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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Dédszüleink, nagyszüleink hagyományait 
tanulhatják meg a fiatalok. Úgy gondolom, 
ennél értékesebb dolog nem létezik” – interjú 
Bagi Ferenc néptáncpedagógussal 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Hatalmas székely és ma-
gyar zászlót feszítettek ki sep-
siszentgyörgyi és szentesi diá-
kok, önkormányzati képviselők 
a Kossuth téren múlt pénte-
ken. Ezzel a trianoni emléknap, 
a nemzeti összetartozás nap-
ja előtt tisztelegtek. A két vá-
ros gimnáziuma testvériskolai 
megállapodást írt alá, és közös 
műsort adtak a megyeházán.

Az esemény elején felvételről 
elhangzott Wass Albert Intelem 
című verse. Ezt követően a fiata-
lok együtt énekelték el a székely 
és a magyar himnuszt, valamint 
az Ismerős Arcok zenekar Nélkü-
led című számát. A Szentesen is 
közkedvelt és szeretett dal tak-
tusaira két, egyenként 250 mé-

ter hosszú, székely és magyar 
lobogót emeltek a magasba a 
nemzeti összetartozást jelképe-
ző akció résztvevői. A zászlókat 
Sepsiszentgyörgyről hozták, és 
csak egy része fért el a város fő-
terén. Az ünnepség a megyehá-
zán folytatódott. A díszteremben 
is elénekelték a jelenlévők nem-
zeti imádságunkat, majd a két is-
kola tanulói verses-énekes közös 
műsort adtak. Az összeállítás-
ban Juhász Gyula Trianon, Rad-
nóti Miklós Nem tudhatom című 
költeménye is szerepelt. Majd el-
érkezett a pillanat, és a két város 
gimnáziuma testvériskolai meg-
állapodást írt alá. A Horváth Mi-
hály Gimnázium igazgatója, Tóth 
Tamás, illetve a sepsiszentgyör-
gyi iskolát képviselő Fazakas Mi-

hály rendező, drámatanár látták 
el kézjegyükkel a dokumentumo-
kat. – Amikor műhelyfoglalkozást 
tartok, és azt látom, hogy a szen-
tesi és a sepsiszentgyörgyi diákok 
közösen gondolkoznak, csillog 
a szemük, azt érzem, megérkez-
tünk valahová, az előítélet-men-
tességhez. A fiataloktól sokat tu-
dunk tanulni ebben a témában. 
Azt kell felfedeznünk, hogy na-
gyon sok közös van bennünk. 
Ezeket a közös pontokat csakis ta-
lálkozások által lehet megismer-
ni – mondta lapunknak az erdé-
lyi testvériskola, a Plugor Sándor 
Művészeti Líceum tanára. A két 
gimnázium közötti jól működő 
kapcsolat katalizátorul szolgált 
a két város közötti testvérvárosi 
szerződés létrejöttéhez, véleke-

dett Tóth Tamás, aki elmondta, a 
9 éve meglévő kulturális kapcso-
lat 3-4 éve fordult komolyabbra, 
amióta a Határtalanul! program 
keretében kölcsönösen meg-
látogatják egymást a két tele-
pülés fiataljai, pedagógusai. Dr. 
Demeter Attila alpolgármester 
gratulált a megállapodás aláírá-
sához. Úgy fogalmazott, a test-
vérvárosi szerződés megkötése 
után olyan esemény részese le-
hetett, amely örökké emlékeze-
tes marad számára. Azt kíván-
ta, hogy a város fiataljai találják 
meg otthonukat Székelyföldön, s 
a székelyföldi diákok az anyaor-
szágban. Czimbalmos-Kozma Csa-
ba sepsiszentgyörgyi városmene-
dzser az összefogás fontosságát 
hangsúlyozta, hiszen a két intéz-
mény diákjai láncszemek, akik 
összekapaszkodva együtt elsza-
kíthatatlanul erős egységet alkot-
hatnak. Az ünnepséget a székely 
himnusz közös eléneklése zárta, 
amely sokak szemébe csalt köny-
nyeket. A testvértelepülésről ér-
kezett delegáció részeként negy-
ven diák látogatott el Szentesre, 
a kirándulás alkalmával értékes 
időt tölthettek el a Kurca-parti vá-
rosban és környékén.

Felelős szerkesztő: Halupa Eszter ügyvezető
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Együtt lobogott a székely és magyar zászló

Sebők Tamás

Még a tavalyi évben Győrből 
indult útjára a „Plüssmacit min-
den mentőautóba!” címmel el-
látott kezdeményezés, melyet 
városunkban Jegyes-Molnárné 
Hajdú Krisztina koordinált. Jú-
nius 1-jén a szentesi mentőál-
lomáson adta át a közel 450 

plüssmacit Túri Mihálynak, az 
Országos Mentőszolgálat Délal-
földi Regionális Mentőszerve-
zete Csongrád Megyei vezető 
mentőtisztjének.

Egészen pontosan 442 maci 
vigyáz mostantól a bajba jutott 
gyermekekre Szentes és a me-
gye más területeinek mentőau-
tóiban. A kezdeményezés Je-

gyes-Molnárné Hajdú Krisztinától 
indult, a Magyar Vöröskereszt 
szentesi szervezetének közben-
járásával. A megszállott segítő la-
punknak korábban egy példát is 
felhozott: – Ausztráliában szinte 
minden mentő- és tűzoltóautó-
ban található egy plüssmaci. A ki-
érkező mentőegységek az elsőse-
gélynyújtás után az autóban egy 
plüssmacit adnak a gyermekek-
nek, hogy megnyugodjanak – in-
nen az országos kezdeményezés 
ötlete.

Lapunknak Túri Mihály elmond-
ta, bajtársait mindig érzékenyeb-
ben érinti, ha gyermekek kerülnek 
ellátásra, és úgy véli, ezt a hangu-
latot kiválóan oldja egy ajándék, 
mely pozitív élményt alakít ki a 
gyermekben. – Országszerte egy 
igen széles társadalmi összefogás 
alakult ki, megszámlálhatatlan 
mennyiségben érkeztek a macik 
a mentőszolgálathoz, ami nagyon 

örvendetes. A vezető mentőtiszt 
arra is rámutatott, hogy a men-
tőautók belseje, betegtere po-
tenciális fertőzőforrás, így előre 
sterilizált, becsomagolt állapot-
ban fogadták el az adományo-
kat. A plüssállatok csomagolásá-
ban Szentes Város Önkormányzat 
Bölcsődéje segített Krisztinának. 

Túri Mihály arra is kitért, igen 
kimagasló szám ez a 442 da-
rab mackó, ami szerencsére jóval 
meghaladja a gyermekellátás ese-
teinek számát, így több évre is el-
nyúlhatna, mire kiosztják az ösz-
szes játékot, ezért úgy döntöttek, 
hogy ebből a mennyiségből azon 
mentőállomásokra is juttatnak, 
ahol egyáltalán nem, vagy keve-
sebb számú mackó gyűlt össze. 
Hozzátette azonban, hogy a me-
gye több állomásán sor került erre 
a kedves gesztusra, így a régió leg-
több autójában találkozhatnak a 
gyermekek a macikkal.

Plüssmacik vigyáznak a gyermekekre a mentőautókban
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében
vásárolni, mert visszajáró törzsvásárló vagyok,
aki figyelemmel kíséri az akciókat is.”

– Gajda Gábor

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Rozgonyi Ádám

– A 35 éves linóleum korszerű 
parkettára cserélése, a modern 
fűtőtestek, megfelelő nyílászá-
rók, felújított vizes blokkok és 
öltözők, a világítás és a részle-
ges tetőszigetelés mind hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy 21. 
századi körülmények között 
sportolhassanak itt a gyerme-
keink, fiataljaink, a nemzeti 
sportvároshoz méltó színvona-
lon – fogalmazott dr. Chomiak 
Waldemar, a kertvárosi körzet 
képviselője múlt pénteken a 
Szentesi Koszta József Általá-
nos Iskola tornatermének ava-
tóünnepségén. A megújult he-
lyiségében tartotta nyolcadik 
néptáncgáláját a Jövőnkért 
Néptáncegyüttes. 

– Hosszú évek álma vált való-
ra azzal, hogy pályázati forrásnak 
köszönhetően megújult az isko-
la tornaterme. Méltó helye lesz 
a jövőben nemcsak a kosárlab-
da-edzéseknek, hanem a minden-
napos testnevelésnek is – kezd-
te beszédét a körzet képviselője, 
a Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság elnöke. Felidézte, a Szentesi 
Kosárlabda Klub pályázatot nyúj-
tott be a társasági adóról szóló 
törvény alapján a látvány-csapat-
sportok támogatására, ennek kö-
szönhetően sikerülhetett a kor-
szerűsítés. Az elnyerhető 74 millió 
forintos támogatási összegen fe-
lül a szükséges pályázati önrészt, 

32 millió forint összegben, a városi 
költségvetés biztosította. Kiemel-
te, a 106 millió forint összköltségű 
beruházás közös összefogással va-
lósult meg. Nemcsak az önkor-
mányzat, hanem a Hódmezővá-
sárhelyi Tankerület is hozzájárult 
a felújításhoz. Külön kiemelte a 
Városfejlesztési Bizottság elnöké-
nek, Antal Balázs Tibornak a segítő 
munkáját. A pénzből nemrégiben 
megújulhatott a Klauzál-iskola 
tornaterme, és hamarosan befe-
jeződik a sportcsarnok részleges 
rekonstrukciója is. Úgy fogalma-
zott, a felújításnak köszönhetően 
21. századi körülmények között 
sportolhatnak a Koszta tornater-
mében gyermekeink, fiataljaink, 
a nemzeti sportvároshoz méltó 
színvonalon. Kitért arra, hogy a Te-
rületfejlesztési Operatív Program 
pályázatának köszönhetően jövő-
re többek között megépülhet a 
Kiss Zsigmond utcán a kerékpárút, 
amelynek lesz egy külön a Kosz-
ta-iskolához vezető ága is. Szin-
tén megvalósulhat a Hősők erde-
jének a fejlesztése, ami nemcsak a 
kertvárosiak, hanem az egész vá-
ros számára nyújt majd kellemes 
kikapcsolódási lehetőséget. He-
lyet kap benne gumi-futópálya, 
kerékpárút, járdák és játszótér is. 
Antal Balázs Tibor azt mondta, a 
legfontosabb az, hogy a gyere-

keknek olyan helyiségeket bizto-
sítsunk, mint a megújult tornate-
rem, amelyet tehetséges fiatalok 
közössége használhat. Köszönetét 
fejezte ki a kosárlabda klubnak, a 
kivitelezőnek és minden közremű-
ködőnek a beruházásért. Hangsú-
lyozta, hogy nemcsak a városköz-
pontban, hanem a város minden 
pontján nyoma kell legyen a fej-
lődésnek, minden városrésznek 
rendelkeznie kell lehetőségeket 
biztosító kiemelt létesítmények-
kel. Gratulált a Jövőnkért Alapfo-
kú Művészeti Iskola vezetőjének 
az eredményes munkáért, s elis-
meréssel szólt a gálát adó nép-
táncegyüttesről. – A köszönet és 
a hála maradt mindazoknak, akik 

segítették ezt a projektet és a szí-
vükön viselték. Megköszönni 560 
gyermek, több mint 50 pedagó-
gus, és azoknak a sportoló gyere-
keknek a nevében szeretném, akik 
számtalan sikert értek el – fogal-
mazott Szemerédi András, a Kosz-
ta-iskola igazgatója. A hála hang-
ján szólt a körzet képviselőjéhez, 
a helyi kosárlabda klub elnöké-
hez, Marossy Gyulához, és Aleksan-
dar Preskarhoz, a klub edzőjéhez 
is, akik szívükön viselték a projek-
tet. Végezetül Marossy Gyula egy 
nemzetiszínű szalaggal átkötött 
kosárlabdát adott át Szemerédi 
Andrásnak, amely a felújítás befe-
jezését, a tornaterem használatba-
vételét jelképezte.

Felavatták a Koszta tornatermét

A Kurca-part Kalandpark nagysikerű gyermekfesztiválja 
után, Szentesen a második gyereknapot tartották meg, de ez 
alkalommal már a Kossuth tér adott otthont a programoknak, 
melyet kirakodóvásár is színesített.

A Kossuth téren június első vasárnapján hagyományosan kira-
kodóvásár várta a közönséget, párosulva a városi gyereknappal. A 
művelődési központ immár 37. alkalommal rendezte meg a prog-
ramot, amit mindig nagyon vár kereskedő és vevő, felnőtt és gye-
rek egyaránt. Az ország minden részéből érkezett árusok sátrai-
ban a portékák széles arzenálját találhatta meg a nézelődő. Bár a 
modern termékek is mindinkább helyet követelnek a kínálatban, 
a „népi” jelzőnek azért mindig létjogosultsága van az ilyen rendez-
vényeken. Ezen a délutánon tartották a városi gyereknapot, ahol a 
Pom-Pom együttes legújabb műsorán szórakozhattak a családok. 
Az ugrálóvár továbbra is töretlen népszerűségnek örvend, így volt 
ez a hivatalos gyereknap után egy héttel is. Szentesen tehát elké-
nyeztetik a családokat, hiszen kétszer tartanak gyereknapot a vá-
rosban.

Itt kétszer van gyermeknap
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Az ünnepi esemény a Himnusz 
eléneklésével kezdődött, melyet 
Nagy János, Szentes díszpolgá-
ra, a zeneiskola címzetes igaz-
gatója kísért zongorán. Ezt kö-

vetően Farkas Sándor mondott 
köszöntőt. A megszerzett tudást 
senki sem veheti el tőlünk, örök-
ké a miénk marad, hangsúlyoz-
ta a térség országgyűlési képvi-

selője. Kiemelte a pedagógusok 
felelősségét a diákok felkészíté-
sében. Fontos, hogy megállják 
helyüket a magasabb szintű is-
kolákban is. – Előttetek van az 
élet, a fejlődés lehetősége biz-
tosítva van. Bízom abban, hogy 
élni fogtok ezzel. Megköszö-
nöm minden pedagógusnak, di-
áknak azt a munkát, amellyel a 
város hírnevét öregbítették me-
gyei, akár országos szinten. Kö-
szönjük, hogy azok nyomdo-
kába léptek, akik már letették a 
névjegyüket a városban és a tér-
ségben – intézte szavait a jelen-
lévő fiatalokhoz. Azt is mondta, 
utalva a kimagasló teljesítmé-
nyek jutalmazására, az elismerés 
meghatározó jelentőséggel bír 
az életünkben. Szirbik Imre pol-
gármester arról beszélt, hogy a 
talentummal bíró diákoknak ki 
kell használniuk tehetségüket, 
hogy tudásukra alapozhassák 
pályájukat. – Az, hogy elértétek a 
versenyeredményeket, amelyek-
kel a város dicsőségét, iskolátok 
jó hírnevét, családotok és saját 
személyetek nagyszerűségét be-

bizonyítottátok, egy lépcsőfok. 
Lezárult egy periódus. Kezdődik 
egy másik, amely arról szól, hogy 
azt a talentumot, ami adatott, il-
lik kamatoztatni és bővíteni. A 
gyarapítás időszaka következik, 
hogy a tehetségre ráépítsétek a 
pályátokat, és kicsit példát mu-
tassatok – fogalmazott a város-
vezető. Hangsúlyozta továbbá a 
jól teljesítő tanulók felelősségét 
diáktársaik segítésében, és meg-
köszönte a tanárokkal közösen 
elvégzett eredményes munkát. 
A beszédek után Nagy Noémi és 
Tomcsik Réka Éva, Mészáros János 
gitáros növendékei mutatták 
meg tehetségüket. Idén 42 álta-
lános iskolásnak, 14 középisko-
lásnak, illetve a Szentesi Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Isko-
la 21, a Szivárvány Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény egy 
növendékének adott át könyv-
vásárlási utalványt és emlékla-
pot Farkas Sándor, Szirbik Imre, 
dr. Demeter Attila alpolgármester 
és Balázs József, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Hód-
mezővásárhelyi Tankerületének 
igazgatója. Csapatverseny és di-
ákolimpia kategóriákban is érté-
kelték a tanulók eredményeit.

Rozgonyi Ádám

„Úgy néztem magamra min-
dig...” - választotta mottójául 
nyolcadik néptáncgálájának 
a Jövőnkért Néptáncegyüttes. 
A nyitóképben megénekelt 
verssel azt az üzenetet közve-
títették a táncosok, hogy mi-
lyen fontosak a gyerekek, a 
jövő generációja. A mintegy 
16 műsorszám különböző tá-
jegységek táncait idézte meg 
az esten.

A gála megnyitóján elsőként 
Keller Jánosné, a Jövőnkért Alap-
fokú Művészeti Iskola igazgató-
nője örömét fejezte ki, hogy a 
Koszta-iskola felújított tornater-
me adott helyet a rendezvény-
nek, hiszen 23 évig az iskolában 
tanított. Három fogalom – a te-
hetség, hagyomány és az ifjú-
ság – köré csoportosította gon-
dolatait. Kiemelte, az egymástól 
való tanulás az egyetlen olyan 
módszer, amely valóban biz-
tosítja a kultúra és a tudás to-
vábbadását. Szólt arról, hogy a 
Jövőnkért Néptáncegyüttes ifjú-
sági csoportjának 14 éve tagjai 
szentesi, tiszaalpári, és most már 
csongrádi, illetve más települé-
sekről érkező fiatalok. Visszajár-
nak egyetemről, munkahelyről, 
akár Budapestről is. A tanulás, 
a napi életük mellett itt vannak 

a próbákon, s egy országosan 
is elismert tanáregyéniséggel, 
néptáncpedagógussal, táncmű-
vészeti szakértővel, Bagi Ferenc-
cel dolgozhatnak együtt. – Kevés 
ilyen tanár van. Az életét áldoz-
za a gyerekekért, a hagyomá-
nyok megőrzéséért és átadásá-
ért – méltatta a koreográfust. Az 
iskola támogatóinak, a gála szer-
vezésében – a színpad építésé-
ben, a díszítésben – tevékenyen 
résztvevőknek hálás köszöne-
tet mondott. Ezután Tiszaalpár 
polgármestere, dr. Vancsura Ist-
ván külön megköszönte azt a 
segítséget, amelyet a település 
gyermekeinek nyújt a művésze-
ti iskola. Dr. Demeter Attila al-
polgármester népi identitásunk 
őrzőjének nevezte a néptán-
cot. Elmondta, hogy  Szentesen 
1977-ben indult el a táncház-
mozgalom – amelynek maga is 
részese volt –, de ezek az idők 
már elmúltak. Most a Jövőnkért 
Néptáncegyüttes teszi a dolgát 
és tanít minket, tette hozzá. A 
gálaműsorban az együttes ap-
raja-nagyja szerepelt koreográfi-
ákkal. A mintegy 16 műsorszám 
különböző tájegységek táncait 
idézte meg. Többek között me-

zőföldi, mérai, rimóci, gagybá-
tori és moldvai csángó táncokat 
láthatott a közönség. Utóbbit az 
Alföld Néptáncegyüttes ifjúsági 
csoportjával közösen adták elő a 
Bagi-tanítványok. A záróképben 
Trianonra, a nemzeti összetarto-
zásra emlékezett a Jövőnkért. Az 
esten a gyomaendrődi Suttyom-
ba zenekar kísért. – Azokat a tán-
cokat hoztuk el, főként az ifjúsá-
gi csoporttal, amelyekkel idén és 
tavaly fesztiválon szerepeltünk. 
Azt szerettük volna, hogy a szü-
lők és a fiatalok is lássák, hogy 
egy 6, 8, 12 éves gyerek, és egy 
ifjúsági csoport hogyan táncol. 
A nyitókép azt jelképezte, hogy 

mindig legyünk tisztában az-
zal, hogy a gyerekek a legfon-
tosabbak a világon – mondta el 
lapunknak Bagi Ferenc. Az öröm-
tánc után sem pihentek a gála 
szereplői, hiszen már másnap 
Szarvasra utaztak, majd Kétegy-
házán vettek részt szólótáncfesz-
tiválon. Bácskossuthfalván há-
romnapos program, fellépések, 
majd a próbák időszaka követ-
kezik. Felkészítő táborban a Mar-
tin György Néptáncfesztiválra 
alapoznak a nyáron, amelyre 20 
perces, minősítő programot kell 
összeállítani. Ezután kellemes 
környezetben, Montenegróban 
edzőtáborozik az együttes.

Örömtánccal ünnepeltek

A tanév legjobbjait jutalmazták

Rozgonyi Ádám

Legyen jó valaki fizikából, irodalomból, játsszon szépen hang-
szeren, táncoljon szemet gyönyörködtetően vagy ússzon a leg- 
gyorsabban, teljesítménye elismerést érdemel. A sikerben részes 
pedagógusok áldozatos munkáját is dicséret illeti. Idén is ünnep-
ség keretében ismerték el a tanulmányi versenyeken sikeresen 
szereplő tanulókat és felkészítő pedagógusaikat a megyeházán.
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Halupa Eszter

Az Apponyi Téri Tagóvoda 
június 3-án, szombaton tar-
totta első Családi egészség-és 
sportnapját, a Dr. Rébeli-Sza-
bó József Városi Sportuszo-
dában. Az uszoda aulájában a 
kezdés előtt Jánosi Andrea, a 
főszervező fogadta az oviso-
kat és szüleiket, akikkel gyor-
san ismertette a helyszínt, a 
medencék mellett volt a gyü-
lekező. Zenés bemelegítő, bir-
kózás a Dr. Papp László Bírkó-
zó Egyesülettel, családi foci, 
egészségügyi szűrés az EFI jó-
voltából, aquafitness, vizes já-
tékok az élményrészben, va-
lamint családi úszóverseny is 
szerepelt a programok között. 

– Az óvodánk fő profilja a moz-
gásfejlesztés, és nagyon sokat 
dolgozunk a kolléganőimmel 
azon, hogy a gyerekeknek minél 

több mozgási lehetőséget tud-
junk biztosítani. Legtöbbször az 
óvoda berkein belül oldjuk meg, 
de ilyen még nem volt, hogy a 
családokkal közösen töltsünk el 
egy szombat délelőttöt az uszo-
dában. Úgy látom, hogy jó kez-
deményezésnek tűnik, hiszen 
annak ellenére, hogy pünkösdi 
hosszú hétvége van, és óvodai 
ballagások, elég szép számmal 
eljöttek – mesélte nagy öröm-
mel Jánosi Andrea főszervező. A 
gyerekek már alig várták, hogy 
elkezdődjenek a programok, hi-
szen már a megnyitó előtt ker-
gették a labdákat és egymást is.

– Mivel több korosztályról be-
szélünk, igyekeztünk úgy össze-
állítani a menterendet, hogy a 

kicsik és a nagyok is találjanak 
maguknak mozgási lehetősé-
get. Az egyik kedves anyukánk, 
Gál Hajnalka tartja éppen a ze-

nés bemelegítőt – pillantott le 
közben a füves részre, ahol tény-
leg csodálatos látni a közös tor-
nát, majd folytatta: – Hamaro-
san apa-fiú focibajnokság veszi 
kezdetét, ezzel is hangolódunk 
az esti BL döntőre, persze a bá-
tor anyukák is beállhatnak – tet-
te hozzá mosolyogva. – A száraz-
földi elemek után a vizes blokk 
következik, hiszen a gyerekek 
felfedezik az élménymedencé-
ket és vizes röplabdabajnokság, 
majd kincskeresés veszi kezde-
tét. Dr. Rébeil-Szabóné Vincze Edit 
kolléganőm pedig a nagyobbak 
részére, az úszóversenyt fogja le-
vezényelni. A gyermekekben ta-
lán még jobban él a versenyszel-
lem. Mindegyik győzni akar.  

– Hangsúlyozhatjuk, hogy a 
játék öröméért veszünk részt 
egy versenyen, de kevesebb ná-
lunk az olyan gyerek, aki nem 
vesz részt versenyeken, gátlá-
sos, vagy visszahúzódó. A mi ovi-
saink nem félnek a megmerít-
tetéstől – tette hozzá Andrea. A 
jutalmazással kapcsolatban el-
mondta, hogy a családi napju-
kon is több kategóriában hirdet-
nek győztest. A legaktívabbak, 
legsportosabbak és a legvidá-
mabbak is részesülnek díjazás-

ban. Itt mindenki ügyes – tette 
hozzá büszkén. Jánosi Andreától 
azt is megtudtuk, hogy milyen 
fejlesztés történik a napokban az 
Apponyi Téri Tagóvodában.

– Külön szeretném megemlí-
teni, hogy az ovis sportpályáza-
tunk sikeresen vette az akadá-
lyokat, és az óvodánk udvarán, 
egy 7x14 m-es műfüves focipá-
lyát építenek a napokban. Nagy 
lehetőség számunkra, mely 
több egyéb sport kipróbálásá-
ra is alkalmas terület. Minden 
kolléganőm valamilyen sport-
ágban jártas, azokat próbáljuk 
a gyerekekkel is megszerettet-
ni. Nagyon sok családunk ott-
hon is szokott sportprogramo-
kat szervezni, és külön élmény, 
hogy olyanok is eljöttek ma, akik 
számára kevés idő jut a sportos 
programokra, majd felhívja a fi-
gyelmemet, hogy egy nagyma-
ma milyen lelkesedéssel vesz 
részt a bemelegítőn. 

–  Andi, te miben vagy jártas? 
…mielőtt válaszolna, hango-

san nevet…
– Sokféle labdajátékot kipró-

báltam már, kosaraztam, röplab-
dáztam, teniszeztem. A fiam pe-
dig focizik, úgy gondolom, hogy 
arra is van rálátásom. 

Családi nap az uszodában,
műfüves focipálya az oviban

Egy 217 cm-es harcsa akadt horogra június 3-án késő délután 
Szentesen a Gerecz tavon. Igazi szörny, melyet másfél órai fá-
rasztás után lehetett parthoz húzni.

Petrovszki Gábor – a szerencsés horgász – elmondta, hogy a 
zsákmány súlyát nem mérte meg, mert vissza akarta engedni a 
méreten felüli harcsát, ezért nem is emelte partra. Mindeneset-
re többen is tengernyi tiszteletet szavaztak meg a horgásznak a 
közösségi oldalakon. Úgy vélik, jó, hogy vannak még olyan em-
berek, akik visszaengednek egy ekkora méretű harcsát, amely 
már matuzsálemi korral büszkélkedhet. Kalamusz Endre, a hor-
gászegyesület elnöke is gratulált Petrovszki Gábornak. Úgy véli, 
azzal a döntéssel, hogy visszaengedte a harcsát, másoknak is 
nyújthat még a kifogása igazi horgászélményt. Sokan talán még 
inkább kedvet kapnak a horgászathoz.

Volt, aki a harcsa mérete láttán elmondta, nem örülne, ha ek-
kora példány úszna el mellette. Amiben mindenki egyetértett, 
hogy sportszerű döntés volt visszaengedni a harcsát.

A szentesi harcsavadász
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Darók József

A hónap végén ismét indul 
városunkban a nyári szabad-
téri színház: a helyszín a szo-
kásos, a megyeháza udvara. 
A választékban szinte min-
den korosztály talál magá-
nak programot, ráadásul egy 
nagy színésznő is a szente-
si csillagtető alatt búcsúzik a 
közönségtől.

Szentes nem csak sportváros, 
de a kulturális életéről is hason-
ló jókat lehet mondani, kínálata 
sokakat vonz más települések-
ről, a legnépszerűbb kétség-
kívül a nyári színház A szerve-
zésben a Szentesi Művelődési 
Központ mellé felsorakozott a 
Horváth Mihály Gimnázium, va-
lamint  a Lajtha László zeneisko-
la hangversenyközpontja. Utób-
bival karöltve június 21-én 19 

órakor startol a szabadtéri szín-
házi szezon: a zene ünnepén, 
ahogy már megszokhattuk, 
most is egy színvonalas kon-
certtel várják a publikumot, Ba-
logh Kálmán és a Gipsy Cimba-
lom Band sztárvendége Szulák 
Andrea. És a sztárparádé szinte 
soha nem látott méreteket ölt 
majd, hiszen már másnap, jú-
nius 22-én 20.30-tól négy nagy 
formátumú művész, Molnár Pi-
roska, Vári Éva, Benedek Miklós 
és Szacsvay László lép színpad-
ra A nagy négyes című előadás-
ban. A darabot utoljára játsszák, 
ez egyben Vári Éva visszavonu-
lása is a színpadtól. Kossuth- és 
Jászai Mari díjasok özöne jön 
Szentesre, az Orlai Produkci-
ós Iroda három bemutatóját is 
leszervezték a megyeháza ud-
varára: A folyón túl Itália című 
színdarab Szabó Kimmel Tamás-

sal, Lázár Katival, Lukáts Andor-
ral és Benedek Miklóssal a fősze-
repekben kerül színre. Hernádi 
Judit önálló estjén a művésznő 
egész pályafutása és magánéle-
tének néhány pillanata is meg-
jelenik.

A program túlnyomó része 
a művelődési központ égisze 
alatt kerül színre: elsőként júli-
us 7-én sokszereplős Dumaszín-
ház gondoskodik a jókedvről, 
Kiss Ádám, Dombóvári István, a 
Szomszédnéni Produkciós Iro-
da, Hajdú Balázs és Schobert 
Norbi nevettet. Pasik a pácban 
címmel egy könnyű zenés vígjá-
tékban Beleznay Endre, Csomor 
Csilla és Némedi-Varga Tímea 
is visszatér a szentesi színpad-
ra. Az Ismerős Arcok zenekar és 
Simó József Wass Albert-estjét 
rendezik. Minden évben szín-
folt a Tánc és zene nemzetkö-

zi fesztivál. Imre Zsuzsi augusz-
tusban érkezik jazz zenekarával, 
a szentesi származású énekes-
nő újra szeretné itthon meg-
mutatni tehetségét. A Pengető 
Citerazenekar népzenei találko- 
zója sem maradhat ki a kínálat- 
ból, a közönség együtt dalol-
hat a kistérség együtteseivel. 
Sokszereplős előadás lesz a Va-
lahol Európában című musi-
cal, amelyben egy szentesi di-
áklány, Kiss Viktória is fellép. A 
nyári színház programját a ha-
gyományos fúvószenekari ta-
lálkozó zárja. Az előadásokra je-
gyek már kaphatók az ifjúsági 
házban, részletek a plakátokon.

Az ünnepi könyvhét idején, 
június 12-ig a Kossuth térre köl-
tözik a városi könyvtár, s számos 
kulturális előadással, sok zené-
vel, és persze könyvekkel számí-
tanak az érdeklődőkre.

Április első hetében rendezték meg a XX. Gábor Dénes Országos 
Számítástechnika Emlékverseny döntő fordulóit a Szegedi SzC Gá-
bor Dénes Szakgimnáziumában. A rangos megmérettetésen a Hód-
mezővásárhelyi SZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája diákjai is részt vettek kitűnő eredménnyel. Kiss Benedek 11. 
A osztályos tanuló Programozói kategóriában I. helyezést szerzett. 
Antal Nándor 13. A osztályos tanuló webprogramozói kategóriában 
II. helyen, míg Király Máté 12. A osztályos tanuló programozói kate-
góriában III. helyen végzett. Felkészítő tanáraik: Faur István és Pász-
tor Zoltán Albert.

Csillagok az égen és a színpadon

Pollákos sikerek
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Darók József

Az aktfotózás nem játék, 
mégis – bár nagyon komoly 
műfajjá nőtte ki magát – meg-
engedi magának a játszado-
zást. Akár játékkockákkal. 
Gyermeke szétdobált játékai 
adták az ihletet a szentesi Koz-
ma Anitának, aki azokkal tette 
egyedivé, formabontóvá a női 
és férfitestet egyaránt ábrázo-
ló képeit, így nyerte el a XIX. 
Aktfotó Biennálé egyik fődíját.

Nem számít kezdőnek az akt- 
fotó-készítés terén Kozma Ani-
ta, mert amióta belépett a Szen-
tesi Fotókörbe, s ennek már 15 
éve, rendszeresen pályázik a fo-
tókör és a Szentesi Művelődé-
si Központ aktfotó biennálé-
ra, sőt néhány évvel ezelőtt már 
volt különdíjjal is jutalmazták. 
Azt mondja, a fotósok egy része 
nem csak úgy általában, hanem 
konkrét kiírásokra készítenek ké-
peket, ez rá is jellemző. – Sajnos 
kevés időm van fotózni, ezért leg-
inkább a pályázatokra készítek 
képeket, s kézenfekvő volt, hogy 
ide is adok be – magyarázta a fi-
atal hölgy. Egyetértünk, hogy a 
most fődíjat nyert, Formák című 
kollekciója nem klasszikus érte-
lemben vett aktok. – Mindig tö-
rekszem a különlegesre, az egye-
diségre. Nem találkoztam eddig 

ilyen témával, az akt ilyen formá-
ban való feldolgozásával. Vagyis, 
hogy egy meztelen emberi testet 
fa építőkockákkal kombináljon 
az alkotó. Kislányom sokat segí-
tett azzal, hogy folyton szétszór-
va hagyta a talpam alatt az épí-
tőkockáit, és feltűnt, hogy milyen 
érdekes téma lehetne a színeivel, 
formáival, s akkor eldöntöttem, 
valamilyen módon része lesz a 
képeknek – mesélte, miből merí-
tett ihletet az aktfotó-pályázatra.

A műfaj intimitása természe-
tesen azt nem engedi meg, hogy 
a fotós is kitárulkozzon, mármint 
alkotói módszerének ismerte-
tésével, s a modellek megne-
vezésével, bár a biennálé meg-
nyitóján megjelent néhányuk, s 
büszkén – ám ruhában – pózol-
tak a róluk készült művészi ké-
pek előtt. Anita esetében azon-
ban a kulisszatitkokról csak 
annyit tudunk meg, a modelljei 
az ismerősei közül kerülnek ki, s 
partnerek elképzelései megvaló-
sításában, elfogadják ötleteit és 
segítenek. – Ismerősöket kérek 
fel, pontosan ezért nem látszik 
az arc, a konkrét személy, hogy 
ez ne okozzon semmiféle kelle-
metlenséget. 

Egyre elterjedtebb az akt a 

női fotósok körében is, s hogy 
észrevehető-e a női szemlélet a 
hölgyek által készített képeken, 
Anita maga sem tudná ponto-
san megfogalmazni. – Talán fi-
nomabb témákat, finomabb 
formában dolgoznak fel, de ne-
héz észrevenni a különbséget – 
mondta.

Anita az Egyesült Királyságban 
eltöltött hét év alatt sem hagyott 
fel a fotózással, Angliában is ké-
pezte magát. Világszerte kiala-
kult az aktfotó kultúrája, így ter-
mészetesen ott sem ismeretlen a 
műfaj. Anita büszke arra, hogy a 
Szentesi Fotókör ilyen kiváló mi-

nőségű kiállítást hozott létre, il-
letve a zsűri ennyire színvonalas 
anyagot válogathatott össze. Vé-
leménye szerint nemzetközi szin-
ten is megállná a helyét a tárlat.

Érdeklik a korabeli fotóstech-
nikák és régi fényképezőgépek-
ből mintegy 30 darabos gyűj-
teménye is van, azonban Anita 
ezt a sorozatot digitális géppel 
készítette. Fóliára nyomtatta ki, 
majd ún. argentotípia eljárást 
alkalmazott, a fotókör vezető-
je, Nagy István segítségével, egy 
másik képe nitrotranszfer tech-
nikával készült.

Játékos aktokkal nyert Anita

Majzik Attila

Június 19-én, 20-án és 21-
én a Szentesi Járási Hivatal két 
osztálya is új helyre költözik. 
Az ügyfelek e hónap végétől a 
Földhivatalt és az Élelmiszer-
lánc-biztonsági és állategész-
ségügyi osztályt is új címeken 
találják majd meg.

A Kormányhivatal idén két 
épületet, az Ady Endre utca 13. 
és a Vásárhelyi utca 12. alat-
ti ingatlanokat tudott felújíta-
ni. A Földhivatal ugyan átesett 
egy rekonstrukción, azonban 
így sem alkalmas arra, hogy 
akadálymentes ügyfélfogadást 
tudjon biztosítani, ezért – mi-
vel a két felújított ingatlanban 
elégséges hely áll rendelkezé-
se – szükségessé vált a költözés.

A Kossuth utca 8. szám alól 
a Földhivatali Osztály az Ady 
Endre utca 13. szám alá költö-
zik, ezeken a napokon a régi és 
az új telephelyen is szünetel az 
ügyfélfogadás, ezen idő alatt az 
ügyfelek a földhivatali beadvá-
nyokat a Járási Hivatalban ad-
hatják le a 120-as irodában. A 
számítógépes rendszer helyre-
állásától függően, remélhető-

leg már június 22-től, de legké-
sőbb június 26-tól el tud indulni 
a földhivatali ügyintézés. – A 
költözésnek ezen kívül lesz egy 
olyan járulékos haszna, hogy a 
földalapú támogatások igénylé-
sénél, amennyiben valamilyen 
földhivatali adatra, igazolásra 
van szükség, akkor elég csak a 
szemben lévő irodába átfárad-
ni, egyszerűbbé válik az ügyin-
tézés – tájékoztatta lapunkat dr. 
Tóth Flórián, a Szentesi Járási Hi-
vatal vezetője.

Elmondta, a Földhivatal mel-
lett az Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi és állategészségügyi osztály 
is új helyet kap, ők épp az Ady 
Endre utcai épületből költöznek 
át a Vásárhelyi utca 12. szám alá 
a Népegészségügyi Osztály (ko-
rábbi nevén ÁNTSZ) épületébe, 
így az állategészségügyi és né-
pegészségügyi osztály egy he-
lyen, közösen fog működni. – A 
két osztály működése, az élel-
miszerhigiénia és a járványvé-
delmi higiénia több ponton is 

összefügg, ezért a kollégák az 
elmúlt másfél évben több el-
lenőrzésben is közösen vettek 
részt. Ezt a viszonyt az össze-
költözéssel együtt szorosabbra 
tudjuk fűzni – indokolta az osz-
tályok egy épületbe rendezését 
dr. Tóth Flórián.

A Járási Hivatal vezetője la-
punknak elmondta, a végső cél 
az lenne, hogy egyetlen épüle-
ten belül legyen elérhető a hi-

vatal valamennyi szolgáltatá-
sa. – Ebbe az irányba tettünk 
egy lépést, egy épülettel keve-
sebbet kell felkeresni az ügyfe-
leknek. Az új telephelyeken egy 
megszépült, megújult, techni-
kai felszereltségében, komfort-
fokozatában is egy kifejezetten 
szerencsés és jó állapotot sike-
rült elérni – fogalmazott dr. Tóth 
Flórián.

Költözik a Járási Hivatal két osztálya
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Rozgonyi Ádám

Dolgozik egy pedagógus 
Szentesen, akinek nemcsak 
sokat, hanem szinte mindent 
köszönhet a város, ha a nép-
táncról van szó. Idejét, energi-
áját sem sajnálja, mert a szín-
padon megelevenedő magyar 
hagyományok, tánclépések, 
érzések minden gondot fe-
ledtetnek. Most válik felnőt-
té az a generáció, amelyet ő 
tanított meg mindezek tisz-
teletére. Bagi Ferenccel, a Jö-
vőnkért Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncoktatójával be-
szélgettünk.

– Hat éves koromban kezd-
tem táncolni, mint általában a 
legtöbb fiatal. Az első próbá-
ra édesanyám vitt el. Nagyon jó 
közösség alakult ki, életre szóló 
barátságok és élmények – idéz-
te fel a kezdeteket. Szegváron, 
Magyar Imre növendékeként, 
a Dobbantó Néptáncegyüttes-
ben ismerkedett meg a nép-
tánc alapjaival. Pályaválasztá-
sa azonban először mégsem a 
tánc, hanem az építészet felé 
orientálódott. A Pécsi Tudo-
mányegyetemen építőmérnök-
nek tanult, majd másodévtől 
kezdve párhuzamosan a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskolára 
járt. A kötelező geodéziai tábor-
ból indult el felvételizni a főisko-
lára, mesélte. Erdélyben, Kalo-
taszentkirályon táncolt, ott érte 
az örömhír, hogy felvételt nyert 
a „Táncművészetire”. Mielőtt pe-
dagógussá képezte magát, a 
Duna Művészegyüttes hivatásos 

táncosa is volt. Mint mondta, 
ezt az életformát is kipróbál-
ta, számos élménnyel gyarapo-
dott. Noha még régebben tán-
colt a tanítás mellett, napjainkra 
azonban már nem az az első szá-
mú szempont, hogy a színpa-
don szerepeljen, a tanítványok 
és a pedagógusi pálya került 
az előtérbe. A Jövőnkért Alap-
fokú Művészeti Iskolában tanít 
harmadéves főiskolás kora óta. 
Annak nagyon örül, hogy nem 
máshol, mint Szentesen sike-
rült kinevelni az első generáci-

ót, amely most ifjúsági, lassan 
felnőtt együttesben tevékeny-
kedik. – Van olyan növendé-
kem, aki 3 éves korától táncol. 
Nagyon jó érzés, amikor azt lá-
tom, hogy sokan már most a 
néptáncos hivatást választot-
ták. Többen tanulnak művésze-
ti szakközépiskolákban. Négyen 
már végeztek is – mondta a nép-
táncoktató, aki szerint ezt figye-
lembe véve nem amatőrnek, ha-
nem fél-profinak nevezhetjük 
az együttest. Tudatosítja tanít-
ványaiban, hogy nem holt ha-

gyományokat közvetít feléjük. 
– Amikor elkezdtem tanítani a 
gimnáziumban, ott is megmu-
tattam, hogy nem egy nem léte-
ző dolgot tanítok. Levetítettem 
azokat a felvételeket, amelye-
ket 1954-ben vagy akár a '70-es, 
'80-as években rögzítettek a fal-
vakban. Dédszüleink, nagyszü-
leink hagyományait tanulhatják 
meg a fiatalok. Úgy gondolom, 
ennél értékesebb dolog nem lé-
tezik – fogalmazott. Kiemelte, 
nem véletlenül oktatnak nép-
táncot a mindennapos testne-

velés keretein belül. A mozgás-
koordinációt, a ritmusérzéket 
és a figyelmet is fejleszti. Utób-
bi nélkülözhetetlen az olvasás 
tanulásánál. Bagi Ferenc a tánc 
mellett a viseletek tiszteletére 
is nevel. Nemcsak archív felvé-
teleket tekintenek meg, hanem 
ellátogatnak az eredeti helyszí-
nekre is. Így többek között már 
Mérára, Vicére, Rimócra is el-
utaztak e célból. – Nálunk olyan 
fiatalok táncolnak, akiknek egy 
kalotaszegi női bojt megvéte-
le sokkal többet jelent, mint 

bemenni bármelyik bevásárló 
központba márkás ruhát ven-
ni. Úgy gondolom, amikor bele-
néznek a tükörbe, nem hétköz-
napi emberként, utcai ruhában 
látják magukat – utalt a Jövőn-
kért Néptáncegyüttes nyolca-
dik gálaműsorának meghívójá-
ra, melyen egy táncos pár áll a 
tükör előtt hétköznapi ruhát vi-
selve, de a tükörképen népvise-
letbe öltözve jelennek meg. Sok 
szép eredményre lehet büsz-
ke a táncegyüttes valamennyi 
csoportja. Ferenc ugyanakkor 
nem híve a versenyeztetésnek; 
ahogy a gála megnyitóján is el-
hangoztak Andrásfalvy Berta-
lan néprajzkutató gondolatai, 
a népi játékban, táncban nincs 
verseny. – Persze meg kell mu-
tatni magunkat – tette hozzá. – 
Akkor jegyzik az együttest, ha 
fesztiválról fesztiválra megyünk. 
Büszke vagyok, hogy folyamato-
san, már több éve megkapjuk az 
arany minősítéseket, vagy feszti-
váldíjat – mondta. 

Nem felejti el, honnan in-
dult, kitől tanult. – Magyar Imre 
nagyon sok mindent tanított. 
Nemcsak néptánc motívumok-
ról beszélek, hanem emberség-
ről. Feleségétől, Olga nénitől 
szakmai igényességet lehetett 
tanulni – beszélt őszintén. A 
néptánc az élete részévé vált, 
nehezen tudná elképzelni, hogy 
mást csináljon. Együtt táncol fe-
leségével is, Bernadettel, aki-
vel közös gyermeküket várják. 
A néptáncosokkal és szüleikkel 
is egy közösséget, egy nagy csa-
ládot alkotnak. Számára mind-
ez – a közeg, a közös munka, az 
életforma – egyszerűen pótol-
hatatlan. 

A hagyományok tiszteletére tanítja táncosait

Kedves vendégeink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy

június 10-én (szombaton)
a csúszda 16 órától,

a wellness részleg medencéi
16-19 óra között zárva tartanak.

Megértésüket köszönjük!

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
(Szentes, Kossuth tér 6.)

pályázatot hirdet
ALJEGYZŐ,

JOGI ÜGYINTÉZŐ és
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ

munkakörök betöltésére.
A pályázati kiírások a www.szentes.hu

és a www.kozigallas.gov.hu
honlapokon megtekinthetőek.
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Újabb vendég-anyu írót kö-
szönthetek a Szentesi Életben. 
Csernákné Bába Esztert még 
Maminbaba óráról ismerem. 
Sanci akkor volt két éves, és ha-
marosan megérkezett Bálint is. 
Eszter saját kedvtelésére, vala-
mint a távoli rokonok és barátok 
tájékoztatására kezdett el blo-
got írni, amelyben megörökíti 
kis családjuk mindennapjait. Íme, 
egy fejezet az életükből. 

DE MIÉRT? – avagy Ábel beköl-
tözött hozzánk...

E kérdés hallatán szerin-
tem mindenkinek eszébe jut az 
amúgy angyali arcú, Ábel nevű 
kissrác, aki köptetőt reklámoz a 
nagyival... Jó kis marketingfogás 
volt, mert tuti mindenki megje-
gyezte a gyógyszer nevét és gon-
dolatban is a falat kaparja, a gyer-
kőc véget nem érő kérdéseire 
visszaemlékezve: DE MIÉRT? 

Számunkra épp aktuális a rek-
lám, de szerencsére nem a be-
tegség miatt. Vegyes érzelmekkel 
tapasztaljuk, hogy Sancinál meg-
érkezett a miért-korszak. Érdekes 
időszak ez, mert a sok-sok kér-
désből látszik, hogy mi mindenre 
kíváncsi, és hogy forog a kis fur-
fangos esze. Elvégre tőlünk, ezek-
ből a válaszokból (is) tanul. Aztán 
persze vannak pillanatok, amikor 
elfogy a válasz és türelem és leg-
belül kérünk pár perc csöndet…

meg aztán van-
nak olyan kér-
dések, amikre 
nem is gondo-
lunk, mi több, 
olyanok is, 
amikre igen 
nehéz, szá-
mára érthe-
tő magyaráza-
tot adni. De ez 
a lelkesedésén 
semmit sem 
csökkent, ki-
meríthetetlen 
é rd e k l ő d é s e 
állandóan kar-
ban tartja az agyunkat.

Ez különösen akkor izgalmas, 
ha babakocsival indulunk haza 
az oviból, beborult az ég és ovis 
társai épp azzal sokkolják, hogy 
belénk csap a villám és megha-
lunk... Na, máris itt van legalább 
három kérdéses dolog, amitől 
ólomlassúnak tűnik a hazafelé 
vezető séta.  Harmincéves fejjel 
utána kell olvasnom, mert San-
cus választ vár arra például, mi-
ért dörög az ég. És csak ideig-órá-
ig elégszik meg „az ördög veri a 

feleségét” vá-
lasszal. Vagy el-
fogadja, de eb-
ben az esetben 
tisztázhatjuk az 
ördög kilétét 
és egyáltalán 
miért lesz any-
nyira mérges 
a feleségére, 
hogy megver-
je... végtelen 
k ö r f o r g á s , 
melynek csu-
pán egy „csak 
így van és kész” 
vagy „hát így 

lett kitalálva” esetleg „mert így 
nevezték el” vethet véget... Vagy 
nem...

Emellett egyre inkább együtt-
működő, ügyes, okos kis pasi, 
tele szeretettel és ragaszkodás-
sal. Persze a huncut elevenségről 
és csibészségről, dacoskodásról 
se feledkezzünk meg.

Úgy tűnik, az ovit is nagyon 
megszerette. Néha elég ciki, 
hogy minden szülő elé rohan a 
gyerkőce délután, de ha Sanci 
engem meglát, könnyekben tör 

ki. Mondjuk csak azért, mert vége 
a játéknak. De akkor is! Kíváncsi 
vagyok, hogy fogja  (fogjuk) vi-
selni a nyári szünetet, június kö-
zepétől ugyanis itthon marad, és 
majd szeptembertől kezdi a (kis) 
középső csoportot... Ezt leírva, 
döbbenetes, hogy már eltelt egy 
év...

Bálintunk se sokkal marad le 
bátyja után. Elevenségben már 
régen, súlyban is hamarosan 
utoléri. Bár nem minden második 
szava a „miért”, sőt igazából még 
szava is alig van a kis 15 hónapo-
sunknak. Ám virsli mutatóujjá-
val rámutatva mindenre, folyton 
választ vár. Mármint, ha nem ép-
pen arra használja a fürge ujjacs-
káit, hogy kirámoljon, kipakoljon, 
szétszedjen mindent, ami az útjá-
ba kerül.

S amikor a pár órás rendrakás 
eredményét röpke két perc alatt 
egy csatatérré látom átváltozni, 
vagy a véletlen nyitva hagyott 
WC-t önhatalmúlag „kitakarítja” 
Öcsi, felteszem sokszor én is azt a 
bizonyost: DE MIÉRT?

 Aztán, hogy hiteles marad-
jak magammal szemben és meg-
előzzem a fölösleges válaszkere-
sést, sokszor a válasz számomra 
is csak ennyi: „Hát így lett kitalál-
va”. Az élet és a gyermeki felfede-
ző lélek. Legbelül pedig érzem: 
jól van ez így...

Baba a fedélzeten

De miért?

Első helyen végzett a Boták 
Etelka, Komár Noémi és Giricz 
Anna alkotta csapat az idei 
Országos Elsősegély-ismere-
ti Verseny döntőjében. A Bo-
ros Sámuel Szakgimnázium 
és a csongrádi Batsányi gim-
názium tanulóiból álló csapa-
tot Berezvai Debóra védőnő 
és egészségügyi tanár kísérte 
a versenyre, aki végig biztat-
ta, hasznos tanácsokkal látta 
el őket.

A verseny februártól kezdődő-
en 3 internetes fordulóból állt, 

ezekben Sipos Réka volt nagy se-
gítségükre, aki átnézte a feladat-
sorokat, tanácsokat adott.

Végül a legjobb 6 csapat közül 
elsőként jutottak be a döntőbe, 
melyet május 26-27-én rendez-
tek meg Csillebércen. Az első na-
pon volt az írásbeli forduló, ahol 
70 kérdéses tesztre 60 perc állt 
rendelkezésre. A nap része volt 
a felejthetetlen mentési bemu-
tató, melynek keretében a társz-
szervek (mentők, tűzoltók, ren-
dőrök) összehangolt munkáját 
figyelhették meg egy tömegbal-

eset ellátása során. Az újraélesz-
tés oktatás keretében hasznos 
információkat sajátíthattak el ta-
pasztalt mentődolgozóktól (ké-
pünkön Győrfi Pállal).

Etelka így értékelte a versenyt: 
– Az elsősegélynyújtást Kato-
na Ágnes mentőtiszt szerettet-
te meg velem általános iskolá-
ban. Az egészségügy iránt való 
érdeklődésem csak nőtt Debó-
ra tanárnő odaadó munkájának 
köszönhetően. A versenyre való 
felkészülésünk remek hangu-
latban telt, hatalmas öröm szá-
munkra, hogy a több évnyi mun-
kánk végre elismerésre talált.

Noémi így nyilatkozott: – Azt 
élveztem a legjobban, hogy azt 
csinálhattam a versenyen, ami-
ről mindig is álmodtam, hogy 
segítsek másokon; emellett volt 
még egy szuper csapatunk is, 
ami miatt csak még jobb volt az 
egész.

– 2011-ben Kátai-Benedek Be-
áta (MVK munkatárs) vezetett be 
az elsősegélynyújtás rejtelmei-
be. A vöröskeresztes versenyek 
mellett idén másodszor is bene-
veztünk erre a versenyre, és sike-

rült bejutnunk a döntőbe. Nagy 
kihívást jelentett a sokféle sérü-
lés, rosszullét ellátása, hiszen na-
gyon sok mindenre oda kellett 
figyelni, de a verseny minden 
percét nagyon élveztem, igazi 
csapattá kovácsolódtunk össze. 
– mesélte Anna.

Másnap reggel kezdődött a 
szituációs verseny. Tizennyolc 
állomásból 15-ön különböző 
szituációt kellett megoldani. 
Volt többek között autóbaleset, 
áramütés utáni szívmegállás, 
amputáció, tömeges baleset egy 
átbulizott éjszaka után, konyhai, 
háztartási, munkahelyi baleset, 
sroke-os cukorbeteg, gázpalack 
robbanása miatt bekövetkezett 
baleset, csak hogy néhányat em-
lítsünk a feladatok közül.

Az elsősegélynyújtáshoz elen-
gedhetetlen volt a csapat össze-
hangolt munkája, a sérültek szá-
mára folyamatos lelki segítség 
biztosítása, a csapattagok köz-
ti pontos és folyamatos kommu-
nikáció. A sérültek osztályozása, 
a mentőszolgálat mihamarabbi 
értesítése nagyon fontos volt a 
beteg túlélési esélyének növelé-
séhez. A szituációk élethűek vol-
tak, bármelyik ugyanígy megtör-
ténhetne a való életben is.

Országos bajnok elsősegélynyújtók
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Palicska Irén

A hortobágyi Madárkórház 
Alapítvány Madármentő ál-
lomást nyit Szentesen, június 
18-án. Apavári Györgyné Nagy 
Tímea az alapítvány munka-
társa és a szentesi állomás ve-
zetője egy személyben látja 
majd el a feladatokat. Vele be-
szélgettünk.

– Hogy működik majd ez az 
egyszemélyes állomás?

– Egyelőre én, mint vezető lá-
tok el minden feladatot. Jöhet-
nek önkéntes gyerekek, hét-
végékre szervezünk családi 
programokat, próbáljuk felhívni 
a figyelmet a természet és a ma-
darak védelmére és szeretetére. 
Nagyon szeretnénk létrehozni 
Szentesen egy madárbarát vá-
rost, hogy ezzel is megcélozzuk 
a gyermekeket, már óvodás kor-
tól kezdve. 

– Létezik ilyen cím? Hol van ma-
dárbarát város Magyarországon?

– Kiskunfélegyházán hoztak 
létre ilyet. Ők is családokat, gyer-
mekeket fogadnak, különböző 
kis faodúkat építenek, és azt hi-
szem, hogy teljesen jól működik. 

– Nálad hogy kezdődött a ter-
mészet és a madarak védelme, 
szeretete?

– Gyerekkoromban kezdő-
dött, hiszen kertes házban nőt-
tem fel. Édesanyámék nagyon 
sok baromfit neveltek. Már 
négy-öt éves koromban meg-
mentettem a beteg kiscsirkét, 
nehogy valami baja történjen. 
Vagy ha a szomszéd bácsi ho-
zott egy mezei nyuszit, szíve-
sen nevelgettem. Ez az évek so-
rán megmaradt bennem. Már 
öt éve kezdtem el a fiókamen-
tést és a sérült madarak ellátá-
sát Szentesen. Majd kikerültem 
a hortobágyi Madárkórházhoz, 
mint önkéntes munkatárs, és in-
nen továbblépve jött az ötlet, 
hogy ha már ezzel foglalkozom 
itt helyben, akkor mutassuk meg 
a város lakosságának és hívjuk 
fel a gyerekek figyelmét, hogyan 
kell gondoskodni a madarakról. 

Próbáljuk nekik játszva megtaní-
tani a természet örömeit, szere-
tetét, környezetvédelmet és ezt 
kombináljuk a művészettel.

– Úgy gondolom, hogy nincs 
nehéz feladatod, hiszen a gyere-
kekben alapvetően megvan a ter-
mészet szeretete.

– Ez így van. Amikor a Damja-
nich utcai gyereknapon jártam, 
ott is nagyon sok kisgyerek vett 
körül. Harmincból tízen látszott, 
hogy mennyire szeretik a mada-
rakat, óvatosan nyúlnak hozzá-
juk. Érdekli őket, hogy mit esz-

nek, hogyan kell gondozni őket. 
Készségesen figyelték a balká-
ni gerlék szondás etetését. Egy 
pici gyerekből óvodás kortól 
kezdve olyan csodálatos dolgo-
kat lehet kihozni. Ezt az egyet 
szeretnénk a madármentés és 
a sérült madarak kezelése mel-
lett megcélozni, hogy a gyere-
kek ebből nagyon sokat tudja-
nak tanulni, és tapasztalatokat 
szerezzenek. 

– Milyen előzményei voltak a 
szentesi madármentő állomás lét-
rejöttének? Milyen fázisban vagy-
tok most, bő egy héttel a megnyi-
tó előtt?

– Valaki egyszer azt mond-
ta, hogy a Madármentő Állomás 
mert nagyot álmodni. Nem iga-
zán hiszem, hogy nagyot kellett 
volna álmodni. Amikor polgár-

mester úrnak jeleztük a szándé-
kunkat, fogadott minket és tár-
gyalás keretében elmondtuk, 
hogy mit is szeretnénk valójá-
ban. Hiszen a fő feladatunk az 
árva madárfiókák mentése, és a 
sérült madarak ellátása, valamint 
az, hogy ezt a jövő nemzedékkel 
megismertessük, és játszva meg-
tanítsuk nekik a természet örö-
meit. Az elképzeléseink és ter-
veink nagyon felkeltették az 
érdeklődését. A jövőre nézve is 
folytak már megbeszélések, de 
ezzel kapcsolatban egyelőre nem 

szeretnék többet elárulni. Azt vi-
szont őszintén mondhatom, és 
úgy is érzem, hogy a polgármes-
ter úr és a város vezetősége is 
csodálatos empátiával rendelke-
zik. Mindig is a gyermekek fejlő-
dését, nevelését, valamint a ter-
mészet és a madarak védelmét 
tartották és tartják szem előtt. Ez-
úton is szeretném megköszönni a 
segítséget neki és az önkormány-
zatnak a hortobágyi Madárkór-
ház Alapítvány igazgatója, dr. Déri 
János és a magam nevében.  Eb-
ből a szempontból tehát könnyű 
dolgunk volt. Viszonylag hamar 
megkaptuk az épületet, melynek 
rendbetétele most folyik. Ha bár-
ki tud segíteni akár kerti szerszá-
mokkal, akár önerővel, nagyon 
szívesen fogadjuk még a megnyi-
tó előtt.

– Milyen átalakítási munkála-
tokat kellett elvégezni? Kalitkák-
ban lesznek a madarak?

– Nagy átalakítást nem igé-
nyelt, hiszen az óvodának van 
egy udvarra nyíló kisebb ré-
sze, ezt kórteremnek rendeztük 
be. Egymás mellett sorakoznak 
a kalitkák. Ezekben helyezzük 
el az árva madárfiókákat. Na-
gyobb ketrecekbe kerülnek a 
nagyobb sérült madarak. Itt 
etetjük és látjuk el őket. Kap-
tunk az önkormányzat jóvol-
tából a Városellátó Kft.-től egy 
tisztasági festést. Minden adott 
ahhoz, hogy nagyon jó helyük 
legyen. A belső épületben két 
nagy terem található. Az egyi-
ket solymász szobának rendez-
zük be, hiszen a solymászaink 
is bemutatót tartanak majd. A 
másikat oktató teremnek sze-
retnénk kialakítani, ahol a gye-
rekek játszva tanulhatják meg a 
természet örömeit. 

– A szentesi Madármentő Állo-
más kiírt egy rajz- és versíró pályá-
zatot is. Milyen feltételekkel?

– Azt szeretném kérni a gye-
rekektől, hogy menjenek ki a 
természetbe, nézzék meg a 
madarakat, figyeljék meg a vi-
selkedésüket, mit, hogyan tesz-
nek-vesznek? Ezt rajzolják le és 
írjanak hozzá néhány soros ver-
set. Leadási határidő: június 15.  
A cím: Szentesi Madármentő Ál-
lomás, Bocskai u. 9. A megnyitó 
ünnepség június 18-án 14 óra-
kor kezdődik. A gyerekeket já-
tékos vetélkedővel és arcfestés-
sel várjuk, majd Kisteleki Gergely 
solymász bemutatóját nézhe-
tik meg. A program előrelátha-
tólag 18 óráig tart, és Szeli Sára 
előadóművész zárja a Szállj, 
szállj kismadár című műsorával, 
sámándobbal. A megnyitón sor-
soljuk ki a rajz- és versíró pályá-
zat három nyertesét. Jutalmuk 
pedig, hogy eljöhetnek velem 
a hortobágyi Madárkórházba, 
ahol megnézhetik a kórház mű-
ködését, a sérült madarak tartá-
sát, és találkozhatnak Negróval, 
a beszélő hollóval.

Madármentő állomás nyílik Szentesen

szentesiéletFizessen elő!
Az éves előfizetés

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

vagy a szentesielet@gmail.com címen.
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A kiséri városrészben, a Farkas 
Antal utcai tagóvodában júni-
us 7-én, szerdán gyermeknapot 

tartottak. Az óvodai ballagá-
sok folyamatosan zajlanak váro-
sunkban, az utolsó napok pedig 

mókával, játékkal, kirándulások-
kal telnek. Az óvoda vezetője, Ár- 
gyellán Mihályné megköszönte a 
körzet képviselőjének, Antal Ba-
lázs Tibornak, Tulipán Editnek és 
Dömsödi Mihályné önkormány-
zati képviselőnek a támogatást, 
mellyel szépülhetett környeze-
tük. Továbbá a polgárőröknek a 
közlekedésbiztonsági játékokat 
és a Szentesi Rendőrkapitány-
ságnak az oktatást és a szülők-
nek azt, hogy rengeteg finom 
palacsintát sütöttek az ovis gye-
reknapon.

A gyerekek a Lóca nevű együt-
tes koncertjén táncoltak, hiszen 
az együttes tagjai bevonták őket 
a közös éneklésbe és táncba.  Az 
akadály- és közlekedésbizton-
sági pályákon adhattak számot 
tudásukról a gyerekek, a KRESZ 
park is nagy népszerűségnek ör-
vend. Az óvoda tornatermében 
az Élet-Morzsa Egyesület kutyá-
sai tartottak interaktív bemuta-
tót.

Gyereknap a Farkas Antal Utcai Tagóvodában
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Hering Viktor

• Interneten keresztül bonyo-
lított le vásárlást egy szentesi il-
lető, ám a honlapról megrendelt 
ruhaneműket nem kapta meg, 
bár átutalta a termékek ellenér-
tékét. Később az elutalt összeget 
újra leemelték a számlájáról. Így 
összesen 40 ezer forint kár érte 
a sértettet. A honlap azóta elér-
hetetlen.

• Újabb hiszékeny polgártár-
sunkat csapták be telefonos csa-
lók mesés nyeremény ígéreté-
vel. A bűnözők ezúttal is azzal a 
„jó” hírrel hívták fel áldozatukat, 
hogy az egyik telefonos szol-

gáltató nyereményjátékán au-
tót nyert a szerencsés nyertes. 
A gyanútlan sértett ezt el is hit-
te, nagyon megörült a nyere-
ménynek, ám elmondta, hogy 
nem tud személygépkocsit ve-
zetni. Semmi gond, mondták a 
csalók, utalja el a gépjármű árá-
nak a 10 százalékát, és megkapja 
készpénzben a személygépkocsi 
árát. A sértett így is tett, 900 ezer 
forintot utalt el egy ismeretlen 
számlára, nyereményautóját pe-
dig azóta is várja.

• Hatvan kacsát loptak el isme-
retlenek az egyik Szenteshez köze-
li tanyáról. A tolvajok 250 ezer fo-
rint kárt okoztak a tulajdonosnak.

• Elhagyta a pénztárcáját az 
egyik vevő egy helyi üzletben, 
ám mire visszament a tulajdo-
náért, már nem volt ott a tár-
ca. A rendőrök később elfog-
ták a tettest, a pénz is előkerült, 
ám az okmányok nem, így azo-
kat pótolnia kell majd tulajdo-
nosának.

• Itt a nyári szezon, érdemes 
odafigyelni arra, hogy kizáró-
lag a strandolásra kijelölt helyen 
szabad fürdeni a tavakban és a 
folyóvizekben, ellenkező eset-
ben szabálysértési eljárás indul-
hat a tiltott helyen fürdőzővel 
szemben. Az uszodába, strand-
ra nem érdemes komoly meny-

nyiségű készpénzt kivinni, de a 
legszükségesebb okmányokon 
kívül a többi is otthon marad-
hat, csakúgy, mint az értékes te-
lefonok, fényképezőgépek, mert 
könnyen a tolvajok zsákmánya 
lehet mindez. Fontos, hogy eze-
ket az értéktárgyainkat, ha még-
is kiviszi valaki a strandra, nem 
elég egy lepedővel vagy törölkö-
zővel letakarni, hiszen ezek nem 
vagyonvédelmi eszközök. 

• A gépkocsik utasterében 
sem hagyjon senki értéktárgya-
kat, pénztárcát, okiratokat, mert 
egy pillanat alatt feltörik ezekért 
a járművet. A nyári hőségben 
a kisgyerekeket, háziállatokat 
még rövid időre se hagyja senki 
a gépjárműben, mert az utastér 
pillanatok alatt felforrósodhat, 
tragédiát okozva ezzel.

900 ezret fizetett a csalóknak

Sebők Tamás

A Magyar Nemzeti Cirkusz Szentesre látogatásával adta ma-
gát, hogy a Kávézó a Belvárosi Favágókhoz galériáján koncertez-
zen Lady Massallah, a cirkusz aranytorkú vezető énekesnője.

Mint a legtöbb soul-jazz énekes, a kenyai Lady Massallah karrier-
jének építésében is fontos szerepet játszottak a szülei. Édesanyja, a 
helyi kórus vezetője volt, mellette ismerte meg az éneklés örömét, 
akit később olyan példakép követett, mint Tracy Chapman. Iskolái 
elvégzése után zenei karrierjére koncentrált az énekesnő, sok híres 
zenésszel karöltve, számos zenekarban szórakoztatta a turistákat Af-
rika legnevesebb szállodáiban. 2015 óta a Magyar Nemzeti Cirkusz 
vezető énekese, ezek mellett klubokban is megmutatja tehetségét. 
Önálló dalokon és albumon is dolgozik. A kortárs afrikai zenevilágot 
idéző dalok mellett rettentően közel áll hozzá a jazz, az R’n’B, a soul 
a reggae és persze a popzene is. Repertoárja ezáltal a legszélesebb 
körű zenei igényeket is kielégíti. 

A Favágó legközelebb szabadtéri koncerttel várja a koncertek sze-
relmeseit, a klasszikus rockzenében utazó szentesi Same Old Story 
zenél majd június 10-én. 

Tracy Chapman nyomdokain

IZOTÓNIÁS sport italok, energia 
italok 8 -féle ízben kedvező áron kapha-
tók. Telefon: 30/913-5560

SZENTESEN, a Vörösmarty utcá-
ban házrész telekáron eladó. Ár: 3 M Ft. 
Telefon: 30/913-5560

ELADÓ ágyneműtartós ágyazható 
kanapé, 50 literes hűtő, kenyérsütő gép. 
Telefon: 63/314-351

ELADÓ 28-as hajlított kétvázú ke-
rékpár, kézzel hajtott kukorica daráló, 
háttámlás fapad. Telefon: 63/313-473

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 keres 
élettársnak. Vidám természetű vagyok, 

nem dohányzom, családom nincs. Sze-
retetben 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, előszo-
baszekrények, térelválasztó eladók. Te-
lefon: 30/948-7134.

ELADÓ 2db 2,5-2,3 m-es padlizsán 
lila sötétítő és 2,5-5 m halványlila selyem 
függöny. Jó állapotú, felszerelt 27"-os 
női Schwinn Csepel kerékpár, 2 szemé-
lyes rekamié. Telefon:0620/828-97-81 

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

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

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

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

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

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

KOLOZSVÁR utcai ház eladó. Tele-
fon: 30/304-1689

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

 30/913-5560, 30/481-0355
OLCSÓ konyhaszekrény, üstház üst-

tel eladó. Tel.:70/376-6574
MŰKÖDŐKÉPES FÉG C 20-as 

gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, gáz-
tűzhely palackkal, elektromos fűnyíró 
eladó. Telefon: 30/5445777

5 ha kalászoshoz való gyomirtó el-

adó: telefon:30/260-4729
PEDIKŰRÖZÉS, teljes körű lábápo-

lás hölgyeknek és uraknak. Problémás 
lábak kezelése. Telefon: 30/2631-625

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

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

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

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

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

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Lezser menyasszonyok, csodás 
pasztell és természetesség – di-
vatbloggerek mutatják be a szezon 
esküvői divatját

Mit vegyek fel? Akár menyasszony-
ként, koszorúslányként vagy vendég-
ként várod az esküvői szezont, ezt a 
kérdést bizonyára többször feltetted 
már magadnak. Biztosan örömmel fo-
god hallani, hogy az esküvői di-
vatban vég-
re igazán 
teret nyer 
a természe-
tesség. A fa-
shiondays.hu 
stylistjai ne-
ves divatblog-
gereket kér-
tek fel, hogy 
mutassák be a 
2017-es esküvői trendeket, akiket az 
ifjú feleség, modellből lett fotós, Deb-
reczeni Zita állított kamera elé. 

A mostani szezonban az esküvői 
ruhák, valamint a nyári alkalmi ruhák 
divatjában is rendkívül fontos tényező 
a kényelem, a lágy színek és természe-
tes anyagok használata. Szerencsé-
re már nemcsak szalonokban, hanem 
számos egyéb úton is megtalálhatjuk 

a tökéletes ruhát a 
nagy napra. Meyer 
Eszter Virág, a Mas-
ni bloggere is erre 
buzdít:

„Az utóbbi idő-
ben egyre népszerűb-

bek lettek a bensőséges összejöve-
telek és a minimalista, sallangmentes 
ruhák. Nem kell több százezres ruhát 
kölcsönöznie sem a menyasszony-
nak, sem a koszorúslányoknak, ha-
nem akár webshopokból is meg lehet 
rendelni, majd akár többször felvenni 
a választott darabot más kiegészítők-
kel kombinálva. A Zee Lane márkájú 
ruhák, amiket a fotózáson is viseltünk, 
kifejezetten alkalmasak erre a célra.” 

Légy laza 
menyasszony! 

A fashiondays.
hu stylistjai sze-
rint a merevség kezd telje-
sen eltűnni a menyasszonyi ruhák 
divatjából, ehelyett a könnyedség, 
lágyság és kényelem dominál. 

Egyre inkább háttérbe szorul a 
fűző, az abroncsos szoknya, a merev 
fátyol és a túlzott díszítések, sőt már 
a beállított kontyok sem divatosak. 
Az idei menyasszonyi ruha trend sok 
inspirációt merít a hippi, vintage stí-
lusból: laza, bő maxiruhák, finom vi-
rágdíszek, könnyed tüll és áttetsző 
felületek dominálnak.

Az idei nyári trendek egyik ve-

zérfonala a romantika, és a klasszi-
kus nőiesség elemeinek felidézé-
se. A pliszírozott darabok valamint 
a légies tüll tökéletes választás, 
akár menyasszonyi, akár koszorús-
lány vagy alkalmi ruháról van szó. 
A csipke is remek kiegészítője le-

het egy outfitnek, 
Debreczeni 
Zita például 

egy csipke-
boleróval és 
cs ipkekesz-

tyűvel dob-
ta fel saját 

menyasszonyi 
ruháját.

Finom kie-
gészítők és fémes csillogás

A fashiondays.hu stylistjai szerint 
az idén nagyon népszerű fémes csil-
logású darabok visszaköszönhetnek 
az esküvői szezonban a kiegészítő-
kön is. A fehér menyasszonyi ruhák 
és halvány koszorúslányruhák nagy-
szerűen kombinálhatók ezüst- vagy 
aranyszínű cipőkkel, valamint bármi-
lyen ruhát feldob egy csillogó kis bo-
rítéktáska. 

Fotó: fashiondays.hu

Debreczeni Zita
lencséjén keresztülTrendi - A legfrissebb esküvői trendek

Ünnepi Könyvhét
 A Városi Könyvtár rendezésé-

ben június 8. és 12. között a Kos-
suth téren. Programok:

Június 9-én 16.30-tól Seres 
Antal tanítványainak műsora. 
Június 10-én, szombaton 16.30-
tól Beke Mari dedikálással egy-
bekötött író-olvasó találkozó-
ja lesz. Június 11-én, vasárnap 
17 órától Zápka Attila felvidéki 
előadó Töredék című zenés mű-
sora hallható. Június 12-én, hét-
főn 10 órától Toldi Zsuzsanna 
meseíró mesél a gyerekeknek.

Szent Korona Cukrászda
Június 12-én, hétfőn 14 órá-

tól az Élni nélküle című kötet be-
mutatóját rendezik meg. A be-
mutatót Szurmik Zoltán vezeti. 
Felolvasók: Buzás Ádám és Vasz-
kó Ágnes.

Szentesi Fotókör
Június 12-én, hétfőn 18 óra-

kor a Galéria Kávéházban Virág 
Éva békéscsabai fotográfus Ta-
nyai etűdök című fotókiállítását 
megnyitja Nagy István fotómű-

vész.
Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában június 15-én,  csütör-
tökön 19-21 óráig a Korok és Al-
kotások az irodalomban soro-
zatunk következő előadásán 
Németh László műveiről be-
szélgethetnek Poszler György 
előadóval.

A Szentesi Művelődési Köz-
pont Díszmadár tenyésztő szak-
köre Díszmadár börzét 

rendez  június 11-én, vasár-
nap 7-11 óráig a Móricz Zsig-
mond Művelődési Házban 

Szentesi Mentőállomás
Június 16-án, pénteken 7-12 

óráig nyílt napot tartanak hogy 
munkájukat, munkavégzési kö-
rülményeit megismertessék a 
lakossággal.

Városi Könyvtár
Június 16-án, pénteken 18 

órakor nyílik A szentesi kismes-
terek újabb alkotásai című kiál-
lítás.

A kiállítást megnyitja: Almási 
Jánosné címzetes igazgató. Köz-
reműködik: Zöldi Lászlóné nívó-
díjas népzenész.

A kiállítás megtekinthető: 
2017. szeptember 8-ig.

Koszta József Múzeum
Június 24-én Múzeumok Éj-

szakája 16-24 óráig. Az ér-
deklődőket régészeti kiállítás 
megnyitójával, kézműves fog-
lalkozásokkal, diavetítéses előa-
dással, bábjátékkal, mezítlábas 
sétánnyal, viráglabirintussal, tár-
latvezetésekkel, tűzgyújtással és 
koncerttel várják.

Művészetek Háza
Június17-én, szombaton 17 

órától Fél lábbal Costa Ricából 
címmel borkóstolóval egybe-
kötött élménybeszámolót tart 

Csernoch János független új-
ságíró, szocio- és természetfo-
tós.

Tiszai Strandfürdő
Te csak sütögesd a pecsenyé-

det címmel, roston sült szezony-
nyitó gasztrokulturális kikapcso-
lódásra várják az érdeklődőket a 
szentesi Tiszán, június 17-én. A 
sütögetés 16 órától indul, a ret-
ro disco pedig 19 órától veszi 
kezdetét.

Szentesi Üdülőközpont
Június 18-án tartják a „Csak 

azért is Szentes…” strandnyitót. 
Programok:13 órakor Lakatos 
Márk, stylist tart előadást. 14-17 
óra között a wellness részlegben 
stylist csapat adnak tanácsokat 
hölgyeknek és uraknak. A csúsz-
da melletti színpadon 13 órá-
tól láthatnak fellépőket. A régi 
50-es medencében apa-nagya-
pa vízilabda mérkőzés lesz.16 
órakor fotókiállítás megnyitó, 
16.30-kor gálamérkőzés 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:

06.09. Artur + Johnny in the Jungle / 06.10. Same Old Story szabadtéri koncert
+ Horváth Zoli zenés est / 06.17. Kontor Tamás

Nyitva h-cs: 6.00-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00
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Született
Mizere Zsoltnak és Kabdebó 

Mariannak (Csongrád, Tömör-
kény I. u. 12.) Izabella nevű gyer-
meke (fenti képünkön).

Erdőháti-Nagy Milán (lenti ké-
pünkön)

Házasságot kötött
Kurucz Ferenc (Öcsöd, Széche-

nyi I. u. 11/A) és Szilágyi Gyöngyi 
Zsuzsanna (Öcsöd, Vörösmarty 
u. 37.), Szabó Dénes (Sátoralja-
újhely) és Urbán Anett (Szentes, 
Erdei F. u. 11.), Ömböli Dániel  és 
Bohus Anita (Szentes, József A. 
u. 15.).

 Elhunyt
Szikszai Sándor (Kiss E. u. 77.), 

Páger László (Munkás u. 82.), 
László Istvánné (Sarló u. 20.), Kiss 
Ferencné (Csongrád , Kertész u. 
1.), Török János (Csongrád, Do-
hány sor 8.)

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, Ft/kg, spenót-sóska 150 Ft/cs.

PIAC

A felnőtt ügyelet munkarendje: hét-
köznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és 
ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt tartanak ügyele-
tet. Telefon: 30/708-7183, 06-63/400-712

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

Gyógyszertári ügyelet:
június 19-26. Dr. Weiss Patika Gyógy-

szertár  (Szentes, Rákóczi F. u.71.)  hétfő-
től -péntekig 8-17 óráig, szombaton, vasár-
nap és ünnepnap zárva. Készenléti telefon: 
70/5635139

Készenlét ideje:
hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 

óráig, szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, 
vasárnap: 20 órától másnap 7.30 óráig.

Egészségügyi ügyelet

Heti menü:
június 12-16.

Hétfő
A menü: Vegyes zöldségleves
Chilis bab
B menü: Lebbencsleves,
Csirkefalatok sajtmártásban
Napi desszert: babapiskótás puding-
kehely
Kedd
A menü: Szárazbableves,
Sertéspörkölt, pirított tarhonya
B menü: Zöldborsó krémleves,
Csirkemell szezámos bundában, vegyes 
gyümölcsszósz
Napi desszert: Vaníliarémes palacsinta
Szerda
A menü: Gulyásleves,
Fasírt, krumplifőzelék
B menü: Májgaluska leves,
Grill csirkecomb, zöldséges rizs
Napi desszert: Gyümölcsrizs
Csütörtök
A menü: Paradicsomleves betűtésztával,
Sajtimádó karaj, Batthyány rizs
B menü: Zöldbableves,
Mexikói csirkefalatok, 
zöldfűszeres penne
Napi desszert: Csokis piskótatekercs
Péntek
A menü: Magyaros gombaleves,
Tüzes sertésfalatok, sült burgonya
B menü: Cherry meggyleves,
Bácskai rizses hús
Napi desszert: Gesztenyekrémes 
palacsinta

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

KOS
A bolygók állása most segít az előrejutás-
ban, ugyanakkor türelemre és kitartásra is 
szükséged van. Néha te is engedhetsz a hu-
szonegyből!
BIKA
Most alkalmat adnak a bolygók arra, hogy va-
lakihez közelebb tudj kerülni - akár szerelmet 
is vallhatsz neki, vagy fordítva.
IKREK
A legjobb ötletek jutnak eszedbe. Most la-
zán és kényelmesen végezheted a mun-
kád, csak a legsürgősebb dolgokkal kell tö-
rődnöd.
RÁK
Most könnyedebben kötsz kompromisszu-
mot, és meg tudod érteni a többiek állás-
pontját is. Intelligenciád kifinomult, és na-
gyon jól beszélsz.
OROSZLÁN
A hét elején a főnöködben kell csalódnod, az 

is előfordulhat, hogy egy remélt munkakört 
nem tudsz betölteni. Kár szomorkodni, vi-
gasztald meg magad valami szép dologgal.
SZŰZ
A bolygók megmutatják neked, milyen szép 
is tud lenni az élet, főleg a szerelemben! 
Flört, könnyű kalandok, sok nevetés – eb-
ben lesz részed a héten.
MÉRLEG
Sikeres lehetsz, ha képes leszel tartózkod-
ni az okoskodó vagy túlzottan rámenős fel-
lépéstől. Így sok mindent elérhetsz a héten.
SKORPIÓ
Remek hét elébe nézel! Olyan emberekkel 
fogsz találkozni, akik örömöt szereznek, jót 

tesznek neked, és lehet köztük valaki, aki-
be egyik pillanatról a másikra beleszeretsz.
NYILAS
Telihold lesz a Nyilas jegyében, ez örömet 
szerez neked. Most nagyon erős az intuí-
ciód, kövesd a megérzéseid a döntéshely-
zetekben!
BAK
Könnyen perlekedő hangulatod támad és 
konfliktusba keveredhetsz. Ha képes vagy 
termőre fogni ezt a sok energiát, akkor sok-
ra viheted.
VÍZÖNTŐ
Rendkívül sikeres leszel a héten, vigyázz 
azonban, ne hagyd, hogy mások kihasznál-
ják a lelkiismeretességed!
HALAK
Munkahelyi körülményeid ideálisak, most 
végre olyan emberekkel dolgozhatsz, akik-
kel szívesen vagy együtt, és új, kedvedre való 
feladatokat is kaphatsz.

június 9–16.

HOROSZKÓP

Cukkinifasírt
Hozzávalók:
1 nagyobb cukkini, 1 púpos kávéskanál só, 1 nagy csipet bors, 2 

gerezd fokhagyma, 1 nagyobb tojás, 4 evőkanál liszt, 1 teáskanál sü-
tőpor, olaj a sütéshez.
Elkészítése:
A cukkinit megtisztítom, a magokat eltávolítom, nagylyukú re-

szelőn lereszelem, sózom és félreteszem. Ha levet engedett kicsava-
rom, megfűszerezem és beleteszem az egész tojást. A lisztben elke-
verem a sütőport és a cukkinis masszához adom, és jól eldolgozom. 
Két kanál segítségével fasírtokat formálok a masszából és bő olaj-
ban, mérsékelt lángon kisütöm. Ebből az adagból körülbelül 18 da-
rab lesz. Gazdagíthatjuk reszelt sajttal, petrezselyemmel. Ha túl lágy 
a massza tehetünk bele egy kevés zsemlemorzsát. Főzelék mellé fel-
tétnek, vagy tejfölös mártogatósnak, esetleg magában is fogyaszt-
ható. 

Szentes családi ízei
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Labádi Lajos

A fiatalabbak a felső képet he-
lyileg valószínűleg csak igen ne-
hezen tudnák behatárolni, ha 
az alsó felvétel nem lenne a se-
gítségükre. A képeket aktuális-
nak is mondhatjuk, hisz sok éve 
napirenden van a kórház mel-
letti „kishíd” és a Kiss Zsigmond 
utca kiszélesítése, kerékpárút ki-
építése, és ezekkel összefüggés-
ben a Sima Ferenc és Batthyány 
Lajos utcák kereszteződésében 
a közlekedést segítő körforgal-
mi csomópont kialakítása. Ezek 
megvalósulása bizonyára újabb 
változásokat hoz majd a térség 
arculatában, de addig is vegyük 
számba az előttünk lévő képek 
eltéréseit. 

A felvételek nagyjából 100 év 
eltéréssel készültek: a felső az 
1910-es évek elején, az alsó pe-
dig napjainkban. A századfor-
dulós állapotokat tükröző kép 
még utal arra az időszakra, ami-
kor a kurcai átkelőknél, hidaknál 
vámot kellett fizetni; a szekérrel, 
kocsival, talicskával, kerékpár-
ral vagy gyalogosan érkezőknek 
eltérő tarifákkal. Ennek emlékét 
őrzi a felső képen látható vám-
ház és vámsorompó. A techni-
kai fejlődést jelzi, hogy a vám-
ház mellett a közvilágítást még 
csak egy gázlámpa biztosította, 
amelyet később felváltott a vil-
lanyvilágítás. A vámház mögött 
látszik az 1902-re felépült vár-
megyei közkórház fémrácsokkal 
díszített kőkerítése, amely akkor 
még nem nyúlt át a Kurcán-túlra. 
Említést érdemel, hogy az 1873-
ban létesített jogelőd városi kór-
ház már ezen a telken működött, 

az egykori ún. tiszti lakban. Egy 
korabeli leírás szerint: „Az épü-
letektől nyugatra egészen közel 
húzódott a Kurca folyó. A kór-

ház épületei magaslaton álltak, 
a Kurca felé a meredek partot 
téglafal támasztotta, megakadá-
lyozva a partszakadást. Ebben az 
időben a Kurcán csak fahíd volt. 
Földtöltés nyúlt be a vízbe a két 
part felől, és ezeket kötötte ösz-
sze néhány méteres palincs. A 
mai állandó kőhíd 1883/84-ben 

készült, egy időben a városköz-
pontba vezető kőhíddal.

Régi történeti korokat őriznek 
a térség korai utcanevei. A vá-

ros legelső és leghosszabb utcá-
ja a Kurczaparti utca volt, amely 
magába foglalta a mai Boros Sá-
muel, Sima Ferenc, Tóth József és 
Szent Imre herceg utcákat. Ebbe 
csatlakozott be az egykori Gör-
gős utca, a mai Batthyány Lajos 
utca. Ez a Kurcán túl is folytató-
dott Görgős dűlő néven (ma Kiss 

Zsigmond utca), amely az Alsó-
réten át elvezetett a Tiszáig. A 
„Görgős” név változatait Nyíri 
Antal szentesi születésű nyel-
vészprofesszor és egyik kedves 
tanítványa, Zsíros Katalin tanár-
nő kutatásai alapján ismerjük. 
Megállapították, hogy valami-
kor a város mai területét a Kur-
ca kisebb erei hálózták be. A te-
lepülés legmagasabb részének a 
mai gyógyfürdő környéke számí-
tott; árvizek idején ez volt a kije-
lölt menekülőhely. Itt volt a kur-
cai kikötő is, amíg a Kurca fontos 
vízi útvonalnak számított. A mai 
orvosi rendelőnél volt a hajda-
ni rakpart, ide érkeztek a Tiszán 
leúsztatott szálfák is. A népi em-
lékezet szerint azért nevezték 
a kórház melletti utcák találko-
zását Görgősnek, mert itt gör-
gették ki a megérkezett szálfá-
kat. A „Görgős” nevet megőrizte 
a Nagygörgős és Kisgörgős utca 
(ma Bálint u.). Ezek eredetileg 
pataknevek voltak, amelyek a 
Görgősnél összefolyva, a Gör-
gős-rakpartnál ömlöttek a Kur-
cába.

A képeken a Görgős-dűlő 
eleje látható, amelyet az 1932-
es városrendezéskor Kiss Zsig-
mond (1830–1911) volt 48-as 
honvédtisztről, Szentes egyko-
ri tisztiügyészéről, volt iskolaszé-
ki elnökről, takarékpénztá-
ri igazgatóról, városi és megyei 
képviselőről, a református egy-
ház főgondnokáról nevezték el. 
1960-ban az utca felvette Há-
mán Kató (1884–1936), a mun-
kásmozgalom vértanújának 
nevét. 1991-ben az utcát vissza-
keresztelték Kiss Zsigmond ut-
cára.

Szentes arculata régen és ma (30.)

Vámház és vámsorompó a kurcai „kishídnál”

Június 12-18.
Hétfő – Zellerleves
A menü:  Sonkás-kukoricás 

penne, reszelt sajttal
B menü:  Rakott karfiol
C menü:  Kassai töltött borda 

rizs körettel

Kedd – Daragaluska leves
A menü:  Zöldborsófőzelék 

fasírozottal
B menü:  Sertéssült 

meggymártással

C menü:  Párizsi szelet 
burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szerda – Tarhonyaleves
A menü:  Bársonyos 

pulykaragu 
galuskával

B menü:  Hentes tokány 
rizs körettel

C menü:  Gombás töltött borda 
vegyes körettel

CSütörtöK –  Sajtkrém 
leves

A menü:  Tanyasi töltött borda, 

vegyes körettel

B menü:  Csőben sült 

zöldséges borda 

vegyes körettel

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 –  Gyümölcsleves, 

Holstein szelet 
rizs körettel, 
savanyúsággal

VaSárnaP –  Húsleves, 
Füstölt tarjás 
töltött csirkemell 
héjas 
burgonyával, 
savanyúsággal

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 a legfontosabb, 
hogy élvezd az életet, hogy boldog légy. 
Ez minden, ami számít”. (Audrey Hepburn)

Múlt heti nyertesünk: Szénási Sándor. 
Nyereménye a Szentesi Üdülőközpont csa-
ládi belépője, melyet a strand pénztáránál 
vehet át. Ezen a héten a Zene-Világ Zene 
koncertsorozat következő koncertjére, 
Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band 
és Szulák Andrea előadására sorsolunk ki 
egy páros belépőt.

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

Vízszintes: 1. Galgóczi Erzsébet egyik re-
mek gondolatát idézzük (folytatás a vízszintes 
47. és 78. számú sorokban). 14. Trópusi vidé-
keken honos, húsos tőlevelekből álló kak-
tuszféle. 15. Legyek lábatlan lárvája. 16. Félig 

nyurga! 17. Ősi csodás történet. 18. Sír, népi-
esen. 19. Óvja. 22. Nőszirom. 24. Űrmanó. 25. 
Három, oroszul. 27. Országot, népcsoportot 
összefogó államalakulat. 30. Szível, rokon-
szenvez. 31. Dörmögők, zsémbelődők. 32. 
Rászoktató. 33. Líbiai gépkocsik jelzése. 35. 
Ekhó egynemű hangzói. 36. Árpád-házi kirá-
lyunk. 38. Brazil hírügynökség. 39. Tartó. 41. 
Búvólyukaid. 45. R…, fosztogass! 47. Az idé-
zet második sora. 54. Névelővel: energia mér-
tékegysége. 56. Évkönyv, krónika. 58. Tölte-
lékszó. 59. Kacat. 60. Gléda. 61. Mister. 62. 
Te meg én. 63. A görög ábécé tizedik betű-
je, egyben márkanév is. 65. Létezik. 66. Akol. 
68. Nepál határok nélkül! 69. Autósiskola. 71. 
Szorongás. 73. Ügyintézők. 76. Szépség, kel-
lem. 77. Autósport. 78. Az idézet harmadik 
sora.

Függőleges: 1. Mondanivaló, lényeg. 2. 
Betűt téveszt. 3. Fába jelet vés. 4. Láz, szen-

vedély. 5. Másolópapír. 6. Nyeső. 7. Kavics, 
népiesen. 8. Tunéziai gépkocsik jelzése. 9. Íja. 
10. Földrészünk. 11. … poetica – költészet-
tan. 12. Szemben áll! 13. Tenger a görög fél-
sziget és Anatólia között. 20. Feleszmélő. 21. 
Kétharmad óda! 23. A tibeti buddhizmusban 
a hívők által használatos eszköz. 26. Becé-
zett Imre. 28. Orosz folyam. 29. Község Ko-
márom-Esztergom megyében. 30. Balga. 34. 
Névelővel: német vita. 37. Hóhér. 40. Ötkari-
kás játékok. 42. Becézett Izolda. 43. Nyíl. 44. 
Előidéző. 46. Vegyjele: B. 47. Máris, rögtön. 
48. Női név. 49. Ennek! 50. Egyiptom más-
képpen. 51. Bosnyák fiatal. 52. Félig déli! 53. 
Egy olyan munkaeszközön, amelyen kovács 
dolgozik. 54. Emide ellentéte. 55. Arzén ve-
gyjele. 57. Esperlú, páratlanul. 64. P… - cso-
mag. 65. Kés vágófelülete. 67. Függ, csüng. 
68. Páratlanul elsíró! 70. Izraeli autók jelzése. 
72. Köröz az elején! 73. Házőrző. 74. Amerí-
cium vegyjele. 75. Kwazulu határai. 76. Ciki 
egynemű hangzói.

Beküldendő a vízszintes 1. 47. és 78. 
számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Rozgonyi Ádám

Rovatunkban a napokban el-
hunyt Jókai Annára, a Nemzet 
Művésze címmel kitüntetett, 
kétszeres Kossuth-díjas és Jó-
zsef Attila-díjas magyar író- és 
költőnőre emlékezünk. Íróként 
is megmaradt tanárnak, műve-
iben gyakran tűnnek fel peda-
gógusok. Írásaiban megjelenik 
az emberi közönyösség elleni 
küzdelem, a szeretet képvisele-
te a világban, a spiritualitás és 
a keresztény értékek. A 2012-

ben  megjelent Éhes élet című 
regénye napjainkban játszó-
dik, hősei mindennapi embe-
rek, akik folyamatosan szem-
besülni kényszerülnek gyorsan 
változó világunk új helyzetei-
vel. Az egyetlen család történe-
tében minden korosztály meg-
jelenik. Nem hagyományos 
felépítésű család ez, hanem 
igazi mai képződmény, korábbi 
házasságokból származó gye-
rekekkel, akik sokféle, bonyo-
lult viszonyban állnak egymás-
sal és a többiekkel. A modern, 

mozgalmas történet minden 
szereplőjét derűs távolság-
tartással és megértő szeretet-
tel ábrázolja az író. Az éhsé-
gek motivációit veszi számba 
a könyvben. A legtöbb karak-
ternek szeretetéhsége van, de 
akad olyan is, aki a sikerre vá-
gyik betegesen, mint például 
a külsőségekre mindig túlzot-
tan is nagy hangsúlyt fektető 
idős írónő, Czezár Apollónia, 
aki nem gyermekkel, hanem 
életművével szeretne „nyomot 
hagyni” halála után.

Könyvajánló: Éhes élet
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Darók József

Ifjúsági, junior és nyílt erő-
emelő Európa-bajnokságon 
arany-, és bronzérmes lett a 
Szentesen edző és tanuló de-
rekegyházi Véró Alex. 

A derekegyházi lakos, de szen-
tesi születésű, 21 éves fiatal-
ember két éve foglalkozik erő-
emeléssel. – Öt éve kezdtem a 
súlyzós edzéseket és az átlag-
embereknél sokkal nagyobb sú-
lyokkal tudtam végrehajtani a 
gyakorlatokat, ezért a barátaim 
tanácsára felkerestem az oroshá-

zi Toldi Sportegyesületet. Azért 
őket, mert ez volt a legközeleb-
bi erőemelő klub.

2014 októberében debütált 
fekvenyomó versenyen, amit 
meg is nyert ifiként. Ez volt a 
kedvenc gyakorlata, az erőeme-
lő sportág másik két fogásne-
mét, a guggolást és felhúzást 
csak azután kezdte el, hogy be-
lépett az egyesületbe.

A közelmúltbeli Eb-n a spa-
nyolországi Malagában fekve-
nyomásban a győzelemre volt 
esélye, s minden áron meg is 

akarta szerezni az első helyet. 
Minden fogásnemet külön is 
díjaznak, így a fekvenyomás-
ban elért aranyérem mellé még 
egy bronzérmet is nyert felhú-
zásban. Guggolásban új orszá-
gos csúcsa, a 312, 5 kg az ötödik 
helyhez volt elég, de jött a fekve-
nyomás, amelyben 272, 5 kilóval 
birkózott meg, ez aranyérmes 
gyakorlat volt, míg a zárószám-
ban, a felhúzásban is ugyanezt a 
súlyt teljesítette a bronzéremért. 
Összesített eredménye 857, 5 kg 
volt.

Átlag földi halandó számára 
félelmetesnek tűnhet az a 272, 5 
kilogram, amit a fiú kinyomott az 
Eb-n, de elárulta, és edzésvideói 
is arról tanúskodnak, hogy még 
ennél is erősebb: – Edzésen volt 
már 300 is! – büszkélkedett.

Május 21-én a VI. RAW felnőtt 
erőemelő magyar bajnoksá-
gon egyedüli juniorként indult 
a +120 kg-os súlykategóriában, 
ahol a 2. helyen végzett. 

Bár ilyen fiatalon már elké-
pesztő erőszintre tett szert, nem 
tudja, hogy az erőfejlesztésben 

meddig juthat el. – Az motivál, 
hogy minden versenyen felül-
múljam az azelőtti teljesítményt 
– jelentette ki.

A Zsoldos Ferenc szakközép-
iskolában érettségizik az erede-
tileg szakács végzettségű Alex, 
aki azért edz és tanul Szentesen, 
mert így az idejét jobban be tud-
ja osztani és itt vannak segítői az 
edzésben.

– Napi 2,5-3 órát edzek, saját 
étrenddel készülök a versenyre. 
Kalóriát nem szoktam számol-
ni, csak a szénhidrátot. Verseny-
felkészülésben marha- és csir-
kehúsból nagyjából 1-1,5 kg-ot 
fogyasztok el naponta – részle-
tezte Alex.

– Legközelebbi célja megnyer-
ni az augusztusban Finnország-
ban tartandó RAW fekvenyomó 
Európa-bajnokságot. Végezetül 
az erős emberek magabiztos-
ságával válaszolta kérdésünkre: 
használta-e már erejét hétköz-
napi helyzetekben?

– Az erőmmel nem szoktam 
visszaélni, de sokkal könnyeb-
ben elbírom azt, amit mások.

Hering Viktor

Feltette a koronát egész 
éves szereplésére a Szen-
tesi VK ifjúsági lány vízi-
labdacsapata. A Tóth Gyula 
irányította együttes a buda-
pesti bajnoki döntőben 7-6-
ra győzte le az UVSE együt-
tesét, és ezzel elhódította a 
bajnoki címet.

Az elmúlt hétvégén a főváro-
si Széchy Tamás Uszoda adott 
otthont az ifjúsági lány magyar 
bajnoki négyes vízilabda dön-
tőnek. A legjobb négy együttes 
közé a mieink a bajnokságból 
hozott pontjaik alapján a máso-
dik helyen jutottak be, így a ver-
senykiírás értelmében az alap-
szakasz harmadikkal, vagyis a 
Dunaújváros együttesével kel-
lett mérkőzniük a szombati elő-
döntőben a fináléba kerülésért. 
– Három hete hazai medencé-
ben 6-1-re vezettünk a dunaúj-
városiak ellen itthon a bajnoki 
alapszakaszban az első negyed 
után, de tudtuk, hogy egy baj-
noki elődöntő teljesen más ösz-
szecsapást hoz majd, és ez így is 
történt – mondta Tóth Gyula ve-
zetőedző. – Végig nagyon szo-
ros volt a mérkőzés, az első há-
rom negyed egyaránt 2-2-es 
eredménnyel zárult, de az utolsó 
nyolc percet sikerült megnyer-

nünk. Ez az egyetlen gól döntőt 
jelentett számunkra. Szétszórtan 
játszottunk, a valós tudás alap-
ján simábban kellett volna nyer-
nünk.

A 7-6-os sikert követően ala-
pos fejmosásban részesültek 
a lányok, komoly beszélgetés 
hangzott el az öltözőben, ami-
nek másnap meg is lett az ered-
ménye. – Az UVSE elleni mér-
kőzésnek úgy „ugrottunk neki”, 
hogy az alapszakaszban kétszer 
is kikaptunk tőlük – folytatta 
Tóth Gyula. – Azt azonban tud-
tam, hogy a csapatunk mindkét 
mérkőzést úgy játszotta le, hogy 
a lányok közül sokan korábban a 
felnőttek között, volt olyan, aki 
még a serdülők között is mecs-
cset játszott azon a hétvégén. El 
kellett hitetni velük, hogy van-
nak olyan jó vízilabdázók, mint 
döntőbeli riválisuk. Ráadásul a 
szezon végén sok játékosom-
nak már a jövője járt a fejében, 
tudtuk, hogy többen távoznak 
majd a csapattól, szóval a legna-
gyobb feladat az volt, hogy fej-
ben, mentálisan hozzuk olyan ál-
lapotba a lányokat, hogy a valós 
tudásuknak megfelelően telje-

sítsenek. Abban is bíztam, hogy 
az egész idény során lejátszott 
közel ötven mérkőzés alatt sze-
reztek annyi rutint, aminek a fi-
náléban is meg kellett mutat-
koznia. 

A csapat végül ismét 7-6-ra 
nyert, de sokkal magabiztosabb 
játékkal, mint egy nappal ko-
rábban. – Végig mi irányítottuk 
a játékot, higgadtan, nyugod-
tan vízilabdáztunk, a saját játé-
kunkat játszottuk, és lettünk baj-
nokok. Nem csak fizikálisan, de 
mentálisan is ellenfelünk fölé 
nőttünk, amiért különösen bol-

dog vagyok. Azt gondolom, 
edzői pályafutásom legnagyobb 
sikerét értem el ezzel az aranyé-
remmel. 

A bajnoki címet nyert együt-
tes ezen a héten még segít a fel-
készülésben a serdülőknek, hi-
szen Oltyán Gyula együttese 
szintén hasonló rendszerben 
játssza a bajnoki négyes döntőt, 
majd a lányok nyári pihenőt kap-
nak. Ebből a korosztályból sokan 
kiöregednek, többen távoznak 
majd a klubtól, de hogy ponto-
san kikről van szó, az néhány hét 
múlva kiderül.

Bajnokságot nyertek az ifi lányok

Alex 300 kilót is kinyomott már edzésen
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Hering Viktor

Tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg a Budapest Open 
– Schulek Ágoston-emlékver-
senyt, Budapest nemzetközi 
bajnokságát. A nagy hőségben 
tizennégy ország háromszáz ver-
senyzője küzdött a bajnoki címe-
kért, köztük olimpiai kiválóságok 
is. A szentesi atléták három ver-
senyzővel vettek részt az esemé-
nyen. Seres András diszkoszve-
tésben ezüstérmet szerzett egy 
malajziai versenyző mögött. Vá-
radi Krisztina a női súlylökésben 

indult és jó versenyzéssel har-
madik lett Márton Anita és Vei-
land Violetta mögött, 14 méter 
38 centiméteres eredménnyel. 
Csordás Cintia szintén a női súly-
lökésben nevezett, és ott tizedik 
lett. A verseny egyben felkészü-
lési állomás volt az ezen a hét-
végén Székesfehérváron zajló 
magyar bajnokság előtt, amely 
nevezési szintjeit öt versenyző-
nek sikerült teljesíteni, a szak-
vezetőség és az edzők vélemé-
nye szerint egy vagy két bajnoki 
érem elérése látszik reálisnak a 
Maximus SE versenyzői számára.

Ezüst és bronz az emlékversenyen

Hering Viktor

A második helyen végzett 
az NB II-es bajnokság 2016 – 
2017-es szezonjában a Sze-

kerce, vagyis a kecskeméti és 
a szentesi rögbisekből álló ve-
gyes csapat.

Az elmúlt vasárnapi döntő-
ben a mieink 9-7-re kikaptak a 

Budapest Exiles második csa-
patától. A döntőt ki tudja miért, 
pontban délben, igazi kánikulá-
ban rendezték Kecskeméten, így 
az időjárás alaposan kifacsarta 
mindkét brigádot. Két játékosát 
már a találkozó előtt elvesztet-
te a SZEKERCE, Törőcsik Sándor-
nak játékvezetői tanfolyamon 
volt jelenése – hogy miért ekkor-
ra szervezte ezt a szövetség, rej-
tély –, Döme Zsolt pedig a Kecs-
kemét extra ligás csapatához 
volt benevezve a döntőre. Ennek 
ellenére szoros mérkőzést lát-
hattak a nézők, amin kizárólag a 
mieink értek el célt, a fővárosiak 
büntetőből gyűjtögették a pont-
jaikat, ezt viszont eredménye-
sen tették. A derbi végül 9-7-es 
Exiles – győzelemmel fejeződött 

be, így ők lettek az NB II. bajno-
kai. – Az idény előtt kiegyeztünk 
volna a második hellyel, az alap-
szakasz megnyerését követően 
viszont kissé keserű a szánk íze 
– mondta Törőcsik Sándor, a csa-
pat szakmai vezetője. – Sajnos 
meglehetősen sokat hibáztunk a 
mérkőzésen, ami kétpontos ve-
reséghez vezetett. A felnőtt já-
tékosok számára ezzel befejező-
dött a szezon, az U16-os gárdánk 
azonban elképzelhető, hogy a 
Hetes rögbi-bajnokságban rajt-
hoz áll. A nyári szünetben bemu-
tató rendezvényeken veszünk 
részt, többek között a Körös-to-
roki Napokon is népszerűsítjük a 
sportágat. 

Érdekesség, hogy az Extra-liga 
küzdelmeit is a Budapest Exiles 
nyerte, természetesen a pesti-
ek „nagy” csapata. A fővárosiak 
28-3-ra győzték le a Kecskeméti 
ARC együttesét a fináléban.

Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén a Bor-
dány otthonában játszotta a 
2016-2017-es szezon utolsó 
megyei I. osztályú bajnokiját 
a Szentesi Kinizsi SZITE. Néme-
thy László tanítványai egy sok-
gólos mérkőzésen maradtak 
alul és zártak a tabella 11. he-
lyén.

Az eddigieknél is fiatalabb ke-
rettel utazott idegenbe a csa-
pat Szeles Dani és Kovács Norbert 
sem állhatott a csapat rendelke-
zésére, így Némethy az ifjúsági 
csapatból Varga Albertet és Kö-
teles Bencét vitte magával. Jól in-
dult a mérkőzés a mieink szem-
pontjából, hiszen a 3. percben 
egy szöglet után Vincze Zoltán 
bólintott a bordányi kapuba. Ki-

egyenlített játék folyt tovább, a 
29. percben egalizált a hazai gár-
da, majd Lekrinszki ismét veze-
téshez jutatta a Kinizsit. Lélekta-
nilag az is nekünk segített, hogy 
Kotovics-Varga Dávid büntetőt 
hárított. A félidő utolsó percei, 
azonban nem a Szentesnek ked-
veztek 2 perc alatt két góllal for-
dított a Bordány, így ők vonul-

hattak előnnyel az öltözőbe. A 
második játékrészben nem esett 
több gól, így 3-2-re alulmaradt a 
szentesi gárda.

– Saját magunknak köszön-
hetjük ezt a vereséget, hiszen 
kétszer vezettünk, büntetőt hárí-
tottunk, a lélektani előny nálunk 
volt. Nem volt túl sok helyze-
tünk, így arányaiban elmondha-

tó, hogy jól használtuk ki a lehe-
tőségeinket. A második félidő 
felénél elfogyott a Bordány, így 
végig tudtunk támadni, mi irá-
nyítottunk, de mondhatjuk, 
hogy meddő volt a fölényünk, 
mert nem tudtunk helyzeteket 
kialakítani. Úgy vélem, a rutin-
talanságnak tudható be, hogy 
egy ilyen mérkőzést nem tud-
tunk megnyerni, bátortalansá-
got vettem észre a srácokon. Azt 
gondolom, azonban hogy az idő 
előrehaladtával az ilyen mérkő-
zéseket behúzzuk – nyilatkozta 
Némethy.

A Szentesi Kinizsi SZITE 8 győ-
zelemmel, 8 döntetlennel és 12 
vereséggel zárta az idényt a ta-
bella 11. helyén.

Foliaplast Bordány SK - Szen-
tesi Kinizsi SZITE 3-2 (3-2) gsz.: 
Kozma (29’), Veres (42’), K. Tóth 
(44’), ill., Vincze (3’), Lekrinszki 
(39’).

Tizenegyedik a fiatal Kinizsi

Második helyen végeztek a rögbisek



2017. június 9. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 19

Sebők Tamás

A május végi közgyűlés után új elnök, Bozó Zoltán vezeti a 
Szentesi Teniszklubot, mely kétnapos kiemelt versenyt, rende-
zett a múlt hét végén a Das WeltAuto Kupát a Dr. Lakos Sándor 
teniszcentrumban. Több korosztályban fiú és lány egyéni, vala-
mint páros mérkőzések is voltak, összesen közel 50 fő.

– 2010 óta áll kapcsolatban a Porsche Hungaria és a Szentesi Te-
niszklub, előbbi kiemelt támogatója az egyesületnek. Próbáljuk a 
gyermekek fejlődését támogatni, a versenyek rendezésével, melyek 
ezek mellett a Szentesi Teniszklub hírnevét is öregbítik – nyilatkozta 
lapunknak Szabó Zoltán, az egyesület alelnöke, a Porsche Hungaria 
Das WeltAuto képviselője. 

A fiúk közül a Szeri, Gruner, Juhos, Csernák négyes indult hazai szí-
nekben a lány 12-es korosztályban a Rácz, Szebeni, Drahota-Szabó, 
és Albert négyest nevezte a Szentesi TK.

Eredményeik:
Szeri Dávid F18: 1. hely, F18P: 1. hely, Gruner Benedek F2: 3. hely, Ju-

hos Tibor F2: 2. hely, F2P: 2. hely, Csernák Dániel F12: 3. hely, Szebe-
ni Kata L12: 3. hely.

Bakos László edzőtől megtudtuk, a hazai rendezésű kupa a július 
11-22. közötti balatonboglári vidékbajnokságra remek felkészülés.

Sebők Tamás

Július 25. és 29. között Portugáliában rendezik meg a kötélug-
ró Európa-bajnokságot, ahol a Szentesi Kiss Bálint Kötélugró SE 8 
versenyzője is összeméri tudását a kontinens legjobbjaival.

Vassné Bögöthy Mónika és Vass Vivien lapunknak elmondta, két kor-
csoportból 4-4 versenyző utazik Portugáliába. Az edzések jelenleg is 
zajlanak, hétköznap és hétvégén is, de a verseny előtt 3 héttel még 
egy intenzív edzéssorozattal készülnek a szentesi kötélugrók, Molnár 
Gábor és Valkayné Gombás Gabriella segítségével. Ahogy azt Vivien 
mondja, elég erős belga mezőny lesz jelen Bragában, akik toronyma-
gas esélyesek, de szeretnének mindkét korosztályból legalább egy do-
bogós helyezéssel hazatérni. Egyéni kategóriában 6 szentesi verseny-
ző indul, rájuk két gyorsasági és egy szabadon választott gyakorlat vár.

Az Eb-re utazó szentesi csapat: 12–14 éves korcsoport: Nyíri Sára, 
Őze Virág, Podmaniczki Panna, Varga Dorina. 15+ korcsoport: Tarjányi 
Orsolya, Varga Márk, Varga Máté, Vass Vivien.

A csapatot számos szervezet, a Művelődési-, Ifjúsági- és Sportbizott-
ság, valamint több képviselő is segítette saját keretéből. A csapat uta-
zását a Metalcom Zrt. biztosítja.

Vassné Bögöthy Mónika a beszélgetés végén rámutatott, nagy 
öröm az egyesület számára, hogy novemberben hazai pályán, a szen-
tesi sportcsarnokban rendezhetik meg az országos bajnokságot.

Szeri itthon is remekelt Eb-re készülnek a kötélugrók

Hering Viktor

Kiskunfélegyházán rendez-
ték meg a hagyományos bir-
kózó Kiskun kupát, ahol több 
mint 200 versenyző mérte ösz-
sze tudását, köztük a Dr. Papp 
László Birkózó Egyesület nö-
vendékei.

– Csapatunkból szinte min-
denki éremmel térhetett haza 
mondta el lapunknak Mazula 
Erik vezetőedző. – Pilesz Ádám 
első helyet szerzett, Gyurász Dá-
niel második lett, Kuczora Márkó 
és Kuczora Attila pedig bronzé-
remmel térhetett haza, de büsz-
kék vagyunk Felföldi Máté ötö-
dik helyére is. Tatabányán is ott 
voltunk, ahol a kötöttfogás utol-
só egyéni döntőjét rendezték, 
itt 184 induló állt rajthoz. Csa-
patunkat Kovács Zsolti képvisel-
te és a népes mezőnyből (21 fő) 

a 12. helyen végzett. Zsolti igen 
szépen és jól birkózott, amit az is 
tükröz, hogy a későbbi második 
helyezett ellen végig vezetett, 
csak egy kicsit „belealudt” a mér-
kőzésbe, és egy válldobás után 
betusolták.

A szentesi-csongrádi birkó-
zóegyesület sportolói az elmúlt 
hétvégén végre hazai környe-
zetben is megmutathatták tu-
dásukat, ugyanis a szakosztály 
rendezhette meg a Dél-Kelet te-
rületi diák és serdülő kötöttfogá-
sú csapatbajnokságot. Összesen 
15 csapat nevezett, a verseny 
tétje az országos döntőbe való 
feljutás volt.

– Versenyzőink kitettek magu-
kért és a Törökszentmiklós csa-
pata mögött a második helyen 
végeztek, s ezzel kiharcolták a 
döntőbe való feljutást a diák 

korosztályban. Klubunk fennál-
lása óta most először sikerült fel-
jutni a döntőre, ezért izgatottan 
várjuk a jövő heti miskolci meg-
mérettetést – tette hozzá Mazu-
la Erik.

A csapat tagjai: Felföldi Máté, 

Sántha Gergő, Kátai-Urbán Ben-
jamin, Székely Szabolcs, Cseh Ta-
mara, Cseh Balázs, Kovács Zsolt, 
Góg Levente, Sprok Máté, Pilesz 
Ádám.

Edzők: Rónyai Zoltán, Donka 
Attila, Szilágyi Zoltán, Mazula Erik

Szentesi birkózók az országos döntőben
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