-es rögbi 
korosztályos diákolimpiai dön-
tőjében. A mieink a csoportmér-
kőzések során egy döntetlent és 
két győzelmet értek el, így cso-
portelsőként vívhatták meg a fi-

nálét az Exiles ellen. A szentesi 
fiatalok végül magabiztos játék-
kal nyertek, és hódították el a 
diákolimpiai bajnoki címet. Vé-
gezetül még egy hír, ezúttal a 
felnőtt válogatott háza tájáról. A 
magyar csapat Bosznia-Herceg-
ovina ellen diadalmaskodott, így 
továbbra is versenyben van a vi-
lágbajnoki selejtezősorozatban. 
A mieink 19-17-re nyertek, a kö-
vetkező ellenfelük pedig a cseh 
válogatott lesz majd idegenben, 
ezen a hétvégén. A csehek jóval 
előrébb tartanak ebben a sport-
ágban, nem lesz tehát könnyű 
kivívni a továbbjutást. A labda 
azonban – ha nem is kerek – szá-
mukra is tojás alakú.

Sebők Tamás

A Tiszasziget otthonába 

utazott a Megyei Labdarú-

gó Bajnokság 28. fordulójá-

ban a Szentesi Kinizsi SZITE. 

Némethy László tanítványai 
3-1-es vereséget szenved-
tek. A hétvégén a Pusztai 
László Sporttelepen rende- 
zik a Szentes – Csongrád 
rangadót. 

A tabella felsőházában tanyá-
zó Tiszasziget csapatával mér-
kőzött meg a hétvégén a Szen-
tesi Kinizsi. Az első félidőben 
nehézkesen indult be a szentesi 
gépezet, de mégis mi ragadhat-
tuk volna magunkhoz az előnyt, 
a helyzet azonban kimaradt. Ezt 
Kántor Máté bosszulta meg raj-
tunk a 36. percben. A góllal a 
szünetig nem változott az ered-
mény. A félidő után Rutai Balázs 
növelte a hazaiak előnyét, ami 
után felébredt a Kinizsi, ural-
ták a játékot a kék-pirosak és 
Lőrincz Bence révén sikerült a 
szépítés a 78. percben. Nem állt 
le ezek után sem a csapat küz-
döttek az egy ponttért Vincze 
Zoltánék, amit sajnos egy gól-

lal bosszult meg a Tiszasziget az 
utolsó percben.

– Úgy látszik, hogy ez egy 
tendencia, hogy itthon nem na-
gyon játszunk jól, idegenben 
pedig igen. Úgy vélem most 
határozottan jól játszott a csa-
pat kiváltképp a második félidő-
ben. Megvolt a fiúk akarata, de a 
gólszerzéssel van probléma, gó-
lokat kell szereznünk – értékel-
te a mérkőzést Némethy László.

A hétvégén a nagy rivá-
lis Csongrád látogat a Pusztai 
László Sporttelepre. Bár a tabel-
lát vezető szomszédok papíron 
az esélyesebbek, azért bízunk 
benne, hogy egy szívós játékkal 
tudunk meglepetést okozni.

Szuper Váradi

Egy meccs dönt a bajnoki címről

Rangadó előtt a Szentesi Kinizsi SZITE

„Gólokat kell szereznünk a jövőben!”

Tiszasziget SE – Szen-
tesi Kinizsi SZITE 3-1 (1-
0) – gsz.: Kántor (36’), Ru-
tai (52’), Bernáth (89’) ill 
Lőrincz (78’)
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Sebők Tamás

A hétvégén rendezték meg 
a HUNOR COOP kupa regio-
nális tenisztornát a Dr. Lakos 
Sándor Teniszcentrumban, 
ahol három szentesi fiatal is 
szép eredményekkel büszkél-
kedhet.

– Ez a Csongrád, Bács-Kiskun, 
és Békés megyében szereplő 
utánpótlás korú játékosok torná-
ja. A rendezvény idén nemzet-
közire bővült, 20 egyesületből 
mintegy 36 induló van itt Szen-
tesen a mai napon – tudtuk meg 
Bakos László edzőtől.

Négy korosztály 10, 12, 14 és 

16 éves teniszezők mérték össze 
tudásukat a versenyen, körmér-
kőzéses rendszerben, ami azt 
jelenti, hogy mindenki játszott 
mindenkivel. – Ez a szövetség 
egyik döntése, hogy a pályafu-
tásuk elején járó fiataloknak a le-
hető legtöbb játékot biztosítsák.

A Szentesi Teniszklub színei-
ben három sérüléssel küzdő fia-
tal nem tudott versenybe száll-
ni, de 3 induló azért képviselte a 
hazaiakat. Csermák Dániel, fiú 12 
éveseknél első helyet ért el, Sze-
beni Kata lány 12-es korosztály-
ban 5., míg Őze Virág ugyanitt 
aranyérmes lett.

Sebők Tamás

Május 19-én, rendezték meg 
a Felnőtt Standard Európa baj-
nokságot Csehországban, Ol-
mützben. Magyarországot a 
Szilver TSE párosa Fordor Nor-
bert Csanád - Vaszi Réka (ké-
pünkön) képviselte ezen a ran-
gos eseményen, ahol Réka és 
Csanád a 36. helyet szerezte 
meg.

Május 20-án, szombaton Ko-
zármislenyben tartották a ta-
vaszi szezon utolsó ranglistáját 
Junior Latin és Ifjúsági-Felnőtt 
Tíztánc kategóriában. A ranglista 
versenyek mellett klubközi ver-
senyt is megrendeztek. A Szilver 

TSE párosai az alábbi eredmé-
nyeket érték el.

Junior Latin Ranglista: 1. hely 
Kohon Patrik - Kiss Luca, 5. hely 
Papp Ádám István - Gál Dalma. 

Ifjúsági-Felnőtt Tíztánc Rang-
lista: 3. hely Mészáros Bence - Ba-
lanescu Liliána.

Junior I C Standard: 2. hely An-
tal Krisztián - Prozlik Melinda Len-
ke.

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

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

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

Eredményes kupaSzilver sikerek

Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg a Dr. Rébeli-Szabó 
József Sportuszoda 33-as me-
dencéjében a XXII. Nemzet-
közi Szenior Úszóversenyt. A 
kétnapos rendezvényen több 
mint 200 úszó állt rajtkőre 
összesen 35 versenyszámban.

A Nemzetközi Szenior Úszó-
verseny volt az egyik első ren-
dezvény a Szentesi Delfin ESC 
életében, május 20-21-én immá-
ron 22. alkalommal látogattak el 
a legjobb úszók Szentesre.

– Ez egy nemzetközi úszóver-
seny, melyre egyik kedves úszó-
társunk oxfordi barátja is ellá-
togatott, de számos versenyző 
érkezett hozzánk Szerbiából, Ro-
mániából, Szlovákiából és ter-
mészetesen Magyarországról is 
sok versenyző indul el valami-
lyen versenyszámban a hétvé-

gén – nyilatkozta lapunknak Téli 
Éva.

A verseny szervezője hozzá-
tette, mivel a nem hivatalos (csú-
csok döntésére nem alkalmas) 
33-as medencében rendezték 
meg a versenyt, ebből kifolyólag 
jóval kevesebb létszámra szá-
mítottak, de hatalmas öröm az 
egyesület számára, hogy  rekor-
dszámú, több mint 900-as lét-
számú nevezés érkezett be. Ez a 
szám 35 egyesület 200 verseny-
zőjét teszi ki.

A szervezőtől megtudtuk, a 
versenyzők létszáma 13 korcso-
portra bontódik le, a 25 évesek-
től egészen a 90 éves korosztály 
is medencébe ugrott a hétvé-
gén. Összesen 15 versenyszá-
mot rendeztek meg férfiaknak 
és nőknek egyéniben, és ezek 
mellett 5 váltószámban is meg-
mérkőztek az úszók a verseny-
hétvége második napján. – A 
családoknak is szerettünk volna 

kedvezni, ezért, családi váltókba 
is nevezhettek, ezekben 3 vagy 2 
generáció úszhat – tette hozzá.

A Szentesi Delfin ESC folyama-
tosan képviselteti magát hazai 
és nemzetközi rendezésű úszó-

versenyeken Téli Éva elmondta, 
öröm számára hogy az ország tá-
voli pontjairól is keresik úszók az 
egyesületet, hogy az ő színük-
ben szeretnének rajtkőre állni 
egy-egy versenyen.

Rekordszámú nevezés a hazai szenior úszóversenyen



 NYÁRI KÓKUSZROST TÉGLA AKCIÓ!

További információk az akcióról:

Lacházi Pál:  +36/20-375-7277 • lachazi.pal@duna-r.hu
Telephely: 6600 Szentes, Bolgárkertész utca 4.www.cocogreen.hu

• 650 grammos finomrost tégla

• 9 literre duzzad fel

• többször átmosott minőség

Akciós ár:

Bruttó
120 Ft/db


