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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„A gyermekek azért látják a varázslatot, 
mert keresik.” – Christopher Moore 
Gyereknapi körképünk a 7. oldalon
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Halupa Eszter

A vállalatok tevékenységük-
kel hatással vannak a társada-
lom életére. Az alkalmazottak 
munkakörülményeitől kezdve 
a mindennapi működésen át a 
termékek minőségéig számta-
lan módon befolyásolják kör-
nyezetüket. Ezért a társadal-
mi felelősségvállalás ma már 
fontos elvárás az üzleti élet-
ben. Mára általánosan elfoga-
dottá vált az a felfogás, hogy 
egy cég csakis dolgozóival 

együttműködve válhat iga-
zán felelős, sikeres vállalat-
tá. Ezt a felelősségvállalást az 
Árpád-Agrár Zrt. is kiemelten 
szem előtt tartja. 

Mint arról már lapunk beszá-
molt, februárban választotta 
meg a szakma Az Év Agrárem-
bere 2016 fődíjasának dr. Csikai 
Miklóst, az Árpád-Agrár Zrt. el-
nök-vezérigazgatóját, aki úgy 
döntött, hogy a címmel járó egy-
millió forintos jutalmat jótékony 
célra fordítja. 

A szakmai elismerésen túl a 
társadalmi szerepvállalásról is 
szólt ez a díj.

– Az én értékítéletem szerint 
rendkívül fontos közhasznú te-
vékenységet végző, Szentesen, 
elsősorban a szentesiekért dol-
gozó szervezeteknek ajánlottam 
fel a díjjal járó összeget. Azokat 
a helyi szervezeteket, helyi em-
bereket kell segíteni, akik szé-
pen csendben teszik a dolgukat, 
akiknek munkáját a reflektorfény 
kikerüli, hasznosságuk, fontos-
ságuk pedig nélkülözhetetlen. A 
Mezőgazdasági és Sütőipari Dol-
gozókért Alapítványon keresztül 

az Árpád Agrár Zrt. dolgozóinak 
pihenési lehetőségeit tudom se-
gíteni.

A Szentes Nagytemplomi Re-
formátus Egyházközség tagja és 
megválasztott tisztségviselője is 
vagyok, az Egyházközséget is jó 
szívvel támogatom – mondotta  
Csikai Miklós. 

Az Árpád Agrár Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója jelen volt május 
12-én az Együtt Könnyebb Klub 
25. születésnapján. – Jó volt lát-
ni, és főleg hallani, Pölös Kata-
lintól, a klub vezetőjétől a be-
tegségéből való felgyógyulása 
történetét. A megpróbáltatá-
sok után egy életerős, életigen-
lő, tenni akaró hölgyet ismerhet-
tem meg, aki vezeti ezt a klubot. 
Örömmel töltött el, hogy ha sze-
rény mértékkel is, de tudtam tá-
mogatni ezt a civil szervezetet is. 
A Zenével a Rákos Gyermekekért 
Alapítvány ugyanazt a célt szol-
gálja, megkönnyíteni a beteg 
gyermekek  életét, őket támo-
gatni, ha erre lehetőség van, azt 
is feladatomnak érzem.

Fontos megemlíteni, hogy az 
Árpád Agrár Zrt. véradóbarát 

munkahely is. A részvénytársa-
ságunk több évtizedes támoga-
tásán túl az Együtt a Véradókért 
Szentesen Alapítványt most sze-
mélyesen tudtam anyagilag is 
támogatni.

Azon emberek előtt, akik kar-
jukat nyújtják embertársaik gyó-
gyulásáért, mindig tisztelettel 
kell fejet hajtani. Számomra ne-
hezen felfogható, hogy egy fele-
lős társadalomban hogyan ma-
radhatnak el fontos műtétek 
vérhiány miatt. Ez az az igazi em-
beri tevékenység, ami pótolha-
tatlan. Az élettel, természettel 
együtt járó pótolhatatlan érté-
kekből, aki önként és önzetlenül 
tud adni, azt meggyőződésem 
szerint segíteni, elismerni kell.

– Az unokáimmal és lányaim-
mal gyereknapon Szarvasra, az 
Arborétumba látogattunk el, s 
ott is eszembe jutott, hogy van, 
ami nem pótolható. Egy tönkre-
ment épületet újból lehet alkot-
ni, de ha egy száz éves fa elpusz-
tul, legfeljebb száz év múlva lesz 
helyette hasonló. Ezért különö-
sen fontos természeti értékeink 
megőrzése.

Felelős szerkesztő: Halupa Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Pénzjutalomból remény és lehetőség

Halupa Eszter

Hivatalosan is megnyitott a 
K&H Bank fiókja az új helyen, 
Szentesen, a Kossuth L. u. 13. 
szám alatt május 29-én.

– A régi fiók egy régi ban-
kolási szokáshoz, sokkal na-
gyobb létszámhoz készült. A 
jelenlegi hely akadálymentesí-
tett, és a modern kornak, a digi- 
talizációnak és a bankok-
kal szemben támasztott új el-
várásoknak is megfelel – tud-
tuk meg Borsodi Gabriellától. 
A fiókigazgató azt is elmond-
ta, hogy mindenképp szeret-
tek volna valami újat, korszerűt 
hozni Szentes életébe, melyet 
ezzel a bankfiókkal meg is való-
sítottak. Az ügyfelek elégedett-
ségét is folyamatosan mérik, kí-
váncsiak véleményekre, illetve 
telefonos elégedettségméré-
seket is végeznek. Folyamato-
san várják azokat a visszajelzé-
seket, melyek arra irányulnak, 

hogy miben lehetnek jobbak. Az 
igényekre igyekeznek a pénzin-
tézetben rugalmasan reagálni.

– Szentesen mindig nagy 
pénzforgalom volt, mely a mai 
napig tart. Ez a bankfiók súly-
ponti bankfióknak számít, mely-
nél a két ATM az alap. Az a kü-
lönlegessége, hogy a belső 2. 
számú ATM kézpénzbefizetésre 
is alkalmas, éjjel-nappal elérhe-
tő. Nemcsak az ügyfeleink szá-
mára, hanem bárkinek. Azon 
ügyfeleiknek, akik kártyával és 
hozzá kapcsolódó pin kóddal 
rendelkeznek, a befizető ATM-
en keresztül be is fizethetnek. 
Pénzfelismerő, bankjegyszám-
láló berendezéssel van ellát-
va, amely mind a hamis, gya-
nús bankjegyeket mind pedig a 
bankjegyek értékét felismeri. A 
befizetés használata díjmentes, 
a jóváírás azonnal megtörténik 
a bankszámlán. A csapatunkra 
nagyon büszke vagyok, és úgy 

gondolom, hogy ebben az új 
környezetben szép sikereket tu-
dunk elérni a jövőben. A bizalo-
mért dolgozunk, amit nagyon 
nehéz kiérdemelni, a folyama-
tos fenntartásáért dolgozunk – 
tette hozzá Borsodi Gabriella.

A hivatalos megnyitón jelen 
volt Szirbik Imre polgármester, 
Ábrahám András, a K&H Bank 
délmagyarországi lakossági ré-
gió, valamint Bajkó Attila, a Sze-
ged klaszter vezetője.

Új helyen a K&H bankfiókja
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„Mi azért szeretünk 
a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, 
mert jó az áruválaszték, 
s az unokámmal könnyen 
és gyorsan be tudok 
vásárolni.”
– Mártonné Kovács Mária, 

unoka Kádár Linda

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Majzik Attila

Sajtótájékoztató keretében 
vázolta Magyarország 2018-
as költségvetésének főbb ele-
meit Farkas Sándor, a térség 
országgyűlési képviselője. A 
honatya leszögezte, az erősö-
dő gazdaság lehetőséget biz-
tosít a családok nagyobb tá-
mogatására, a munkából élők 
segítésére.

Farkas Sándor a témában tar-
tott sajtótájékoztatón elmond-
ta, a 2018-as büdzsé a családok 
költségvetése lesz, mivel a kor-
mányzat szándéka, hogy a né-
pességcsökkenés megállítására 
helyzetbe hozza a munkából élő, 
gyermeket vállaló családokat.

Ennek érdekében tovább nő a 
családi adókedvezmény mérté-
ke, de folytatódik a családi ott-
honteremtési kedvezmény is, az 
első házasok adókedvezményét 
pedig erősítik. Szintén több ma-
rad a családok pénztárcájában 
azáltal, hogy 79 milliárd forinttal 
nő a gyermekétkeztetésre szánt 
keret, így az háromszor akkora, 
mint 2010-ben. Jelenleg majd-
nem félmillió gyerek étkezik in-
gyen a bölcsődében naponta 
négyszer, az óvodában és az is-
kolában naponta háromszor, to-
vábbá sokan kedvezményesen 
kapják az ételt. 2010-hez képest 
megötszöröződött az ingyen ét-
kező bölcsődések száma, az óvo-
dások esetében 2010-ben tízből 
három gyermek, 2018-ban már 

nyolc kapja ingyen a reggelit, az 
ebédet és az uzsonnát.

Farkas Sándor kiemelte azt 
is, a magyar gazdaság teljesítő-
képessége lehetővé teszi, hogy 
2018-ban 102 milliárddal több 
jusson az egészségügynek, 85 
milliárddal az oktatásügynek és 
15 milliárddal az otthonterem-
tésnek, de több pénzt szánnak 
a terror-elhárításra és a határ-
védelemre is, hogy továbbra is 
szavatolják az ország biztonsá-
gát.

A képviselő elmondta, a jövő 
évi büdzsé tartalmaz bérfej-
lesztéseket is. Jövőre a kato-
nák és a rendvédelmi dolgozók 
számíthatnak fizetésemelés-
re, ezen felül pedig tervszerű-
en folytatódik az egészségügy-
ben és oktatásügyben dolgozók 
életpálya modellje, illetve bér-
fejlesztése is. Jó hír a munkál-
tatóknak, hogy a kormány to-
vábbra is szeretné csökkenteni 
a rájuk nehezedő terheket, ezért 
a 2018-as költségvetés nem csak 
munkavállalói, de munkálta-
tói adócsökkentést is tartalmaz. 
A minimálbért 8, a szakmunkás 
bérminimumot 12 százalékkal 
tervezik megemelni. Ennek kap-
csán Farkas Sándor rámutatott, 
a kormányzat célja, hogy segély 
helyett munkából éljenek az em-
berek, ezért tovább folytatódik 
a munkahelyteremtés, jövőre 
4 százalékos munkanélküliségi 
ráta a cél.

A nyugdíjakkal kapcsolatban 
Farkas Sándor lapunknak el-
mondta, a tervek szerint 3 szá-
zalékkal emelkednek, de ha úgy 
alakul a gazdasági helyzet, ak-
kor úgynevezett nyugdíjprémi-
um is lehetséges.

– Magyarország erősödik, 4,3 
százalékos növekedés várható, 
ezt szeretnénk, hogy az embe-
rek is érezzék. A 2018-as a csa-
ládok és a munkából élők költ-
ségvetése, ehhez pedig a stabil 
gazdaság jelenti az erős alapot – 

jelentette ki Farkas Sándor, hoz-
zátéve, a 2018-as költségvetést 
a kiszámíthatóság, a fejlődés és 
a biztonság jellemzi, ennek je-
gyében egy 200 milliárd forintos 
tartalékot is képeztek a büdzsé-
ben.

A költségvetéssel kapcso-
latban még vannak módosí-
tó javaslatok, azokról bizott-
ságokban, illetve plenáris 
üléseken döntenek, de várható-
an június 15-ig elfogadják a jövő 
évi büdzsét.

A családok és a munkából élők költségvetése jön

A Hősök Napja tiszteletére megemlékezést tartottak május 29-én 
az I. és a II. világháborús emlékműveknél.

Az Erzsébet téren és a liget bejáratánál elhelyezték virágaikat, ko-
szorúikat és mécseseiket a város önkormányzata, a járási hivatal és a 
fegyveres és rendvédelmi testületek vezetői, a pártok képviselői, va-
lamint az áldozatok rokonai és ismerősei.

Az I. világháborús emlékműnél a Kiss Bálint Református Általános 
Iskola tanulóit tartottak műsort.

Hősökre emlékeztek
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Majzik Attila

„Az ember csak annyit ér, 
amennyi hasznot hajt embertár-
sainak, hazájának és ez által az 
emberiségnek”

(Gróf Széchenyi István)
2017. július 1-től Mészáros 

Zoltán, a HUNOR COOP Zrt. 
elnök-vezérigazgatója lesz 
a Magyarországi Rotary Klu-
bok Kormányzója, ő segíti, 
koordinálja, irányítja az or-
szág 53 Rotary Klubjának, így 
1200 Rotary tag munkáját. 
Mint megválasztott Kormány-
zó Kecskeméten tartotta a Ma-
gyar Rotary Klubok vezető-
inek képzését, mely egyben 
programindító konferencia is 
volt. 

A Magyarországi Rotary Klu-
bok idén Kecskeméten tartották 
éves legnagyobb összejövete-
lüket. A nagyszabású rendez-
vény Közgyűlés és egyben Kon-
ferencia is volt, ahol a július 1-től 

munkába álló 53 magyar Rota-
ry Club vezetőit képezték, készí-
tették fel az elkövetkező hivata-
li évükre.

Mészáros Zoltán, a Rotary Kor-
mányzóságot jelképező láncot 
Pénzes Ilonától, az első magyar 
női Kormányzótól veszi át. A le-
köszönő vezető a kecskeméti 
konferencián ismertette az ed-
digi jószolgálati eredményeket, 
az emberbaráti projektek állását 
és a hátralévő feladatokat, majd 
a folytatásban Mészáros Zoltán, 
a 2017/2018 év Magyar Rotary 
Kormányzója mutatta be elkép-
zeléseit, programját, és az orszá-
gos szervezet előtt álló feladato-
kat.

A leendő Kormányzó lapunk-
nak elmondta, hisz abban, hogy 
a Rotary üzenete, embertársa-
ink önzetlen segítése egyre több 
emberhez eljut. – Én most már 
nem kapni szeretnék, hanem 
egyre többet adni. Ez a gondol-
kodás azok között, akiknek le-

hetősége lenne, szerintem még 
nem általános, de hiszek abban, 
hogy egyre többen leszünk, egy-
re többen fedezik fel, hogy jó se-
gíteni a környezetünknek, em-
bertársainknak. Ezt az érzést át 
kell élni. – beszélt hitvallásáról 
Mészáros Zoltán, aki egy Szé-
chenyi-idézettel is megerősítet-
te a Rotarys életfilozófiáját: „Az 
ember csak annyit ér, ameny-
nyi hasznot hajt embertársainak, 
hazájának s ez által az egész em-
beriségnek.”

Mészáros Zoltán azt is elárul-
ta, hogy a Rotary sikeres jövő-
je érdekében komoly felmérő 
munka folyt a rendezvény előt-
ti hónapokban, közel 1500 kér-
dőívet küldtek ki. A feldolgozás-
ból az derült ki, hogy a Szervezet 
ismertsége nem elég nagy, az 
emberek nem igazán ismerik a 
programjainkat. Mészáros Zol-
tán, a leendő 11. Magyar Kor-
mányzó célul tűzte ki, hogy 
ezen változtat. Fontosnak tart-
ja, hogy megismerjék az em-
berek programjainkat, jószol-
gálati tevékenységünket, így a 
gyermekbénulás elleni küzde-
lem világprogramját, a diákcsere 
programokat, az életeket mentő 
egészségügyi projekteket, a ta-
pintható térképek létrehozását, 
a tehetséges fiatalok támogatá-
sát. Ennek érdekében igen sok 
rendezvényt, jótékonysági ese-
ményt szerveznek. – A Rotarynál 
minden forint, dollár és cent száz 
százalékig hasznosul. Rengeteg 
nemes tettet visz véghez a Rota-
ry és ebben hihetetlenül feleme-
lő érzés részt venni – tette hozzá 
Mészáros Zoltán.

– Ennyi elfoglaltság mellett 
az egyik szeme marad a HUNOR 
COOP-on?

– Mind a kettő – mondja ne-
vetve. Az én Csapatom nagyon 
jó. Munkámból eredően eddig 
is sokat voltam távol, a hobbim 
az utazás és bátran rájuk merem 
hagyni a céget. A legjobb embe-
reket választottam magam mel-
lé, Ők az én szemeim és kezeim. 
A Kollégáim is már egy éve ké-
szülnek erre az időszakra. A Ro-
tary-s feladataim sok elfoglalt-
ságot jelentenek majd, mely 
nagyon megtisztelő számomra. 

Július 2-án és 3-án rendezik 
meg a Magyar Rotary ez évi ki-
emelkedő országos rendezvény 
sorozatát, melyre Ian Riseley Vi-
lágelnök, a 160 országban mű-
ködő Rotary Klubok vezetője 
is elfogadta a meghívást. Több 
helyszínen mutatják be a Rota-
ry tevékenységét, jószolgálati 
munkáját, a Rotary Család Ifjúsá-
gi Klubjait.

A program első eseménye a 
Rotary faültetés lesz a Szentend-
rei Skanzen, Szabadtéri Múzeum 
területén. A második napon, jú-
lius 3-án 11 órától Szentesen a 
Megyeházán egy Konferencia 
keretében mutatkozik be a Ma-
gyar Rotary Család. A látogatás 
utolsó állomása Szeged Városa, 
ahol bemutatják a „Gift of Life” 
(„Ajándékozzunk életet”) prog-
ramot. Valamennyi eseményen 
lehetőség lesz találkozni, beszél-
getni a Világelnökkel, hisz láto-
gatásának is ez a célja, segíte-
ni és bátorítani a Magyarországi 
Jószolgálatot.

Halupa Eszter

Nagyhegyen ismét megren-
dezték a Nagyhegyi-Felsőpár-
ti Családi napot május 25-én. 
Az egész napos programok 
között pörköltfőzés, családi 
és gyermek focitorna, kutyás 
ügyességi és agility bemutató 
is szerepelt. 

– A felsőpártiak és nagyhegyi-
ek a város szélén vannak, innen 
indult 12 évvel ezelőtt, hogy 
ennek a városrésznek is legyen 
egy saját rendezvénye – mesél-
te a kezdetekről Makra Zoltán. A 
rendezvény főszervezője hoz-
zátette, hogy a szerény anya-
giak mellett, idén családiasabb 
légkörre váltottak. - Volt, ami-
kor a Rockin RockCats is lépett 

már fel nálunk. Idén a gyerekek 
és a családok voltak a közép-
pontban. A Király István Kert-
barát kör tagjai is eljöttek, főz-
tek is, finom illatok keringtek a 
levegőben. A tárgyalóban a Va-
sutas SC Természetjáró csapata 
és az egyesület sportolói gyüle-
keztek.  Külön köszönöm főbb 
támogatóinknak, hogy idén is 
meg tudtuk rendezni ezt a na-
pot: Bozó Zoltán, megyei kép-
viselőnek, dr. Demeter Attila al-
polgármesternek, Sípos Antal, 
Kovács János és dr. Rébeli-Sza-
bó Tamás önkormányzati kép-
viselőknek, hogy anyagilag is 
támogatták a rendezvényt. Egy-
más nélkül nem jutunk sem-
mire. A Nagyhegyi Napok ar-
ról kellene, hogy szóljon, hogy 

a közösség élvezze ezt a napot. 
Az egymás iránti barátságról, 
szeretetről és tiszteletről szólt 

ez a nap, és ehhez tartjuk ma-
gunkat a jövőben is – tette hoz-
zá Makra Zoltán. 

Családi nap Nagyhegyen és Felsőpárton

Az ember annyit ér, amennyit embertársainak ad
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Rozgonyi Ádám 

Nem is gondolnánk, hogy 
mennyi kitartásra és lelki erő-
re van szükségük a látássérült, 
vak, gyengén látó társaink-
nak ahhoz, hogy megvívják a 
mindennapok küzdelmeit, le-
győzzék félelmeiket. Testkö-
zelből élhette át és küzdhette 
le bárki a nehézségeket a Lá-
tássérültek Délalföldi Egyesü-
lete által szervezett érzékenyí-
tő nyílt napon. 

Szép, napos időben gyülekez-
tek a résztvevők május utolsó 
szombatján az egyesület szen-
tesi térségi irodájának udva-
rán, a Kiss Bálint utcában, hogy 
egy rendhagyó nyílt napon ve-
gyenek részt. Szegedről, Ma-
kóról, Hódmezővásárhelyről, 
Csongrádról és a Szentesi kis-
térség településeiről is érkez-
tek egyesületi tagok és érdeklő-

dők. – Vártuk a helyi lakosokat 
is, hogy mi, látássérültek érzé-
kenyíteni tudjuk az egészséges, 
jól látó vendégeinket, akik eset-
leg ki szeretnék próbálni, hogy 
milyen vakon élni a mindenna-
pokat – tájékoztatta lapunkat 
Csontos-Dér Veronika Tiflo- gyó-
gypedagógus, a LÁTDE elnöke. A 
rendezvény megnyitóján dr. De-
meter Attila osztotta meg gon-
dolatait. Úgy fogalmazott, hála 
Istennek, az emberek többsége 
együttérzéssel van a fogyatékkal 
élők irányába. – Azt hiszem, aki 
ezen a tréningen részt vett, ta-
pasztalta azt, hogy micsoda gyö-
nyör az, ha valaki leküzdve a ne-
hézségeket, nem adja fel, hanem 
teszi a dolgát. Ezt teszi Veronika 
is, köszönet neki, és mindenki-
nek, aki társként segít – mond-
ta az alpolgármester, aki maga 
is végighaladt a sötét szobában. 

Így tett az egyéb próbák teljesí-
tése mellett Tulipán Edit önkor-
mányzati képviselő is. Hat érzé-
kenyítési programpontból álló 
feladatsort kellett abszolvál-
nia a szemléletformáló tréning-
re vállalkozóknak. Elsőként egy 
teljesen sötét irodahelyiségben 
kellett tájékozódniuk, a tárlatve-
zető útmutatása szerint. Veroni-
ka segítségével, én, a cikk írója is 
próbára tettem magam, és be-
léptem a sötét helyiségbe. Nem 
gondoltam volna, hogy ilyen ne-
héz lesz közlekedni a bútorozott 
„vakos” nappali szobában. Meg-
nyugtatott, hogy a személyi se-
gítőm pontosan tudta, mi hol 
van. Második állomásként sze-
letelt kenyeret kellett megken-
ni vajjal, sajttal vagy dzsemmel. 
Mindez szemtakarót viselve ko-
rán sem volt olyan egyszerű. Ez-
után konyhai fűszerek illatozá-
sa, zöldség-gyümölcs felismerés, 
majd a „vakos” játékok és a spe-
ciális segédeszközök – beszélő 
vérnyomásmérő, mérleg, tele-
fon, számítógép, Braille írógép 
– megismerése következett. Két 
makói terápiás kutyával, Molly-
val és Kiával, akadálypályán le-
hetett végigmenni. A regisztrá-
ciós lapot kitöltők ásványvizet, 
tisztított zacskós ivóvizet, teát, 
kávét, és üdítőt ihattak, szend-
vicset, jégkrémet ehettek, a höl-
gyek, anyák cserepes virágot, 
mosogató szivacsot és tusfür-
dőt, a férfiak, apák sampont, a 
gyermekek csokit is kaptak, kö-
szönhetően a felajánlóknak.

A megnyitó részeként verset 
szavalt a 14 éves szegedi Licsi-
csányi Boglárka Csenge. Elsőként 
Dévényi Erika Boldognak len-
ni című költeményét mondta el, 
majd édesanyjáét, amely hozzá, 
és ikertestvéréhez, a látássérült/
vak Viktóriához íródott. Az élet-
vidám lány mély elfogadásról és 
bölcsességről tesz tanúbizony-
ságot a mindennapokban. Bo-
ginak 3 napos korában le kellett 
vágni a jobb lábát. A kislány mű-
végtaggal megtanult járni, de 
most kinőtte a lábat, a régiben 
már nem lehet alkatrészt cserél-
ni. Február óta nem tud járni. A 
művégtaghoz szükséges önrészt 
azonban nem tudja előteremte-
ni a család. – Kaptunk már anyagi 
támogatást, telefonokat, levele-
ket is. De sokszor az anyagiaknál 
többet ér egy jó szó – mondta Li-
csicsányi Oláh Zsuzsanna, Bogi és 
Viki édesanyja. Úgy tudjuk, Bozó 
Zoltán, a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottságának elnöke, a Metalcom 
Zrt. vezérigazgatója felajánlotta, 
hogy 20 éves koráig támogatja a 
kislányt. – Meglepődtem, hogy 
ennyi jó, segítőkész és szeretni-
való ember van. Mást nem tu-
dok mondani, csak annyit, hogy 
köszönöm – mondta Boglárka, 
aki sok ember összefogása, ada-
kozása révén talán már a nyáron 
újra járni tud. És hogy mi lehet 
a nyílt nap tanulsága? Az, hogy 
adni és segíteni öröm, valamint 
az, amit Csontos-Dér Veroniká-
tól hallottam: A Jóisten nem ad 
olyan terhet a hátunkra, amit ne 
bírnánk el!

Nincs olyan teher, amit ne bírnánk el

Sebők Tamás

Számos új útjelző tábla, 
gyalogátkelőhely, jelzőlám-
pa és közlekedési bója segíti a 
közlekedési szabályok elsajá-
tításában a Farkas Antal és az 
Árpád utcai óvodásokat.

Új eszközökkel tanulhatják a 
közlekedés és a KRESZ szabálya-
it a Farkas Antal és az Árpád ut-
cai óvoda növendékei a Szente-
si Polgárőr Egyesület valamint 
Antal Balázs Tibor, a helyi Fidesz 
frakcióvezetője, a kiséri város-
rész önkormányzati képviselőjé-
nek jóvoltából.

– Az Országos Polgárőr Szer-
vezetek Szövetsége pályázott 
az eszközökre a Közlekedéstu-
dományi Intézetnél. Ezeket egy 
egynapos továbbképzés után 
kaptuk meg, melynek lénye-
ge hogy ezentúl az egyik kollé-
gánk tart KRESZ-oktatást az óvo-

dásoknak és az általános iskola 
alsó tagozatos diákoknak. Az el-
nökségünk úgy döntött, hogy a 
két csomagot a Mátéffy Ferenc 
utcai Óvoda és Antal Balázs Ti-
bor képviselő közbenjárása után 
a Farkas Antal és az Árpád ut-
cai Óvoda között osztjuk szét – 
tudtuk meg Gilinger Istvántól a 
Szentesi Polgárőr Egyesület el-
nökétől.

– Úgy gondolom bármely szü-
lő vagy felnőtt számára fontos, 
hogy a gyermekeket biztonság-
ban tudjuk a közlekedés során. 
Fontos hogy minél hamarabb 
elsajátítsák a közlekedési táblák 
jelentését, és erre ezek az eszkö-
zök a legalkalmasabbak -  nyilat-
kozta lapunknak a képviselő. 

Az intézmény vezetője, Ár- 
gyellán Mihályné lapunknak 
elmondta, nagyon örülnek a 

gyermekek az új eszközöknek, 
melyeket már a jövő heti gyer-
meknapon is használni fognak.

Új eszközökkel tanulják a KRESZ-t
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A húsvét utáni ötvenedik 
napon ünnepli a keresztény vi-
lág a Szentlélek eljövetelét, az 
egyház születésnapját, pün-
kösd napját. A szentesi egy-
házközösségek vezetőinek 
ünnephez kötődő gondolatait 
olvashatják cikkünkben.

Zsadányi József, a Jézus Szíve 
templom plébánosa:

Jézus mennybemenetele 
után, megígérte, hogy elküldi 
a Szentlelket. A Szentlélek pe-
dig azért jön, hogy megváltoz-
tassa az embert, Krisztus képé-
re és hasonlatosságára formálja. 
Krisztus lelke nélkül nem tarto-
zunk hozzá. „Akiben nem lakik 
Krisztus Lelke, az nem az Övé. A 
Szentlélek mindenkit meg akar 
újítani, Ő képes megváltoztatni, 
ha befogadom! Evangélium új-
donsága nem az, hogy Jézus új 
törvényt ad, hanem az, hogy ne-
künk adja Lelkét, hogy bennünk 
éljen. Nem csak azért adja ne-
künk Lelkét, hogy ismerjük Őt, 
hanem azért, hogy az Ő Életét él-
hessük, nem a test, hanem a Lé-
lek szerint. Jézus azért küldi Lel-

két, hogy Isten gyermekeinek 
az életét élhessük. Jézus nem-
csak jogot adott nekünk, hogy 
Isten fiainak hívjanak minket, ha-
nem Lelkével, a gyermekké fo-
gadás Lelkével képesekké is tett 
így élni. A Szentlélek megváltoz-
tatja az ember minden kíván-
ságát és értékrendjét. Már nem 
a test kívánságait követi. A lel-
ki ember, akiben a Szentlélek la-
kik, akit a Szentlélek átalakított, 
kívánja, szereti és megteszi a Lé-
lek cselekedeteit. Ha a Szentlé-
lek vezetése szerint élünk, akkor 
nem a test cselekedeteit tesszük. 
Két olyan ember között, amelyik 
közül az egyik a test szerint él, a 
másik meg a Lélek szerint él, az 
a különbség, hogy az előbbi a 
test cselekedeteinek a rabja és 
gyümölcsei: paráznaság, tisztá-
talanság, szabadosság, bálvány-
imádás, varázslás, gyűlölet, meg 
nem értés, féltékenység, viszály-
kodás, szakadás, irigység, része-
geskedés, orgiák és hasonlók. Az 
utóbbi viszont, akit a Lélek vezet, 
a Lélek gyümölcseit termi: szere-
tet, öröm, békesség, szenvedni 
tudás, megértés, jóság, hűség, 
kiegyensúlyozottság és szabad-
ság. Vágyódjunk a Lélek után, 
hogy eltöltse a mi szívünket és a 
Lélek gyümölcseit teremjük. Jöjj 
Szentlélek, megnyitom a szíve-
met, térj be hozzám és újíts meg 
engem, hogy a Lélek jó gyümöl-
cseit teremjem!

Veres-Ravai Réka, a Szentesi 
Evangélikus Egyházközség lelké-
sze:

Jöjj égi szent láng, Szentlé-
lek Isten!

1Amikor pedig eljött a pün-
kösd napja, és mindnyájan 
együtt voltak ugyanazon a he-
lyen, 2hirtelen hatalmas szélro-
hamhoz hasonló zúgás támadt 
az égből, amely betöltötte az 
egész házat, ahol ültek. 3Majd 
valami lángnyelvek jelentek meg 
előttük, amelyek szétoszlot-
tak, és leszálltak mindegyikükre. 
4Mindnyájan megteltek Szent-
lélekkel, és különféle nyelveken 
kezdtek beszélni; úgy, ahogyan 
a Lélek adta nekik, hogy szólja-
nak. 5Sok kegyes zsidó férfi tar-
tózkodott akkor Jeruzsálemben 
azok közül, akik a föld minden 
nemzete között éltek. 6Amikor 
a zúgás támadt, összefutott ez 
a sokaság, és nagy zavar kelet-
kezett, mert mindenki a maga 
nyelvén hallotta őket beszélni. 
7Megdöbbentek, és csodálkozva 
mondták: „Íme, akik beszélnek, 
nem valamennyien Galileából 
valók-e? 8Akkor hogyan hallhat-
ja őket mindegyikünk a maga 
anyanyelvén: 9pártusok, médek 
és elámiták, és akik Mezopotá-
miában laknak, vagy Júdeában 
és Kappadóciában, Pontuszban 
és Ázsiában, 10Frígiában és Pam-
fíliában, Egyiptomban és Líbia 
vidékén, amely Ciréné mellett 
van, és a római jövevények, 11zsi-
dók és prozeliták, krétaiak és ara-
bok: halljuk, amint a mi nyelvün-
kön beszélnek az Isten felséges 
dolgairól.” 12Álmélkodtak mind-
nyájan, és nagy zavarban kér-
dezgették egymástól: „Mi akar ez 
lenni?” 13Mások azonban gúnyo-
lódva mondták: „Édes bortól ré-
szegedtek meg.” (ApCsel 2, 1-13)

Ezek a bibliai igék az első Pün-
kösdről szólnak. A Szentlélek ki-
töltésének ünnepe ez.  Amikor 
mindaz, amit Isten az ember 
nagyravágyása miatt a bábeli to-
ronynál összezavart, a Lélek újra 
egységessé tette. Mindenki aki 
akkor ott volt Jeruzsálemben a 
saját nyelvén hallotta és megér-
tette, hogy mennyire szerette Is-
ten a bűnös embert. Hiszen Pé-
ter apostol beszéde, amelyet a 
fent idézett igék után olvasha-
tunk, arról szólt, hogy Isten ho-
gyan küldte el Fiát közénk, em-
berek közé és Ő, Jézus, hogyan 
adta oda életét érettünk, bűne-
inkért. A beszéd nyomán 3000 
ember keresztelkedett meg és 
ezzel megkezdődött az Egyház 
története, történelme. 

Isten az Ő Szentlelkét Pártfo-
gónak küldte. Jézus Krisztus visz-
szatér az Atyához, de nem ha-
gyott minket egyedül, hanem 
eljött a Lélek, az erő, a bátor-
ság lelke. Mert Jézus parancs-
ba adta övéinek, hogy hirdessék 
az evangéliumot és keresztel-
jenek a Szentháromság nevé-
ben. De ezt a saját erőnkkel nem 
tudjuk megtenni. Nem vagyunk 
elég bátrak bizonyságot ten-
ni hitünkről. Kell a Lélek ereje, 
hogy át tudjuk adni az evangé-
liumot azoknak, akik lelki éhség-
gel és szomjúsággal élnek. Ha hi-
szünk, nem is tarthatjuk ezt meg 
magunknak, hanem reménysé-
get kell adnunk minden „rászo-
rulónak”. 

Isten Lelke ebben segít.
Ezen a Pünkösdön azt kívá-

nom mindenkinek, hogy érezze 
és tapasztalja meg a Lélek újjáte-
remtő erejét!

Sebők Tamás

Szakmai napot tartott múlt 
héten a Szentesi Egészségfej-
lesztési Iroda a Dózsa-ház Kö-
zösségi térben, ahol a 2014-
es megalakulásuk óta végzett 
munkát mutatták be. A fóru-
mon az is elhangzott, hogy 
újabb tevékenységi körrel bő-
vülhet az iroda szolgáltatása.

Dr. Földesi Irén, Magyar Im-
re-díjas szakorvos diabetikus 
nyitotta az előadások sorát, 
melyben elhangzott, hogy 2014 
óta összesen 58 EFI működik or-
szágszerte. A szakorvos úgy fo-
galmazott, körülbelül 5 év múl-
va fogják látni, hogy ezek milyen 
eredményt érnek el országszer-

te. – Ma már szükséges fejlesz-
teni az egészséget, hiszen egy 
dohányzó ember is gondolhat-
ja úgy, hogy ő egészséges álla-
potban van, pedig nem, mert 
dohányzik – hozott egy példát 
dr. Földesi Irén az EFI szükséges-
ségére. Ezek mellett számos, az 
évek során egyre romló adatra 
hívta fel a figyelmet. Az előadása 
második felében a helyi EFI mun-
káját és munkatársait mutatta 
be a megjelent egészségügyi és 
szociális szférában dolgozó szak-
embereknek.

A délelőtt második felé-
ben Czakó-Kádár Viktória, a he-
lyi iroda vezetője tájékoztatta a 
résztvevőket az általános tevé-

kenységekről, a programokon 
való részvételekről. Hozzátet-
te, egy pályázati lehetőségnek 
köszönhetően egy Lelki Egész-
ségközponttal bővülne az iro-
da szolgáltatása, illetve ennek 
a programnak köszönhetően 

újabb településekkel bővülhet 
az EFI hálózat. – A projekt 24 hó-
napos időintervallumot ölel fel, 
és előreláthatólag szeptember 
környékén derül ki, hogy sikere-
sen pályázott-e a szentesi EFI – 
mondta el az irodavezető.

Pünkösdi gondolatok

Újabb célok előtt az EFI
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Rozgonyi Ádám, Sebők Tamás

Tizedik alkalommal vehet-
tek részt programokban gaz-
dag családi napon kicsik és 
nagyok a Kertvárosban. A 
Százszorszép Óvoda és kör-
nyéke a mesebeli Százhol-
das Pagonnyá változott, ahol 
egy mesés napot tölthettek el 
együtt a családok. Az óvoda 
dolgozói és a szülői munkakö-
zösség közös szervezésű ren-
dezvényével az óvoda új ala-
pítványát támogatják.

A rendezvény megnyitóján dr. 
Chomiak Waldemar és Antal Ba-
lázs Tibor, a helyi Fidesz frakci-
óvezetője, az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság alelnöke is 
részt vett. Dr. Chomiak Walde-
mar, az esemény fővédnöke, a 
körzet képviselője szólt közvet-
len szavakkal a jelenlévőkhöz. 
Képviselői keretéből is támogat-
ta a rendezvényt, és szívesen se-
gédkezett a szervezésben is. A 
nagycsoportosok álltak ezután 
a színpadra, akik pom-pomos 
és esernyős tánccal bűvölték el 
a közönséget. A színpad előtt 
szerveződő flashmobba bátran 
bekapcsolódtak az érdeklődők 
is. Négy hétig gyakoroltak az ovi-
sok a műsorra, kellemes környe-
zetben, a Micimackóból is jól is-
mert mesebeli helyszínen.

– Százholdas Pagony van most 
az óvodánkban, e köré szervez-
tük a programokat. Plüssvadá-
szatot hirdettünk, a város óvo-
dáinál és bölcsődéjénél lehetett 
megkeresni Micimackót és bará-
tait. Ha helyesen válaszoltak a ki-
csik egy feladványra, akkor plüs-
sállatot, mellé Pagony-jegyet 
kaptak, melyet a családi napon 
a gyűjtődobozba dobva értékes 
ajándékkal gazdagodhattak – 
tudtuk meg Szénásiné Csarmaz 
Mártától, a Szentesi Százszor-
szép Óvodások Legszebb Napja-
iért Alapítvány kuratóriumi elnö-
kétől, aki maga is szereplője volt 
az ovisok színpadi produkciójá-

nak. Azt is elmondta, hogy ke-
rek jubileumot ünnepeltek, hi-
szen immáron a tizedik családi 
napot szervezték meg, az intéz-
mény pedig idén lesz negyven 
éves. Ennek jegyében nyitot-
tabb rendezvénnyel kedvesked-
tek nemcsak a kertvárosiaknak, 
hanem minden érdeklődőnek. – 
Ilyenkor gyermekké tudnak válni 
kicsit az óvónők is? – kérdeztük. 
– Próbálunk kicsit felszabadulni. 
Igen, gyermekekké tudunk vál-
ni egy picit mi is – érkezett az 
őszinte válasz. Ugrálóvár, csillám 
tetoválás, elektromos kisautók, 
motorok, a Wikfild K9 Kutyasport 
Egyesület bemutatója, a váro-
si fúvószenekar kamaraegyütte-
sének műsora, Fit Kid-es bemu-
tató, kézműves sátor és családi 
vetélkedő tették igazán felejthe-
tetlenné ezt a napot.

– Nagyon jó itt minden. A vat-
tacukor és a kutyás bemutató a 
kedvencem – mondta a 10 éves 

Zsanett, a Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola diákja, aki 
szerint az a jó a gyermeknap-
ban, hogy mindig kapnak aján-
dékot. A kisöcs, a kétéves Zsom-
bor tetszését a cukrok és a csokik 
nyerték el. Máté, a Szászorszép 
Óvoda Katica csoportosa az ug-

rálóvárat szereti a legjobban. 
Testvére, a három és fél hóna-
pos Dávid is ott volt a rendezvé-
nyen. Igaz, ő még csak a babako-
csiból kikukucskálva nézhetett 
körbe, de hamarosan majd ő is a 
többiekkel ugrálhat a „fellegek-
be”. A családi nap legjobban várt 
fellépői talán Kristály Márton bű-

vész, és az egyik televíziós tehet-
ségkutatóból is jól ismert Ková-
csovics Fruzsina voltak. Fruzsina 
óvónőként dolgozik, gyerekek-
nek készít lemezeket és óvodás-
korúaknak szánt zenés műsorral 
járja az országot. Sikere a gyer-
mekközönség körében megkér-
dőjelezhetetlen volt.

Gyermeksereg a kaland-
parkban

Május utolsó hétvégéjén ren-
dezték meg a Kurca Park Kaland-
parkban a II. Szentesi Gyermek-
fesztivált. Már szombaton is szép 
számmal kipróbálták a kaland-
park szolgáltatásait a gyerekek, 
azonban gyermeknapon, azaz 
vasárnap látogatott ki igazán 
nagy gyermeksereg a Kováts Ká-
roly utcába. 

Karonülők, totyogók, óvodá-
sok és kisiskolások mind megta-

lálták a saját érdeklődésüknek 
megfelelő kikapcsolódási lehe-
tőséget a II. Szentesi Gyermek-
fesztiválon. A gyerekek igénybe 
vehették a kalandpark állandó 
szolgáltatásait, szép számmal 
neki is vágtak a kötélpályáknak 
a bátor fiatalok, de természete-
sen sok más színes programot is 
kipróbálhatott az ifjúság. Össze-
sen 19 állomáson várták a szer-
vezők az érdeklődőket, népsze-
rű volt az óriásbuborék fújás, az 
aquaboat, sokan mászták meg a 
felfújható ugrálóvárakat és szin-
te mindig pattogott egy gyer-
kőc valamelyik trambulinon. Aki 
megfáradt a sok mozgásban az 
a sátor alatt pihenhetett meg, 
ahol olyan szuperhősökkel is ta-
lálkozhatott, mint Amerika Ka-
pitány, Pókember, vagy Bat-
man, de a Hunyadiak Örökében 
Hagyományőrző Egyesület lo-
vaggá ütési ceremóniáját, vagy 
Nokedli, a bohóc játékos bemu-
tatóját is megcsodálhatták. 

Egy apuka lapunknak el-
mondta, a családdal érkeztek 
a kalandparkba, ő úgy véli, na-
gyon jó lehetőséget nyújt a 
helyszín arra, hogy – mint fo-
galmazott – egy kicsit megőrül-
jenek a gyerekek. Kérdésünkre 
elmondta, a gyermeklabirintus 
volt a kedvenc. Egy nagymama 
az unokájával már az elsők kö-
zött megjelent vasárnap reg-
gel. A kislány Budapestről ér-
kezett Szentesre, szombaton a 
Nagyhegyi Sportnapra, vasár-
nap pedig a kalandparkba láto-
gattak el. 

A szervezőség részéről Ber-
tók Róbert lapunknak elmondta, 
örömmel töltötte el, hogy ilyen 
szép számmal ellátogattak a II. 
Gyermekfesztiválra a családok, 
amihez hozzájárult a kiváló idő-
járás is és nem titok, hogy már 
a jövő évi alkalmat tervezgetik.

Gyermeknapi körkép
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Sebők Tamás

Szakmai zsűri előtt mutatta 
meg tehetségét Szentes Város Fú-
vószenekara május 26-án a Me-
gyeháza Kulturális Konferencia 
Központ dísztermében. Az együt-
tes két kategóriában várt minősí-
tést, mindkét esetben a legjobb 
értékelést kapták.

Koncertfúvós és szórakozta-
tó, avagy showműsor kategó-
riában kért minősítést Szentes 
Város Fúvószenekara a Zene-Vi-
lág-Zene koncertsorozat tava-
szi szezonjának utolsó előtti 
előadásán. Tehetségüket Bekker 
Gyula, a Debreceni Egyetem Fú-
vószenekarának egykori karmes-
tere Kercsméri János Prima-díjas, 

a Tótkomlósi Ifjúsági Fúvósze-
nekar karnagya, és Tóth László, 
a Kiskunfélegyházi Koncertfúvós 
zenekar karmestere értékelte. A 
fúvósok utoljára 1999-ben kap-
tak minősítést.

Az este műsorvezetője Kocsis 
Györgyi, a Hangversenyközpont 
munkatársa volt, aki az elhang-
zó dalok mellett néhány hasznos 
információt is átadott a közön-
ségnek. A Mihály Béla vezényel-
te 53 fős zenekar elsőként a Kon-
certfúvós kategória darabjait 
tűzte műsorra. Többek között 
Gali János, Egressy Béni, és Ba-
lázs Árpád művek csendültek fel. 
A műsor második felében már 
könnyedebb, valóban showmű-
sorhoz illő darabokat mutatott 
be a fúvószenekar. A zsúfolásig 
megtelt terem közönsége And-
rew Lloyd Webber Jézus Krisztus 
Szupersztár című művéből hall-
hatott részleteket, de a 80-as 
évek egyik legsikeresebb filmjé-
ből, a Flashdance-ből is felcsen-
dült a What a Feeling, és a Ma-

niac is, sőt Szenes Iván Kislány a 
zongoránál című műve sem ma-
radhatott ki a repertorából.

A közönség a zsűri értékelése 
alatt sem maradt műsor nélkül, 
még 3-4 darabot hallhattak a ze-
nekartól, amíg elérkezett a be-
jelentés pillanata. Bekker Gyula 
előzetesen elmondta, nagy di-
cséret illeti a zenekar vezetőjét. 
Úgy véli, a karmesternek megha-
tározó szerepe van a fúvószene-
kar történelmében. – Mindenhol 
ott van a tekintete és sugároz-
nak az arcáról az érzelmek. Azt 
hiszem, Szentes városa büsz-
ke lehet erre a fúvószenekarra – 
mondta el véleményét a zsűri el-
nöke, aki végül hozzátette, igazi 
öröm lehet ennek a csapatnak a 
tagja lenni.

Szentes Város Fúvószenekará-
nak műsorát a koncertfúvós ka-
tegóriában 96, a showműsor, 
avagy szórakoztató kategóriá-
ban pedig 97 ponttal jutalmaz-
ta a zsűri, így egyaránt kiemelt 
aranyminősítést értek el.

Kiemelt arany minősítést kapott a fúvószenekar

Darók József

Örömet okoztak a Koszta Jó-
zsef Múzeum régészei az ár-
pádhalmiaknak, és a régészet 
iránt érdeklődőknek is: egy 
11. századi, Árpád-kori temp-
lomot és körülötte egy teme-
tőt tárnak fel ezekben a hetek-
ben Árpádhalom határában. 
Az ásatást május 26-án, a Ma-
gyar Régészet Napján civil ér-
deklődők is meglátogathatták. 
A leletmentés finanszírozása a 
múzeum lehetőségeit megha-
ladná, ezért több felől kértek 
és részben már kaptak is kül-
ső segítséget további munká-
jukhoz.

– Arra törekedtünk, hogy ezen 
a napon láthassák az aktuális 
munkaterületet, s beleláthassa-
nak minden munkafolyamatba, 
figyelemmel követhessék a bon-
tást, a leírást, a rajzolást, a csoma-
golást – magyarázta dr. Béres Má-
ria, miből is áll egy régész napi 
feladata. Az apropót az orszá-
gos programhoz való csatlako-
zás adta ugyan, azonban a szak-
emberek már hetek óta komoly 
munkát folytatnak Árpádhalom 
határában. – Ez egy különleges 
feltárás, hiszen templomalap ma-
radványokat, s egy, a templom 
körüli temető nyomát, sírokat és 
azok mellett egy hatalmas árok-

rendszert is láthattak a látogatók 
– fogalmazta meg az ásatás veze-
tője. 

– A szentesi múzeum életé-
ben voltak már templomfeltá-
rások, többek között a Szeg-
vár-sáphalmi temető mellett, 
vagy az ecseri és a fábiáni temp-
lom és más Szentes környéki Ár-
pád-kori templomok is említhe-
tők. A jelenlegi feltárás beleillik a 
sorba, más szempontból viszont 
rendkívül különlegesnek tekint-
hető. Részben a sárga döngölt 
agyagalapja teszi azzá, ami nem 
helyben bányászott agyag, ide 
szállították. Szintén különleges-
sé teszi az építményt a négyzetes 
hajó és a félköríves szentélyzá-
ródás. Emiatt gondoljuk nagyon 
korai Árpád-korinak, főként Bé-
kés megyéből ismerünk ehhez a 
templomalapozáshoz hasonló-
kat, éppen a közelből, Gádoros-
ról. Ezt a templomot a 14.-15. szá-
zadban kibővítették egy jelentős 
hajórésszel, így az épület elérte 
a 16 méter hosszúságot. A feltá-
rás során először a török kori és 
a késő középkori leletekkel talál-
koztunk, ami azt mutatja, hogy 
a 17. századig használatban volt 
a templom. Ugyanakkor körülöt-
te nem találtuk meg annak a je-
lentős településnek a nyomait, 
amelynek közössége a templo-

mot használhatta. Vagyis az ott-
lakók elköltözhettek és a hosszú 
ideig fennmaradó templomu-
kat tudatosan lebontották, ami-
kor eltávoztak, s az építőanyag-
ból emeltek újat – részletezte dr. 
Béres Mária.

Szórványleletek kerültek elő, I. 
Ferdinánd érméje, egy késő kö-
zépkorra jellemző kontytű, kari-
kagyűrű, s megtalálták egy há-
zaspár sírját is.

Leletmentés keretében folyik 
az ásatás. A jogszabályok szerint 
ezt a területileg illetékes múze-
umnak kell elvégeznie, s a költ-
ségeit is az intézmény köteles 
viselni. – Ez a feltárás havonta kö-
zel 1 millió forintot jelent, s leg-

alább három hónapig fog tarta-
ni. A múzeum költségvetése ezt 
nem tudja finanszírozni, ezért se-
gítségért fordultunk az árpád-
halmi önkormányzathoz, a Bel-
ügyminisztériumhoz, a kulturális 
államtitkársághoz, s a Miniszter-
elnökséghez. Árpádhalom ön-
kormányzata és lakossága is 
örömmel vette a templomma-
radványok előkerülését, s lehe-
tőségeihez mérten támogatja a 
feltárást, az infrastruktúra biztosí-
tásával, gépi földmunkával, s köz-
foglalkoztatottak részvételére is 
pályáztak rögtön. Mivel a múze-
um kapacitása rendkívül szerény, 
így ezzel időt és a költségek csök-
kentését is nyertünk.

Árpádhalmi ásatás – mi van a felszín alatt?
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Palicska Irén

Új életérzés hódít: tárgyak he-
lyett gyűjtsünk élményeket! A 
férjem szerint egyszerű marke-
tingfogás, amivel elterelik az 
emberek figyelmét a valódi, fon-
tos dolgokról. Hát, az enyémet 
is jó elterelték, mert én is kö-
zös, családi élményeket szeret-
nék adni a fiamnak. Így gyerek-
napi mütyürök helyett két napos 
élmény-túrát terveztem be Ger-
gővel. Szombaton a Kurca-part 
Kalandparkot vettük célba, va-
sárnap pedig családostul kirán-
dultunk Csongrád-Bokrosra, 
hiszen a Vadnyugati Város is sok-
sok programot ígért a kicsiknek. 

Első nap egy kedves barátnő-
met, Erikát is elhívtam kaland-
parkozni, nem mellesleg segített 
is a Gergő körüli teendőkben. 
Nem mondom, hogy két em-
beres feladat a gyerekkel szó-
rakozni, de ketten könnyebb és 
vidámabb is. Egész baráti áron, 
mindössze személyenként 1000 
forintért jutottunk be a Kur-
ca-part Kalandparkba, és ezért 
az összegért számtalan szórako-
zási lehetőség közül választhat-
tunk. Az óvatos duhajok táborát 
erősítem, így még 20 hónaposan 
a trambulin közelébe se enged-
tem Gergőt. Tudom, más babák 
már egy évesen ott ugrándoz-
nak, de mit tegyek, féltem őt. 
Rögtön ismerősökbe botlottunk, 

a szintén 20 
hónapos Ákos 
már ott ugrált 
a trambulin kö- 
zepén. Így én 
is könnyebben 
engedtem a 
gyereket a já-
tékhoz. Na-
gyon élvezte, 
kacagva futko-
sott ide-oda, 
az ugrálás még 
kevésbé ment, 
de azzal is ki-
tartóan pró-
bálkozott. Mi 
felnőttek pe-
dig belemerültünk a gyerekek 
önfeledt szórakozásába, nekünk 
ez a legnagyobb öröm. Bár én 
is szívesen kipróbáltam volna. 
Ákos anyukája, Csilla invitált is, 
hogy merészkedjünk be, 80 ki-
lóig engedélyezett. A súlyom te-
hát – hála Istennek – nem lett 
volna akadály, de az a hülye, 
jól nevelt úriasszony modorom 
mégis gátat szabott a bennem 
élő gyereknek. Meg is bántam, 
így csak Gergő mókázott egy jót. 
Sikerült valahogy kicsalogatni a 
fiamat a háló fogsásából, és szét-

néztünk, mit 
lehetne még 
birtokba ven-
ni? Beültettük 
egy piros Mer-
cibe. Ha már 
igaziba nem 
ülhet, legalább 
a gyerekeknek 
tervezett elekt-
romos változa-
tát próbálja ki. 
Én inkább a fe-
hér Mini Morris 
mellett dön-
töttem volna, 
de abban nem 
érte el Gergő-

kém a gázpedált. A Mercedes-
ben elérte, csak nem értette, mi-
ért nem megy? Megfogtam a 
lábát, rátettem a gázra, elindul-
tunk, de ahogy elvettem a ke-
zem megálltunk. A gyerek cso-
dálkozva széttárta a kezét. Nem 
akartuk szaporítani a mögöttünk 
álló sort, így rövidre zártuk a ko-
csikázást és újabb kikapcsolódás 
után néztünk. 

Közben találkoztunk lovagok-
kal, Minionokkal, Pókemberrel 
és Jokerrel a Batman című film-
ből. Ő kiváltképp tetszett Gergő-

nek. Hatalmas szemeket meresz-
tett Joker bőrébe bújt fiú fehérre 
festett arcára és hatalmas vörös 
szájára. Aztán volt egy kis bubo-
rék-kergetés, majdnem végig ül-
tük a drámaisok évszakokról szó-
ló zenés darabját, és hogy, hogy 
nem megint az ugrálóváraknál 
és a trambulinoknál kötöttünk 
ki. Az egyik ugrálóvárba bekí-
sértem Gergőt. Már a játszóté-
ren is a nagy csúszdán csúszik. 
(Miután láttam, hogy nála kiseb-
bek is használják.) Ott is megvan 
a bejáratott módszerünk: segí-
tek neki felmászni, beül a csúsz-
dába, megvárja, amíg a végéhez 
rohanok, majd lesiklik. A kaland-
parkban akadt egy kedves fi-
atal segítőm is, mondta, hogy 
nem kell rohannom, elkapja a 
gyereket. Mondtam Gergőnek, 
hogy csússzon, majd segít neki 
a kisfiú, mire ő megszólalt: „Lány 
vagyok.” Majd elsüllyedtem szé-
gyenemben. Nem győztem 
mentegetőzni. Sebaj! Engem is 
néztek anyuka helyett nagyma-
mának! A kisebb bakimtól elte-
kintve, nagyon jól telt a nap, volt 
játék, móka és kacagás. Vadnyu-
gati élményeinkről jövő héten 
számolok be. 

Baba a fedélzeten

Gyereknapi élmény-túrák

RÉGI építésű ház nagy telekkele-
ladó a Rákóczi F. utcában. Érdeklőd-
ni:70/504-9189, 30/362-86-32

ELADÓ 3 ajtós szekrény komód-
dal, 2 darab heverő, TV szekrény, író-
asztal, szőlő daráló, prés, demizsonok, 
terménydaráló, üstház üsttel. Telefon: 
20/587-1125

2 darab piros buklé fotel, ágynemű-
tartó, dohányzóasztal, paplan, mágne-
ses lepedő eladó. Telefon: 70/605-5252

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egy hét szünetet követő-
en ismét koncertekkel vár-
ta az élőzene híveit a Kávézó 
a Belvárosi Favágókhoz. Pén-
teken az alternatív slágereket 
és saját dalokat játszó nagy-
mágocsi zenekar, a Neon Ar-

row Band szórakoztatta a kö-
zönséget, míg szombaton a 
dél-alföldi régió leghitele-
sebb Hobo Blues Band feldol-
gozás-zenekara, az Exon ze-
nélt a Favágó galériáján.

A nagymágocsi Neon Ar-
row Band hatosa szórakoztat-

ta a közönséget múlt pénte-
ken a Favágóban. A Dovics Kitti 
– ének, Dovics László - ének, gi-
tár, Magyar Olivér – dob, Ber-
kó Zoltán – billentyű, Vukovi-
ch Viktor – basszusgitár, Szenti 
Endre – szólógitár felállású csa-
pat a leghíresebb kortárs alter-
natív zenekarok műveit hoz-
ták el Szentesre. Intim Torna 
Illegál, Vad Fruttik, Magashe-
gyi Underground slágerek mel-
lett koncertjeiken saját dalok 
is felcsendültek. Ahogy mond-
ták: „Igyekszünk átadni a közön-
ségnek azt az örömet, amit a ze-
nélés ad nekünk.”

Szombaton a mindszenti 
Exon, a dél-alföldi régió egyik 
leghitelesebb Hobo Blues Band 
tribute zenekarát tekinthet-
ték meg az érdeklődők. A csa-
pat visszament a korai idők-
höz, amikor az ikonikus hazai 
zenekar olyan nagy slágere-
ket játszott magyar nyelven, 
mint a Rolling Stones Jumpin’ 
Jack Flash-e, a Tobacco Road, a 
Johnny Be Good, de felcsendült 
a Led Zeppelin ikonikus Moby 

Dick riffje is. Ezek mellett pe-
dig olyan, a banda által írt klasz-
szikusokat is hallhatott a kö-
zönség, mint a Kopaszkutya, a 
3:20-as blues, Farock, vagy a so-
kak által csak „Viharban szület-
tem”-ként ismert Közép-euró-
pai hobo blues II.

– Kicsit nehezen indul a buli, 
mert a 22 órás kezdéshez ké-
pest nem voltak túl sokan. Ami-
kor lement az első rész, tar-
tottunk egy szünetet és utána 
már sokkal többen és aktívab-
bak is lettek az emberek. Ne-
kem ez annyiból volt kicsit fura 
– ezt mondtam is a többieknek 
– hogy manapság 11 körül kez-
dődik az igazi bulizás a fiata-
loknál – annak idején, amikor 
én voltam fiatal sárkány, 11-kor 
már készültünk haza – értékel-
te a koncertet lapunknak Heve-
si János, a zenekar frontembere. 
Hozzátette:

– A mi erősségünk – és egy-
ben a gyengeségünk is –, hogy 
nagyon következetesen ragasz-
kodunk ehhez a HBB tribute vo-
nalhoz és mivel ez nem igazán 
mainstream stílus így kicsit ne-
hezebb elérni a közönség ke-
gyeit, zárta a beszélgetést az 
énekes.

Hobo nyomdokain zenéltek

• Két személygépkocsit is fel-
törtek Szentesen az elmúlt hé-
ten. Az egyik járművet május 
22-e és 27-e között a Szabad-
ság téren törték fel. A tettes az 
ajtót feszítette fel, és elvitte az 
utastérben tárolt GPS-navigá-
ciós eszközt. A másik autót 23-
án a délutáni órákban rongálták 
meg. Az elkövető betörte az ab-
lakot, benyúlt a kesztyűtartóba, 
és onnan készpénzt, okmányo-
kat és bankkártyát vitt magával. 
A lopási kár 13 ezer, a rongálási 
kár 30 ezer forint.

• Több ittas gépjárműveze-
tőt is „kivontak” a forgalomból a 
közúti ellenőrzések során a ren-
dőrök. Egyikük 23-án éjjel az Ady 
Endre utcában, egy másik jármű-
vezető Szegváron, egy harma-
dik pedig Nagymágocs és Lapis-
tó között közlekedett úgy, hogy 
korábban alkoholt fogyasztott. 
A legjelentősebb mennyiséget 
szeszesitalból egy személygép-
kocsi vezetője tette a gyomrába, 
őt Fábiánsebestyénben, május 

28-án éjjel „kapcsolták le” közúti 
ellenőrzés során.

Betörőt fogtak a szentesi nyo-
mozók. A gyanúsított egy Kiss 
Zsigmond utcai ingatlan mellé-
képületéből vitt magával gáz-
palackot és kéziszerszámokat, 
majd szintén ezen az éjszakán 
egy Honvéd utcai zárt garázsba 
is betört, ahonnan kéziszerszá-
mot, sövénynyírót és hosszab-
bítót vitt magával. Kér másik 
helyen is járt, itt már össze is ké-
szítette az eltulajdonítani kívánt 
tárgyakat, ám ezeken a helye-
ken valószínűleg megzavarták. 
A gyanúsítottat a járőrök fogták 
el még aznap éjjel.

Újabb baleset történt a Peny-
ny áruháznál található gyalogo-
sátkelőnél, a Kossuth Lajos ut-
cán, rövid időn belül a második 
alkalommal. A keddi baleset oka 
egyszerű volt, a kerékpáros nem 
tartotta be a szabályt, amit mel-
lesleg tábla is jelez: hajtva tilos, 
tolva szabályos az átkelés a zeb-
rán.

Két járművet törtek fel
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Palicska Irén

A babahordozás páratlan 
lehetőség. Ez a világ legter-
mészetesebb dolga, hiszen a 
baba úgy születik, hogy tes-
te-lelke a hordozást várja. 
Egyébként az anyáé is. Már 
nem babakorú, hiszen hete-
dik születésnapját ünnepel-
te a BatyuBaba Klub Szente-
sen. Kölcsönzés, tanácsadás, 
előadások, hordozós séták. 
Akik ezeken a rendezvénye-
ken részt vették az elmúlt hét 
évben, azokat várta a klub ve-
zetője, Hankóné Králik Orsolya 
egy születésnapi rendezvény-
re. Vele beszélgettünk.

– Hogyan sikerült a rendez-
vény? Milyen volt a születésnap?

– Nagyon jól sikerült, az idő is 
kegyes volt hozzánk. Tizennégy 
gyermek és nyolc édesanya jött 
el. Ez azt jelenti, hogy a klubnak 
azok az oszlopos tagjai vettek 
részt a rendezvényen, akik már 
második, illetve harmadik kisba-
bájuknak adtak életet. A gyere-
kek nagyon jót játszottak, mi pe-
dig örültünk egymásnak és jót 
beszélgettünk.

– Miért indítottad el annak ide-
jén a Batyu Baba Klubot?

– Farkas Olga alapította a klu-
bot, és én már az első alkalom-
mal ott voltam. A kislányom, 
Bóbita hét évvel ezelőtt május-
ban volt egy hónapos. Onnan-
tól kezdve, amikor tudtam, men-
tem. Ösztönösen éreztem, hogy 
nekem nagyon jó a hordozás, és 
ezt szeretném csinálni. El is vé-
geztem a hordozási tanácsadói 
képzést. Olgának az élete úgy 
alakult, hogy nem tudta tovább 
vinni a klubot, és méltó örökös-
ként rám hagyta öt évvel ezelőtt. 

– Úgy látom, hogy egyre nép-
szerűbb a hordozás, hogy a babák 

minél közelebb legyenek a ma-
mákhoz. 

– Az, hogy a babák jól érezzék 
magukat, időtlen. Az, hogy eh-
hez hordozó eszközt is használ-
hatunk, a mi társadalmunkban 
egyre népszerűbb. Máshol vi-
szont nem új keletű ez a dolog, 
a világ háromnegyede évszáza-
dok óta hordoz. Megváltozott a 
kultúránk és szétesett a tradici-
onális családmodell, ami jelle-
mezte a magyarság életét. Más-
ként éltek a tanyán és városban, 
de több generáció lakott együtt. 
A magyarnak olyan szavai, kife-
jezései vannak erre, mint karon 
ülő, vagy bölcsőbe tették a gyer-
meket. Most egy édesanya meg-
szüli a gyermekét, és egyedül 
van otthon. Nincs kinek a karjá-
ra ültetni a babáját. Ezért a hor-
dozás egy nagyon nagy segítség 
az édesanyáknak, hogy több fel-
adatot tudjanak ellátni. 

– Milyen pozitív hozadékai van-
nak a hordozásnak?

– Az édesanya azáltal, hogy 
több feladatot tud ellátni, sok-

kal magabiztosabbnak és kom-
petensebbnek fogja magát 
érezni. Az anya ugyanis szeret 
rendben lenni, szereti, ha idő-
ben van étel az asztalon, és a 
gyermeke elégedett. Ahhoz, 
hogy ezek mind egyszerre telje-
süljenek - ha a baba több test-
közelséget kíván – csak úgy tud-
ja megtenni, hogy magára köti. 
Ha a gyermek sokat van testkö-
zelben, teljes biztonságérzetet 
ad. Ha időben kap választ a ké-
réseire, akkor meg fogja tanulni, 
hogy a világ jó és biztonságos, 
ha kérek, akkor kapok, és szá-
míthatok rád. Ezekkel a minő-
ségekkel megerősítve tud majd 
elmenni nagyobb közösségbe. 

– Általában meddig szoktak 
hordozni az édesanyák? 

– Az édesanyák életük végé-
ig hordozzák a szívükben gyer-
meküket. A testkontaktus adá-
sa időtlen, hogy kapcsolódunk a 
gyermekünkhöz, hogy leguggo-
lunk hozzá, és megsimogatjuk. 
Ez nem függ semmitől, egysze-
rűen emberi igény. Hordozóesz-

közöket meddig használunk? 
Ez attól függ, hogy milyen súly-
lyal gyarapodik a baba, milyen 
az édesanya fizikai beállítottsá-
ga, milyenek az életkörülménye-
ik? Nagyon sokan egy éves korig 
hordozzák a babáikat. Szentesen 
is tipikus eset, ahogy stabilan 
megtanulnak ülni, megveszik 
a jó minőségű bicikli ülést, ami 
biztonságos a babának. Ezzel 
egy időben lerakják a hordozót, 
mert így is eljutnak mindenho-
vá. Budapesten viszont jellem-
zően tovább hordoznak az anyu-
kák, mert többet kell gyalogolni, 
vagy tömegközlekedési eszkö-
zön egyszerűbb a használata. 

– Miben tudsz segíteni ezzel a 
klubbal az édesanyáknak és a ba-
báknak?

– Abban tudok segíteni, hogy 
nagyon kis befektetéssel, ki tud-
ják próbálni a hordozó eszközö-
ket. Szakmai tudással és háttér-
rel, illetve anyai tapasztalatokkal 
támogatom azt a folyamatot, 
amíg ők megismerkednek a ba-
bahordozás elméleti és gyakor-
lati részleteivel. Majd igény sze-
rint tudom kísérni ezt az utat. 

– Milyen terveid vannak a 
BatyuBaba Klubbal a jövőre vo-
natkozóan?

– Most beállt egy olyan tem-
póra a tanácsadás, a klubok és 
az ismeretterjesztés ritmusa, ami 
úgy gondolom, hogy fenntart-
ható. Más területeken is dolgo-
zom. Ez egy részterület, és eny-
nyit meg tudok tartani hosszú 
távon. Ugyanilyen lelkesedéssel, 
szemlélettel és szeretettel sze-
retném csinálni a következő hét 
évben is.

A szívedhez közel lenni jó

szentesiélet
Fizessen 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.

2016 októberi hordozós séta
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Amint a korábbi években, a 
Szentes Városért Közalapítvány 
2016 folyamán is támogatásban 
részesített több színvonalas vá-
rosi kulturális rendezvényt, hoz-
zájárult a zenei kultúra nép-
szerűsítéséhez, továbbá újabb 
helytörténeti kiadványok meg-
jelentetéséhez. Sikeresen foly-
tatta az öt éve beindított Studi-
um Generale tehetséggondozó 
programot. Beszámolónkat a vá-
rosi képviselő-testület egyhan-
gúan elfogadta. Az alábbiakban 
kivonatolva ismertetjük elmúlt 
évi tevékenységünket. 

Szentes sokszínű és nívós zenei 
életét évtizedek óta a Lajtha László 

Alapfokú Művészeti Iskola, a Szen-
tesi Zenebarátok Egyesülete és a 
Bárdos Lajos Vegyeskar által szer-
vezett rendezvények biztosítják. 
Elég utalnunk a Nemzetközi Fúvó-
szenekari Találkozókra, valamint a 
szentesi gyökerű Egyházzenei Ta-
lálkozóra, amelyet eddig 23 alka-
lommal rendeztek meg, színvona-
las hazai és külföldi vendégkórusok 
közreműködésével. Pályázataikat 
alapítványunk folyamatosan támo-
gatja a zenei kultúra terjesztése, 
népszerűsítése miatt

Visszatérően támogatjuk az Ár-
pád Szabadidős Sportklub pályáza-
tát, amely 13. alkalommal rendezte 
meg Szentesen a Nemzetközi Nyári 

Gyermek Kézműves Tábort. Ezút-
tal is a 6–14 éves korosztályú gyer-
mekeket fogadták, bevonva a hatá-
ron túli – zentagunarasi, újszentesi 
és gyegyóremetei – magyar fiata-
lokat. Mindenkor a program részét 
képezi Szentes nevezetességeinek 
megtekintése, múzeumlátogatás, 
szabadidős sportolás. 

2016-ban Csongrád megye volt 
a házigazdája a 44. Országos Hon-
ismereti Akadémia ötnapos prog-
ramsorozatának. A megyei elnök-
ség arra kérte szentesi tagjait, hogy 
mutassák be Szentes nevezetessé-
geit, és állítsanak össze egy prog-
ramot, amely kötődik a település 
hagyományaihoz. Erre 2016. júli-
us 7-én került sor. A program si-
keres lebonyolítását közalapít-
ványunk tevékenyen támogatta, 
Szentes múltjának, építészeti-, tár-
gyi- és szellemi értékeinek bemu-
tatása és propagálása szándéká-
val. (Ebből az alkalomból a Szentesi 
Élet beszámolt a szentesi honisme-
reti hagyományokról, s valamennyi 
vendég megkapta az érintett lap-
számot. Utóbb a rendezvényről a 
Honismeret c. országos szakfolyó-
irat is beszámolt.) 

Figyelmet érdemel, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár c. főigazga-
tója, a Catastrum című földméré-

si és térképtörténeti szakfolyóirat 
főszerkesztőjének (Reisz T. Csaba) 
kezdeményezésére történeti fel-
dolgozás készült Szentes város első 
részletes kataszteri felmérését tar-
talmazó, 27 szelvényből álló színes, 
kéziratos térképéről, amelyet Se-
ress László szentesi földmérő mér-
nök készített 1837–1840 között. 
A 9 tanulmányt tartalmazó kötet 
2016. december közepén jelent 
meg a Catastrum 4. számaként, 
mint „Karácsonyi szám, Szentesnek 
szentelve”. Közalapítványunk segí-
tette a kiadvány megjelenését, és 
kellő példányban Szentesre kerü-
lését. 

A kiemelt programok mellett 
Közalapítványunk elősegítette a 
Studium Generale biokémiai cso-
portjának könyvének megjelente-
tését; a Derzsi Kovács Jenő (1889–
1969) gimnáziumi tanár által 
gyűjtött szentesi dalok DVD-n tör-
ténő rögzítését és megjelenteté-
sét; dr. Bod Péter és Katona Mihály 
„A Vekeri halastó madárvilága” c. 
tudományos és természetvédel-
mi kiadvány elkészítését. A fent is-
mertetett tudományos-, kulturális-, 
helytörténeti-, ifjúsági rendezvé-
nyek, továbbá helytörténeti kiad-
ványok támogatására a Szentes Vá-
rosért Közalapítvány a 2016. év 
folyamán összesen 1 476 000 Ft 
összeget utalt ki. Ezúttal is köszö-
netet mondunk működésünk tá-
mogatóinak!

Labádi Lajos
kuratóriumi elnök

Közalapítványunk a tudományos-
és kulturális élet mecénása

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

06.02. Lady Masallah - Afrika-est / 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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Szentesi Fotókör 
XIX. Szentesi Aktfotó Bienn-

álé június 3-án, szombaton 15 
órakor a Tokácsli Galériában. 
A kiállítást megnyitja Kruzslicz 
Pál újságíró, köszöntőt mond 
Szirbik Imre polgármester.

A kiállítás megtekinthető 
június 24-ig, keddtől-péntekig 
9-13 és 15-17 óráig, szomba-
ton 9-13 óráig.

Művelődési Központ
Június 4-én, vasárnap Ki-

rakodó vásár és Városi Gye-
reknap lesz a Kossuth téren. 
Térzene, Szentes Város Fúvó-
szenekarának műsora, báb-
színház, kézműves sátor ugró-
kötél bemutató, ovis csoport 
műsora, buborék fújó készí-
tés, néptánc bemutató, kutyás 
bemutató , koncert várja az ér-
deklődőket.

A Művelődési és Ifjúsági Ház 
klubjában június 8-án, csütör-

tökön 19-21 óráig a Korork 
és alkotások az irodalomban 
című sorozat következő előa-
dásán Tamási Áron művei-
ről beszélgethetnek Poszler 
György előadóval.

Városi Könyvtár
Szentesi Ünnepi Könyvhét 

Június 8-10 között. Megnyitó 
június 8-án csütörtökön16.15 
órakor Minden nap 16.30 órá-
tól zenés, irodalmi műsor lesz, 
melyet kötetlen beszélgetés 
követ. A Szentes Városi Könyv-
tár helyi kiadványokkal jelenik 
meg, a gyermekkönyvtár kéz-
műveskedéssel várja a gyer-
mekeket a Kossuth téren.

Koszta József Múzeum
Június 3-án, szombaton Pi-

ros Pünkösd napja címmel 

családi matinéra várják a csa-
ládokat 10 és 12 óra között.

Mesél a Múzeum címmel, 
témanapot rendeznek általá-
nos iskolás csoportoknak jú-
nius 6-án és 7-én, 9 és 12 óra 
között a Csallány Gábor Kiállí-
tóhelyen.

Tiszai strandfürdő
Te csak sütögesd a pecse-

nyédet címmel, roston sült 
szezonnyitó gasztrokulturális  
kikapcsolódásra várják az ér-
deklődőket a szentesi Tiszán, 
június 17-én. A sütögetés 16 
órától indul, a retro disco pe-
dig 19 órától veszi kezdetét.

Szentesi Üdülőközpont
2017. június 18-án tart-

ják a „Csak azért is Szentes...” 
strandnyitót a Szentesi Sport 

és Üdülőközpontban. 13.00 
órakor Lakatos Márk, az or-
szág legnépszerűbb stylist-
ja tart előadást. 14 órától 17 
óráig a wellness részlegben öt 
tagú stylist csapata ad majd 
stílustanácsokat a hölgyeknek 
és uraknak. A csúszda mellet-
ti színpadon a 13 órai meg-
nyitó után ovis fellépőket kö-
szönthetünk, majd Szilver 
TSE bemutató, Zenével a Rá-
kos gyermekekért koncert és 
a Pom-Pom zenekar várja az 
érdeklődőket. Este fél 8-kor 
OVER3 és FIRST koncert vár-
ja az érdeklődőket, valamint 
Horváth Zoli zárja a napot. 13 
órakor APA (NAGYAPA) -FIÚ 
barátságos vízilabda mérkő-
zés lesz a régi 50-esben. 16.00 
órakor fotókiállítás megnyitó, 
16 óra 30 perckor gála mérkő-
zés lesz a BEK csapat és a női 
csapatunk között.

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:

06.02. Lady Masallah - Afrika-est / 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

Kiváló frissítő, kánikulai 
szomjoltó, nemcsak a gyere-
kek kedvence, s ma már szin-
te hihetetlenül széles választék-
ban ejt minket rabul. Ez nem más, 
mint a fagyi, amiből újabban min-
den évben már az ország fagy-
laltját is megválasztják. De vajon 
hogyan jutottunk el eddig a fan-
tasztikus összetételig, honnan in-
dult a fagyi világhódító útjára? A 
fagylaltot nem feltalálták, hanem 
lassanként formálódott, alakult 
azzá, ami. A kínaiak már 3000 év-
vel ezelőtt élvezettel fogyasztottak 

hóval kevert gyümölcslevet. A tör-
téneti adatok tanúsága szerint Sa-
lamon király idejében jeges ita-
lokat szolgáltak fel, s a Bibliában 
említett tej és méz lehetett a fa-
gylalt őse. Az első csomagolt fa-
gylaltkockát Thomas Wall ké-
szítette Angliában, 1922-ben. 
A következő évben jelentek meg 
az utcákon a "Stop Me and Buy 
One" feliratú biciklik. S ha az 1904-
es St. Louis-i világkiállításon egy 
fagylaltárus nem fogy ki a kelyhek-
ből, talán soha nem születik meg 
a fagylalttölcsér. Állítólag az ille-

tőnek épp a keze ügyébe esett va-
lami közel-keleti ostyalap, amelyet 
jobb híján kúp formájúra tekert, s 
megtöltötte fagylalttal, útjára in-
dítva ezzel a ma is tomboló őrü-
letet. 

A világ első fagylaltot forgal-
mazó kávézója a Florensi 
Procope Couteaux 
nevéhez köthető. 
Először ő gyár-
tott fagylal-
tot különbö-
ző ízekben, 
m é g h o z -
zá Olasz-
o r s z á g b a n . 
A mai napig 
az olaszok veze-

tő szerepet játszanak a fagy-
laltkészítés mesterségében. A 
fagylaltozás tehát egy a történe- 
lemben mélyen visszanyúló édes-
ség. Mára az ízek, a színek, a díszí-

té- sek, a tálalási módszerek 
és a fagylaltot kiegészítő 
édességek és termékek 

széles válasz-
tékát tud-

hatja ma-
g á é n a k 
a világ. 
A hűsítő 

nyalánkság 
pedig meg-

könnyíti a nyá-
ri kánikula elvi-

selését.

Hűsítő trendi édesség
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Született

Kis Istvánnak és Berkecz Ág-

nesnek (Rózsa u. 27.) István, Tor-

ma Lászlónak és Varga Anitának 

(Bercsényi u. 24.) Zorba Kerim, Er-

dőháti-Nagy Miklósnak és Tóth 

Máriának (Bacsó B. u. 20.) Milán, 

Tóth Sándornak és Czibulya Ré-

kának (Csongrád, Vasút 64.) Do-

rottya Réka, Szabó Róbertnek 

és Lantos Adriennek (Csong-

rád, Táncsics M. u. 16.) Róza nevű 

gyermeke.

Házasságot kötött

Bodnár Antal (Honvéd u. 16.) 

és Pardi Barbara (Nagymágocs, 

Szentesi út 26.), Bartyik Bence 

(Róna u. 20.) és Györgyi Csilla (ké-

pünkön) (Klauzál u. 8.), Héjja Ró-

bert és Berényi Gabriella (Brusz-

nyai Á. sétány 9.)

Elhunyt

Bokor János (Csongrád, Vasvi-

rág u. 20.), Hajdú Pálné ( Szőlő-

hegyi u. 25.), Gácsi András (Dan-

kó P. u. 12.)

Családi

Burgonya 160-190 Ft/kg, újburgonya 
120-220 Ft/kg, új répa 100-200 Ft/kg, új 
gyökér 60 Ft/szál - 200-380 Ft/kg, zeller 
250 Ft/db, petrezselyem 50 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 60-80 Ft/db, fe-
hér paprika 550 Ft/kg, lecsópaprika 150 
Ft/cs, lecsóparadicsom 200 Ft/kg, para-
dicsom 550 Ft/kg, póré hagyma 100 Ft/
db, zöldhagyma 100 Ft/cs, vöröshagy-
ma 150-180 Ft/kg, fokhagyma 2500 Ft/
kg, új fokhagyma 100 Ft/szál, dughagy-
ma 650 Ft/kg, tojás 30-38 Ft/db, kígyóu-
borka 350 Ft/kg, saláta 100 Ft/db, kelká-
poszta 380 Ft/kg, új káposzta 250 Ft/kg, 
új tök 350 Ft/kg, jégcsapretek 100 Ft/db, 
fekete retek 250 Ft/kg, piros retek 150 
Ft/cs, lilahagyma 250 Ft/kg, cékla 250 
Ft/kg, gomba 480-650 Ft/kg, padlizsán 
390 Ft/kg, cukkini 450-500 Ft/kg, zöld-
borsó 550 Ft/kg, cseresznye 450 Ft/kg, 
eper 500-700 Ft/kg, nektarin 1200 Ft/kg 
alma 360-400 Ft/kg, körte 600 Ft/kg, ba-
nán 480-550 Ft/kg, citrom 550-670 Ft/kg, 
karfiol 300-450 Ft/kg, karalábé 100-150 
Ft/db, 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: június 5-12. Dr. 
Bugyi István  Gyógyszertár  (Szentes, Kos-
suth tér 5.) mindennap 8-20 óráig, hétvé-
gén és ünnepnapokon is. 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:
Június 5-9.

Hétfő

Pünkösd

Menü nincs, de az étterem nyitva tart.

Kedd

A menü: Húsleves házi tésztával,

Lecsós sertésszelet, tészta

B menü: Vegyes gyümölcsleves,

Rántott sajt, párolt rizs, tartár

Napi desszert: Vaníliarémes palacsinta

Szerda

A menü: Tárkonyos krumplileves,

Rántott karaj, tökfőzelék

B menü: Frankfurti leves,

Zúzapörkölt, nokedli

Napi desszert: Mákos guba

Csütörtök

A menü: Grízgaluska leves,

Rántott karfiol

B menü: Sajtos fokhagymakrém-leves,

Kata szelet, rizibizi

Napi desszert: Meggyes piskóta

Péntek

A menü: Sertés raguleves,

Csopaki tokány

B menü: Csirkegulyás,

Grill csirkecomb, sült burgonya

Napi desszert: Csíkos palacsinta

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

KOS
Sokat kínál ez a hét neked! A bolygók állása 
sikereket hozhat a karrieredben, de a sze-
relmi boldogság is beteljesedhet.
BIKA
Nem várt helyről kaphatsz segítséget, akár 
pénzügyi támogatást is, sőt, még nyerhetsz 
is valamit. Nyugodtan merj nagyot álmodni!
IKREK
Örülj ennek a hétnek! A Nap a te jegyedben 
jár, és ez mosolygóssá tesz. Várható pár je-
lentős változás az életedben, de ezek mind 
jól fognak érinteni.
RÁK
Most a te kezedben futnak össze a szálak, 
több lesz a befolyásod, de a felelősséged is, 
mint máskor. Használd ki a lehetőségeket!
OROSZLÁN
Ha nem is nagy, de nagyszerű dolgok fog-
nak veled történni! A karrieredben olyan aj-
tók fognak előtted kinyílni, melyeken eddig 

hiába kopogtattál.
SZŰZ
Remekül érezheted magad, de csak akkor, 
ha nem mégy bele apró-cseprő vitákba. 
Légy nagyvonalú, hagyd szó nélkül a csip-
kelődéseket!.
MÉRLEG
Változásra áhítozol? Akkor ne tétovázz, s 
tedd meg a szükséges lépéseket, még a 
hold is segít, napról napra több energiá-
val tölt fel.
SKORPIÓ
Célratörő vagy, és mindent elérsz, amit csak 
akarsz. Ez jó érzést ad neked, valóban van 
okod a büszkeségre.

NYILAS
Izgalmas napokra számíthatsz, a hét máso-
dik felében sor kerülhet a párod és közted 
egy komoly beszélgetésre.
BAK
A munkáddal kapcsolatban biztonságosan 
támaszkodhat korábbi eredményeidre. En-
nek ellenére ügyelj arra, hogy a gondjaidról 
illetéktelenek ne tudjanak!
VÍZÖNTŐ
A szerelmi életedben kedvező fordulatok 
várhatóak. Ha van valaki, akiről már le-
mondtál, vagy sosem hittél abban, hogy vi-
szonozza az érzéseit, most váratlanul vallo-
mást tehet.
HALAK
Sok pozitív visszajelzést kapsz most, a ba-
rátaid is kimutatják a szeretetüket, háláju-
kat, és a munkahelyeden is elismerik a te-
hetséged.

június 2- 9.

HOROSZKÓP

Burgonya lepény
Hozzávalók:
6 szem burgonya, 15 dkg füstölt sajt, 15 dkg sonka, vagy tarja, 1 

fej vöröshagyma, kis pohár tejföl, só, bors.
Elkészítése:
A burgonyákat megfőzöm, és ha kihűlt, karikára vágom, sózom, 

borsozom. Közben a vöröshagymát apróra vágom és megdinszte-
lem, hozzáadom a felkockázott tarját, sóval, borssal megszórom. Ki-
zsírozott tepsibe a burgonya felét lerakom, erre jön a hagymás tar-
ja, amit tejföllel alaposan elkeverek. Befedem a maradék krumplival, 
sajttal megszórom és 15 percig közepes lángon sütőben sütöm.

Jó étvágyat kíván Kati néni!

Szentes családi ízei
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Labádi Lajos

A Szentes történetéről szó-
ló kiadványokból tudjuk, hogy 
településünket egy 1564-ben 
kelt királyi adománylevél már 
oppidumként, vagyis mezővá-
rosként emlegette. Az 1640-es 
években kiújultak a harcok; a 
törökök ismét végigpusztítot-
ták a térséget. Szentes is telje-
sen elnéptelenedett. A törökök 
kiverése után az elmenekült la-
kosok lassan visszaszállingóz-
tak, azonban hamarosan újabb 
jelentős emberveszteség érte 
a települést. Ugyanis az 1709-
ben kitört pestisjárványnak 
több mint 900 szentesi lakos 
esett áldozatul. Az 1715. évi or-
szágos adóösszeíráskor Szen-
tesen összesen 230 családot 
vettek jegyzékbe, vagyis csalá-
donként hat fővel számolva is, 
településünk lakóinak száma 
nem lehetett több 1380 lélek-
nél. Erről az alapról indulva vált 
néhány évtized alatt ismét vi-
rágzó mezővárossá.   

Gyors benépesülését és fel-
virágzását elsősorban új föl-
desurának, báró Harruckern 
János Györgynek köszönhette, 
aki számos engedményt adott 
jobbágyainak, emellett 1730-
ban három országos vásár (ta-
vaszi, nyári, őszi) tartására szó-
ló privilégiumot eszközölt ki 
III. Károly királytól. Ez azt je-
lentette, hogy a többnapos vá-
sárra az ország minden részé-
ből összegyűltek az eladók és 
a vevők, s ezáltal a lakosság a 
terményeit, jószágait, iparcik-

keit helyben eladhatta, szük-
ségleteit beszerezhette, s nem 
kellett távoli városokba eljár-
nia. A vásárok rendszeressé 

válása kedvezően hatott a fő-
hivatású iparos réteg kialaku-
lására is. Erre utal, hogy a csiz-
madiák már 1743-ban céhbe 
tömörültek, s példájukat ha-
marosan követték a takácsok, 
szűcsök és más szakmák kép-
viselői. A vásártartási jog el-
nyerésével Szentes újból váro-
si rangra emelkedett; lakóinak 
száma 1773-ban már elérte a 

7250 főt. Az elöljáróság 1730-
ban új hivatali pecsétnyomót 
vésetett, amelyen már a pál-
mafa szerepelt. 

Jelentős engedménynek szá-
mított, hogy Szentes 1847-ben 
megkapta V. Ferdinánd király-
tól a negyedik, a téli országos 
vásár tartására szóló engedélyt 
is. Amint a képen látható kivált-
ságlevélben olvasható, az ed-
dig engedett három országos- 
és marhavásáron felül még 
„minden év böjtelőhava máso-
dik napján egy negyedik orszá-

gos vásár tartassék, mindazon 
joggal, elsőbbséggel, szabad-
sággal s mentességgel, mellyel 
az országos vásárok szabad ki-
rályi városainkban s a többi ki-
váltságos mezővárosokban és 
helyeken tartatni szoktak…”

Városunk vonzereje meg-
nőtt, amelyet bizonyít lendü-
letesnek mondható népességy-
gyarapodása. Míg az 1828. évi 
népösszeíráskor a lakosok lét-
száma éppen csak meghaladta 
16 000 főt, addig negyven év-
vel később, 1869-ben megkö-
zelítette a 28 000 lelket. Ezzel a 
lakossági létszámmal az ország 
legnépesebb települései közé 
tartozott. Az ország mai terü-
letén található városok rangso-
rában a 6. helyen állt, megelőz-
ve Székesfehérvárt, Miskolcot, 
Győrt, Sopront stb. 1890-ben 8. 
volt a sorban. A későbbi évtize-
dekben a felsorolt városok las-
san megelőzték ugyan, de 32–
34 ezer között mozgó lakossági 
létszámával városunk továbbra 
is az első 15 legnépesebb tele-
pülés közé tartozott. 1996-ban 
még 32 965 szentesi polgárt 
tartottak számon; ezzel a váro-
sok rangsorában a 30. hely kö-
rül mozgott. Bízzunk benne, 
hogy a legutóbbi időszak ro-
hamos népességfogyását okos, 
előrelátó helyi politikával si-
kerül megállítani, ill. a kedve-
zőtlen tendenciát a visszájára 
fordítani. Korai elődeink bizo-
nyították, hogy nehéz történel-
mi viszonyok közepette is van 
kivezető út, csak közös bölcses-
séggel rá kell találni.

170 éve elnyert vásártartási engedély

Szentes a legnépesebb városok közé tartozott

Jún. 5-11.
Hétfő – Pünkösd hétfő

Kedd – Tojásleves
A menü:  Zöldborsós tokány 

rizs körettel
B menü:  Lecsós virsli 

tarhonyával
C menü:  Tanyasi töltött borda 

rizzsel

Szerda – Csontleves
A menü:  Paradicsomos 

húsgombóc
B menü:  Rántott csirkemáj 

burgonya körettel, 
tartármártással

C menü:  Cigánypecsenye 
burgonya körettel, 
savanyúsággal

CSütörtöK –  Gyümölcsleves
A menü:  Görögös csirkemell 

vegyes körettel
B menü:  Dubarry sertésborda 

vegyes körettel, 
savanyúsággal

C menü:  Rántott sajt 
vegyes körettel, 
tartármártással

PénteK –  Palócleves
A menü:  Túrós sztrapacska
B menü:  Farsangi fánk
C menü:  Rántott szelet 

burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szombat –  Zöldborsó leves 
Bakonyi betyár- 
pecsenye 

rizs körettel, 
savanyúsággal

VaSárnaP –  Húsleves, 
Röszkei 
csirkemell 
héjas burgonya 
körettel

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: „Az az igazi hős, aki 
reményt ad a reménytelenségben”. (Star 
Wars: A klónok háborúja)

Múlt heti nyerteseink: Burai Lászlóné, 
Kasik Antal, Berkecz Lotti, Illés József, Vas 
Judit. Nyereményük 1-1 db páros belépő 
a Magyar Nemzeti Cirkusz szentesi előa-
dására. (2017. június 3-5.). Ezen a héten a 
Szentesi Üdülőközpont családi belépőjét 
sorsoljuk ki.

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. Audrey Hepburntől idézünk 
(folytatás a függőleges 29. számú sorban). 
14. Előre gyártott vasbeton elemekből ké-
szült épülettömb. 15. Mely személy. 16. Rés, 
nyílás népiesen. 17. Marónátron. 18. Zsírfol-

tos. 20. Indítékai. 22. Mondatrész (nyelvtani 
fogalom). 24. Nála lentebbre. 25. Őrszolgá-
lat. 27. Olykor erre teszünk pontot. 28. Pén-
tek kezdete! 30. Okmányok. 32. Atlasz fele. 
34. Ecuadori és izraeli gépkocsik jelzése. 36. 
Középen csoszogót! 38. Kellemetlenség. 40. 
Becézett Olivér. 42. Csík, vonal. 43. Páratlan 
gazdi.44. Szappanmárka. 46. Aspiráns, rövi-
den. 48. Szegedi egyetem. 50. Üzletlánc. 52. 
Azon a helyen. 54. Börtönöd. 60. Báró egy-
nemű hangzói. 61. Imába foglal. 63. Szétvá-
ló. 65. Boráros közepe. 67. Partedli. 68. Határ-
folyó Németország és Lengyelország között. 
71. Plajbász. 72. Mintadarabot. 75. A New 
York-i operaház rövidített neve. 76. Visszafe-
lé a Nílus német neve. 77. Idegen anya. 79. 
Páratlan badeni. 81. Férfinév. 83. A földre.

Függőleges: 1. Idős ember. 2. Egyik me-
gyénk. 3. Elemzés. 4. Határidő lehet ilyen. 5. 
Brit popzenekar volt. 6. Lombos növény. 7. 

Az egyik Hupikék törpi. 8. Győzelem isten-
nője a görög mitológiában. 9. Szoliban van! 
10. Téli sport. 11. Szándékozik. 12. Duplán 
halandzsa. 13. Nomád nép tagja, valaha bi-
rodalom neve is volt. 19. Mi több! 21. Török 
katonai rang. 23. Harcművész, színész, film-
rendező (Bruce). 26. Jobbágymunka. 27. Il-
letve, röviden. 28. Szeszesitalt (argó). 29. Az 
idézet második sora. 31. Magasban van! 33. 
Átlátszó féldrágakő. 35. Rajong érte. 37. Or-
vosság. 39. Igen, németül. 41. Iskola, rövi-
den. 45. Eljárás. 47. Magyar énekesnő mű-
vészneve (Pintácsi Alexandra). 49. Lakatban. 
51. Latyak. 53. Nyit. 55. Fordított gléda. 56. 
Német és egyiptomi gépkocsik jelzése. 57. 
Rangjelző előtag. 58. Többség. 59. Tuskót 
feszíti. 62. Nehéz selyemszövet. 64. Kevert 
gomb! 66. Angol szoba. 69. Csonthéjas gyü-
mölcs. 70. Engedély, röviden. 71. Lám! 73. 
Angol sörféleség. 74. Nitrogén és szilícium 
vegyjele. 78. Elfogy a végén! 80. Ennek! 82. 
Szamárbeszéd.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 29. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Kristin Newman a kaliforniai 
Long Beachen nőtt fel a nyolcva-
nas években, majd a rendkívü-
li népszerűségnek örvendő sit-
com (alákevert nevetéssel vagy 
közönség előtt felvett szituáci-
ós komédia) műfaj forgatóköny-
vírójaként olyan tévésorozatok 
társszerzője volt, mint az Így jár-
tam anyátokkal, és az Azok a 70-
es évek. 

De vajon mit csinált Kristin, 
amíg a többiek „szültek”, vagyis 
a családalapításra és a kerti ün-
nepségekre koncentráltak?  - te-
szi fel a kérdést most megjelent 

könyvében. A fiatal nő saját ma-
gát állítva a történet középpont-
jába összehozott egy formabon-
tó és csábító könyvet. Hogy mire 
csábít? Világutazásra. Ugyanis 
mehetnékje támad. Egyszerűen 
csak nem akar a szörnyű nagy-
néni lenni a hátsó udvarban bol-
dog családokkal.

Megvetheti vagy irigyelheti, 
de a hősnővel kapcsolatban egy 
valami biztosan nem lesz az ol-
vasó: közömbös. Kristin tobzó-
dik Amszterdamban, szilvesz-
terezik New Yorkban, barangol 
Izlandon, lebeg a Holt-tenger 

habjaiban, pasizik Moszkvában. 
Miközben a világ legegzotiku-
sabb tájaira kalauzol bennünket, 
szingli csajos élményeit fanyar 
humorral és öniróniával adja elő, 
legyen szó akár egy balul sikerült 
párizsi utazásról, akár egy pa-
tagóniai gleccser jégomlásáról 
vagy egy argentin papjelölttel 
folytatott kalandjáról. Kristin egy 
olyan életbe invitál, amelyet át-
jár a szabadság szele, és amely-
ben a fő úti cél önmagad meg-
találása. Mintha az Ízek, imák, 
szerelmeket a legviccesebb ba-
rátod írta volna.

Könyvajánló: Amíg ti szültetek, én…
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Sebők Tamás

Az elmúlt vasárnap és a hét 
elején is valóságos kommen-
táradat indult el a legnép-
szerűbb közösségi portálon 
a Szentesi Kinizsi SZITE, va-
lamint a Csongrád TSE mér-
kőzés lefújását követő inci-
densről. A történtekről több 
országos médium is beszá-
molt. A kommentelők kö-
zött sokan a magyar futballt 
és a játékosok viselkedését 
tartják felháborítónak, míg 
mások a dulakodás előzmé-
nyeinek elhallgatását nehez-
ményezik. Lapunk a csong-
rádi egyesület egyik tagját, 
Somodi Viktort is megszólal-
tatta az ügyben.

Viktor számos tevékenysé-
get végez az egyesületnél, illet-
ve alsóbb osztályban játékosa is 
a Csongrád TSE-nek. Lapunknak 
elmondta, a dulakodás csak a 
jéghegy csúcsa. – Az egész talán 
onnan indult, hogy a múlt héten 
levontak 4 pontot a Csongrádtól, 
mert korábban a Szegedi VSE el-
leni meccsen jogtalanul (érvé-
nyes sportorvosi papírok nélkül) 
lépett pályára az egyik játéko-
sunk. Ez természetesen az egye-
sület hibája, de ugyanilyen rész-
ben vétkes a játékvezető is, aki 
a mérkőzés előtt nem nézte át, 
vagy elkerülte a figyelmét a le-
járt sportorvosi – tájékoztatott 
az előzményekről, majd hozzá-
tette, nem az ellenfél, hanem 
a szövetség óvta meg a mér-
kőzést, ami a 3 pont mellett +1 
büntetőpont levonását eredmé-
nyezte és azt, hogy a Makó már 
zsebében érezhette a bajnoki cí-
met. 

Viktor elmondta, már itt el-
ment a bajnokság és nagyon 
csalódottak voltak a játékosok, a 
18-19 éves fiatalok, akik első idé-
nyükben elhitték, hogy bajno-
kok lehetnek. Majd jött a szentesi 
mérkőzés. A játékos hozzátette, 

már a játékvezető választása is 
meglepő, hiszen Bán Imrét egy 
évre levették a Csongrád mér-
kőzéseiről, mely pont a Szentes 
elleni rangadó előtt telt le, és a 
szövetség már kapott is az alkal-
mon, elküldte őt a derbire.

Megtudtuk, Kiss István, a 
Csongrádi TSE elnöke múlt hét 
közepén intézkedett annak érde-
kében, hogy ne Bán Imre vezesse 
a mérkőzést. Ezt a szövetség Já-
tékvezetői Bizottsága nem vette 
figyelembe, és őt jelölték ki.

Ez egyébként a kommentelők 
szerint is gerjesztette a feszült-
séget. – Azt gondolom, a történ-
tekben egyáltalán nem vétkes 
a szentesi csapat, nagy dolog 
volt nekik a döntetlen, és a játék 
képe alapján igazságos is volt az 
eredmény, de már a mérkőzés 
közben is voltak olyan helyzetek, 
amikor megmutatkozott a bíró 
részrehajlásra. A stílusa provo-
kálja a játékosokat – nem csak a 
csongrádiakat – ami abban mu-
tatkozik meg legtöbbször, hogy 
az ítéleteket követően kaján vi-
gyor jelenik meg az arcán, gene-
rálja a feszültséget – magyarázta 
a sportoló.

– A hajrában a szentesi bünte-

tőterületen támadt a Csongrád, 
még a becsúszást megelőzően 
is volt egy lerántás, amire bün-
tetőt lehetett volna fújni, majd 
szentesi védő kezére is rápattant 
a játékszer, de úgy láttuk, hogy 
a becsúszás már abszolút bün-
tetőt érdemelt volna. Ami meg-
lepő volt, hogy először be is fúj-
ta a 11-est, aztán úgy döntött, 
inkább színészkedés miatt sár-
gát ad a játékosunknak, ami már 
a második volt, így ki is állította 
– emlékezett vissza Viktor, majd 
hozzátette, a lefújást követő-
en elszabadultak az indulatok, 
amit már sokan láttak a megje-
lent videón is. – Én úgy gondo-
lom, hogy nem ártott volna, ha 
az előzményeket is mutatja a vi-
deó, de talán a fent elmondot-
tak segítenek mindenki számá-
ra magyarázatot adni arra, miért 
keltek ki magukból ilyen heve-
sen a csongrádi játékosok. Mind-
ezek ismeretében sem lett volna 
szabad így végződnie rangadó-
nak, nem volt sportszerű, ezt el-
ismerjük – zárta a beszélgetést.

A játékosok közül néhányan 
a Csongrád Megyei Labdarúgó 
Szövetség fegyelmi tárgyalásain 
várják büntetésüket.

Sebők Tamás

A 2016-2017-es idény utol-
só hazai mérkőzését játszot-
ta a Szentesi Kinizsi SZITE 
gárdája. A Csongrád Megyei 
Labdarúgó Bajnokság I. osz-
tályának 28. fordulójában a 
térségi rangadót, a Szentes 
– Csongrád derbit rendezték 
meg a Pusztai László Sportte-
lepen.

A kezdősípszó elhangzása 
előtt a klub elbúcsúztatta Csep-
regi Istvánt, aki 40 éves kitartó 
és eredményes munkája után 
az idény végén háttérbe vonul. 
A meghatódott Pista bácsit óri-
ási tapsvihar fogadta lelátókról, 
és a Szentesi City Bad Bones csa-
pata is készített egy molinót a je-
les alkalomból „CSEPREGI PISTA 
BÁ’ = KINI SZÍV” felirattal. A Kini-
zsi csapatának ajándékát, egy a 
minden játékos által aláírt 40-
es mezt Vincze Zoltán csapatka-
pitány adta át az egykori játék-
vezetőnek, csapatvezetőnek, a 
klub legendás alakjának.

A Csongrád a pontlevonás 

után a tabella 2. míg a Szentes 
a 11. pozíciójából várta a der-
bit, nem volt kérdés tehát, hogy 
ki az esélyesebb. Ez a mérkőzé-
sen azonban nem látszott, az 
első 45 percben harcosan ját-
szott a hazai csapat, számos el-
futást, szép támadásépítést és 
labdatartást láttunk hazai rész-
ről.  A félidő utolsó percében a 
szentesi kaput elkerülő labdát 
szinte az alapvonalról ívelt visz-
sza Rácz Dezső, amit Fodor Bálint 
Dániel bólintott Kotovics kapujá-
ba, így vendég előnnyel fordul-
tak a felek. 

A második félidőben mindkét 
csapatnak megvoltak a helyze-
tei, a Csongrád az előny növe-
lésére, a Kinizsi az egyenlítésre 
törekedett. Mindez utóbbinak 
sikerült a 85. percben. Szeles óri-
ási bedobását csúsztatták meg 
fejjel, így a játékszer Lőrincz elé 
került, aki a felső sarkot célozta 
meg sikeresen. A mérkőzés haj-
rájában a szentesi büntetőterü-
leten belül becsúszva szerelt egy 
fehérmezes, a csongrádi Juhász 

pedig a földre került. Bán Imre já-
tékvezető a 29. perc után újabb 
sárgával jutalmazta a csongrá-
di játékost, így a hármas sípszó 
előtt el kellett hagynia a pályát. 
A szentesi szabadrúgást köve-
tően jött is a sípszó, vége lett a 
mérkőzésnek. Ekkor elszabadul-
tak az indulatok, a csongrádi já-
tékosok agresszíven kérték szá-
mon a játékvezető döntését. 

Némethy László szerint csapa-
ta maximálisan megérdemelte a 

pontszerzést. Úgy fogalmazott, 
nem lehetett érezni a mérkőzé-
sen, hogy a tabellán 9 hely kü-
lönbség van a két csapat között. 
– Örülök, hogy bravúrral búcsúz-
tunk Pista bácsitól – zárta az ér-
tékelést.

Szentesi Kinizsi SZITE – Csong-
rád TSE: 1-1 (0-1) Fodor (45’) ill.: 
Lőrincz (85’).

A 2016-2017-es szezont a Bor-
dány otthonában zárja a Kinizsi 
szombaton.

Szép játékkal búcsúztak Pista bácsitól

A dulakodás csak a jéghegy csúcsa volt
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Hering Viktor

Május 20-án bajnokava-
tás volt a Dr. Rébeli-Szabó Jó-
zsef Városi Sportuszodában, 
mégpedig a lány vízilabda Or-
szágos Utánpótlás Bajnok-
ság gyermek korosztályá-
ban, ugyanis a Szentesi VK a 
bajnokságban végig reme-
kül szerepelve az első helyen 
végzett. A csapat vezetőedző-
jével, Győri Eszterrel beszél-
gettünk.

– Mióta foglalkozik ezzel a kor-
osztállyal?

– A csapat legtöbb tagjával 
már évek óta együtt dolgozom, 
egészen kicsik voltak még, ami-

kor elkezdtük a közös munkát. 
Ebben az esztendőben hárman 
érkeztek a csapathoz, ők a fővá-
rosból és Szolnokról költöztek a 
városunkba a tanulmányaik mi-
att, velük együtt 18-19 fős keret-
tel edzettük végig az évet. Tud-
ni kell, hogy 2002-es születésű 
vagy ennél fiatalabb lányokról 
van szó, de van olyan, aki 2005-
ben született, mégis a csapatunk 
tagja.

– Mikor tudatosult önben és a 
csapatban, hogy akár bajnokok is 
lehetnek?

– Amikor már mindenkivel ját-
szottunk mérkőzést, az első kör 
végén, és még mindig veretle-

nek voltunk, akkor már az edző-
kollégák is mondták, hogy jó a 
csapatunk. Én már a szezon előtt 
is éreztem, hogy eredményes 
évünk lehet, mivel ismertem a 
lányokat, tudtam, milyenek a ké-
pességeik, így azt is, hogy a do-
bogóra odaérhetünk. Ebből vé-
gül aztán a legfényesebb érem 
lett.

– Milyen lebonyolításban ját-
szottak és melyik együttes volt a 
legnagyobb riválisuk?

– Mi a felsőházban szerepel-
tünk, ahol összesen nyolc csapat 
versengett, mindenki játszott 
mindenkivel, egyszer otthon, 
egyszer pedig idegenben. A baj-
nokság előtt két felkészülési tor-
nán is kikaptunk a BVSC-től, de a 
bajnokságban itthon nyertünk, 
a fővárosban pedig büntetőkkel 
tudtunk győzni. Az utánpótlás 
bajnokságokban ugyanis nincs 
döntetlen, ilyen esetben bün-
tetőkkel döntik el a mérkőzést. 
Mi az utolsó mérkőzésünk kivé-
telével, és ezt az egy döntetlent 
leszámítva minden mérkőzé-
sünket megnyertük a rendes já-
tékidőben.

– Egy serdülő lánnyal sem köny-
nyű megtalálni a közös hangot, 
nemhogy tizennyolccal. Önnek ez 
hogyan sikerült?

– Mivel régóta edzem őket, 
ezért azt mondhatom, hogy na-
gyon jó viszonyt alakítottam ki a 
lányokkal. Nem mondom, hogy 
néha nem adta fel a leckét eny-
nyi lány érzelmeinek a kezelése, 
de szerencsésnek mondhatom 
magam, mert olyan a kapcsola-
tunk, hogy mindent meg tud-

tunk beszélni, megosztották ve-
lem az ügyes-bajos dolgaikat, ha 
kellett átbeszéltük a problémá-
kat. Hálás vagyok a csapatkapi-
tánynak, Czirbus Dorottyának is, 
aki csapatkapitányként nagyon 
jól összefogta a társaságot.

– A korosztály nagy ígérete 
Dömsödi Dalma…

– Ez valóban így van, kiváló 
vízilabdázó válhat belőle, a szen-
tesi vízilabda egyik legnagyobb 
tehetsége, aki centerposzton al-
kot maradandót. A felsőházban 
ő szerezte a legtöbb gólt, de 
nem csak ezért tartom remek já-
tékosnak. Dalma alázatos, jó fi-
zikumú, igazi csapatjátékos, aki 
néhány nappal ezelőtt átvehet-
te a Szalay Iván-díjat, a legjobb 
utánpótláskorú vízilabdásoknak 
járó elismerést.

– Vége a szezonnak, szétszéled 
a csapat?

– Még edzünk, amíg tart az is-
kola, ezután pihenőt kapnak a 
játékosok. Ebből a korosztály-
ból többen kiöregednek, ők jö-
vőre egy évfolyammal fentebb 
játszanak majd, de sokan ma-
radnak, és a következő szezon-
ban is a gyermek-korosztályban 
vízilabdáznak. Bevallom, szíve-
sen dolgoznék tovább én is a 
gyermekcsapat mellett, de vég-
legesen ez majd később dől el. 
Most örülünk, és boldogok va-
gyunk az aranyérem miatt, de 
az igazi célom az, hogy a szen-
tesi felnőtt női vízilabdának, és 
a válogatottnak is olyan fiata-
lokat neveljünk ki, akik hazai és 
nemzetközi szinten is eredmé-
nyesek tudnak lenni.

Bajnokcsapatot köszöntöttek

Darók József

Serdülőként az ifjúságiak 
mezőnyében nyert országos 
bajnoki bronzérmet Batta Or-
solya, aki egyesülete, a Szentes 
Városi Úszó Club jelenlegi leg-
eredményesebb versenyzője.

A május 24-27. között, a vá-
sárhelyi Gyarmati Dezső Spor-
tuszodában rendezett, 89. orszá-
gos ifjúsági bajnokságon komoly 
mezőny gyűlt össze, összesen 
62 egyesület képviseletében. A 
szentesi klub az idősebb ifik kö-
zött serdülő korúakkal szállt me-
dencébe, de Orsi révén így is si-
került érmet szerezni. A 2002-es 
születésű versenyző az 50 mé-
teres pillangóúszás döntőjében 
28.36-os idejével végzett a har-
madik helyen, a középdöntőben 
úszott eredményén javítva 9 szá-

zadot. 50 gyorson szintén döntős 
volt, ott megközelítve legjobb-
ját, a 8. helyen zárt. Indult még 
100 gyorson is, amelyben nem-
rég Pozsonyban 1 percen belü-
li, saját és egyesületi csúcsot ért 
el, az ifi ob-n azonban a rekord-
jától kicsit elmaradt. Így is boldog 
volt, hiszen sikerült 1 perc közelé-
be érnie ezúttal is. Szentesen nála 
gyorsabban csak fiúk úsznak.

Orsi lapunknak elárulta, eddig 
alapvetően gyorsúszó volt, a pil-
langó csak az utóbbi időben jött 
a képbe: edzőjével, Paulovics Ta-
mással kísérleteztek. Orsi techni-
kája sokat fejlődött, erősödött is, 
de meg is tetszett neki a pille, és 
mint mondta, rátalált az úszás-
nem ritmusára. 

Az ifjúsági bajnokságon csak 
két idősebb, egy 2000-es és egy 
2001-es lány verte meg. Ez jó elő-
jel a június végén esedékes ser-
dülő ob előtt, amire már gőzerő-
vel készül Orsi. Reménykedik jó 
pár éremben, illetve döntős he-
lyezésben, a fő számává előlé-
pett 50 pillangón pedig elvileg 
ő számít a legjobbnak igazi kor-
csoportjában. Mindemellett az 
év végi vizsgákra is készül a Kiss 
Bálint Református Általános Isko-
la nyolcadikosa, aki büszke arra is, 
hogy kitűnő lesz a bizonyítványa.

A fiatal versenyző a szente-
si uszodában minden 50-es és 
100-as számban rajthoz áll a jú-
nius 10-én és 11-én rendezendő, 
21. Óvodától az olimpiáig úszó-

versenyen. A Mars Magyarország 
vándorserlegéért zajló megmé-
rettetésre számos egyesületet 
várnak, a verseny háziasszonya, 
egyben az egyik védnöke az Eu-
rópa-bajnok Jakabos Zsuzsanna 
lesz, de eljön dr. Sós Csaba, a ma-
gyar úszóválogatott szövetségi 
kapitánya is.

Bravúros pillangózás

A bajnokcsapat tagjai voltak:
Bocskay Edit, Czirbus Dorottya, Dömsödi Dalma, Fodor Fio-

rella, Mácsai Kata, Kajtár Sára, Remzső Angéla, Kovács Hédi, 
Palkovics Vivien, Nagy Letícia, Mácsai Rebeka, Molnár Helga, 
Koncz Emese, Lantos Lili, Mácsai Eszter, Varga Virág, Héri Adri-
enn, Koncz Tímea, Héri Nóra

Edző: Győri Eszter
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Hering Viktor

A Szentesi Vízilabda Klub ve-
zetősége serényen dolgozik az 
OB I-es férfi csapat játékoskere-
tének kialakításán, és úgy tűnik, 
idén valóban komoly erősítés-
nek számító vízilabdázók érkez-
nek majd a csapathoz. Ahogy 
arról már korábban is beszá-
moltunk, a meghatározó játé-
kosok közül biztosan itt játszik 
majd Werner Richárd, Vörös Vik-
tor, Somogyi Balázs és az orosz 
Visnyakov, de marad György Dá-
vid kapus is. Utóbbi játékosnak 
biztosan nem lesz bérelt helye a 
csapatban, mert a Szeged első 
számú kapusa, Meixner Mar-

cell is Szentesen folytatja pálya-
futását, csakúgy, mint Palotás 
Gergely. Két egykori szentesi is 
visszatér a csapathoz Szeged-
ről, nevezetesen Pellei Frank 
és Nagy Márton. Az új igazolá-
sok valamennyien egy eszten-
dőre szóló szerződést írtak alá 
a klubbal. – Az új játékosok-
kal mindenképpen erősödni fo-
gunk – mondta Pellei Csaba ve-
zetőedző. – Mindamellett, hogy 
ezek a játékosok hozzánk iga-
zolnak, az is pozitívum, hogy az 
értékeinket is sikerült megtarta-
nunk. A csapat előreláthatólag 
július végén kezdi meg a felké-
szülést a következő szezonra. Hagyományosan minden évben megrendezi a Gerecz Elemér 

Sporthorgász Egyesület a gyermeknapi horgászversenyt május utol-
só vasárnapján, azaz gyermeknapon. Az egyesület ifjúságfelelőse, 
Szeri Tamás lapunknak elmondta, az esemény évről évre egyre na-
gyobb népszerűgének örvend, jó látni, hogy a fiatalok szüleik társasá-
gában, a Kurca partján töltik a gyermeknapot. A kis horgászok négy: 
óvodás, leány, alsós és felsős korcsoportban indulhattak a versenyen. 
A verseny közel két órán át tartott, majd a mérlegelés és a díjátadó 
következett. 

A korcsoportok első három helyezettjei: Óvoda kategória: 1. hely: 
Gazsi Gergő, 2. hely: Dóczi Gergő, 3. hely: Rabb Andor. Leány kategória: 
1. hely: Cséffai Valentina, 2. hely: Fodor Viven, 3. hely: Puskás Szilvia. Al-
sós kategória: 1. hely: Gulyás Gellért, 2. hely: Kócsó Bence, 3. hely: So-
mogyi Balázs. Felsős kategória: 1. hely: Szalai Kamilla Luca, 2. hely: Tóth 
Gergő, 3. hely: Pilesz Ádám.

A versenyben mindenki díjazásban részesült, az első 3 helyezettnek 
a MOHOSZ ajándékcsomagját osztották ki.

Szegedről igazoltak Gyermeknapi horgászverseny

Csepregi István, minden-
ki Pista bá’-ja, 1977 óta állt a 
szentesi foci és a Kinizsi szolgá-
latában, visszaemlékezőjében 
számos gyönyörű, sporttörté-
neti dolgot felelevenített, né-
hol könnycseppek is a szemé-
be szöktek.

 Pista bácsi 1956-ban kezdett 
el igazolt játékosként futballoz-
ni az Orosházi Kinizsinél. – Oros-
házán a nagyszüleimnél jártam 
iskolába. Ott akkoriban nagyon 
komoly NB II-es csapat volt, ki-
váló játékosokkal. Közülük is ki-
emelném, Landi Ferit, aki később 
az FTC-ben és az Egri Dózsában is 
játszott. Nagy barátja volt a fiata-
labbik bátyámnak. Sokat jártunk 
meccsekre, először labdasze-
dő voltam, később pedig behív-
tak a gyermek csapatba. Mellet-
te a lakásunk előtti térre jártunk, 

és rongylabdával fociztunk. Öt-
ven fillért hozott mindenki ma-
gával, az volt a beszálló, amit ösz-
szedobtunk és később vettünk 
egy labdát. Utána fejelőversenye-
ket rendeztünk és persze sokat 
játszottunk egymás ellen – emlé-
kezett vissza Pista bácsi a kezde-
tekre. 

1958-ban került Szentesre és 
a Szentesi Vasutas ifjúsági csapa-
tában folytatta a sportot, amel-
lett hogy tanulmányaira is nagy 
hangsúlyt fektetett. – A meste-
rem, Pataki Lajos műszerészmes-
ter volt, egyedül voltam nála 
3 évig tanuló. Szakvizsga után 
Csongrádon majd a szegedi ru-
hagyár szentesi gyárában dol-
goztam – meséli Pista bácsi, aki 
ekkor már felhagyott a sporto-
lással egy sérülést követően, de 
nem maradt távol a labdarúgás-
tól, Dukai Imre invitálására játék-
vezetőként ténykedett tovább. 
Később a Szegedi Ruhagyár Köz-
ponti Gyárszakszervezeti Bizott-
ságának sportvezetője lett, 4 al-
kalommal vezette döntőbe a 

csapatot. – Ehhez kapcsolódik 
életem egyik legnagyobb élmé-
nye, hiszen jutalomból 1980-ban 
a Moszkvai Nyári Olimpiai Játé-
kokra látogathattam el. 

A Szentesi Kinizsi 1977-ben a 
Kinizsi vezetői felkérték a labda-
rúgó szakosztály vezetésére. Kí-
váncsian kérdeztük, milyen volt 
akkor a szentesi foci? – Úgy ne-
veztek meg, mint Dukai Imre, 
egy borzasztóan lelkes, becsü-
letes vezető utódját. Olyan játé-
kosok nevelkedtek a keze alatt, 
mint Gujdár és Pusztai. Teljesen 
más volt akkoriban a foci, ez töl-
tötte ki a fiatalok szabadidejét, 
nem volt más, ami elvonta vol-
na a figyelmüket, de sportág sem 
volt ennyi, mint ma. Négy-ötszáz 
ember szurkolt minden mecs-
csen. – A szép emlékek örökké a 
szívemben maradnak, a kevésbé 
szépekből, meg úgy gondolom, 
hogy mindig tanultam.  

Pista bácsi hozzátette, úgy 
érzi, itt az ideje, hogy elköszön-
jön, ahogy fogalmazott, átadja a 
terepet a fiatalságnak. Búcsúzta-

tása a Szentes – Csongrád derbi 
kezdőrúgását megelőzően tör-
tént, ahol a régi időkhöz hason-
lóan négy-ötszáz ember töltöt-
te meg a sporttelep lelátóját és 
búcsúzott el a szentesi labdarú-
gás egyik legkiemelkedőbb alak-
jától.

Négy évtized után köszönt el Pista Bá’

Csepregi István: 2015-ben 
az MLSZ Csongrád Megyei 
Igazgatóságának életműdíja-
sa, 2016-ban Szentes Városá-
nak életműdíjasa, 1997-ben 
megalapította Szentesi Gyer-
mek és Ifjúsági Aranylabda 
Alapítványt a tehetséges fia-
tal sportolók megsegítésére.
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