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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Kiteljesedtem ebben a munkakörben, nagyon 
élvezem. Nem riadok vissza a fizikai munkától, hiszen 
csapatként erősek vagyunk. Fontos, hogy tudjam, mit 
szereltetek.” – interjú Piti Katalin csoportvezetővel 
 8. oldal
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Majzik Attila

Nem kis feladatot vállalnak 
a képviselők, amikor arra ad-
ják a fejüket, hogy Szentes vá-
ros és az itt élők érdekeit szol-
gálják. Hogy mi mindenben 
kell kompetensnek lenniük, és 
mik a főbb vezérlő elvek szá-
mukra, arról Dömsödi Mihály-
né, a Pálmások Szövetségének 
önkormányzati képviselője 
számolt be lapunknak.

Alaposan készül egy-egy ülés-
re a Pálmások Szövetsége, ami-
óta képviseleti hellyel rendel-
kezik a szövetség a testületben. 
Az anyagokat általában Dömsö-
di Mihályné képviselő és Horváth 
István, a pálmások és az Iparka-
mara elnöke is feldolgozza, majd 
a kettejük munkáját „összefésü-
lik” egy egésszé. Ezt a kamara el-
nöksége is megvitatja, az így ké-
szült anyag kerül a pálmások elé, 
akik szintén véleményezik azt, 
így alakul ki a végső vélemény, 
amit képviselnek az aktuális tes-
tületi ülésen. Ezt az összefogla-
lót minden esetben eljuttatják a 
média képviselőihez is.

Ahhoz azonban, hogy ez az 
egységes vélemény kialakul-
jon, párbeszéddel, néha vitákkal 
szegélyezett út vezet. – A véle-
ményeink általában megegyez-
nek, de nem minden esetben. 

Demokratikus módon vitatjuk 
meg az érveket, ellenérveket. 
Van, aki az egészségügy terüle-
tén van otthon, van, aki az okta-
tásban, ki pedig a gazdaságban, 
a kultúrában vagy az idegen-
forgalomban jártasabb. Van 
mögöttünk egyfajta szakmai 
tapasztalat, amiből lehet táplál-
kozni. Nekem az a dolgom, hogy 
a vitás kérdésekben a város ér-
dekeit képviseljem, például a 
költségvetés kérdésében, hogy 

elfogadjuk, vagy tartózkodjunk. 
– avatott be a Pálmások Szövet-
sége működésébe Dömsödi Mi-
hályné.

A képviselőnő azt is elmondta, 
legfontosabbnak azt tartja, hogy 
város jövője biztosított legyen.

– Én egyértelműen mindig a 
városban gondolkodom. A kö-
zösség működését, azt, hogy ez 
a város hogy lüktet, már jó ideje 
ismerem. Folyamatosan a hírek, 
információk áramoltatásával, il-
letve az emberek közötti párbe-
széddel foglalkozom – foglalta 
össze hitvallását Dömsödi Mi-
hályné.

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

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

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

Dányiné Nagy Andrea

2008-ban nyitotta meg ka-
puit a Dr. Sipos Ferenc Par-
kerdő Otthon. Szentes ösz-
szefogott a helyiek szociális 
biztonságáért. Az önkormány-
zat önerővel támogatta a beru-
házást, önként vállalta a fenn-
tartói feladatokat.

A korábbi igénybevételi szabá-
lyok miatt kis létszámú, otthono-
san berendezett szobák, apart-
manok fogadták a beköltözőket. 
Akkoriban viszonylag kevés férő-
helyen volt szükség fokozott ápo-
lásra.

Az évek azonban teltek, meg-
növekedett az összetett egész-
ségügyi problémával már az ott-
honban élő ellátottak száma.

Időközben megváltoztak az 
idősotthoni felvételre jogosító 
kritériumok is. A teljes ellátást, 
folyamatos gondozást, ápolást, 
intenzív odafigyelést és gyakori 
beavatkozást igénylő gondozá-
si szükséglet lett a bekerülés fel-
tétele.

Már évek óta problémát oko-
zott, hogy a barátságos heverő-
ket pozicionálható betegágyakra 
kellett cserélnünk, elsősorban az 

ellátottaink körében egyre gya-
koribb vizelettartási zavarok, to-
vábbá a szakápolási feladatok el-
látása miatt.

Emellett az ápolást, gondozást 
segítő gyógyászati segédeszkö-
zök beszerzését szintén szorgal-
maztuk, melyhez gyakran az in-
tézmény alapítványa nyújtott 
anyagi segítséget.

A költségeken túl szakmai se-
gítségben is részesültünk. Dr. 
Pappné Deák Éva és lánya Papp 
Éva Réka láttak el tanácsokkal 
bennünket és speciális eszközök, 
gyógyhatású termékek beszer-
zésében közreműködtek. Sőt, a 
kapcsolati tőkéjüknek köszönhe-
tően a napokban, adományként, 
kórházi felszereléseket kaptunk.

Hetek óta egyeztettem dr. Győ-
ry Kiss Ferencnével, aki a siegeni 
kórházban, valamint a weilburgi 
idősek otthonában gyűjtötte in-
tézményünk számára az adomá-
nyokat.

Hétfőn megérkezett a Dr. Si-
pos Ferenc Parkerdő Otthonba 
egy kamionnyi ágy, ágybetét, ro-
látor és megannyi, a betegellátás-
ban használatos eszköz, melyet 
dr. Győry Kiss Ferencné és leánya, 

dr. Győry Kiss Orsolya áldozatos 
munkával indítottak útnak Né-
metországból Szentesre.

Az idén elhunyt jeles sebész, 
dr. Győry Kiss Ferenc jótékony-
sági kezdeményezése, továbbá a 
Győry Kiss család töretlen elhatá-
rozása és odaadó munkája sok-
sok ember mindennapjait teszi 
szebbé!

Emberséges hozzáállásuk, 
Szenteshez való hűségük példa-
értékű!

Segítségükkel az intézmé-
nyünkben élők életkörülményei 
javulnak, a felajánlott eszközök-
kel minőségi szakmai munkát vé-
gezhetünk.

Határtalan örömet szereztek 

Nekünk, és nem csak Nekünk!
Ellátottaink és kollégáim nevé-

ben szeretnék köszönetet mon-
dani nemes cselekedetükért és 
az adományért, mellyel hozzájá-
rulnak a Dr. Sipos Ferenc Parker-
dő Otthon ápolási feltételeinek 
megteremtéséhez.

Jó kapcsolatot ápolunk a szen-
tesi gondozási központtal. Az in-
tézményvezető kérésére, több 
alkalommal, betegágyakat bo-
csájtottunk a társintézmény ren-
delkezésére, az átmenetileg 
rászoruló ellátottaik számára. Ter-
mészetesen - szükség esetén – a 
továbbiakban is lesz lehetőség, 
az adománynak köszönhetően, a 
szentesiek megsegítésére.

Parkerdő adományok

Merre szavaznak a függetlenek?

Dr. Chomiak Waldemar háziorvos
RENDELÉSI IDEJE MEGVÁLTOZOTT

hétfő 10.30-14.00, terhesgondozás 14.00-15.00
kedd 7.30-10.30 szerda 7.30-10.30
csütörtök 7.30-9.30 péntek 7.30-10.30

Bejelentkezés telefonon, rendelési időben: 63/400-095
Rendelés helye: Kertvárosi Orvosi Centrum

Szentes, Köztársaság u. 27. (Kertvárosi Gyógyszertár mellett)
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mert itt egy helyen mindent megtalálok,
ami egy nagy háztartás vezetéséhez szükséges.”

– Mácsai Anita

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Rozgonyi Ádám

Június 23-án, pénteken el-
jön a sok éve várt pillanat, ki-
nyitja kapuit a látogatók előtt 
az egykori Petőfi Szálló. Az 
épületben kialakított Szentes 
Szecessziós Ház elkészült he-
lyiségeit egy emlékezetes es-
ten adják át. 

A város lakóinak több mint 
két évtizedes álma, hogy a ma-
gyar szecesszió egyik gyöngy-
szeme, az egykori Petőfi Szálló 
épülete régi fényében ragyog-
jon. A Norvégia, Liechtenstein 
és Izland által létrehozott EGT 
Alap segítségével első lépésként 
az utcai homlokzat és mintegy 
500 négyzetméter szecessziós 
tér újult meg. Szirbik Imre pol-
gármester szerdai sajtótájékoz-
tatóján bejelentette, hogy jövő 
hét pénteken, azaz Szent Iván éj-
szakáján vehetik birtokba az ér-
deklődők. Felidézte, több mint 
20 éve várnak erre a pillanat-
ra a szentesiek. – Soha nem ad-
tuk fel. Amikor 2014-ben meg-
jelent az Norvég Alap műemlék 
felújításról szóló pályázata, ke-
mény munkával sikerült elérni, 
hogy pályázhassunk. Sikerre vit-
tük. Sok idő után, az utóbbi négy 
és fél-öt hónap alatt eljutottunk 

odáig, hogy az ajtókat ki lehet 
nyitni – fogalmazott a városve-
zető. Hozzátette, sokan, régóta 
várták a kordonbontást, min-
denki magáénak érezte a beru-
házást. A megújult belső térben 
művészkávézó, szecessziós kiál-
lító-, és közösségi tér kapott he-
lyet. Utóbbi a gimnázium irodal-
mi-drámai tagozata és a Szentesi 
Zenebarátok Egyesületének pró-
baterme lesz. Természetesen 
rendezvények alkalmával mások 
is használatba vehetik. 

Jövő pénteken az egykori szín-
házterem bejáratánál színpadot 
állítanak fel, ahol századfordulós 
táncok elevenednek meg. Díva- 
show is lesz, Koós Réka, Fésűs 
Nelly és Ladinek Judit előadásá-
ban. Ezen kívül több meglepe-
tés is várja majd az érdeklődő-
ket. Este fél 9, háromnegyed 9 
körül kinyitja kapuit a szecesz-
sziós épület. Mivel várhatóan 
nemcsak helyiek, hanem vidéki-
ek is kíváncsiak lesznek a megú-
jult „Petőfire”, így 30 fős csopor-
tokban lehet majd megtekinteni 
hosszú évek előkészítő-, s hóna-
pok munkájának végeredmé-
nyét. Ha aznap este még nem is, 
de a következő nap, szombaton 
már kávézhatnak, sütizhetnek is 
a látogatók.

Szirbik Imre arról is beszélt, 
hogy első körben nem kapott 
pozitív elbírálást a színházfelújí-
tást lehetővé tevő TOP-os pályá-
zat, de „politikai akarat egyez-
tetés és érdekegyezőség van 
abban, hogy egy 1,1 milliárdos 
beruházással pályázhat a város a 
felújításra”.

– Ez nagyon szűken sem biz-
tos, hogy elég lesz. Ezért ké-
relemmel fordultam olyan he-
lyekhez, ahol kiegészítést 
kaphatunk. Ezek a tárgyalá-
sok folyamatban vannak. Sze-
retnénk elérni, hogy a TOP má-
sodik körében minél hamarabb 

döntés szülessen – jelentette ki 
a polgármester. Megtudhattuk, 
hogy a tervrajzok egy szép, ér-
dekes épületről szólnak, amely 
megőrzi a szecesszió szellemét: 
azokat a kagylós erkélyeket és 
zsöllyéket, amelyeket mindenki 
visszaálmodott. De modern ré-
szek is vannak benne. A megva-
lósításhoz a Műemlék Felügyelő-
ség engedélyére is szükség van. 
A város első embere reméli, ha 
sikerül idén döntést hozni, és el-
végezni a papírmunkát, akkor 
jövő tavasszal munkához láthat-
nak a mesterek, és 2019-ben újra 
kinyithatja ajtaját a színház.

Szent Iván éjszakáján megnyitja kapuit a Petőfi

Már mentettek
Még meg sem nyitotta kapuit a hortobágyi Madárkórház Alapít-

vány Szentesi Madármentő Állomása, de már gyógyultan távozott 
egy sérült barna rétihéja, aki Apaváriné Nagy Tímeának köszönhe-
ti életét. A madarat közel két hetes kezelés után múlt pénteken 
engedték szabadon. A Madármentő Állomás (Bocskai u. 9.) nyi-
tó ünnepsége június 18-án, vasárnap 14 órakor kezdődik. Ezúton 
mondanak köszönetet azoknak, akik vállalták a fellépést: Szirbik 
Imre polgármesternek, a hortobágyi Madárkórház Igazgatójának, 
dr. Déri Jánosnak, a Körös- Maros Nemzeti Park Igazgatóságának, 
Bölcskei Molnár Sárának, a Bársony István Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskolának, a Horváth Mihály Gimnázium Drámai tagozatának, 
a Rákóczi utcai óvodások csoportjának, a Szent Erzsébet Katolikus 
óvodások csoportjának,  a Nyolcszínvirág óvodások csoportjának, 
a Lajtha László Zeneiskolának, Kisteleki Gergely solymásznak. Sze-
retettel várnak kicsiket és nagyokat. A gyermekeknek játékos ve-
télkedővel, valamint arcfestéssel kedveskednek.
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Rozgonyi Ádám

A szentesi önkormányzat és 
a Hódmezővásárhelyi Tanke-
rületi Központ múlt pénteken 
tartotta a pedagógusokat el-
ismerő városi ünnepségét a 
megyeházán. Idén 26 díszdip-
lomát adtak át nemzedékek 
oktatóinak.

A megjelenteket először Far-
kas Sándor országgyűlési képvi-
selő köszöntötte. Azt mondta, 
hogy hálával tartozunk minda-
zoknak, akik leírták nekünk az 

első betűket, számokat. Az idő 
folyamán gyarapodtak az is-
mereteink, de az első pillana-
tok meghatározóak maradnak. 
– Nemzedékeket tanítottak meg 
a legfontosabb értékekre, ame-
lyek a mai magyar, európai élet-
ben oly fontosak számunkra – 
hangsúlyozta az országgyűlési 
képviselő.

Szirbik Imre polgármester kö-
szönetet mondott a pedagó-
gusoknak azért, hogy a legfél-
tettebb kincseinket, vagyis a 
gyermekeinket, és rajtuk keresz-
tül a jövőnket bízhattuk rájuk.

– Nagy nap ez a mai, hiszen 
minden évben ez a nap a pe-
dagógusokról szól. Önöket ün-
nepeljük, hiszen a mindennapi 
tanítással, a kultúrára való neve-
léssel időről-időre számot adnak 
arról, mit is jelent a szakma irán-
ti elhivatottság – fogalmazott 
Balázs József, a Hódmezővásár-
helyi Tankerületi Központ igaz-
gatója. Az óvodák és az iskolák 
minden dolgozójának megkö-
szönte a zavartalan működést, 
oktatást lehetővé tévő minden-
napos munkát.

A beszédek után Kállai Lajos 
Zsolt, a zeneiskola tanulójának 
csodálatos hegedűjátékát hall-
gathatták a jelenlévők. A tehet-
séges növendéket Csúcs-Ádók 
Anita kísérte zongorán. Ezt köve-
tően átadták a díszdiplomákat, 
a városi, tankerületi és szakszer-
vezeti elismeréseket. Nagypál 
Jánosné arany díszoklevelet ve-
hetett át. Kezdetben képesítés 
nélkül a Cserebökény-Terehal-
mi Általános Iskola összevont 
5-8 osztályában tanított. Tíz év 
alatt, amíg itt dolgozott, meg-
szerezte diplomáját. – Nagyon 
szerettem a tanyai gyerekeket és 

a szülőket. Ők is szerettek min-
ket, a férjem is itt tanított. Ösz-
szegyűjtöttem a fizika, kémia 
tanításához szükséges kísérleti 
eszközöket. Rengeteg képet ta-
láltunk, amellyel földrajzot, bio-
lógiát tanítottunk. Jó néhány 
diákunk érettségizett, egyikük 
ügyvéd lett – mondta el lapunk-
nak. 1973-tól a Deák Ferenc Álta-
lános Iskolában napközis nevelő, 
majd technika, fizika tanárként 
oktatott. Szakköröket vezetett, 
igazgatóhelyettese és igazgató-
ja is volt az intézménynek. Meg-
kérdeztük, hogy mit jelentett és 
jelent számára a pedagógusi pá-
lya. – Az életemet. Örülök, hogy 

pedagógus lettem – mondta 
könnyes szemmel. Az elismerés-
nek is örül, mert nemcsak a saját 
önbecsülésének, hanem máso-
kénak is sokat jelenthet. A gyé-
mánt díszoklevelek egyikét átve-
vő dr. Szucsán Sándorné számára 
is nemes egyszerűséggel az éle-
tet jelenti hivatása. A fiatal ta-
nároknak azt üzeni, szeretetben 
oktassák a gyerekeket. – Őszin-
teséggel sokat többet elér az 
ember – hangsúlyozta a Szegvár 
község tanyai, majd később falu-
si iskolájában dolgozó tanítónő, 
aki 1966-tól nyugdíjba vonulásá-
ig a Köztársaság Téri Általános Is-
kolában oktatott.

Díszdiplomák a pedagógusoknak
A díjazottak névsora

Rubin díszoklevél: Fábián-Nagy Jenőné, Pölös Istvánné.
Vas díszoklevél: Füsti-Molnár Jánosné, Horváth Istvánné.
Gyémánt díszoklevél: Mészáros Julianna, Antal Istvánné, Tóth 

Jánosné, dr. Kovalovszki Lajosné, Lakatos Zoltánné, dr. Szucsán Sán-
dorné, Keresztes-Nagy Imréné, Szentkúti Imre Lajosné, Oltyán Lajos.

Arany díszoklevél: Oltyánné Magyar Ágnes, Haskó Mihály La-
jos, dr. Lóczi Jánosné, Csige Istvánné, dr. Hrabovszkiné dr. Rideg 
Erzsébet, Gulyás László, Kanfi-Horváthné Szabó Edit, Igaz Péter 
Zsoltné, Nagypál Jánosné, Varga Sándorné, Vas Andrásné, Toókos 
Ferenc, Várkonyi Károly Csabáné.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem: Orosz Imréné, Schwartz 
Sándorné, dr. Bujdosóné Andrikó Anikó, Berezvai Árpádné, Bene-
dekné Zoltai Mária, Bajuszné Hunyadvári Mária, Bodrits Istvánné, 
Benedek Viktória Erzsébet, Tóth István, Ternainé Kovács Anna.

„Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő mun-
kásságért” városi elismerés: dr. Keresztesné Farkas Erzsébet, Vo-
losin Vlagyimir.

„Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetés: Árgyel-
lán Mihályné, Piti Gáborné, Szobotáné Kulik Judit, Berente-Dosz-
tál Diána, Szabóné Borbás Edit, Molnárné Bodnár Henrietta, Kere-
kes Angéla, Szunyogh Gabriella, Blaskovicsné Kádár Tünde, Horvát 
Józsefné, Imre Péter, Tornyi-Molnár Zoltán, Szemerédi Endre, Sinka 
Jánosné.

„Kiemelkedő pedagógiai munkáért” járó tankerületi elis-
merés: Dr. Keresztesné Farkas Erzsébet, Kormos Ferencné, Dömé-
né Kardos Ágnes, Nemcsényi-Horváth Gabriella, Csúcs-Ádók Anita, 
Szebeni Zoltán, Tóthné Deák Katalin, Lenti Beáta, Vass Tibor, Vinczé-
né Szabó Éva, Gödő Sándorné.

Eötvös József Emlékérem: Kozákné Olasz Erika, Sipos Imréné, 
Dr. Holecska János Antalné, Orosz Imréné, Bugyáné Bakó Veronika.
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Rozgonyi Ádám, Halupa Eszter

Rekordot döntött az idei Ki-
nizsi Juniális. Nemcsak a részt-
vevő települések, hanem az 
érdeklődők számának tekin-
tetében is. Huszonkét induló 
csapat közül Baks nyerte meg 
a versenyt, 315 ponttal, a má-
sodik Pusztaszer település 
lett, míg a vándorkupát koráb-
ban háromszor is elnyerő Tö-
mörkény ezúttal a harmadik 
helyezést érte el. A családok 
versenyében a dóci bizonyult 
a legeredményesebbnek, így 
ők kapták meg az erről szóló 
emlékplakettet. 

A Tisza-menti falvak és váro-
sok legnagyobb játékos vetél-
kedője látványos bevonulással 
kezdődött június 10-én, szom-
bat reggel a Kinizsi Parkban. Dr. 
Juhász Tünde megyei kormány-
megbízott köszöntőjében gra-
tulált a megyében egyedülálló 
verseny szervezőinek valamint 
résztvevőinek, és az összetarto-
zás példaértékű rendezvényé-
nek nevezte a Kinizsi Juniálist. 
„Együtt erő vagyunk, szerteszét 
gyöngeség”. A kormánymegbí-
zott szerint a Wass Albert idé-
zet üzenetének el kell terjednie 
az egész megyében, sőt, az or-
szágban is. Hangos nevetések, 
a csapatok szurkolása, zene, íny-
csiklandó pörköltillat lengte be a 
parkot a Kinizsi Juniálison. A ren-
dezvény főszervezőjét és egy-
ben házigazdáját, Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselőt 
épp a Tömörkény csapatánál ér-
tük utol, miközben a pörköltjü-
ket kóstolta.  – Néhány nappal a 
nemzeti összetartozás esemény 
után ötödik alkalommal rendez-

tük meg a Kinizsi Juniálist, amely 
valóban az összetartozásról szól. 
Olyan barátságok születnek a 
családok, a települések lakói kö-
zött, amely nagyon fontos eb-
ben az összekuszálódott világ-
ban. Meg tudjuk mutatni, hogy 
van az Alföldnek egy olyan szeg-
lete, ahol egy ilyen eseménynek 
kiemelt jelentősége van. Itt jól 
érzik magukat az emberek, kö-
tetlenül tudnak beszélgetni. A 
versenyszámok játékos jellegű-
ek, amelyben mindenki drukkol 
a másiknak. Ezek a programok 
közösséget formálnak, erősíte-
nek. A megnyitóünnepség kere-
tében felvonultak a települések, 
értékeiket bemutatva. Figyeltem 
az arcokat, sokan meglepőd-
tek: A szomszédban ilyen is van? 
Nem is tudtak róla.

Idén is képviseltette magát 
a rendezvényen Csongrád. – 
Öröm számomra, hogy megmu-
tathatjuk a fiataloknak azt, hogy 
van egy települések közötti ösz-
szejövetel, amelynek a Kinizsi 
Park ad gyönyörű helyet. A spor-
tos megmozdulások lendületet, 
összetartozást adnak a telepü-
léseknek. Jó és érdemes itt len-
ni – hangsúlyozta Cseri Gábor, a 
város alpolgármestere. A bográ-
csukban marhapörkölt főtt, mely 
mellett saslikkal is készültek.  In-
vitált mindenkit a Körös-torok-
ba, hiszen a partépítés javában 
zajlik. A finom homokon, a Tisza 
hűs vizébe megmártózva a for-
ró nyár is kellemesebb, Pici lán-
gosa és egy pohár rozé társasá-
gában – tette hozzá. – Eltűnt az 
egyik legfontosabb eszköz, a du-
góhúzó! – kiáltott fel tréfálkozva 
Szabó István, Derekegyház pol-
gármestere. Tavaly a település 

hódította el a főzőverseny első 
díját. Most vaddisznó pörköltet 
készítettek. A községvezető hoz-
zátette, nagyon sok az ismerős, a 
barát a Juniálison. A hagyomá-
nyokhoz híven, Derekegyházon 
lázasan készülnek az elmaradha-
tatlan Palacsintafesztiválra, ame-
lyet július 5-9. között tartanak. Az 
Ismerős Arcok élő koncertjével, 
rockesttel, és hazai sztárokkal 
készülnek a szervezők. A környe-
ző települések csapatai, cégek, 
civil szervezetek éjjel-nappal sü-
tik majd a palacsintát. A szentesi 
csapat bográcsában marhapör-
költ főtt, amelyet Garai-Szabó 
Imre készített. – Nagyon sok ba-
rátot sikerült felfedezni. Közben 
kitekintésem volt arra, hogy zaj-
lanak a versenyek. Nagyszerű 
és jó hangulatú a rendezvény. 
Igyekeztem bekapcsolódni a 
programba, a kvíz-játékokban 
a válaszadásban segítettem a 
csapatnak – mondta dr. Deme-

ter Attila, Szentes alpolgármes-
tere. Sipos Antal önkormányzati 
képviselő megjegyezte, a han-
gulat, nem a verseny a lényeg. 
Szikrázó napsütésben küzdhet-
tek meg egymással a csapatok. 
Volt élőcsocsó, óriás malomjá-
ték, rodeobika, kocsi húzás, a 
benevezett települések múltjá-
val, jelenével kapcsolatos kvízjá-
ték és főzőverseny is. A fő csapat 
mellett a települések egy-egy 
családdal is neveztek. Ebben a 
versenyben a minél több gene-
rációs család felvonultatása volt 
az egyik legfontosabb szem-
pont, de plusz pontokat lehetett 
gyűjteni az egységes megjele-
néssel is a szépségverseny során. 
Volt település, amelynek család-
jában négy generáció szerepelt. 
Az idei Juniálison „megfigyelő-
ként” jelen volt Üllés csapata a 
Homokhátságról, s először ne-
vezett a Békés megyei Mezőhe-
gyes csapata.

Kinizsi Juniális: a térség legnagyobb játékos vetélkedője

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”

A szentesi csapat marhapörköltjét dr. Demeter Attila kínálta
Farkas Sándornak
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Darók József

A tehetség mindenkiben ott 
van, csak fejleszteni kell, s aki-
nek nem megy annyira a suli, 
az is lehet még valamiben jó. 
De attól, hogy mindenkiben 
ott lapul a tehetség, azt még 
finomítani kell, „szorgalmas-
ságra” és szeretetre minden-
képpen szükség van. A meg-
állapításokat a Deák Ferenc 
iskola hatodikosai fogalmaz-
ták meg, akik részt vettek a 
Csongrádi Paletta tehetség-
műhelyben. 

A foglalkozásokon rögzített 
kisfilmeket a gimnázium mé-
dia szakos diákja, Ragács Viktó-
ria Fanni szerkesztette, s a váro-
si könyvtárban vetítették le, ahol 
a projektzáró rendezvényen egy 
kis kiállítás is nyílt a diákok mun-
káiból. Bár a sarokban, egy fán 
elfértek a gyerekek által készí-
tett kézműves alkotások, az lát-
szott, milyen büszkék műveikre. 
Három lány, Apró Veronika, Gu-
lyás Adél és Csorba Éva Anna kü-
lön meg is köszönte a velük fog-
lalkozó szakemberek munkáját. 
A Csongrád Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetője, Bacsa Ju-
dit utalt arra, hogy második éve 

szervezhetnek tehetségműhelyt 
a Nemzeti Tehetség Program jó-
voltából. A 2015-16-os tanévben 
Sorsszínező címet viselte az első, 
ebben a tanévben pedig Csong-
rádi Palettaként folytatódott. A 
megyében öt pedagógiai szak-
szolgálat pszichológusok, gyó-
gypedagógusok bevonásával 
tehetség csoportot szervezett, 
itt zömében felső tagozatos di-
ákoknak. Kiss Gabriella neme-
zelő, valamint Tóth Annamária 
gyékény, szalma, csuhé okta-
tó, egyikük pszichológus, mási-
kuk gyógypedagógus mellé állt 
Blaskovicsné Tünde gyógypeda-
gógus és Gurdonné Kovács Hel-
ga pszichológus, így két csopor-
tot tudtak kialakítani.  Utóbbi, 
mint a szentesi tagintézmény 
vezetője, lapunknak elmondta: 
– Miközben elsajátítottak egy 
technikát a gyerekek, személyi-
ségfejlesztő, önismereti csoport-
ként is működött a program, ál-
talában háromszor 45 perces 
foglalkozásokon 10-11 alkalom-
mal, melynek része volt pszi-
chológiai beszélgetés. Ők már 

kamaszok, velük már sok min-
denről lehet és kell beszélgetni, 
amire nagy igényük is volt, sőt az 
ön-és társismeretnek is nagyon 
nagy szerepe volt, hiszen ők osz-
tálytársak, és mégis egy csomó 
dolgot csak most tudtak meg 
egymásról, elmélyültek a kap-
csolataik. Voltak a programban 
sajátos nevelési igényűek is, te-
hát nem az a fontos, hogy a gye-
rek hogy ír és számol, hanem, 
hogy megvan a tehetsége vala-
mihez, vagy nincs, s mindenkép-
pen meg kell keresni mindenki-

ben, hogy miben jó, magyarázta 
a szakember. Zárásként Balás-
tyán három napos táborban ta-
lálkozhattak a gyerekek a többi 
szakszolgálat csoportjaival.

Jövőre nem írják ki ezt a pályá-
zatot, ám más formában folyta-
tódhat a program, tudtuk meg 
a szakszolgálat szentesi veze-
tőjétől. – Az az elképzelésünk, 
hogy a gyékény, szalma, csu-
hé technikát a diszgráfiás, tehát 
írásnehézséggel, zavarral küzdő 
gyerekek fejlesztésébe is bevon-
juk. Most kísérleti fázisban van, 
hogyan tudnánk finommotori-
ka-fejlesztést csinálni ezeken a 
természetes anyagok felhaszná-
lásával – ismertette terveiket.

Rozgonyi Ádám

Teljes szélcsendben, hato-
dik helyen zárt Szentes csa-
pata a Nemzeti Regatta vi-
torlásversenyen Siófokon. A 
papírforma beigazolódott, a 
balatoni települések régi ru-
tinnal szerezték meg a dobo-
gós helyeket. Az egyetlen al-
földi város megállta a helyét a 
döntőben, hosszas küzdelem 
után térhetett haza a vizek és 
a napfény városába. 

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg Magyarország települé-
seinek vitorlásversenyét, amely-
re idén 38 csapat jelentkezett az 
ország legkülönbözőbb pont-
jairól. A versenyt az alsóörsiek 
nyerték, azonban mi sem szo-
morkodhatunk, hiszen a Balato-
non vitorlát bontó szentesi egy-
ség a középdöntőben második 
helyen végzett, és a nagydön-
tőben versenyezhetett a legjob-
bakkal, ahová sorsolás útján ke-
rült be. Dicséretet és elismerést 
érdemel, hogy csapatunk 38 vá-
ros közül lett hatodik, több bala-
toni település előtt.

– Amatőrként vettünk részt a 
versenyen, ahogy minden csa-
pat. A hajókat sorsolás útján 

kaptuk, kormányossal, aki profi 
vitorláshajózó volt. Bemutatta 
a kellékeket, és a kormányzáson 
kívül mindent mi csináltunk, a 
vitorlák felhúzását, mozgatását, 
a csörlőzést – tudtuk meg Czirok 
Csabától, aki civilben vízilabda-
edző. Elmesélte, az alapszakasz 
igazán küzdelmes és izgalmas 
volt. Erős széllel és nagy hullá-
mokkal kellett megküzdeniük. 
– Nem tudtuk, hogy éljük meg. 
Szinte ugráltunk a hullámokon 
és repült a hajó. Másnap majd-
hogynem szélcsendben kellett 

vitorlázni – fogalmazott. Szük-
ség volt a jó erőnlétre, hiszen 
időnként teljes erővel kellett 
húzni a kötelet. Emellett – szak-
nyelven fogalmazva – ki kellett 
ülni a hajót, azaz ellensúlyozni 
a dőlését. – Kollégámmal, Ber-
ki Bandival hátul ültünk. Ne-
künk kellett jobbra, illetve balra 
mozgatni az orr- és a nagyvitor-
lát. Pénteken teljes erővel is alig 
bírtuk áthúzni. Volt, amikor szin-
te feküdt a vitorlás a vízen – ele-
venítette fel élményeit Csaba. 
Azonban megérte a sok erőfe-

szítés. Kiemelte, remek társa-
sággal vehetett részt a megmé-
rettetésen, nagyon jól érezték 
magukat. A hétfős legénység 
magját főként a vízi sportok sze-
relmesei adták. Kisugárzásukkal, 
hozzáállásukkal a rendezvény 
háziasszonyának, Ördög Nórá-
nak a tetszését is elnyerték. 

A kétnapos családi feszti-
vál során a látogatók egyszer-
re vehettek részt tartalmas sza-
badidős programon, nívós 
sport-eseményen, mindeköz-
ben a Balaton partján találkoz-
hattak Magyarország más tája-
inak szépségével és értékeivel 
is. A színpadon is bemutatko-
zott településünk, hiszen Sze-
beni Zoltán és Torday Árpád 
Szentes-kvíz keretében tárta fel 
nevezetességeinket. A Telepü-
lési Ízek versenyében különdí-
jat szereztünk a szentesi tojásos 
lecsóval, valamint a különleges 
libamájpástétommal, melyet 
Nyári János, a központi konyha 
vezetője készített el. A kaláccsal 
felszolgált ínyencség és a lecsó 
is nagyon népszerű volt a helyi-
ek körében, akik sorban álltak a 
kóstolóért.

Palettán a tehetségek

Hatodikként ért célba a szentesi vitorlás

A Kurca-parti csapat tagjai:
Pohl Anette, Szebeni Zoltán, Kocsis István, Berki András,

Czirok Csaba, Torday Árpád és Kozák Géza.
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TISZA-PARTI üdülőtelek (köz-
ponti helyen, villany bekötéssel) bér-
leti joga átadó. Telefon: 70/610-6741

NAGY kézi kukorica mor-
zsoló, nagy mázsa eladó. Tele-
fon:30/260-4729

VEZETÉKES gáztűzhely 25.000 
Ft-ért eladó. Telefon: 30/642-1817

LÁBBAL hajtós varrógép 5.000 Ft-
ért eladó. Telefon: 30/350-5483

HONVÉD utca elején 68m2-e s 
földszintes lakás garázzsal, kerttel el-
adó. Telefon:30/2030445

IZOTÓNIÁS sport italok, energia 
italok 8 -féle ízben kedvező áron. Te-
lefon: 30/913-5560

SZENTESEN Vörösmarty utcában 
házrész telekáron eladó. Ár: 3 M Ft. 
Telefon: 30/913-5560

ELADÓ ágyneműtartós ágyazha-
tó 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

üsttel eladó. Tel.:70/376-6574
NAGY kézi kukorica mor-

zsoló, nagy mázsa eladó. Tele-
fon:30/260-4729

PEDIKŰRÖZÉS, teljes körű lábá-
polás hölgyeknek és uraknak. Problé-
más lábak kezelése. Tel.: 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Ki mint vet, úgy arat” – tart-
ja a mondás. A mag elvetése és 
az egészséges, vitamindús ter-
més learatása között azonban 
megbújik az eredményes zöld-
ségtermesztés folyamatának 
egy igen fontos fázisa: a pa-
lántanevelés. 

A jó kondíciójú, egészséges 
palánta előállítása az azt neve-
lő kertész részéről páratlan mér-
tékű szakmai ismeretet, odafi-
gyelést igényel, gyengédséget 
kíván, mintha gyermekét nevel-
né, hiszen a palántanevelési sza-
kasz visszafordíthatatlanul meg-
alapozza a későbbi végeredmény 
minőségét.

Az Árpád-Agrár Zrt. számá-
ra – Magyarország élvonalbe-
li zöldséghajtató kertészeteként 
– nagyon fontos, hogy a növek-
vő mennyiségi igényekre is a leg-
jobb minőségű palántát állítsa 
elő saját és partnerei részére. Eh-
hez a természeti adottságok ma-
ximális kihasználásán túl a meg-
felelő technológiák alkalmazása 
is elengedhetetlen.

A cégcsoport palántanevelési 
ágazata jelenleg két-két üvegház 
telepen, hagyományos tőzeg ala-
pon kókuszroston és kőzetgya-
poton hidrokultúrás eljárással ál-
lít elő zöldségpalántákat.

A hidrokultúrás növényter- 
mesztés, vagyis a hidroponika a 
„növénytartás” technológiájá-
nak változásai során egyre na-
gyobb teret hódít a kertészetben. 
A módszer lényege abban rej-
lik, hogy a növény, növénykezde-
mény nem a földben növekszik, 
hanem tápoldatban, vagy tápol-
dattal rendszeresen átjárt anyag-
ban fejlődik. Meglepő módon ez 
az eljárás egyáltalán nem tekint-
hető újkeletűnek, hiszen gyöke-
reinek első kezdeményei egészen 

az ókorig nyúlnak vissza – gon-
doljunk csak a Babiloni függőker-
tekre vagy a kínai úszókertekre… 

A hidrokultúrás termesztés 
esetében felmerülhet a kérdés, 
hogy miért lehet célravezetőbb 
a növényt a természetes közegé-
ből mintegy „kiragadva”, mester-
ségesen gondozni, nevelni.

Míg a talajban növekvő palán-
ta saját energiáinak jó részét a 
gyökérzete fejlesztésére fordíta-
ná, hiszen minél több tápanyagot 
szeretne magába szívni a földből, 
addig a hidroponikával termesz-
tett növény gyökérzete számá-
ra biztosítva van az igényeinek 
megfelelő mennyiségű tápol-
dat, így minden energiáját növe-
kedésre, gyarapodásra tudja fel-
használni. 

Tehát a hidrokultúrás termesz- 

tés segítségével lényegesen ki-
sebb helyen, lényegesen keve-
sebb idő alatt érhetjük el ugyan-
azt az eredményt – sőt, mivel 
minden körülmény az adott pa-
lánta egyedi igényei szerint van 
kialakítva, akár még kedvezőb-
bet is –, mint a hagyományos pa-
lántanevelés során.

Az Árpád-Agrár Zrt. palán-
tanevelő ágazatában meghatá-
rozó mennyiségű paprika és pa-
radicsom palánta fajokon kívül 
káposztafélék, a kínai kel, a zel-
ler, uborka, görög- és sárgadiny-
nye, tojásgyümölcs és saláta pa-
lánták nevelését is vállalják

A cégcsoport termálvíz fűtésű, 
pótvilágítással is felszerelt palán-
tanevelő házainak felülete meg-
haladja az 5 hektárt is.

(X)

Az eredményes zöldségtermesztés egyik titka

A palántanevelés
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Halupa Eszter

Szentesi Hősünk, még csak 
19 éves volt 1994-ben, ami-
kor az egyik legnagyobb szen-
tesi céghez, az akkori Kontak-
tához került. Egy törékeny, 
szerény hölgy lépett be a te-
rembe, ahol az interjút készí-
tettük. A beszélgetés alatt pe-
dig egy talpraesett, céltudatos 
csoportvezetőt ismerhettem 
meg, akiben megvan a szak-
mai alázat, a csapat- és ver-
senyszellem, amely egy vállal-
kozás alapját képezi. Hobbija 
sem mindennapi. Amikor csak 
teheti, a szerpentineket hódít-
ja két keréken. Ő Piti Katalin, a 
Legrand Zrt. egyik csoportve-
zetője, vele beszélgetünk.

– Elég fiatalon kerültél a cég-
hez, milyen feladataid voltak a 
kezdeti időszakban?

– Egy gyerekkori ismerősöm 
ajánlott be a vállalathoz, azó-
ta itt dolgozom. Először a ter-
melésben tevékenykedtem hat 
évig. Ezt követően a Kontavillből 
Legrand Zrt. lett, történt egy ve-
zetőváltás is. Hat év után – még 
mindig nem tudom, hogy ki-
nek az ajánlására – de az akkori 
művezetőm szólt, hogy Pap Ist-
ván (a szerelde üzemvezetője – 
a szerk.) szeretne velem beszél-
ni. Mint ahogy most az interjú 
előtt, akkor is nagyon izgultam, 
hogy vajon miért hívtak be. Ak-
kor kérdezték meg, hogy a jelen-
legi csoportnak, ahol dolgozom, 
lenék-e az egyik rész vezetője. 

– Hogy élted meg ezt az előlép-
tetést? Meglepett?

– Igen, vehetjük előléptetés-
nek. Teljesen meglepett a felké-

rés, alig jutottam szóhoz. Biztos, 
hogy valamit jól csináltam, bár 
nem tudom, hogy más mit lá-
tott bennem, hiszen még a sza-
lagvezetőm sem tudott a felké-
résről. Úgy éreztem, hogy abban 
a hat évben nem tudtam felhívni 
a tudásomra a figyelmet, hiszen 
egy célgépen dolgoztam három 
évig. Igent mondtam az új mun-
kakörre. 

– Miben változtatott az új stá-
tusz a mindennapjaidon?

– Egy csoportvezető feladata 
elég sokrétű. Gyártásrendelések, 

darabjegyzék megismerése, al-
katrészellátás intézése, a csoport 
munkaellátása, a papírmunka 
mind-mind olyan feladat, ame-
lyek a kötelességeimet képezik. 

– Ez nagy felelősséggel járó 
munka. Szereted a kihívásokat?

– Ezen már sokat gondolkoz-
tam, nem mondom, hogy nem 
szeretem. Mindennel megpró-
bálok megküzdeni, nincs szá-
momra lehetetlen, nem riadok 
vissza semmitől. Mindenből pró-
bálom a legtöbbet kihozni, a 
leghatékonyabb módszerrel. So-
kat tanultam a régi csoportveze-
tőmtől, és az akkori anyósomtól 

is. Folyamatosan ellestem a szak-
mai tudást. Ha most egy munka-
folyamatot kell betanítanom va-
lakinek, akkor mindig felhívom 
a figyelmét a hibalehetőségek-
re is. 

– Fiatalon, 25 évesen csoport-
vezető lettél. Milyen volt az az idő-
szak a jelenlegihez képest?  

– Ég és föld a kettő között a 
különbség. Amikor idekerültem, 
egy jóval kisebb üzemrészben 
dolgoztunk. Sokkal családiasabb 
volt, a gépesítés sem volt ilyen 
színvonalú, mint most. Túlnyo-

mórészt, mindent kézzel raktunk 
össze. Ma szigorúbbak a szabá-
lyok, és az elvárások is nagyob-
bak. Több célgéppel dolgozunk, 
minden modernizálódott. 

– Mit szeretsz a munkádban? Mi 
az, ami még mindig itt tart a cég-
nél?

– Amikor bejövök, és látom a 
heti leterhelést, hogy mennyi re-
ferenciát kell megcsinálni, vá-
rom, hogy hozzákezdjek. Előt-
tem feladatok vannak, és nem 
problémák.  Kifejezetten sze-
retem a sok kis apró rendelést. 
Szinte versenyként fogom fel a 
napi teendőket. A magánélet-

ben nem érzem magam olyan jó 
szervezőnek, mint a munkám-
ban. Itt sokkal gördülékenyeb-
ben zajlik minden, biztos sokat 
jelent az a pár év, ami mögöt-
tem van. 

– Megfordult már a fejedben, 
hogy esetleg váltasz?

– Nem – mondja mosolyogva. 
– Annál kényelmesebb vagyok. 
Ezer szállal kötődőm Szentes-
hez. Elégedett vagyok a mun-
kakörömmel, és szeretek a cso-
portommal együtt dolgozni. 
Sikerült megteremteni az össz-
hangot, pedig ahány ember, any-
nyi természet. Én nem egy em-
bernek nézem az érdekét, én 
azt a 37 embert egy csoport-
ként kezelem. Nem vágyom en-
nél többre, kiteljesedtem ebben 
a munkakörben, nagyon élve-
zem. Nem riadok vissza a fizikai 
munkától, hiszen csapatként va-
gyunk erősek, fontos, hogy tud-
jam, mit szereltetek. 

– Mivel tudsz töltődni, honnan 
merítesz erőt?

– Imádok motorozni. Ami-
kor bejön a jó idő, akkor neki-
indulunk. Van egy baráti moto-
ros csoport, akikkel a közösségi 
oldalon tartom a kapcsolatot. 
Amint az idő engedi, megyünk. 
Gyerekkorom óta vonzódom a 
motorozáshoz. A jogosítványt is 
hamar megszereztem, de csak 
pár éve hódolhatok ismét en-
nek a szerelemnek. Általában a 
hegyekben szeretünk kalandoz-
ni. A szabadság, a jó társaság és 
a vidámság vonz ezeken az uta-
kon. Imádok nevetni. Ott igazán 
ki tudok kapcsolódni. 

– Az álmaidat mindig eléred?
– Azt hiszem, hogy eddig 

mind teljesült. Talán a pozitív 
gondolkodásomnak köszönhe-
tő. Nem ijedek meg az élettől. 

Előttem feladatok vannak, és nem problémák

A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 7. osztályos ta-
nulói 44 fővel a Határtalanul program keretében „Királyok és fejedelmek útján” 
járták be Erdélyt. Kirándulásukat Szent László városában, Nagyváradon kezdték, 
majd a Királyhágón keresztül, Körösfőt érintve Kolozsvárra látogattak, ahol töb-
bek között Hunyadi Mátyás szülőházát és a Szent Mihály-templomot is megláto-
gatták. Programjukban szerepelt a torockói Néprajzi Múzeum, a tordai sóbánya 
és a Tordai-hasadék. Gyulafehérváron lerótták kegyeletüket a Hunyadiak sírjá-
nál, majd Vajdahunyad várában időutazást tettek a középkorba. Volt szerencsé-
jük Déván Böjte Csaba testvér szentmiséjén is részt venni, miután a dévai gye-
rekekkel focimeccset vívtak. Jártak Dédácson, Erdély legszebb arborétumában, 
Marosillyén, Bethlen Gábor szülőházában. Itt a vállalkozó kedvű diákok korabe-
li ruhákat is magukra ölthettek. Máriaradnán a Kárpát-medence egyik legfon-
tosabb katolikus zarándokhelyét is meglátogatták. Hazafelé megálltak Aradon, 
ahol a Városházát, az aradi vértanúk emlékére állított Hungária szobrot és a Szent 
Flórián kápolnát tekintették meg. 

Utazásuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő segítségével valósulhatott meg.

Otthonról hazamentek
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Palicska Irén

Ha a Vadnyugatra nem is, 
legalább a Vadnyugati város-
ba eljutottunk Gergővel. Csong-
rád-Bokroson öt évvel ezelőtt 
nyitották meg az egyre népsze-
rűbb kalandparkot. Már tavaly 
kinéztem magunknak, és fel-
tettem a Bakancslistánkra, ahol 
azért merészebb álmok is szere-
pelnek, de a kicsivel először ki-
csiben kezdünk. Gyereknapra 
egész jó kis programokat ígér-
tek, így családi kiruccanást tet-
tünk hármasban két hete vasár-
nap. 

Nem kanyonok és giganti-
kus sziklák között jutottunk el a 
prérire, hanem szőlőültetvények 
és fóliasátrak szegélyezték utun-
kat. Érdekes látvány volt. Három 
ló helyett pedig 105 lóerő hú-
zott bennünket. Itt is kelleme-
sen csalódtunk a jegyárakat ille-
tően. Gergő már alig várta, hogy 
megkapjuk a karszalagokat és a 
kóstolójegyeket, hangos sírás-
sal jelezte nemtetszését, így elő-
re engedtek minket a sorban. 
(Egy előnye máris van a hisz-
tiző 20 hónaposnak.) Szétnéz-
tünk, és feltérképeztük a látni-
valókat a gyerek szemszögéből, 
őt vajon mi kötné le a leginkább, 

a homokozón 
és a csúszdán 
kívül, mert ez is 
épült a parkon 
belül. A kis- 
állatsimogató 
mellett dön-
töttünk, és elő-
ször csak a ke-
rítésen kívülről 
szemléltük a 
kis kecskéket, 
b á r á n y o k a t 
és nyuszikat. 
Majd beme-
r é s z k e d t ü n k 
hozzájuk, és 
Gergő így megsimogathatta 
őket. Még szénával is megetet-
te a jószágokat. Birkaetetésben 
már hatalmas tapasztalata van. 

Egy rövid sétát tettünk az er-
dőben, ahol Ülő Bika, Üvöltő Far-
kas , Nagy Medve és társaik hűlt 
helyét találtuk. Azt hiszem, meg-
lepődtünk volna, ha egy-két in-
dián kikukucskál a fák mögül. 
Majd egy táncos western show-t 
is megnéztünk. A fiúk kipróbál-

ták a hordón 
lovaglást, Ger-
gő ki-be sza-
ladgált az in-
dián sátrakba, 
végül csak a 
h o m o k o z ó -
ban kötöttünk 
ki. Bár már ká-
nikulai volt a 
hőség, váltó-
ruha híján a 
gyereket még-
sem engedtük 
az Aranymosó 
közelébe, pe-
dig hátha talált 

volna néhány aranyrögöt. 
Nehogy a kedves vendég 

éhen maradjon, a szervezők er-
ről is gondoskodtak. A belépők-
höz mindenki kapott kóstolóje-
gyeket. Sajt, méz, fűszer, kenyér, 
csíra, tyúkláb és levendula közül 
választhattunk. Gergőnek elő-
ször sikerült beletenyerelnie a le-
vendulás muffin habjába, majd a 
pólóján kötött ki a lila krém. Lát-
szik, hogy nem vagyok szente-

si. A tyúklábról természetesen 
a tyúk lába jutott eszembe, ami 
– bár mindenevő vagyok - vala-
hogy sose tartozott a kedvence-
im közé. A szentesieknek nem 
kell magyarázni, hogy ez bizony 
egy fánk. A régi magyar receptet 
a városban és környékén ismerik 
és készítik. Azt mondják, hogy 
megéri babrálni vele, mert ebből 
az egyszerű tésztából látványos 
és nagyon finom étel készíthe-
tő. Ezt mi is megtapasztalhat-
tuk. Nem győztek eleget sütni a 
látogatóknak. Miután jóllaktunk, 
elindultunk hazafelé. Apának 
azonban még támadt egy nagy-
szerű ötlete: lovaskocsikázzunk 
egyet a faluban. Megvettem a je-
gyeket és a gyerek legnagyobb 
örömére Vihar és Ráró végigszá-
guldott velünk Csongrád-Bokros 
néhány utcáján. Gergő csak úgy 
kurjongatott a kocsin, és nem tu-
dott betelni a két pacival. 

Azt hittem, a gyerek elalszik 
hazafelé az autóban a sok új él-
ménytől, ingertől és a fáradtság-
tól, de inkább felpörgött. Apával 
azonban mindketten kidőltünk, 
pontosabban inkább bedőltünk 
az ágyba, és az ebéd utáni szi-
esztát mi is kihasználtuk. 

Baba a fedélzeten

Vadnyugati város

Hering Viktor

• Június 8-án, az egyik szentesi 
szórakozóhelyen tartott ellenőr-
zést a rendőrség, és az egyik ott 
szórakozó vendégnél 9 gramm 
mariuhanát találtak a nyomozók. 
A kábítószert lefoglalták, az ille-
tő ellen pedig kábítószer birtok-
lása miatt indult büntetőeljárás.

• Június 9-én, az egyik Mun-
kás utcai ingatlanba mászott be 
két ismeretlen elkövető, akik on-
nan két talicskát és vasanyago-
kat szerettek volna eltulajdoní-
tani 60 ezer forint értékben. A 
lakossági bejelentést követően a 
kiérkező rendőrök elfogták a tol-
vajokat, akik ellen lopás miatt in-
dult eljárás.

• Június 9-ről 10-ére virradóra 
két kerékpár is eltűnt a Kossuth 
utcai gyógyszertár előtti táro-
lóból. Az összesen 130 ezer fo-
rint értékű bringák ellopásával 
gyanúsított személyt a nyomo-
zók később - a térfigyelő kame-
rák felvételeinek is köszönhető-
en - elfogták. 

• A 2017. április 28-a előt-
ti időszakban összesen 1 millió 
400 ezer forint értékben tűntek 

el csaptelepek és mosdókagy-
lók az egykori Rigó Alajos Isko-
la Deák Ferenc utcai épületéből. 
A szentesi nyomozók eredmé-
nyes munkájának köszönhetően 
kiderült, hogy az egyik, ott szol-
gálatot teljesítő és az épület vé-
delmével megbízott biztonsági 
őr volt az elkövető. A bűncselek-
mény pontos körülményeinek 
tisztázása még folyamatban van.

• 100 ezer forintot loptak el a 
Külső Ecser területén található 
kft. egyik telephelyének épüle-
tében tárolt lemezkazettából. A 
tolvaj az ajtót befeszítve hatolt 
be az irodába, majd ezt követő-
en vette ki a kazettában tárolt 
készpénzt.

• Két esetben is becsapta is-
merőseit egy szentesi férfi. Előbb 
200 ezer forintot vett át munka-
díjra és építési anyagokra, mert 
felújítási munkákat ígért a ké-
sőbbi sértettnek. A munkát az-
óta sem kezdte el, és a pénzt 
sem adta vissza. Egy másik eset-
ben egy Lada személygépkocsit 
adott el, és bár a 40 ezer forintot 
átvette, az autót azóta sem adta 
át a sértettnek. Mindkét ügyben 
csalás miatt nyomoz a hatóság.

A biztonsági őr lopott
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Az együttes neve valójában 
egy kocsmai jelenet terméke, 
először Suttyomba Rt., majd ké-
sőbb egyszerűen Suttyomba ze-
nekar lett. Még ma is bátran vál-

lalják e különös nevet, amely 
többnyire mosolyra kelti a kö-
zönséget. Kiemelt figyelmet for-
dítanak az archaikus hangszeres 
hangzás és a népzenei erede-

tiség megőrzésére. Különösen 
ügyelnek az egyes „adatközlő” 
zenekarok stílusának, techniká-
inak minél pontosabb átvételé-
re, megőrzésére.

Az általunk kedvelt tájegy-
ségek és falvak muzsikusai-
nak zenéiből állították össze 
koncertjeik repertoárját, me-
lyet felkérésre fesztiválokon és 
rendezvényeken bemutatnak. 
Műsorkészletükben megtalálha-
tók a történelmi Magyarország 
valamennyi tájegységének nép-
zenéi. Nem áll messze a zene-
kartól a táncház, koncert vagy 
baráti rendezvényeken való 
közreműködés és a lakodalmi 
muzsikálás sem. Fesztivált ala-
pítottak, amely Magyarország 
szomszédos országainak népze-
nei kultúráját hivatott bemutat-
ni. Nemcsak vonós hangszere-
ket szólaltatnak meg, ugyanúgy 
előkerül a fellépéseken a gi-
tár, kanta, zongora is, illetve fú-
vós hangszerek, mint például a 
helikon. Tehát jellemző a zene-
kartagokra a sokoldalúság, Bo-
hák Endre példaként a brácsa 
mellett dobon és tekerőn is ját-
szik. Az együttes kíséri az utóbbi 
években a Jövőnkért Néptánc-

együttest. – Hirtelen kellett be-
ugranunk egy decemberi sza-
badtéri műsorra. Emlékszem 
rá, mert havas eső esett. Gyor-
san meg kellett tanulni az egész 
műsort. Annyira elégedettek 
voltak velünk, hogy azóta is tart 
az együttműködés – emléke-
zett vissza Schäfer Szilveszter, a 
Suttyomba második hegedű-
se, kobozművésze. Megkérdez-
tük a zenészeket, hogy milyen 
szerepet tölt, vagy tölthetne be 
a népzene napjainkban. Bohák 
Endre népzenetanárként úgy 
látja, a hangszereket kellene el-
sődlegesen népszerűvé tenni. 
– Kisebb korban kellene meg-
szerettetni a gyerekekkel ezt a 
zenét, hogy ne legyen ciki a he-
gedű szava. Ismerjék meg saját 
gyökereinket – mondta. Szóba 
került a Kossuth-díjas magyar 
népzenei együttes, a Csík zene-
kar munkássága is. – Népszerű-
sítik a népzenét, más zenei ele-
mekkel ötvözve. Azért jó, hogy 
vannak nekünk, mert akik meg-
ismerik a zenekar számait, azok 
talán jobban kedvet kapnak ah-
hoz is, hogy autentikus népze-
nét hallgassanak – fejtette ki vé-
leményét Endre.

Suttyomba zenélnek

Sebők Tamás

Szabadtéri koncerttel ünnepelte 3. születésnapját a Kávézó a 
Belvárosi Favágókhoz. Az ünnepi hangulatról a Same Old Story 
zenekar gondoskodott.

A 60-as, 70-es évek rock örökzöldjeit hozta el a Same Old Story 
szombat este a Belvárosi Favágók teraszára. Az időszakos zenekart 
a Just Showband-ből ismert Fekete-Kováts Zoltán és basszusgitá-
ros társa, Szávka László alapította 2014-ben. Hozzájuk csatlakozott 
Kováts Zoltán gitáros, énekes és Farsang Zsolt dobos. A zenekar 
két órán keresztül szórakoztatta a megjelent közönséget. A csa-
pat bemutatkozásul a névadó dallal, a Taste Same Old Story slá-
gerével kezdett, amit olyan klasszikus zenekarok slágerei követ-
tek, mint a Led Zeppelin, Beatles, Cream, Guess Who, Deep Purple, 
Lenny Kravitz, vagy épp a ráadásban felcsendülő Police. Igazi öröm-
zenélés volt közönségnek és a zenekarnak egyaránt.  A hangosítás-
ról a Sweet Sound Rendezvénytechnika gondoskodott.

A Favágó tavaszi koncertsorozatának utolsó állomásán a Mega-
sztárt is megjárt Kontor Tamás koncertjét tekintheti meg a közönség 
június 17-én, szombaton a Rockbook Rockmagazin szervezésében. 

Sebők Tamás

Rendhagyó módon idén is 
koncerttel emlékeznek meg a 
zene ünnepéről Szentesen. A Ze-
ne-Világ-Zene koncertsorozat 
2016-2017-es szezonjának utol-
só előadásán a Szentesi Nyári 
Szabadtéri Színház részeként Ba-
logh Kálmán, magyar cimbalom-
művész és zenekarának műsorát 
tekinthetik meg, sztárvendég-
ként lép színpadra Szulák And-
rea, EMeRTon-díjas magyar éne-
kesnő, színésznő, műsorvezető. 

Balogh Kálmán sokszínű muzi-
kalitása a klasszikus, a jazz, és a 
népzene világába kalauzolja el a 
hallgatóságot, néhol érzelmes, 
lágy dallamok, néhol igazi virtu-

óz futamok jellemzik játékát. Ze-
nekara a legkiválóbb, legponto-
sabb zenészekből, művészekből 
tevődik össze, akikkel a világ 
minden apró szegletét bejárta 
már az 1985-ben a Népművészet 
Ifjú Mestere, 1999-ben EMeR-
TON-díjjal kitüntetett zenész.

Szulák Andrea zenei karrierje 
a Neotonban kezdődött a 90-es 
évek elején. Azóta a József Attila, 
a Budapesti Operett, a Madách, 
a Magyar, és a Jászai Mari Szín-
ház színpadát is meghódítot-
ta a televíziós-műsorvezetőként 
is ismert énekesnő. A pop, fun-
ky, jazz és musical műfajokban 
is otthonosan mozog. Az estén 
Kertész Ákos ütőhangszeres is 
színpadra lép.

Szülinapi rock koncert A zene ünnepe Szentesen

Rozgonyi Ádám

A Suttyomba zenekar 1993-ban alakult gyomaendrődi, nép-
zenét kedvelő fiatalok összefogásával. Az akkori alapító tagok 
Kis Imre, Bene Gábor és Szujó Zsolt voltak. Közülük már csak 
utóbbi vesz részt tevékenyen ma is a zenekarban, amelyhez ké-
sőbb további tagok csatlakoztak. A Suttyomba név napjaink-
ban már nem csak települési és megyei, hanem országos szin-
ten is ismertté vált. 
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Palicska Irén

 A mai, túlzottan is a kül-
sőségekre adó világban bi-
zony nem mindegy hogyan 
nézünk ki. Tartjuk-e a súlyun-
kat, vagy felszedtünk néhány 
kilót. A nyár beköszöntével 
pedig előkerül a kérdés: be-
leférünk-e még a tavalyi für-
dőruhánkba? A megjelenésen 
túl azonban még fontosabb, 
hogy egészségesek legyünk. A 
hízás hátterében betegségek 
is állhatnak, amelyeket ki kell 
vizsgáltatnunk, nehogy a szö-
vődmények még komolyabb 
egészségkárosodást okozza-
nak. Júniusi rovatunkban ezt 
a témát járjuk körül állandó 
szakértőnk: dr. Gyovai Gabri-
ella szülész-nőgyógyász segít-
ségével.

– Milyen betegségek állhatnak 
a hízás hátterében? A leggyako-
ribb talán a pajzsmirigy-alulmű-
ködés.

– Igen, és ez egyáltalán nem 
ritka. Mintha mostanában több-
ször találkoznék vele, vagy lehet, 
hogy jobban utána járunk ennek 
a betegségnek. Előfordul, hogy 
akkor jön elő a pajzsmirigy prob-
léma, amikor változókor környé-
kén valaki abbahagyja a fogam-
zásgátló szedését, vagy éppen 
leáll a menstruációja, és utá-
na gondok lehetnek a pajzsmi-
rigyével. Egyre gyakoribb az au-
toimmun pajzsmirigy probléma 
is. Ami azt jelenti, hogy a szer-
vezet saját sejtjei a pajzsmirigye 
ellen fordulnak. Ezt ki lehet mu-
tatni laboratóriumi módszerek-
kel. A hízáson kívül más jelei is 
lehetnek a betegség megjele-
nésének. Ha valaki nem olyan 
friss, nem tud jól gondolkodni, 
esetleg depressziós. Szintén hor-
monális dolog, és már sokat be-
széltünk róla: a policisztás pete-
fészek. Valaki azt mondja, hogy 
változókor környékén már nem 
számít, hogy policisztás-e a pe-
tefészek, mert akkor már úgy-
sem szeretne gyermeket. Ez nem 
így van. Különösen oda kell rá fi-
gyelni, mert nem csak a hasunk-
ra hízunk, hanem az erek falára 
is jobban kiülnek a meszes plak-
kok. És ott van a lelkünk is. Ami-
kor valami szomorúság ér, vagy 
szeretetlennek érezzük magun-
kat, akkor többet eszünk a szere-
tet-éhség miatt. Nem egyszerű a 
táplálkozáshoz kötődő túlevést 

helyrehozni, de ennek is megvan 
a maga módszere. Egyrészt pszi-
chiátriai, mint a gyógyszer, más-
részt pszichoterápiás megköze-
lítés. Itt viselkedés terápiaként 
különböző konfliktus kezelést 
tanulhat meg az ember. 

– Most főként a változó korúa-
kat említette, de más korosztályt is 
érinthet ez a probléma. 

– Számtalanszor olvashatjuk 
és láthatjuk, hogy manapság a 
gyerekek nem annyit szaladgál-
nak, mint régen. Bizony a számí-
tógépek előtt eltöltött idő is na-
gyon sok. Ez idő alatt a gyermek 
nem izmosodik, és ha hajlamos 
rá, akkor meghízik. 

– Lehet-e alkati a hízás-hajlam? 
– Valóban létezik örökle-

tes hajlam és a családban ta-
nult egészségtelen étkezésnek 
is szerepe lehet. Az utóbbi idő-
ben több bizonyíték gyűlt össze 
a méhen belüli anyagcsere prog-
ramozásról. Ha a terhesség alatt 
– a korai magzati korban – túl 
kevés táplálékhoz jut a baba az 
anyaméhben, vagy nincs rend-
ben az édesanya cukor anyag-
cseréje, az előrevetíti, hogy a 
gyermeknek tinédzser vagy fel-
nőtt korában sokkal nagyobb 
zsír többlete lesz. Ez az úgyne-
vezett metabolikus programo-
zás. Ugyanez van azoknál, akik a 
terhesség vége felé nagyon ke-
vés oxigént kapnak, korábban 
születnek. Sokszor nem is rajtuk 
múlik, hogy könnyen híznak, ha-
nem azon, hogy magzati korban 
ez a programozás megtörtént. 
Nagyon gyakori Magyarorszá-
gon, hogy lenézik azt, aki túlsú-

lyos, vagy felszedett néhány ki-
lót, számtalanszor vagyunk tanúi 
gonoszkodó vicceknek.Kívülál-
lóként nem tudhatjuk, hogy a 
háttérben mi állhat az adott em-
bernél. Lehet, hogy betegség, 
amire gyógyszert kell szednie, 
és néhány hét alatt hízhat 10 ki-
lót. Természetesen nagyon sok 
mindent megtehetünk a fitt és 

egészséges külsőért és fontos az 
egészséges testsúly megtartá-
sa. Csak azt szeretném hangsú-
lyozni, hogy ezt inkább támoga-
tással és szakszerű segítséggel 
lehet elérni, mint megszégyení-
téssel.

– Szerintem a férfiakat is ugyan-
olyan mértékben zavarja, ha túl-
súlyosak, mint a nőket. Csak róluk 
kevesebb szó esik. 

– A férfiaknál létezik az inverz 
anorexia, ami azt jelenti, hogy 
nem elég, ha vékonyak, izmos-
nak is kell lenniük. Ez átmehet 
olyan testképzavarba, hogy an-
abolikus szteroidokat, hormono-
kat is szednek, ami nagyon káros 
az egészségre. Bizonyos fehér-
jekoktélok is károsnak mondha-
tók. A bélflórának nem minde-
gyik hasznos, a túlzásba vitele 
pedig egyáltalán nem. A fiúk ön-
képe talán nem annyira sérülé-
keny, mint a lányoké. Sajnos a 
testedzésnek sincs meg a kultú-
rája. Olyan mozgásra gondolok, 
ami vigyáz arra, hogy ne legyen 
pocak. Ugyanis a hasi típusú el-
hízás a legveszélyesebb. A has-
ban felszaporodó zsírszövet 
komoly rizikófaktor, növeli a szív- 
infarktus kockázatát. A legfon-
tosabb, hogy szeressük magun-
kat, de közben sokkal jobban fi-
gyeljünk magunkra, és akarjunk 
egészségesek lenni. 

Nőkről, nemcsak nőknek

A hízásról és önmagunk elfogadásáról

Dr. Gyovai Gabriella szülész-nőgyógyász szakorvos
Magánrendelés: kedden és csütörtökön 16-18 óráig.

Szentes, Ady Endre u. 18. • gyovaigabi@gmail.com
www.gyovaigabriella.com
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Az antológia összesen 144 
művet sorakoztat fel, a közpon-
ti téma az elvesztés-élmény 
megélése. A könyv az Élő Iroda-

lom – Élő Könyv Műhely gondo-
zásában látott napvilágot, s egy 
pályázatra beérkezett művekből 
válogatták ki a benne szerep-

lő írásokat. Öt éve hunyt el éle-
te párja, ezután született meg a 
könyv ötlete Szilágyi Marcsiban. 
A kötet gondozója, a kiadó ve-
zetője a Szent Korona cukrász-
dában tartott hétfői könyvbe-
mutató alkalmával árulta el ezt 
a hallgatóságnak. Mint mondta, 
abban bízott, talán neki is segít-
séget adhat a nehéz témát fel-
dolgozó könyv. Több mint 300 
pályázat érkezett be a felhívás-
ra. A Horváth Mihály Gimná-
zium tanára, Füsti-Molnár Zsu-
zsanna érdekes megközelítést 
választott: nem azt vetette pa-
pírra, mit érezne, ha elveszítené 
párját, mert annak megírásához 
nem érzett elég erőt. Inkább a 
párja, későbbi férje bőrébe búj-
va fogalmazta meg, a férfi ho-
gyan dolgozná fel az ő hiányát. 
A Requiem négy húrra című no-
velláról – melyet Búzás Ádám 
felolvasásában hallhattunk – a 
„főszereplő”, Füsti-Molnár István 
érdeklődésünkre elárulta, a mű 
egy hónappal megismerkedé-
sük után született, s úgy érzi, az 
csak megerősíti egymáshoz kö-
tődésüket Zsuzsannával, akit az-
óta már feleségül vett.

A gimnáziumban alakul egy 
kis író-kör, árulta el a tanárnő, az 
egyik fiatal szerző Szuly Georgi-

na Blanka, akit gyerekkel történt 
buszos tragédiák ihlettek Eső-
cseppek című novellája megírá-
sára (Vaszkó Ágnes olvasta fel). 
Pontosan az ilyen rossz hírek mi-
att nem volt kedve elmenni egy 
családi kirándulásra, ezen össze 
is veszett szüleivel, mesélte. Az-
tán elgondolkodott, megéri csa-
ládjával vitatkozni? Mi lenne, ha 
nélküle indulnának útnak, s nem 
térnének vissza? Hogyan változ-
na meg vajon az ő élete? Egy 
lány, akit mardos a lelkiismeret, 
fogalmazott magáról Gina, aki a 
novella megírása után nem mert 
anyja szemébe nézni a kirándu-
láson.

Az említett szerzőkkel ellen-
tétben Toldi Zsuzsanna nem kez-
dő író, már 23 kötete megjelent. 
A csongrádi írónő Elindultam 
feléd című novellájában egyes 
szám első személyben vall ar-
ról, nem biztos, hogy minden-
áron fel kell dolgozni szerettünk 
halálát. Ő még mindig nem tud-
ta elengedni 11 éve elhunyt éle-
te párját, s nem is akarja. Inkább 
elindul felé.

A kétkötetes antológia köny-
vesboltba nem kerül, a szerzők-
nél vásárolható meg, vagy a ma-
irodalma.hu oldalon keresztül 
lehet hozzájutni.

Sebők Tamás

Szentesi Fontos Pontok 
címmel térképes túraver-
senyt szervezett a Szent Er-
zsébet Katolikus Általános 
Iskola szülői szervezete júni-
us 9-én, pénteken délelőtt. A 
felsős diákok a pedagógusok 
vezetésével fedezhették fel 
a város fontos pontjait, ahol 
kreatív, közbiztonsági, és a 
mindennapi életben is felme-
rülő feladatokat kellett meg-
oldaniuk.

Egy fehér, valamint egy kék 
útvonalat is teljesíteni kellett a 
Szent Erzsébet Katolikus Általá-
nos iskola felsős diákjaiból ver-
buválódott 13 csapatnak az idei 
fontos pontok rendezvényen. 

– A csapatoknak mindkét út-
vonalat be kell járni és a tér-
képen megjelölt körülbelül 15 
ponton különböző feladatok-
kal várjuk őket. Itt több társ- 
szervezet a segítségünkre volt. 
A Szentesi Rendőrkapitány-
ság, a polgárőrség, a katasztró-
favédelem, a postamúzeum, a 
gyermekkönyvtár, a zeneisko-
la mind a kezdeményezésünk 

mellé álltak – tudtuk meg Ber-
tus Zoltánné Friedl Mónikától, az 
iskola szülői szervezetének tag-
jától.

Hozzátette, ezeken a hely-
színeken az adott intézmény-
hez köthető feladatokat kellett 
megoldani a gyermekeknek. – 
A postamúzeumban egy csek-
ket kellett kitölteniük, a gyer-
mekkönyvtárban kutatómunka 
volt a feladatuk, a polgárőr-
ség és a Szentesi Rendőrkapi-
tányság közbiztonsági totót 
készített számukra és megta-
nulhatták azt is, hogy milyen 
felszereléseket kell a kerékpár-
jukra szerelni, de a jóga alapja-
it is elsajátíthatták – részletezte 
a programokat Mónika.

– Minden évben hatalmas ér-
deklődés előzi meg a versenyt, 
már hetekkel a start előtt azt 
hallani a gyerekektől, hogy ké-
szülnek, vagy épp csapatokat 
alakítanak ki. Úgy gondolom, 
hogy az egyik legjobb időpont-
ra van szervezve a vetélkedő-
sorozat, a tanév végén, amikor 
már a nyárra készülnek a gye-
rekek, a tananyagot is lezár-

ták. Én, mint pedagógus azért 
is szeretem ezt a napot, mert 
rengeteg változatos feladat vár 
a diákokra, hiszen különböző 
érdeklődési körrel rendelkező 
emberek találják ki azokat – nyi-
latkozta lapunknak Bagi László.

Az idei verseny azért is em-
lékezetes marad a szervezőség 
számára, mert 2018-tól megújul 
az iskola szülői munkaközössé-
ge. A vezetőváltásról és a jövő-
beni tervekről Budáné Gémes 
Ágnessel, a SZMK új vezetőjé-

vel beszélgettünk. –  Ettől az év-
től kaptam meg a vezetői szere-
pet, és nagyon nagy kihívásnak 
érzem átvenni ezt, hiszen egy 
nagyon jó csapat köszönt el. 
Remélem, hogy a jövőben is 
hasonlóan aktív közösséget tu-
dunk összeszervezni. Úgy ér-
zem, hogy megmozgathatók a 
szülők és van affinitásuk és ötle-
tük rendezvényeket szervezni. 
Remélem, hogy a kitartó hozzá-
állás a továbbiakban is meg fog 
maradni.

Élni nélküle

Fontos pontokon tanulhattak a diákok

Darók József

Hogyan lehet feldolgozni, ha egy szerettünket elveszítjük, s 
egyáltalán fel kell-e dolgozni a hiányát? Eljön az az idő, ami-
kor már nem fájdalommal, hanem szeretettel tudunk elhunyt 
szeretteinkre gondolni? Ezekhez a mindannyiunkat érintő 
kérdésekhez azok a szerzők is többféleképpen közelítenek, 
akiknek novelláiból és verseiből megszületett az Élni nélkü-
le című antológia. A kétkötetes műben szentesi szerzők is sze-
repelnek, mostani rendhagyó ajánlónkkal a könyvbemutató-
ról tudósítunk.
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Gólyás ház
Június 17-én, szombaton 10 

órától Garaboly Gasztro- és kéz-
műves piac lesz, ahol minőségi, 
magyar gasztronómiai és kéz-
műves termékeket lehet vásá-
rolni. Közös bográcsban töltött 
káposzta készül, a látványkony-
hában hagyományos kürtős 
kalács sül. Frissen szedett 
meggy, málna, piszke, helyi ter-
melő kertjéből, minőségi zöld-
ségek a Bartha János Szakképző 
Iskola tankertjéből. 

Árpád Szabadidős Sport-
klub

Június 17-én, szombaton 8 és 
14 óra között a Pusztai László 
sporttelepen kispályás labdarú-
gó tornát rendeznek.

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.

Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában június 22-én, csütör-
tökön 19-21 óráig a Korok és Al-
kotások az Irodalomban sorozat 
következő előadásán Tömör-
kény István műveiről beszélget-
hetnek Poszler György előadó-
val.

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

A Zene Ünnepe alkalmából 
június 21-én, szerdán 19 órától 
Balogh Kálmán és a Gipsy Cim-
balom Band műsorát láthatja a 
közönség. Sztárvendég. Szulák 
Andrea.

Június 22-én, csütörtökön 
20.30 órai kezdettel A nagy né-
gyes című előadás látható Mol-
nár Piroska, Vári Éva, Szacsvay 
László és Benedek Miklós közre-
működésével.

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 Bandisco disco pedig 19 órá-
tól veszi kezdetét.

Koszta József Múzeum
Június 24-én Az éjszaka amit 

beragyognak a fények… Múze-
umok Éjszakája 16-24 óráig. Az 
érdeklődőket régészeti kiállítás 
megnyitójával, kézműves fog-
lalkozásokkal, diavetítéses előa-
dással, bábjátékkal, mezítlábas 
sétánnyal, viráglabirintussal, 
tárlatvezetésekkel, tűzgyújtás-
sal és koncerttel várják. Progra-
mok a megyeházán, a Kossuth 
téren, a Péter Pál Polgárházban, 
a Csallány Gábor Kiállítóhelyen, 
és Fridrich János Fényírdájában 
egyaránt lesznek

Eperjes
Június 24-én, szombaton, és 

június 25-én vasárnap, rende-
zik meg az Eperjesi Falunapokat. 
Programok: gyerekeknek ugráló 
vár, jótékonysági lángos és pala-
csintasütés, minden korosztály 
számára gladiátor játék, vete-
rán és különleges autó bemuta-
tó, vízibicikli verseny, tűzoltó be-
mutató, táncos előadások, retro 
disco, horgász verseny, labdarú-
gó torna, mazsorett bemutató, 
tűzijáték.

Galéria Kávéház és Étterem
A Szentesi Fotókör szervezé-

sében Varga Éva békéscsabai 
fotográfus Tanyai etűdök című 
kiállítása augusztus 7-ig láto-
gatható az étterem nyitvatartá-
si idejében.

Tokácsli Galéria
A XIX. Szentesi Aktfotó Bienn-

álé pályázatára beérkezett alko-
tásokból nyílt kiállítás. Megte-
kinthető június 24-ig, a galéria 
nyitvatartási idejében.

P r o g r a m a j á n l ó

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

június 17. – Kontor Tamás
Nyitva hétfő-csütörtök: 6.00-24.00, péntek-szombat: 7.00-3.00, vasárnap: 7.00-24.00

6-fajta 
csapolt sör

 Legyen szó akár napozásról, egy 
tóparti randevúról vagy egy vízhez 
közeli rendezvényről, mindig van egy 
odaillő szett, akár a klasszikus, a szexi 
vagy a bohém stílus áll közel a szíved-
hez. Vízhez közel a fürdőruha persze 
alapdarab, de nézzük, mivel színesít-
heted a megjelenésed a bikinin túl.

Az ezerarcú kalap
Még a legegyszerűbb ruhát is fel 

lehet dobni egy sikkes kalappal. Mi-
vel ezek a fejfedők reneszánszukat 
élik, a fashiondays.hu-n a választék 
végeláthatatlan. Ha a minimalista stí-
lus kedvelője vagy, egy nagy karimá-

jú fekete kalap mindig jó választás. A 
szalmakalap már rég nem számít ret-
rónak, egy masnival vagy egy kendő-
vel ügyesen a szettedhez igazíthatod 
ezt a klasszikus darabot. Az újraéledő 
hippi stílus kedvelői választhatnak 
egy rojtozott szegélyű bohókás fejfe-
dőt, ami egy etno mintás fürdőruhá-
val remek párost alkot. 

Strandruha, kicsit másképp
Nem kell, hogy a strandruha csak a 

nem kívánatos részek takarását szol-
gálja, könnyedén lehet az esti szet-
ted része is egy fürdőzős nap után. 
A flamingó- és a kaktuszminta nem 
csak a bikiniken hódít. De ha nem 
akarsz tetőtől talpig mintákba öl-
tözni, trendi leszel egy skarlátvörös 
vagy napsárga darabban is. A legna-
gyobb divatportálon sokféle stílus-
ból választhatsz, a navy ezen a nyá-

ron különösen hódít, de játszhatsz a 
csipkével, fodrokkal, hímzésekkel is. 
Jó alternatíva az idén elterjedt ove-
rál, ami szuper, nőies alakot kölcsö-
nöz viselőjének.

 A stílus a részletekben rejlik
Ha megvan az alakunkhoz passzo-

ló bikini és a jól kombinálható strand-
ruha, ne felejtkezzünk el a többi kie-
gészítőről sem. Egy nem mindennapi 
strandtörölközővel a parton henyé-
lést is művészi szinten lehet űzni, 
kaphatunk már rojtokkal szegélye-
zett és kör alakú törölközőt is. A cicás 
vonalvezetésű napszemüveg szinte 
minden arcformához jól illik, ráadá-
sul a klasszikus feketén túl idén hó-
dítanak a színátmenetes lencsék és 
mintás keretek is. Egy pompompos 
strandtáska biztosan mosolyt csal 
az arcokra, de választhatunk helyet-

te egy letisztultabb és praktikusabb 
hátizsákot is. A flip-flop sosem megy 
ki a divatból, és a vastag pántos szan-
dálok is jól kombinálhatóak minden 
stílussal. 

Egy kis odafigyeléssel tehát köny-
nyedén varázsolhatunk a strandszet-
tünkből olyan öltözéket, ami a par-
ton túl is megállja a helyét. Ha van 
nálunk egy magasderekú sort, egy 
topszerű bikinifelsővel már meg is 
van az esti outfit, a strandruhára pe-
dig egy farmerdzsekit húzva bátran 
belevághatunk az utolsó augusztusi 
éjszakákba is.

Trendi - Ne csak a bikinit vidd magaddal!
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Született
Hajdú Krisztiánnak és Molnár 

Juditnak (Csongrád, Csemegi K. 
u. 18/A.) Viktória, Pulya Lajosnak 
és Doktor Katalin Erzsébetnek 
(Csongrád, Fő u. 2-4.) Noémi Vi-
vien, Kertes Gyulának és Kovács 
Évának (Csongrád, Tulipán u. 9.) 
Bence Benedek nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Varró Zoltán (Akácfa u. 5.) és 

Márton Irén Enikő (Szeged, Mak-
kos erdő sor 11.), Deák Zoltán 
(Csongrád, Tulipán u. 1.) és Sza-
bics Éva (Szentes, Dr. Udvardi L. 
u. 17.) Vass Szilárd István és Bo-
rák Anikó (Szentes, Berek tanya 
41/B), Kádár Zsolt (Szentes, Sár-
gaparti u. 31.) és Simon Emő-
ke Dalma (Harsány, Kossuth L. 
u. 26.) – képünkön, Juhász Zsolt 
(Budapest 11, Barázda u. 40.) és 
Marossy Angéla (Szentes, Kátai 
u. 9.)

Elhunyt
Pusztai István (Csongrád, 

Gyöngyvirág u. 7-9.), Palásti-Ko-
vács Katalin (Csongrád, Kereszt 
u. 16.), Kiss Ferenc (Szentes, Zol-
nay K. u. 40.)

Családi

Burgonya 160-200 Ft/kg, újburgonya 
130-190 Ft/kg, új répa 130-180 Ft/kg, új 
gyökér 100 Ft/ szál - 250-300 Ft/kg, zel-
ler 200 Ft/db, petrezselyem 50 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 50-90 Ft/db, fehér 
paprika 350-500 Ft/kg, lecsópaprika 
150 Ft/cs., lecsóparadicsom 200 Ft/kg, 
paradicsom 400 Ft/kg, zöldhagyma 150 
Ft/cs., vöröshagyma 100-150 Ft/kg, fok-
hagyma 1600-2000 Ft/kg, új fokhagy-
ma 100 Ft/szál, dughagyma 650 Ft/kg, 
tojás 35-38 Ft/db, kígyóuborka 200-250 
Ft/kg, saláta 100-150 Ft/db, kelkáposzta 
350 Ft/kg, új káposzta 250 Ft/kg, új tök 
280 Ft/kg, fekete retek 250 Ft/kg, piros 
retek 200 Ft/cs., lilahagyma 350 Ft/kg, 
cékla 250 Ft/kg, gomba 550 Ft/kg, pad-
lizsán 280-380 Ft/kg, cukkini 280-380 Ft/
kg, zöldborsó 300 Ft/kg, cseresznye 480 
Ft/kg, eper 500-700 Ft/kg, nektarin 480 
Ft/kg alma 360 Ft/kg, banán 480 Ft/kg, 
citrom 550 Ft/kg, karfiol 350 Ft/kg, ka-
ralábé 100 Ft/db, spenót-sóska 150 Ft/
cs., sárgabarack 480 Ft/kg, őszbarack 
480 Ft/kg, főznivaló kukorica 200 Ft/db.

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 Gyógyszertár  (Szentes, Rá-
kóczi F. u.71.)  hétfőtől -péntekig 8-17 órá-
ig, szombaton, vasárnap és ünnepnap zárva. 
Készenléti telefon: 70/5635139

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

Egészségügyi ügyelet

Heti menü:
június 19-23.

Hétfő
A menü: Sertésbecsinált leves,
Bolognai lasagne
B menü: Alföldi csirkegulyásleves,
Mézes-mustáros csirkemell, párolt rizs
Napi desszert: Gyümölcskrémes pala-
csinta
Kedd
A menü: Lencseleves virslivel,
Töltött cukkini, petrezselymes burgonya
B menü: Nyári zöldségleves,
Rántott csirkecombfilé
Napi desszert: Rizskoch gyümölcs 
öntettel
Szerda
A menü: Szilvásgombóc leves,
Házi cordon bleu, kukoricás rizs
B menü: Tárkonyos csirkeraguleves,
Görögös rakott tészta fetával
Napi desszert: Gesztenyepüré
Csütörtök
A menü: Húsleves házi tésztával,
Lecsós sertésszelet, tészta
B menü: Joghurtos burgonya krémleves,
 Hawaii csirkemell, mazsolás rizs
Napi desszert: Mákos guba vanília so-
dóval
Péntek
A menü: Hideg gyümölcsleves,
Sajttal töltött pljeskavica, sült burgonya
B menü: Halászlé,
Rakott zöldségek, majonézes burgonya
Napi desszert: Somlói galuska

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

KOS
A régi feladatokat talán az újak fényében 
még könnyebb lesz most elvégezni. Picit 
erősebb tempót kell diktálnod, viszont kü-
lönösebb nehézségek nélkül haladsz előre.
BIKA
Számos ügyet kell intézned, ráadásul sok 
olyan tennivaló is porondra kerül, melyekkel 
egyáltalán nem számoltál. Ki kell mozdulnod 
a komfortzónádból.
IKREK
A hét elején teljesen biztos, hogy szükséged 
lesz extra inspirációra, kívülről érkező jó öt-
letekre, amit valószínűleg nálad tapasztal-
tabb személyektől kaphatsz meg leginkább.
RÁK
Talán te magad sem gondoltad volna, hogy 
ilyen sikerrel zársz minden függőben lévő 
témát.
OROSZLÁN
Az égiek ezen a héten mindenben a segít-

ségedre sietnek, csak kérned kell az irány-
mutatást, s meg is kapod azt. Bármit tégy, 
akármit gondolj, az pont úgy alakul, ahogy 
megálmodod.
SZŰZ
Nyugodtan hidd el, hogy minden sínen van, 
csak végezd a dolgod, hisz senki nem hátrál-
tat, sőt, még segítőid is akadnak.
MÉRLEG
Ezekben a napokban könnyen építheted, ja-
víthatod, vagy épp mélyítheted emberi kap-
csolataidat. Elengedheted, amire nincs szük-
séged, s erősítheted, ami támogat.
SKORPIÓ
Remek tanácsadója leszel az embereknek, 

kommunikációs képességeddel nem csak a 
saját ügyeidet rendezed el hibátlanul, ha-
nem másoknak is besegítesz.
NYILAS
Gondold át a közeljövői terveidet, mert le-
hetséges, hogy valamelyiket azonnal el kell 
kezdened megvalósítani.
BAK
A hét első felében szinte óhatatlan lesz, 
hogy komoly és kényes kérdéseket válaszolj 
meg. Olyan dolgok kerülnek elő, amelyekről 
nem szívesen beszélsz.
VÍZÖNTŐ
Egy régóta húzódó ügy sem tűr tovább ha-
lasztást, meg kell oldanod azonnal, hogy to-
vább tudj lépni és fejlődhess, s lezárhasd a 
múltat.
HALAK
Csak előre nézz! Ezt tartsd a szemed előtt. 
Végy erőt magadon, légy bátor, és merj be-
leugrani az ismeretlenbe!

június 16–22.

HOROSZKÓP

Rakott zöldbab
Hozzávalók:
75 dkg zöldbab – friss, vagy mirelit is lehet, 30 dkg darált hús, 2 fej 

vöröshagyma, 30 dkg rizs, 1 pohár tejföl, 2 dl tej, 1 tojás, zeller zöld, 
só, ételízesítő, bors.
Elkészítése:
A rizst megfőzöm sós, vízben. Felaprítom a hagymát, olajon meg-

dinsztelem, majd rádobom a húst, és fehéredésig pirítom. Ezután 
sózom és borsozom. A zöldbabot, 10 percig főzöm, kivajazok egy 
hőálló tálat, az aljába egy réteg babot teszek, erre jöjjön egy réteg 
rizs majd a hús, de a rizst a hússal össze is lehet keverni, utána pedig 
jön a leszűrt zöldbab. Látványosabb lesz az ételünk, ha sárga és zöld 
színű babot  is használunk vegyesen. A tejfölt, a tejet és a tojást ösz-
szekeverem,  fűszerezem, ezzel locsolom le a babot. A tetejére szór-
hatunk reszelt sajtot is, gazdagítja az ízeket. 25-30 percig közepes 
hőmérsékleten sütöm.

Szentes családi ízei
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Labádi Lajos

Csongrád Megye Közgyűlé-
se magas helyről felszólítást ka-
pott, hogy döntsön a megye ne-
véről, ill. megváltoztatásáról. Az 
ezzel kapcsolatos miniszteri elő-
terjesztés szerint ugyanis „Ma-
gyarország megyéi nem tükrö-
zik a vármegyék örökségét… A 
javaslat alapján Csanád-Csong-
rádra módosulna a megye neve.” 
A szakvélemények meghallga-
tása után hamarosan rendkívü-
li ülésen döntenek a kérdésben.      

A történetileg megalapozott, 
bölcs döntést szeretném elő-
segíteni szakvéleményemmel, 
úgyis, mint a Csongrád Megyei 
Levéltár Szentesi Levéltárának 
ny. igazgató-főlevéltárosa, hely-
történész, a vármegyei iratok 
négy évtizeden át volt őrzője, és 
úgy is, mint a megyei honisme-
reti egyesület elnökségi tanács-
adója. 

Őszintén szólva nemigen ér-
tettem, hogy miért kellene me-
gyénknek nevet választania, 
amikor ezer év óta van neve. 
Megítélésem szerint alapvetően 
hibás és történetietlen a minisz-
teri előterjesztés indoklása, mi-
szerint „Magyarország (mai) me-
gyéi nem tükrözik a vármegyék 
örökségét…”. Hogyan tükrözhet-
nék?! Hisz az elmúlt évszázadok-
ban számos változás történt az 
ország közigazgatási tagolódá-
sában. Köztudott, hogy az első 
vármegyék az államalapítás és 
államszervezés eredményeként 
jöttek létre I. Szent István király 

idején, 1000–1038 között. Ezek 
egyike volt az ősi Csongrád vár-
megye, és még negyvenegyné-
hány megye. Köztudott, hogy 
nevét a földvárral megerősített 
Csongrádról (Feketevár) kapta, 
amelynek környéke (mezsgyéje) 
betagolódott a legkorábbi kirá-
lyi vármegyék sorába. 

A történelem folyamán a vár-
megyék száma folyamatosan 
nőtt; a XIII–XIV. századtól a kü-
lönböző kiváltságos területek, 
továbbá a szlavón és horvát me-
gyékkel együtt a Magyar Király-
ság vármegyéinek számát 71-
re teszi a szakirodalom. A török 
hódoltság idején a korábbi vár-
megyei rendszer felbomlott, és 
majd csak a török kiverése után, 
a vármegyék rendezéséről szó-
ló 1723: 73. tc. alapján állították 
helyre. Csongrád vármegye is 
ekkor szervezte újjá adminiszt-
rációját, amelyet követően 1731-

ben új címert kapott III. Károly 
királytól. Közben a vármegye 
székhelye is többször megválto-
zott: 1776–1878 között Szegvár 
község, 1878-tól 1950-ig pedig 
Szentes rt. város a megye köz-
igazgatási központja. Ekkoriban 
a megyék száma – a társországo-
kat nem számítva – 63 lett. 

Az 1920. évi trianoni békedik-
tátum következtében Magyar-
ország megyéi közül 30 idegen 
államokhoz került, és csak 33 
megye maradt meg az egyhar-
madára zsugorodott ország ha-
tárain belül. De ezek közül is csak 
10 maradt sértetlen, a többi 23 
pedig ún. csonka-vármegye lett. 
1923-ban – takarékossági meg-
fontolásból – a csonka-várme-
gyéket „ideiglenesen közigazga-
tásilag egyesített” vármegyékké 
szervezték át, ezáltal a várme-
gyék száma 25-re csökkent. Fon-
tos kiemelni, hogy Csongrád 
vármegye a 10 sértetlen megye 
közé tartozott, míg pl. Csanád 
vármegye „Csanád–Arad–Toron-
tál közigazgatásilag egyenlő-
re egyesített vármegyék” néven 
szerepelt a helységnévtárakban. 
Utoljára 1950-ben határozták 
meg közigazgatásilag az ország 
megyei beosztását. Tizenkilenc 
megyét alakítottak ki; s az egy-
kori Csanád- és Torontál vár-
megyei települések egy részét 
ekkor sorolták be Csongrád me-
gyéhez.  

Kérdezem: Ezer év történetét 
lehetséges és szükséges lenne-e 
semmibe venni és átírni a XXI. 

század elején bármilyen meg-
gondolásból is? A megmaradt 
10 ősi vármegyénk nevét – köz-
tük Csongrádét – nem kellene-e 
kiemelt figyelemmel óvnunk, 
őriznünk? Ha ugyanis a minisz-
teri előterjesztés szerint valósul-
na meg a névváltoztatás (Csa-
nád-Csongrád), az azt jelentené, 
hogy az 1000 éve jogfolytono-
san működő megyénk nevét el-
törölnék! Lokálpatriótaként sze-
retném hinni, hogy nem akad 
olyan mai Csongrád megyei ve-
zető vagy képviselő, aki ennek 
ódiumát felvállalná! Írásommal 
párhuzamosan kikértem dr. Mar-
janucz László egyetemi profesz-
szor véleményét az ügyben, aki 
a következőt válaszolta: „Csong-
rád megyének történelmével ki-
vívott joga saját neve alatt szere-
pelni, és így megmaradni! A régi 
rendszer hibáját (Csanád megye 
felszámolása) nem orvosolhat-
ják egy másik hibával...” 

Ezzel maximálisan egyetért-
ve, természetesen nem vitatom, 
hogy az egykori Csanád várme-
gye székhelyén – Makón és kör-
nyékén – élő lokálpatriótáknak 
(sok barátom van közöttük) ne 
lenne joguk saját múltjuk ápolá-
sára, eredeti megyéjük emléké-
nek megőrzésére. Ennek sokfé-
le olyan formája lehet, amelyek 
nem az ősi Csongrád megye 
nevének eltűntetését eredmé-
nyezhetik. Bízom abban, hogy 
történelmi érveim hatásosnak 
bizonyulnak, és a mai megyei 
döntéshozóink is megszívlelik!

Szakvélemény egy fontos helytörténeti kérdésben

Az ősi Csongrád vármegye nevének megváltoztatása

Rozgonyi Ádám

Idén 88. alkalommal rendez-
ték meg az Ünnepi Könyvhe-
tet, és ezzel összekötve a 16. 
Gyerekkönyvnapokat június 
8-12. között. Hazánkban több 
mint 80 település kapcsoló-
dott a központi rendezvény-
hez. Szentesen a város szívé-
ben, a Kossuth téren várták 
az olvasóközönséget progra-
mokkal.

Az egyedülálló magyar kul-
turális rendezvénysorozat helyi 
nyitóprogramján Sallainé Gresó 
Klára könyvtárigazgató és Szirbik 
Imre polgármester köszöntötte a 

résztvevőket. A városvezető úgy 
fogalmazott, a könyvnek nem-
csak lapjai, súlya és tartalma van, 
hanem illata is, amely újra és újra 
arra sarkallja az olvasót, hogy 
kézbe vegye. Köszönetet mon-
dott a városi könyvtár munka-
társainak, a könyvet szeretőknek 
azért, hogy a főtérre csalogatják 
azokat, akik talán másként nem 
lépnek be a könyvtár ajtaján. Ez-
után műsort adtak a Horváth Mi-
hály Gimnázium 10. évfolyamos 
irodalmi-drámai tagozatosai. 
Kedvenc könyvükből olvastak 
fel, verset mondtak és énekel-
tek. A pénteki napra felkérték 

zenélni Seres Antalt és tanítvá-
nyait. Szombaton Beke Mari de-
dikálással egybekötött író-ol-
vasó találkozója, a zeneiskola 
zongora tanszakának előadása, 
vasárnap Zsapka Attila felvidé-
ki előadó Töredék című, Radnó-
ti Miklósnak emléket állító zenés 
produkciója, hétfőn Toldi Zsu-
zsanna meseíró meséi tették szí-
nessé a könyvhetet a Kurca-par-
ton. A látogatók a helyi könyvtár 
kiadványai és a Babilon Köny-
vesház könyvei között válogat-
hattak a szabadtéri könyvesbolt 
„polcán”. A gyerekeket kézműves 
sátor is várta.

Mert olvasni jó!
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Terheinket nem az 
élet rakja ránk, hanem mi szedjük útköz-
ben magunkra”. (Galgóczi Erzsébet)

Múlt heti nyertesünk: Bodor Mária. Nye-
reménye a Zene-Világ Zene koncertsoro-
zat következő koncertjére, Balogh Kálmán 
és a Gipsy Cimbalom Band és Szulák And-
rea előadására egy páros belépő. Ezen a 
héten a kertvárosi Füsti Cukrászda 1600 Ft 
értékű fagylaltutalványát sorsoljuk ki, me-
lyet szerkesztőségünkben vehet át a sze-
rencsés nyertes.

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. Eljött végre a vakáció! Ebből 
az alkalomból Andók Veronika soraival kívá-
nunk minden jót a nyári szünetre (folytatás a 
függőleges 46. számú sorban). 12. Lányok já-
tékszere. 13. Nagyüzemi. 14. Nem - néme-

tül. 15. Ismert magyar együttes. 17. Pécs kö-
zeli település. 18. Finn tó és település neve. 
19. Szenesember szerszáma. 21. Afgán fővá-
ros. 23. Hív – népiesen. 25. Ó-görög nép tag-
ja. 27. Miskolc eleje! 28. Bajnokok Ligája. 29. 
Fordítva: ostoba. 33. Által, végett. 36. Műsort 
közvetít. 39. Isme. 40. Műszaki honvéd. 43. 
Elő ellentéte. 44. Balatoni település. 46. Szer-
vetlen vegyület, színtelen, gyúlékony, szúrós 
szagú gáz. 47. Hírnév, szóbeszéd. 48. Ment-
ség, igazolás. 50. Pozitív elektród. 51. Zokog-
ni kezd! 52. Ablakban van! 53. Vajon hűvös, 
árnyas? 54. Becézett Ilona. 55. Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ENSZ) névbetűi. 57. 
Verbum. 58. Szántóeszköz. 60. Visszafelé: 
Peru fővárosa. 62. Amerikai színésznő (Mo-
ore). 65. Lutécium és Asztácium vegyjele. 67. 
Ravaszdi. 69. Japán gépkocsi márka. 71. Al-
kalmi, egyszeri. 74. Bolondos, csapongó.

Függőleges: 1. Dzsem. 2. Tamási Áron 
hőse. 3. Cáfol. 4. Duplán apró cukorka. 5. 
Rendfőnök. 6. Nemzeti Alaptanterv. 7. Bag-

dad a fővárosa. 8. Nikkel vegyjele. 9. Becé-
zett Anna. 10. Madridi labdarúgóklub. 11. 
Levegő – angolul. 12. Georges Feydeau fran-
cia drámaíró színdarabja. 16. Férje édesap-
ja. 18. Spanyol sziget. 20. Cikk, termék. 22. 
Szappanmárka. 24. Részeg. 26. Jászai Ma-
ri-díjas színész (Oszkár). 28. Balkezes (népi-
es). 30. Nagytestű madarat (Otis tarda). 31. 
Ilyen társ is van. 32. Göngyöleg. 33. Mező-
né egynemű hangzói. 34. Ciki a közepén! 
35. Állóvíz ágya. 37. Geometriai test. 38. Be-
cézett Róbert. 39. Nevelői. 41. Goldmark Ká-
roly királynője (opera). 42. Nátrium vegyje-
le. 45. Kaszanyél! 46. Az idézet második sora. 
48. Idegen. 49. Jól mutat (ruha). 53. Macs-
kaféle ragadozó. 54. Lám. 56. Ború egyne-
mű hangzói. 59. Részben beküld! 61. Páratla-
nul mesés! 63. Európai Uniót, röviden. 64. …
étel (profit). 66. Ábécé másképpen. 68. Anto-
nov repülőgépének jelzése. 70. Argon vegy-
jele.72. Saját kezűleg, röviden.73. Nóta vége! 
75. Téli csapadék.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 46. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Június 19-22.
Hétfő – Karalábé leves
A menü:  Ananászos pulyka- 

ragu rizs körettel
B menü:  Temesvári tokány 

galuskával
C menü:  Aszalt szilvával 

töltött borda 
rizs körettel

Kedd –  Csontleves 
eperlevéllel

A menü:  Chilis bab
B menü:  Rántott gombafejek 

rizs körettel, 
tartármártással

C menü:  Bakonyi betyárpecse-
nye burgonya köret-
tel, savanyúsággal

Szerda – Reszelt tésztaleves
A menü:  Csirkemáj 

„jóasszony” módra, 
burgonya körettel

B menü:  Sertésrizottó 
savanyúsággal

C menü:  Kijevi töltött borda 
vegyes körettel, 
savanyúsággal

CSütörtöK –  Gyümölcsleves
A menü:  Milánói sertésborda 

reszelt sajttal
B menü:  Csirkemell csíkok 

„Orly” módra 
burgonya körettel, 
fokhagymamártással

C menü:  Rántott sajt 
vegyes körettel, 
tartármártással

PénteK – Korhelyleves
A menü:  Sonkás tészta
B menü:  Ízes derelye
C menü:  Rántott szelet 

burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szombat –  Zöldségleves, 
Sertésszelet 
„parasztosan” 
rizs körettel

VaSárnaP –  Húsleves, 
Rántott 
csirkemell steak 
burgonyával, 
salátával

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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Hering Viktor

A következő szezonban már 
nem Tóth Gyula irányítja a fel-
nőtt OB I-es női vízilabda csa-
pat munkáját. Bár a szakveze-
tőnek 2018. június 30-ig szólt 
a szerződése, egyéb munka-
helyi elfoglaltságai miatt kö-
zös megegyezéssel a szakem-
ber és a klub felbontotta az 
egymás közötti kontraktust. 
Az új vezetőedző Viduman- 
szky László lesz (képünkön).

A felnőtt csapattal az ötödik 
helyen végzett, az ifjúságiakkal 
aranyérmes lett, a felnőtt Ma-
gyar Kupában pedig bronzér-
met szerzett Tóth Gyulával a két 
gárda, ám a felkészülést már az 
új szakvezetővel, Vidumansz-
kyval kezdi el a csapat augusz-
tus elején. A szentesi szurkolók 
körében népszerű „Vidu” koráb-
ban már másfél évig dolgozott 
Szentesen, 2004 januárjában a 
férfi együttes kispadjára ült le, 
és hetedik helyig vezette az ak-
kori csapatot a bajnokságban. 
Vidumanszky László sokszo-
ros csehszlovák válogatottként 
a CH Kosice csapatából került 
a jugoszláv bajnokságba, ahol 
profiként évekig megállta a he-
lyét, majd játszott az Egerben 

is. Volt szlovák szövetségi kapi-
tány, 2016 decemberében pedig 
pályázott a magyar férfi váloga-
tott szövetségi kapitányi poszt-
jára. – Tóth Gyulával eredményes 
évet zárt a felnőtt és az ifjúsági 
együttes, a klub által kitűzött 
eredményeket elérte a két csa-
pat – mondta Bujdosó Tamás, az 
egyesület elnöke. – Gyula a klub 
utánpótlásában dolgozik a jövő-
ben, hogy pontosan melyik csa-
patnál, az a nyár folyamán dől 
el, mint ahogy az is, hogy a töb-
bi edzőnk melyik csapatot irá-
nyítja augusztustól. Vidumansz-
ky László szerződése egyelőre 
egy esztendőre szól, augusztus-
ban kezdi a közös munkát a csa-
pattal.

Az új vezetőedző mellett új 
játékosok érkezése is várható, 
több kulcsjátékos pedig távoz-
hat a csapattól. Információink 
szerint a gárda rutinos játékosa, 
Kövér-Kis Réka a Ferencváros-
hoz, Farkas Tamara a BVSC-hez, 
Mihály Kinga pedig a Szeged 

együtteséhez igazol. A bajnok-
ságban amúgy is nagy játé-
kos-körforgás várható, mert az 
OB I újonca, a Ferencváros ko-
moly bevásárlást tartott a pia-
con. A semmiből létesülő női 
Fradi csapatához szerződik a hí-
rek szerint Kisteleki, Kasó Orso-
lya, Bujka Barbara és a szentesi 
Gémes Alexa is. – Természete-
sen szeretnénk pótolni a távo-

zókat, és mivel nevelőegyesü-
let vagyunk, elsősorban a hazai 
tehetségeinkre támaszkodunk 
– folytatta Bujdosó Tamás. – 
Három idegenlégiós szerződte-
tését is tervezzük, egyikük, a ka-
zah válogatott erőssége, a 21 
esztendős Anastasia Mirshina 
érkezése biztosnak tűnik, a má-
sik két játékossal még folynak 
az egyeztetések.

Sebők Tamás

Június 10-11 között a Dr. Ré-
beli-Szabó József Sportuszo-
dában rendezték meg a XXI. 
„Óvodától az Olimpiáig” Szen-
tes Város Nemzetközi Úszó-
versenyét a Mars Magyaror-
szág Vándorserlegéért. 

Harminchat egyesület 503 
sportolója mérte össze tehet-
ségét a nemzetközi versenyen, 
mely azzal a céllal jött létre, 
hogy korán megszerettessék a 
sportágat a fiatalokkal, és leg-

többjükkel megismertessék a 
versenyzés örömét, azon felül, 
hogy népszerűsítsék Szentes vá-
ros idegenforgalmi lehetősé- 
geit. 

– Már az első alkalommal si-
keresen, sok fiatal úszónak ver-
senylehetőséget biztosítva ren-

dezte meg a Szentes Városi Úszó 
Club ezt a mára nemzetközivé 
fejlődő eseményt. Évről-évre a 
régió egyik legjelentősebb ver-
senyeként került a naptárakba. 
Félezer induló, több mint két- 
ezer rajt egy tökéletes időpont-
ban, az iskola végéhez közeled-
ve – mondta el köszöntőjében 
dr. Sós Csaba szövetségi kapi-
tány, akit Paulovics Tamás, a 
Szentes Városi Úszó Club elnö-
ke már szentesi lakosként kon-
ferált fel.

Immáron negyedik alkalom-
mal látogatott városunkba Jaka-
bos Zsuzsanna, Európa-bajnok 
úszó, olimpikon és edzője, Pet-
rov Iván, utánpótlás kapitány, a 
Győri Úszó SE vezetőedzője. A 
megnyitóünnepséget követően 
elindult a két napos viadal.  

Paulovics Tamástól megtud-
tuk, közel 40 szentesi verseny-
ző képviseltette magát a hazai 
medencében, teljesítményük 
dicséretes volt. Az első napon 
az 50 és 100 méteres távokat 
rendezték meg, még vasárnap 

a 200-as illetve a váltószámok-
ban mérkőztek meg az úszók. 
Az első napon vezetékprobléma 
miatt nem működött az ered-
ményjelző, amit a második nap-
ra kijavítottak a szervezők. 

– Sikeres versenyen vagyunk 
túl, ügyesek voltak az úszóink, 
dicséret illeti a teljesítményü-
ket. Az első napon nem műkö-
dött az elektronikus eredmény-
jelző rendszer, ami véleményem 
szerint nagy hiba a mai sportvi-
lágban. Ettől függetlenül sike-
res volt a verseny és a váltószá-
mok, a kígyóúszás pedig nagy 
látványosság volt, és a közössé-
gi portálokon is pozitív visszajel-
zéseket kaptunk a rendezvény-
nyel kapcsolatosan – értékelt 
lapunknak Paulovics Tamás.

A csapatversenyben a Hódú-
szó SE szerzett aranyérmet, a 
második a BÁCSVÍZ SE, valamint 
a harmadik Szentes Városi Úszó 
Club előtt. A hazai úszók még 
nem fejezték be a versenysze-
zont, jelenleg is országos meg-
mérettetésekre készülnek.

Vidumanszky az új edző,
Kövér-Kis a Fradiba igazol

Félezer úszó állt startkőre a régió 
egyik legsikeresebb úszóversenyén
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Hering Viktor

A negyedik helyen zárta a 
serdülő országos bajnokságot 
a Szentesi VK leány csapata. 
Az ifjúságiakhoz hasonlóan a 
négyes döntőt a Széchy-uszo-
dában rendezték, az elődön-
tőkre szombaton, a fináléra és 
a bronzmérkőzésre vasárnap 
került sor.

Az Oltyán Gyula edzette szen-
tesi lányok az elődöntőben a 
POLO SC-vel mérkőztek, és vi-
szonylag sima vereséget szen-
vedtek, „köszönhetően” a 
második negyed 0-5-ös pro-
duktumának. Hiába volt a má-
sik három negyed szoros ered-
ménye ( 3-2, 2-3, 1-1), a fináléról 
lemondhattak a lányok. A bronz- 

éremért azonban vasárnap harc-
ba szállhattak, de ezen a napon 
az UVSE együttese győzte le a 
mieinket 18-11-re, így a Szente-
si KV végül a negyedik helyen 

fejezte be a bajnoki küzdelme-
ket. Az idei bajnokságot a BVSC 
fiataljai nyerték a serdülő lá-
nyok mezőnyében. – Az alap-
szakaszban a harmadik helyen 

végeztünk, így a második POLO 
SC ellen kezdtük az elődöntőt – 
mondta a csapat edzője, Oltyán 
Gyula. – Sikeres felkészülés után 
sajnos nem azt az eredményt ér-
tük el ellenük, amit szerettünk 
volna, de tudni kell, hogy ők is 
nagyon odatették magukat, rá-
adásul az alapszakaszban is le-
győztek minket. A bronzmecs-
csen is igyekeztünk helyt állni az 
alapszakasz bajnoka ellen, ám 
nem sikerült. Büszkék vagyunk 
azonban arra, hogy a legjobb vi-
déki csapatként lehettünk itt a 
„final fourban”.

Ettől a korosztálytól öten bú-
csúznak, ők jövőre már az ifjú-
sági együttest erősítik, jönnek 
azonban a „kicsik”, és egy jó ka-
pussal kiegészülve akár jövőre is 
odaérhet a négy közé a serdülő 
lány csapat.

Sebők Tamás

Huszonötödik alkalommal 
rendezte meg június 1-én a 
megyei kollégiumok sportta-
lálkozóját, azaz a Mozdulj!-t 
a Terney Béla kollégium. A 
sportnapra Makóról és a felvi-
déki Ógyalláról érkeztek fiú és 
lány csapatok, akik teremlab-
darúgásban mérték össze tu-
dásukat. 

Ünnepélyes megnyitóval in-
dult a 25. Mozdulj! sportnap, 
melynek a Klauzál Gábor Álta-
lános Iskola felújított tornater-
me adott otthont. – Mészáros 
György nevelőtanár találta ki 25 
évvel ezelőtt a rendezvényt, úgy 
gondolta, hogy szükség lenne 
egy olyan eseményre, amelyen 
mindenki megmozdul – innen is 
jött a név –. Akkoriban még nem 

igazán forrta ki magát a rendez-
vény, de később a megye összes 
kollégiuma és további 9 testvér-
kollégium is csatlakoztak a kez-
deményezésünkhöz. Volt, ami-
kor 6-800 gyermek is részt vett 
az eseményen – tudtuk meg Dá-
vid Ferenctől, a Terney Béla Kollé-
gium megbízott intézményveze-
tőjétől.

Az egykoron a labdarúgás, ké-
zilabda, kosárlabda, úszás, atlé-
tikai versenyeket is felvonultató 
rendezvény résztvevőinek szá-
ma mára megcsappant. – Ma-
napság leszűkültek a lehető-
ségeink, állandó vendégeink 
megmaradtak, akiknek fiú és 
lány labdarúgó mérkőzéseket 
rendeztünk. Úgy vélem, hogy 

ez a legnépszerűbb és mutatja, 
hogy bár kicsit szűkebb körben, 
azért ugyanolyan lelkesedéssel 
és baráti hangulattal telik ez a 
nap – zárta a beszélgetést az in-
tézményvezető.

A versenyen az alábbi eredmé-
nyek születtek: Lány labdarúgás: 
1. Szentes 2. Ógyalla 3. Makó. A 
legjobb góllövő az ógyallai Sza-
kál Judit lett. Fiú labdarúgás: 1. 
Makó, 2. Ógyalla, 3. Szentes. A 
legjobb góllövő: Patasi László 
(Ógyalla) lett.

Huszonötödször Mozdulj

Lecsúsztak a dobogóról

Hering Viktor

Immár a 122. országos at-
létikai magyar bajnokságot 
rendezték az elmúlt hétvégén 
Székesfehérváron. A három-
napos bajnokságra öt szentesi 
versenyző nevezett a Maximus 
SE sportolói közül.

Váradi Krisztina hozta a meg-
bízható eredményeit, súlylökés-
ben negyedik helyezést szer-
zett, diszkoszvetésben pedig a 
dobogó harmadik fokára állha-
tott fel. Csordás Cintia súlylökés-
ben a kilencedik helyen végzett. 
– A női diszkoszvetésben érvé-
nyesült az elmúlt években meg-
szokott felállás Márton Anita mö-
gött a dobogón, Váradi Kriszti és 
a nyíregyházi Kerekes Dóri váltja 
egymást a második – harmadik 
helyen, most Krisztina bronzér-

mes lett, Kocsis Alexandra hete-
dik, Csordás Cintia pedig tize-
dik helyezettként zárt – mondta 
el lapunknak Benkő István, az 
egyesület elnöke. – Seres András 
a férfi diszkoszvetők között ha-
todik helyen végzett. Rakovszky 
Tibor a férfi súlylökésben érem- 
esélyesként nevezett, azonban 
a bemelegítéskor megsérült a 
lökő kezének középső ujja és 
visszalépett a versenytől.

Az előzetes várakozásoknak 
megfelelően szerepelt a csa-
pat, döntős helyezések mellett 
bronzéremmel zárták a versenyt. 
Sajnos Rakovszky Tibor sérülése 
azt is jelenti, hogy a legjobb ha-
zai eredményt magáénak tudó 
versenyző nem tud elutazni a 
csapat Európa bajnokságra, amit 
Tel Avivban rendeznek meg.

Váradi-bronz az ob-n
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Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén a Dr. Ré-
beli-Szabó József Sportuszoda 
adott otthont a XXI. Óvodától 
az Olimpiáig úszóversenynek. 
A közel félezer sportolót szám-
láló eseményt dr. Sós Csaba 
szövetségi kapitány nyitot-
ta meg, de immáron negyedik 
alkalommal látogatott váro-
sunkba Jakabos Zsuzsanna Eu-
rópa-bajnok úszó, olimpikon 
és edzője, Petrov Iván utánpót-
lás kapitány. A közelgő hazai 
rendezésű vb előtt a felkészü-
lésről, és az aktualitásokról be-
szélgettünk Jakabos Zsuval. 

– Július 14-30. között Magyar-
ország rendezi meg a 2017-es 
FINA vizes világbajnokságot, a 
verseny előszobájában járva adja 
magát az első kérdés, hogy állsz a 
felkészüléssel? 

– Úgy érzem, hogy eddig na-
gyon jól sikerültek az edzések, és 
az edzőtáborok, még egy római 
verseny vár rám, ahol kipróbál-
hatom magam versenykörülmé-
nyek között is. Közel egy hónap 
van hátra, már a célegyenesben 
vagyunk de tovább kell folytat-
nunk a felkészülést.

– Milyen számokban fogsz in-
dulni?

– Mindenképpen szeretnék 
rajtkőre állni 200 és 400 vegye-
sen, ez a két fő számom, és ha 
jól alakulnak a dolgok, akkor 
100 gyorson is elindulok a vál-
tók mellett.

– A napokban a Nemzetkö-
zi Úszó Szövetség, a FINA hozott 
egy szabályzatot, melyben kor-
látozták egy úszó világkupa ver-
senyszámait. Téged ez mennyiben 
érint, mit gondolsz a döntésről?

– Ennek biztos megvolt az 
oka. Mindig úgy állok ezekhez a 
dolgokhoz, hogy ez egy szabály, 
amit muszáj elfogadni, változtat-
ni úgysem tudunk rajta. Tudo-
másul kell venni, és ennek tuda-
tában készülni. Nem gondolok 
rá negatívumként, egyszerűen 
alkalmazkodom hozzá.    

– A XXI. Óvodától az Olimpiá-
ig versenyt rendezik meg a hét-
végén, ahol több száz növendék 
mérheti össze tehetségét. Mire ta-
nítja meg az úszás a gyerekeket?

– Olyan elengedhetetlen dol-
gokra, amiket a felnőtté válás 
alkalmával tudnak majd kama-
toztatni. Én nagyon sok dolgot 

kaptam az úszástól, és úgy gon-
dolom, hogy nem az a cél, hogy 
mindenki olimpiai bajnok le-
gyen. Sokkal inkább arról szól, 
hogy edzésekre jársz és leküz-
död magad. Ez a jövőben óriási 
kitartást és fegyelmet ad majd a 
gyermekeknek. Nagyon örülök, 
hogy itt lehetek, szeretem ezt a 
versenyt és jó látni a kicsiket és 
a lelkesedésüket. Hasznosnak 
érzem magam, ha pár szóval tu-
dom őket segíteni, vagy, ha au-
togramot és közös fényképet 
kérnek. 

– Az élsport hatalmas alázatot 

követel a versenyzőtől és sok le-
mondással jár. Sosem érezted úgy, 
hogy most elég?

– Nyilván, amikor rengeteget 
edzel és odateszed magad, de 
a verseny nem úgy jön ki, vagy 
nem sikerül elérni a kitűzött célt, 
akkor mindez természetesen 
egy fájó pont. Ilyenkor meg kell 
keresni a hibánk okát és tanulni 
belőle, de úgy gondolom, hogy 
ez része a versenysportnak, fel 
kell állni, tovább kell lépni, mert 
ezek erősítik az embert. Ez is küz-
désre, fegyelemre és edzésre ne-
vel, amit én nagyon szeretek.

Interjú Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszóval, olimpikonnal

Az úszás kitartásra és fegyelemre nevel

Sebők Tamás

Újabb eszközökkel bővül 
edzőparkjuk, számos verse-
nyen képviseltetik magukat 
és már az utánpótláson is gon-
dolkoznak a Szentesi Spartan 
Race Training Group tagjai.

– Az elmúlt időszakban több 
versenyen is részt vett a csa-
pat, de mielőtt részletekhez tér-
nénk, szeretném megköszönni 
Kovács János Richárd társvezető 
munkáját, akinek köszönhetően 
ugyanolyan intenzív edzésben 
részesülnek a tagok az én távol-
létemben is – kezdte a beszélge-
tést Gazsi Tamás vezető.

Tamás elmondta, az elmúlt 
időszakban is számos verse-
nyen megmutatták magukat, és 
eredményesen szerepeltek a ta-
gok bár, megosztották a meg-
mérettetéseket egymás között. 
– Két versenyzőnk a Pannon 
Hajszát küzdötte le elég jó ered-
ménnyel, úgy hogy mind a ket-
ten betegek voltak, de ez nem 
szegte kedvüket, a HUNfogla-

lást is megcsinálták Kaposmé-
rőn. A csapatunk másik része és 
az utánpótlás – Mészáros Csa-
bi kislánya és az én kislányom 
– a Mercedes Futáson vett részt 
Kecskeméten (képünkön). Be-
csülettel felkészültek a lányok és 
ügyesen le is futották a távot – 
meséli az élményeket a vezető. 
Tamás hozzátette, a 25 kilomé-
teres váltófutásra is beneveztek. 
– Annak ellenére, hogy bulifu-
tásként fogtuk fel, megnyertük 
a versenyt. Mindenki eddigi pá-
lyafutása legjobb 5 km-ét futot-
ta. Összesen 1 óra 56 perc alatt 
teljesítettük a távot elég nagy 
melegben.

A csapat múlt szombaton a 
bánki Running Warriors verse-
nyén vett részt, ahol 5,56 km-es 
távot követően Kovács János Ri-
chárd egyéni 2. helyezett lett és 
a csapat is ezüstérmet szerzett. 

Tagok: Puskás Anna Lilla, Haj-
dú Huba, Ábri Éva Györgyi, Gazsi 
Tamás, Molnár Viktor, Kovács Já-
nos Richárd, dr. Pengő Boglárka.

Nincs megállás
a Szentesi SRTG-nél



Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az 
Invitel szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg 
kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel 
technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt 
az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az 
áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 
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