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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!
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Halupa Eszter

A szentesi képviselő-testület, jú-
nius 29-én, 11 órától tartja nyá-
ri szünet előtt, utolsó ülését. Dr. 
Sztantics Csaba jegyzőtől meg-
tudtuk, hogy a város vállalkozás-
fejlesztési és gazdaságfejlesztési 
programját vizsgálják felül. Ez átö-
leli az Ipari Park-fejlesztés kérdését 
is, és azt, hogy 2022-ig milyen lehe-
tőségekkel számolhatunk. Emellett 
a helyi esélyegyenlőségi program 
is napirendre kerül. További jelen-
tős, és a város széles rétegét érintő 
téma a város civil stratégiája, a civil 
szféra megfelelő működése a cél. A 
hulladékgazdálkodásról, közszol-
gáltatásról szóló rendeletet, illetve 

az önkormányzat 2017-es költség-
vetésének rendeletmódosítását 
is tárgyalják a városatyák. A helyi 
identitás és kohézió erősítése cím-
mel lehet pályázni helyi közösség-
fejlesztésre. Ennek benyújtásához 
szükséges a testület támogatása. 
A belterületi ingatlanokon a növé-
nyi hulladékégetést tiltja a közpon-
ti jogszabály, és az önkormányza-
tok számára lehetőséget ad ennek 
feloldására. A szentesi környezet-
védelmi rendelet nem ilyen, abban 
nincs erre engedély. – A javasla-
tunk az, hogy változatlanul, ne le-
gyen a belvárosban hulladékége-
tés. Azt szeretnénk, ha gyógyhellyé 
minősítenék a várost, és ne szeny-
nyezzük a levegőt belterületi tűz-

gyújtással – tette hozzá dr. Sztan-
tics Csaba.  A Honvéd utca 1. szám 
alatti ingatlan megvásárlása is a 
napirendek között szerepel, hiszen 
a Kiss Zsigmond utcai kerékpárút 
megépítéséhez elengedhetetlen 
ennek a meglépése. Izgalmasnak 
ígérkezik a KGST piac kérdése, hi-
szen a városunk legnagyobb cége 
fejleszt, és erre a területre tud-
ná vinni a beruházását. Az oly so-
kak által kedvelt vasárnap délelőt-
ti piac léte megkérdőjeleződött. A 
16-os előterjesztés arról szól, hogy 
hogyan lehetne kisebb területen 
megoldani azt, hogy a KGST piac 
továbbra is jelen maradjon Szentes 
életében. Csökkentett műszaki tar-
talommal is 23 millió Ft-ra rúg en-
nek a költsége. Szentes belterületi 
úthálózatáról is kap a testület hely-
zetjelentést.

Kedves Olvasó!
Különleges lapszámot tart most a kezében, ame-

lyet több más tárgyi emlékkel együtt 2017. június 23-
án egy időkapszulába  helyeznek el és zárnak le 30 
évre a volt Petőfi Szálló ünnepélyes avatóján. Ebben 
a számban a jövő nemzedékének szánt gondolatokat 
gyűjtöttük össze az aktuális hírek, események mellett. 

Amikor 2016-ban megalakult a Szentesi Élet Kft. 
és annak ügyvezetője lettem, nem gondoltuk, hogy 
másfél évvel később már a 30 évvel később a kapszu-

lát kinyitóknak fogunk üzenni. Amikor 2016-ban el-
indultunk, még fekete-fehér volt a Szentesi Élet, ma 
már színes, tartalmas, izgalmas. A lap vastagabb lett 
– több oldal, szebb papír, valódi tartalom. Amikor el-
terveztem ezt a nagy változást 2016-ban, nem tud-
tam, hogyan fogadják az olvasók, csak reményked-
tem, hogy megszeretik. Kollégáimmal együtt nagyon 
hálásak vagyunk, hogy Önöknek és Önökért tehetünk 
minden héten. Bízunk abban, hogy 30 év múlva is lesz 
a városnak hetilapja, hisszük, hogy Szentes szürkébb 
és szegényebb lenne Szentesi Élet nélkül. 

   Halupa Eszter
 ügyvezető

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.
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Sebők Tamás

Múlt szombaton Szabó Zol-
tán Ferenc önkormányzati kép-
viselő szervezésében rendez-
tek szezonnyitó sütögetést a 
szentesi Tisza strandon. A „ke-
ménymagot” nem tántorítot-
ta el a változékony időjárás, fe-
dezékbe vonulva láttak neki a 
húsok és zöldségek előkészíté-
sének, végül több szempont-
ból is derűs nap zárult Szentes 
szabadstrandján.

Az elmúlt hétvége szeszélyes 
időjárását több városi rendez-
vény is megsínylette. Szombat 
kora délután úgy tűnt, hogy el-
mossa az eső a tiszai szezonnyitó 
sütögetést, azonban egyik pilla-
natról a másikra elvonultak a fel-
hők és a friss eső illatát a füstölő 
parázs, a pácolt húsok illata vál-
totta fel. Az esemény szervezése 
Szabó Zoltán Ferenc önkormány-

zati képviselő nevéhez fűződik, 
aki lapunknak elmondta, tavaly 
jött az ötlet, hogy több közössé-
gi rendezvényt szervezzenek a 
Tiszára. – Tavaly az első halászlé-
főző fesztivált szerveztük meg, 
ami igen jól sikerült, 10-15 bog-
rácsban rotyogtak a halászle-
vek és 120-150 ember látogatott 
ki az eseményre. Ezen felbuzdul-
va próbáltunk idén egy Tisza sze-
zonnyitót rendezni – emlékezett 
vissza a képviselő. Szabó Zoltán 
Ferenc hozzátette, egy hónapos 
készülődés előzte meg a szezony-
nyitót, mely a part rendezésével, 
fűnyírással, mellékhelyiségek és 
öltözők kihelyezésével telt, annak 
érdekében, hogy komfortosabbá 
váljon a strand az érdeklődőknek. 

Bár a kezdéskor még a büfék 
és a nyaralók esővédett területe-
in folytak az előkészületek, nem 
sokkal később a felhők elvonul-

tak, és megkezdődött a sütögetés 
a szabad ég alatt. Oldalas, csirke-
húsok, saslik, halak és zöldségek 
is felkerültek a rácsokra, végül 
egy jó hangulatú, családias ese-
ményen vehettek részt az érdek-
lődők. 

– TOP-os pályázatoknak kö-
szönhetően hamarosan új kerék-
párút vezet majd a tiszai strand-
ra, melynek építési munkálatai 

ősszel indulnak. Utak javításá-
ra, közvilágítás fejlesztésére, kor-
szerű mosdók és öltözők kiépíté-
sére, valamint partfejlesztésre is 
pályáztunk, ezt a projektet még 
nem bírálták el, de reméljük si-
keresen zárul, és azokkal az inf-
rastrukturális fejlesztésekkel is 
komfortosabbá tesszük az ide lá-
togatók pihenését, kikapcsolódá-
sát – zárta a beszélgetést Szabó 
Zoltán Ferenc, aki egy-egy grill- 
eszközzel köszönte meg a csapa-
tok részvételét.

Családias szezonnyitó a Tiszán

Testületi előzetes

Beköszöntő
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Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a HUNOR hivatásos 
katasztrófavédelmi mentőszervezet ENSZ INSARAG irányelvek szerinti 
sikeres újraminősítése alkalmából a felkészülési, felkészítési, csapatépí-
tési munka eredményeként megszerzett ENSZ INSARAG nemzetközi 
minősítés teljesítéséért a HUNOR nehéz kategóriájú városi kutató-men-
tő szervezet tagjait Díszparancsban példaképül állította a katasztrófa-
védelem és az önkéntes mentőszervezetek teljes személyi állománya 
elé. A HUNOR Csongrád megyei tagjait június huszadikán köszöntöt-
te Szatmári Imre tű. dandártábornok, megyei igazgató. Elismerését fe-
jezte ki a tagok áldozatos munkájáért. Ezután a mentőcsoport tagjai át-
vehették a Díszparancsokat. Balázs Csaba tűzoltó főhadnagy (jobbról) 
jelenleg a szentesi tűzoltóság „A” szolgálati csoport szolgálatparancs-
noka. 2000 szeptemberében beosztott tűzoltóként kezdte meg szolgá-
latát. A szervezet megalakulása óta a HUNOR csapatának tagja, jelen-
leg koordinációs tisztként alegység-parancsoki feladatokat lát el. Kósa 
Zsolt tűzoltó zászlós (balról) szintén a szentesi parancsnokságon telje-
sít szolgálatot, több mint tíz éve különleges szerkezelőként dolgozik. 
A HUNOR V-ös alegységében kutatóként vesz részt a mentésekben.

Halupa Eszter

Amikor az ember egyre idő-
sebb és bölcsebb lesz, akkor 
elgondolkodik olyan kérdése-
ken, hogy mit hagyunk örökül 
az utókornak? Hiszen tovább 
élünk a gyermekeinkben, uno-
káinkban, és bizony a sikeres 
vállalkozók gyakran ekként 
tekintenek cégükre is, amely 
reményeik szerint tovább viszi 
azt a szellemiséget, amelyre, 
mint a cég gépezetének moz-
gatórugójaként tekinthetünk.

– Amikor elindultunk – gondol 
vissza a kezdetekre Bozó Zoltán 
– egy hónapot is alig láttam elő-
re, ma pedig már 15-18 éves táv-
latban vannak terveink.

A metALCOM Zrt. vezérigaz-
gatója sokat köszönhet megér-
zéseinek, belső sugallatainak. 
Az egyik üzlettársa – akit Bozó 
Zoltán „egy merész srácnak” tart 
– mondta, hogy ő bizony nem 
merte volna bevállalni azokat 
a döntéseket, amelyeket nem-
csak, hogy megtett a vezérigaz-
gató, hanem be is váltak, ered-
ményt hoztak.

– Ez vagy megvan az ember-
ben, vagy nincs. A kezdetekkor 
is nagyon reálisan láttam a saját 
képességeimet. 2002 környékén 
egy nagyon kecsegtető ajánlat-
tal és vezérigazgatói székkel kí-

náltak. Nem fogadtam el, mert 
azt gondoltam még nem vagyok 
rá készen. Végig kellett járnom 
az utamat, megélni rengeteg ku-
darcot, tanulni a hibákból azért, 
hogy ma egy nagyobb és erő-
sebb vállalat vezetője lehessek. 
Volt olyan időszak, amikor ennek 
a cégnek én voltam az ügyveze-
tője, a segédmunkása, de még 
az anyagbeszerzője is. Az engem 
megkereső cég ma már nem lé-
tezik, a metALCOM pedig sok-
kal nagyobbá és erősebbé vált. 
Azt gondolom, hogy azért tartok 
most itt, mert a saját lábammal 
jártam végig a lépcsőfokokat és 
okos, megbízható emberekkel 
vettem körül magam – gondol 
vissza a 2000-es évek elejére.

A fejlődéshez, a növekedés-
hez nagy tudású, elkötelezett 
munkatársakra volt (és van) 
szüksége, akiket ma már nem-
csak Magyarországon, de kül-
földön is elismernek. A metAL-
COM Zrt. vezérigazgatója szerint 
az ember merjen nagyot álmod-
ni, legyen kellően elszánt, hogy 
a céljait meg tudja valósítani. 
Szükség van arra, hogy tisztában 
legyen a saját képességeivel, és 
nyitott legyen az új dolgok felé 
is. Ugyanakkor soha nem szabad 
elfelejteni azt sem, hogy honnan 
indult. A mindennapok renge-
teg munkája repíti a céget, mert 

a főkönyvek számai mögött ott 
van az is, hogy szerelni márpe-
dig kell a kánikulában éppen 
úgy, mint a fagyban, és másnap 
hajnalban újra felkelni, nekiin-
dulni. Ezek örök értékek és sza-
bályok, 30 év múlva is időtálló 
lesz: a sikerességhez mindig ké-
pesnek kell lenni fejlődni, mer-
ni kell kockáztatni és kockázatot 
vállalni.

De a legfontosabb Bozó Zol-
tán szerint: „sose hazudj, mindig 
tudj a másik szemébe nézni. A 
hitelesség kulcsa, hogy nem ve-
rünk át másokat. Ha bevállalunk 
valamit, akkor azt végig kell csi-
nálnunk. Még akkor is, ha időn-
ként kudarcok érnek. Ráadásul a 
sikeresnek sokkal több jut a ku-
darcokból, azt gondolom, ez a 
kitartás teszi sikeressé az em-
bert. Nekem is vannak nehezebb 
időszakaim, de másnap reggelre 
már máshogy látom a helyzetet, 
megtalálom a megoldást. Ehhez 
kell a széles látókör, az okos em-
berek meghallgatása, és annak 
elfogadása, hogy nincs nálam a 
bölcsek köve, hogy másként is 
meg lehet közelíteni egy-egy fel-
adatot. Az eredmény a lényeg”.

Ma már a felelősségük sok-
kal nagyobb. Hisz abban, hogy 
nagyon könnyen el lehet dön-
teni: ki jó vezető. Ez nem tudás, 
hanem egy fejleszthető képes-

ség. Legyen képes hatni az em-
berekre, lássa a célokat. Egy jó 
vezető arra törekszik, hogy nála 
okosabb emberek vegyék körbe. 
A partnerség és a verseny olyan 
mozgatórugó, amely mindenkit 
a még több tudás megszerzésé-
re motivál. A rossz vezető csak az 
önálló gondolkodásra képtelen 
végrehajtókat, bólogatókat és 
aláírókat gyűjti maga mellé.

De egy időkapszulába több 
kell. Az, ami az életben fontos. 
Hogy mit hagyunk örökül, a gye-
rekeinknek, mit visznek belő-
lünk tovább. „Az emberséget 
tudjuk tovább adni, a becsületet 
és a tisztességet” – adta útrava-
lóul a jövő nemzedékének Bozó 
Zoltán.

A hitelesség kulcsa, hogy nem verünk át másokat

Elismerés a szentesi tűzoltóknak
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Szirbik Imre polgármester

– Harminc évvel ezelőtt, már ebben 
a házban (városháza) dolgoztam. Ha-
talmas álmaink voltak, a rendszerváltás 
időszaka volt ez. Most is úgy látom, hogy 
30 év múlva a város gazdaságában erős, 
vidám, felszabadult és értékeit megőr-
ző település lesz, amelynek az alapja-
it most le tudtuk tenni. Ha lesz képvise-
lő-testület, bízom benne, hogy nem lesz 
pártpolitikai csatáktól hangos. Megőr-
zi a pártokon felülálló, városért dolgozó 
munkáját, és lelkiismeretes, a városért és 
nem a városból élő személyekből fog áll-
ni. Azt szeretném látni, hogy az emberek 
magukénak érzik a várost, amely meg-
marad zöldnek és szépnek. Találkoz-
nak egymással, leülnek az épületek elé 
és beszélgetnek. Maradjon emberköz-
pontú Szentes, az ember alapérzései év-
századok óta változatlanok; a jó szóra, a 
mosolyra, a szabadságra, egymás meg-
becsülésére épülnek. 

Szabó Zoltán Ferenc

– A Petőfi Szálló az egyik legjelentősebb 
épülete a város történelmének, és egy ki-
csit már az is futurisztikus, hogy láthatjuk 
megújulni. Amit az időkapszulába biztos 
betennék, az a 70-es, 80-as évek közked-
velt süteményei: a vanília ráma, csoki ráma, 
az extra ráma és a minyonok receptjei.

A jövőt tekintve az első gondolat, 
ami eszembe jut, hogy 75 éves korom-
ban szeretnék ott lenni az időkapszu-
la felnyitásánál. Harminc éve, a 80-as 
évek közepén majdnem 36000 fő volt 
Szentes lakossága. Szeretném, ha 30 év 
múlva stagnálna, vagy esetleg növeked-
ne ez a szám. Azt gondolom, ha a fia-
talok elvándorlásának aránya csökken, 
akkor jó esély van erre, amit a rohamo-
san megújuló technológia is segíthet, 
ami ugyancsak kíváncsivá tesz. Lehet, 
hogy polgármester úr időkapszulába 
tett pendrive-ját 30 év múlva már nem 
is tudjuk lejátszani?

Móra József

– Üdvözlet a ma és a jövő olvasójának. 
Látni, hogy a fejlődés egyre gyorsabb 
lesz. Lehetséges, hogy itt (Pano Sport 
Pub terasza), a napernyők helyett ko-
molyabb rendszernek kell helyet kapnia, 
mert a globális felmelegedés már olyan 
mértékű lesz, hogy különféle ernyőkkel 
kell energiát termelni, amellyel a környe-
zetet hűtjük. Szeretném azt látni, hogy 
Szentesen pezseg az élet, ahogy most is. 
Az emberi kapcsolatok sokkal szorosab-
bak lesznek. A technika nemhogy eltá-
volítja egymástól az embereket, hanem 
összehozza. A döntések egyre közelebb 
kerülnek a polgárokhoz. Szükség van 
olyan fórumokra, ahol az emberek el tud-
ják mondani a gondolataikat, gondjaikat, 
és megoldást találnak rájuk. Úgy hiszem, 
harminc év múlva arról tárgyalnak majd 
a képviselők, hogyan tudjuk megőrizni az 
egészséges környezetünket. 

Krausz Jánosné
– Abban a szerencsés helyzetben va-

gyok, hogy vissza tudok emlékezni arra, 
hogy mi volt három évtizeddel ezelőtt. 
Óriási változások történtek, de úgy gon-
dolom, hogy a jövőben lesz majd egy jól 
működő színházunk is, saját színtársu-
lattal. Mozgalmas társasági életet élnek 
az emberek Szentesen. Talán könnyebb 
lesz az életük, és jobban megengedhe-
tik maguknak, hogy rendezvényekre jár-
janak, kiüljenek egy szép helyre. Min-
denképpen rendbe kellene hozni a tiszti 
klubot, mert egy szép pontja a városköz-
pontnak. Hozzátartozik a város törté-
nelméhez. A körzetemben vannak még 
olyan öreg házak, amelyek helyén ját-
szóteret – remélem, hogy egyre több 
gyerek lesz – vagy családbarát lakópar-
kot lehetne kialakítani. Öreg már az Ap-
ponyi tér, de úgy gondolom, hogy a tég-
lablokkos házak még jó pár évig betöltik 
funkciójukat, csak a környezetet kell ba-
rátságosabbá varázsolni.

Bujdosó Tamás

– Kíváncsi vagyok, hogy 30 év múlva 
lesznek-e tízemeletesek. Én is olyanban 
nevelkedtem. Ahogy haladunk előre a 
korral, változnak a munkahelyek. Látjuk 
a Hungeritnél és a Legrandnál is, ahogy 
fejlődik a technológia, az emberi mun-
kaerőt felváltják a gépek. Kérdés, hogy 
ezeknél a cégeknél is robotok dolgoz-
nak majd, kell-e munkaerő. Hol fognak 
dolgozni a szentesiek 30 év múlva? Mi 
lesz a Szentesi Vízilabda Klubbal? Sokkal 
több pénz kell a jövőben ahhoz, hogy az 
első osztályú csapatok előrébb végezze-
nek. A férfiaknál már közelít a milliárd-
hoz az az összeg, amelyet a csapatba 
kellene fektetni, ahhoz, hogy ott legye-
nek az elsők között. Harminc év múlva 
lesznek már szálláshelyek, talán hote-
lek is a városban. Magánberuházásokra 
gondolok.

Dr. Chomiak Waldemar

– Bízom abban, hogy jobban fog fi-
gyelni mindenki az egészségére. Keve-
sebb lesz a beteg, és kevesebb mun-
kája lesz az orvosoknak. Fontos, hogy 
minél több legyen az egészségben el-
töltött évek száma, a minőségi időskor 
időtartama. Nagy álmom, hogy Szen-
tes, a Kertváros felől fejlődjön. Remé-
lem, hogy 30 év múlva, ha arra sétá-
lunk, kertvárosi környezetben, modern 
házakkal találkozunk, közel a Tiszához. 
Egy városnak csak akkor van jövője, ha 
vannak gyerekei. Úgy tudjuk megtar-
tani őket, ha megfelelő körülményeket 
biztosítunk, bölcsődét, óvodát és isko-
lát. Jelenleg 4800 0 és 18 év közötti gye-
rek él Szentesen. Remélem, hogy ez a 
szám megduplázódik, és lesznek végzős 
egyetemisták is. Nagy szükség lenne fel-
sőoktatási intézményre.

Tulipán Edit

– Szentes termálváros lesz. Minden a 
termálvízre épül. Nem a fólia sátrak fű-
tésére hasznosítjuk, hanem más ener-
giaforrásként. A Termál-tó egy üdülő-
paradicsom lesz. Rönkházakkal, melyek 
termálvízzel lesznek fűthetők. Itt kem-
pinget alakítanak ki. A szarvasi út helyett 
épül egy Szentest elkerülő út (Fábiáni út 
felé), mely kivisz az Ipartelepi útra. Telje-
sen megszűnnek, lakatlanok lesznek a 
tanyák. A mezőgazdasági bekötő utak 
viszont aszfalttal borítottak. Fiatalodni 
fog a város, lesz egyetemünk vagy főis-
kolánk. Ennek a legalkalmasabb helye a 
Petőfi épülete. Épülnének kollégiumok, 
több fiatalok számára kialakított szóra-
kozóhely, illetve romkocsma. A fiatalok 
lendületet és dinamikát adnak a város-
nak. Élénkül a kereskedelem, épülnek új 
lakások, házak. Magasabbak lesznek a fi-
zetések. Lesz egy Szentes Színház - nem 
a Petőfi épületében, hanem teljesen új 
épületben. Egyszer talán női polgármes-
tere is lesz Szentesnek, aki ügyfélbarát 
munkahellyé alakítja át a polgármeste-
ri hivatal irodáit. 

Szabó Andrea

– Olyan jövőképet képzelek el, ahol 
az emberek kevesebb munkával, több 
pénzt szereznek. A digitális technika fej-
lődésével csökkenhet a munkára for-
dított idő. A megnövekedett szabadi-
dejükben több élményt gyűjthetnek, 
több időt fordíthatnak a hobbijukra, 
arra, amit szeretnek csinálni. Ezáltal job-
ban feltöltődnek. Ettől kiegyensúlyo-
zottabbá válnak, és felelősségteljeseb-
bé. Ez kihat a város élhetőségére és a 
jobb életminőségére. Mindannyiunk kö-
zös feladata, hogy egy boldogabb, él-
hetőbb, fenntarthatóbb várost teremt-
sünk. Nyugodtabb, stresszmentesebb 
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életet szeretnénk, ahol a városban több 
a zöldfelület, és a technikának köszön-
hetően kevesebb kedvezőtlen környe-
zeti hatás ér minket.

Sipos Antal

– A szentesi fiatalok kezdenek ab-
ban gondolkozni, hogy mégiscsak szé-
pen meg lehet itt élni. Gyerekek szület-
nek, életfát kapnak, sűrűsödik a liget. 
Bízom abban, hogy fejlődni fog Szentes, 
és megfiatalodik a körzetem. Nagyhegy 
egy kertes, jó levegőjű kertváros lesz, sok 
új házzal, sok fiatallal. Remélem, a követ-
kező generáció megoldja a vízelveztést. 
A politika mindig politika marad. Képvi-
selő-testület harminc év múlva is lesz.

Dr. Demeter Attila alpolgármester

– Tagadhatatlan, hogy a város sokat 
tett a környezettudatos nevelés érdeké-
ben. Példát mutat. Az elmúlt időszakban 
tettünk a levegő tisztaságáért. Remél-
jük, hogy 30 év múlva is ugyanilyen tisz-
ta marad, ahogy a vizeink is. Nem vélet-
len, hogy ebben az időszakban készül el 
az ívóvízminőség-javító projekt, amely 
nagyon jelentős a felnövekvő nemzedék 
szempontjából. Hiszem, hogy a Tisza és a 
Kurca vize visszafiatalodik, és ugyanúgy 
gyönyörködhetünk majd a táj szépségé-
ben, mint ma a Felső-Kurcában. Ugyan-
így fontos a szennyvízelvezetés, a hul-
ladékelhelyezés. Remélhetőleg a tenni 
akarás továbbél fiataljainkban, akiknek 
természetesen arról kell gondoskodni-
uk, hogy ami jó és szép ebben a város-
ban, azt megőrizzék. Sikerült úgy meg-
óvni termőföldjeinket, hogy az emberek 
számára megélhetést biztosítson. Külö-
nösen, ha a feldolgozóipart is nézem. 
Ennek is megvan a fejlesztési lehetősé-
ge. Legyen virágos a település, legyenek 
olyan járdáink, ahol sétálni lehet. Olyan 
útjaink, ahol a közlekedés jól megvaló-
sítható. A központ legyen kiülhető, hogy 

gyönyörködni tudjunk azokban az épü-
letekben – köztük a Petőfiben –, ame-
lyekben tartalom is van. Megvalósulhat 
akár egy múzeum, levéltár, kávézó vagy 
éppen egy szálloda elhelyezése is. 

Az én választókerületemben minden 
bizonnyal hatalmasat fejlődik az üdülő-
központ, talán az úttörőház is megépül. 
Lehet, hogy lesz egy kis szállás is, lehető-
ség a gyermekek számára, most még úgy 
mondjuk, napközis tábor. Talán jobban 
kiteljesedik az önkormányzat, és a vá-
ros szabadabban tud gazdálkodni a saját 
anyagi javaival. Bízom abban, hogy az el-
következő harminc évben megújul az ok-
tatás és az egészségügyi intézmények is.

Kovács János

– Bízom abban, hogy 30 év múl-
va még több újszülöttet köszönt majd 
a leendő felsőpárti városrész képviselő-
je, egyre több család tervezi itt a jövő-
jét. Remélem, hogy még több fiatal kezd 
el sportolni gyerekként, és Szentesen is 
meglesz ehhez minden lehetőség, hogy 
kipróbálhassák, hogy melyik mozgásfor-
mát szeretnék űzni. Hiszem, hogy a jövő 
nagy sportolói itt születnek városunkban.

Dömsödi Mihályné Dömsödi Teréz

– Három évtized… Ha a Teremtő jó-
nak látja, meg is érhetném, s akkor pon-
tosan tudni fogom, miért ott tart a vá-
ros, ahol. Sehol párja nincs szépségű 
utcákat, tereket szeretnék, tengernyi vi-
rággal, gyógy- és fűszernövényekkel. A 
kiskertek zöldségben, gyümölcsben bő-
termők és a baromfiudvar is feléled. Csu-
pa nyugalom mindenfelé, mert a szente-
siek boldog, kiegyensúlyozott emberek, 
hiszen abban lehetnek a legjobbak, ami-
re teremtettek itt az Oppidumban. S 
mindez azért lehetséges, mert gyorsan 
újratanultak mindent, amit mi szinte 
elfelejtünk…

Antal Balázs Tibor

– Megkérdezték tőlem, milyen lesz 30 
év múlva a város, milyen lesz térségünk? 
Belegondol az ember, hogy milyen sok idő 
telik még el addig, de ha emberöltőkben 
gondolkodunk, akkor csak egy pillanat. 
Ilyenkor gyermekké válunk és visszatekin-
tünk az elődeinkre, mit hagytak ránk. Cso-
dálatos környezetben élünk, a Tisza folyó 
mellett, és van egy pici folyónk, a Kurca, a 
Hősök erdeje, a Széchenyi liget és geoter-
mikus kincsünk, ami a városunk erejét, jö-
vőjét adja: a termálvíz. Ki nem itt él, nem 
tudhatja, mit jelent ez számunkra: az éle-
tet, és a jövőt. Nagyon sok család számá-
ra ad megélhetést, és sok ember számára 
pihenést, gyógyulást, élményt. Beszélhe-
tünk az épületeinkről, mit őseink hagytak 
ránk: a Megyeházáról, templomainkról, is-
koláinkról, óvodáinkról. Vigyázzunk rájuk, 
és adjuk át gyermekeinknek, unokáinknak 
úgy, hogy még 30 év múlva is gyönyör-
ködhessenek benne, és használhassák. 
Jó érzéssel tölt el megfordulni ezekben 
az épületekben, hol elődeink éltek, hol él 
még az ő szellemiségük. Sorolhatnám vá-
rosunk szépségét, a virágos tereket, a Kur-
ca-parti sétányt, a hársfákkal övezett utcá-
kat, mely ilyenkor, júniusban édes illattal 
tölti be a levegőt. Nagyon bízom benne 
hogy 30 év múlva Szentes pezsgő nagyvá-
ros lesz, mely megélhetést és pihenést ad 
a családoknak, ahol biztonságban élhet-
nek kicsik és nagyok, fiatalok és öregek. 
Kívánom, hogy adják át ők is unokáiknak, 
mit rájuk hagytunk örökül.

Kiss Csaba

– Üzenet a múltból... Végre 30 év után 
közel régi pompájában tündököl a so-
kak által szeretett, megújult Petőfi Szál-
lóból kialakított Szecessziós Ház. Remé-
lem, mikor ezt a levelet olvassák, akkor 
már nemcsak az alsó szint lesz átadva, 
hanem készen áll a színház, és az épület 
minden része, szeglete a régi Petőfi Szál-
lónak. Használják bölcsen, vigyázzanak 
rá nagy gondossággal!

Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő

– Szeretnék egy önálló nemzetállam-
ban, egy közösségnek a tagjaként élni, 
amely a magyar társadalom boldogulá-
sát jelentheti. Olyan térségben, ahol fej-
lett, a legújabb technikát alkalmazó me-
zőgazdaság működik. Szentesen, egy 
olyan kisvárosban, ahol mindenki meg-
találja a boldogulását. Ahol a fiatalok az 
itt élő emberek jövőjét gyarapítják. En-
nek az alapját meg kell teremteni. Olyan 
gazdasági fejlődésnek kell végbemen-
nie a térségben, amely az itt élő embe-
reknek biztos megélhetést és jövőképet 
nyújt. Harminc év múlva is pártstruktú-
rában kell gondolkodni. Egy olyan kö-
zéppolgári gondolkodású város lesz 
Szentes, mint amilyen a 1800-as évek vé-
gén, az 1900-as évek elején volt megye-
székhelyként. Az a gazdasági fejlődés, 
amely előttünk áll, sok mindennek meg-
teremti az alapját. Azok a városvezetők, 
térségi vezetők, akik 30 év múlva veze-
tik majd a várost, erre támaszkodnak. Bí-
zom abban, hogy az emberek hite és a 
kereszténység is erősödik.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás

– Bízom abban, hogy családommal 
megélhetem még azt, amikor 30 év múl-
va kiássák ezt az időkapszulát. Hiszem, 
hogy városunkban a geotermikus ener-
giafelhasználás olyan magas szintre 
jut el, hogy nemcsak a város gazdasá-
gát erősíti meg jelentősen, hanem már 
a családok otthonait, az intézményeket, 
és Szentes utcáit is fűteni fogja. Az ivó-
víz, pedig szintén kinccsé s értékké vá-
lik majd, melyre vigyáznunk kell. A kör-
nyezettudatos nevelés is előtérbe kerül 
és várhatóan jó irányba  változik az em-
berek szemléletmódja is.

       Így látják Szentest 30 év    múlva a város vezetői
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Rozgonyi Ádám

Bárkivel megtörténhet, az 
utcán sétálva, autóban ülve, 
hogy baleset részesévé vagy 
szemtanújává válik. Ha nagy a 
baj, a mi segítségünkre is szük-
ség lehet. Ezért nem árt tisztá-
ban lenni azzal, hogyan lát-
hatunk el egy sérült embert, 
menthetjük meg valaki életét 
a helyszínen alkalmazott alap-
szintű újraélesztéssel. Többek 
között ezeket a technikákat is 
elsajátíthatta az, aki ellátoga-
tott múlt pénteken a szente-
si mentőállomás nyílt napjára.

– Szeretnénk nyílttá tenni, 
hogy miről szól a mentők mun-
kája. Betekintést nyújtani a min-
dennapjainkba, megmutatni, 
mivel töltik szabadidejüket kol-
légáink két kivonulás között – 
foglalta össze a lakosság részé-
re meghirdetett nyílt nap célját 
Bába Zoltán, a helyi mentőállo-
más megbízott állomásvezető-
je. Az érdeklődők bemutató for-
májában megtekinthették és 
gyakorolhatták az alapszintű új-
raélesztést. Választ kaphattak 
azokra a kérdésekre is, hogyan 

lehet szabaddá tenni a léguta-
kat, illetve hogyan alkalmazhat-
nak vérzéscsillapítást egy vér-
ző betegnél. – Kimondottan 
fiatal látogatóink voltak, általá-
nos, középiskolás gyerekek jöt-
tek be hozzánk. Általában hall-
gatással indul a dolog, de ahogy 
bemutatjuk a mentőautó felsze-
relését, bemutatót tartunk, utá-
na a bátrabbak már részlete-
sebben érdeklődnek bizonyos 
dolgokkal kapcsolatban – árulta 
el Bába Zoltán. Hozzátette, nem-
csak nyílt napokon látogatható 
a mentőállomás, hanem előze-
tes megkeresés alapján is, előre 
egyezett időpontban, akár hét-
végén is.  Az állomásvezető el-
mondta, nyár végén vagy ősszel 
külsős helyszínen, egy látványos 
bemutató keretében is szeretné-
nek betekintést nyújtani a men-
tőmunkába.

Akik ezt a hivatást választják, 
már gyermekkorukban határo-
zott elképzeléssel rendelkeznek 

jövőbeni munkájukkal kapcso-
latban. A nyílt napon találkoz-
tunk a 18 éves Boták Etelkával, 
aki mentőtiszt szeretne lenni, a 
Semmelweis Egyetemre felvé-
telizik. A Boros-iskolában vég-
zett, számos elsősegélynyújtó 
versenyen vett részt az évek so-
rán, megtetszett neki a sok ál-
dozatvállalással járó foglalko-
zás. – A versenyek alatt jöttem 
rá arra, hogy milyen szép részei 
is vannak ennek a szakmának, 
és milyen jó dolog másokon se-
gíteni. Erre bárhol szükség lehet 
– fogalmazott lapunknak. Giricz 
Anna, a Batsányi János Gimná-
zium maturálója szintén men-
tőzni szeretne. Hasonlóképp vé-
lekedik választott hivatásáról. 
A lányok a környéken, Szente-

sen vagy Csongrádon szeretné-
nek elhelyezkedni. Napjainkban 
egyébként nem kuriózum, hogy 
a gyengébbik nem képviselői is 
ezt a hivatást választják, ország-
szerte egyre több a női mentő-
tiszt. – Azért is fontos a mielőb-
bi segítségnyújtás, ha előttünk 
esik össze valaki, mert percen-
ként 10 százalékkal romlik a túl-
élés esélye. Elrontani semmit 
sem, segíteni azonban nagyon 
sokat tudunk, ameddig kiér a 
szakszemélyzet – tette hozzá Ko-
vács Éva mentőtiszt, aki készsé-
gesen válaszolt a felmerülő kér-
désekre. Megtudhattuk azt is, 
hogy újraélesztéskor 2 befúvást 
30 mellkasi kompresszió követ. 
A legegyszerűbb kompresszió 
közben a fejünkben a Bee Gees 
Stayin Alive című számát dúdol-
nunk, ugyanis annak ritmusa 
megegyezik azzal, amit nekünk 
kell diktálnunk.

Rozgonyi Ádám

Kilencvenedik születésnap-
ját ünnepelte a közelmúltban 
Pótári József. A jeles alkalom-
ból köszöntette őt a város-
vezetés nevében Szirbik Imre 
polgármester, aki a minisz-

terelnöki kézjeggyel ellátott 
emléklapot és egy üveg bort 
adott át. Józsi bácsi december-
ben lesz 66 éve házas. Felesé-
gével jóban-rosszban kitartot-
tak egymás mellett.

Pótári József Hódmezővá-
sárhelyen született. Élete során 

sok helyen megfordult, a há-
ború „sokfelé vetette” család-
ját. Nagymágocson a Sallai Tsz-
ben dolgozott, Szentesen pedig 
a Kontaktában.1968 óta lakik Ki-
sér utcai házában, feleségével 
együtt, akivel december 24-én 
66. házassági évfordulójukat ün-
neplik. Együtt dolgoztak a nagy-
mágocsi tsz-ben, ahogy az ün-
nepelt házastársa fogalmazott, 
ott alakult ki köztük a szerelem. 
Egy évig udvarolt Józsi bácsi ki-
szemeltjének, akivel 1951-ben 
kötött házasságot. Azóta is egy 
párt alkotnak, több mint hat év-
tizede. A hosszú házasság tit-
ka az is, hogy a gondokat min-
dig együtt oldották meg. – Nem 
úgy van, hogy összeveszünk, és 
már rögtön szétpakolunk. Meg 
kell beszélni a problémákat – fo-
galmazott Pótári Józsefné. Ke-
vés a szabadideje, mint mondta, 
mert a háztartást vezeti. A házas-

párnak két gyermeke született, 
két unokája és négy dédunoká-
ja van. Sok mindent megéltek. 
Józsi bácsit bár '45 áprilisában 
besorozták, de május 9-én vé-
get ért a háború. A legidősebb 
bátyja sajnos odaveszett a Don- 
kanyarban. Elmesélte, régen 
nem úgy volt, mint most, hogy 
már az 5-6 éveseknek is van bi-
ciklijük. Neki csak 25 éves korá-
ba lett. – 1951-ben nagy szám 
volt, hogy valakinek van bicik-
lije. Csehül állt az ország. Kuko-
ricakásából sem ettünk eleget 
– mondta. Az ünnepelt jó egész-
ségnek örvend, jár-kel, gondoz-
za a kertet, amelyben karalábé, 
eper, szőlő és kapor is terem. Té-
vét néz, rejtvényt fejt. Utóbbi 
szabadidős tevékenységnek fe-
lesége is szívesen hódol. A fiata-
loktól azt kéri, hogy ne hagyják 
el az országot. Nekik kell rendbe 
tenni idehaza a dolgokat. 

Nyílt nap a mentőállomáson

Mentsünk életet!

Hatvanhat éve együtt jóban-rosszban 

2017. június 28-án (szerdán) délelőtt 9.00-11.00 óra között 
Szirbik Imre polgármester,

2017. június 28-án (szerdán)délután 13.00 – 15.00 óra kö-
zött Dr. Demeter Attila polgármester hivatali helyiségében fo-
gadja az érdeklődőket.

Fogadónap
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Vasárnap reggel telefonon érdek-
lődtünk megtartják-e a bulit, igen 
volt a válasz. A meghirdetett 13 órás 
kezdésre néhány család vette kör-

be a színpadot és hallgatta meg 
Szirbik Imre polgármester köszön-
tőjét, Lakatos Márk stylist beveze-
tőjét és nézte meg a Mátéffy utcai 

óvodások műsorát, majd a Szilver 
TSE bemutatóját. Ezután kezdődött 
a PomPom koncertje. A Rádió 451 is 
kitelepült a helyszínre kívánságmű-
sorral. A szezonnyitóról kérdeztük 
Márton Máriát, a Szentesi Üdülőköz-
pont ügyvezetőjét:

– Ez már a harmadik hétvége, ami 
áthúzta a számításainkat. Igazából 
május elsején szerettünk volna nyit-
ni, és akkor már a programok zö-
mét leszerveztük. Az időjárás miatt 
azonban valamennyit vissza kellett 
mondanunk. A múlt héten egy kül-
téri esküvőt szerveztünk. Már a bol-
dogság kaput és a székeket is kihe-
lyezték a fiatalok, amikor egy nagy 
zivatar elmosta az esküvőt. Ahhoz 
képest, ami a múlt héten volt, már 
elfogadható, hogy hideg van, fúj a 
szél és esik az eső. Sajnos a prog-
ramok zömét így sem tudtuk meg-
valósítani. Úgy döntöttem, hogy a 
PomPom együttes után az Over3 
koncertet még megtartjuk. Ennek 
a kisszámú közönségnek is szeret-
nénk nyújtani valamit. Viszont a Fir-
st koncertet áttettük júliusra, ked-
vezőbb időjárás esetén rendezzük 
meg. El tudom fogadni, hogy ilyen 

szeles időben a családok kisgye-
rekkel nem jönnek ki fürödni. Ettől 
függetlenül megpróbálunk rugal-
masan igazodni a vendégek igénye-
ihez – mondta el lapunknak az ügy-
vezető. 

Számomra legérdekesebbnek La-
katos Márk stylist előadása tűnt, így 
követtem a népszerű stílustanács-
adót és csapatát a wellness rész-
legbe. Az 50-es medence partján 
tartotta interaktív előadását Stílus-
terápia címmel. A közönsége fő-
ként fiatal lányokból állt, de idő-
sebb hölgyek is kíváncsiak voltak 
az ismert stylistra, aki kackiás baj-
szával nem kis feltűnést keltett. Be-
szélt a strandszezonról, arról hogy a 
stílus egy izgalmas nyelv, amit meg 
lehet tanulni, és egyben egy önis-
mereti út is. Mindig olyan ruhát vá-
lasszunk, amiben jobbnak, csino-
sabbnak és erősebbnek érezzük 
magunkat. Az öltözködés legfonto-
sabb része, hogy megőrizzük a nyi-
tottságunkat és kíváncsiságunkat – 
emelte ki Márk. 

A stylisttal készült interjút követ-
kező lapszámunkban olvashatják. 

Csak azért is Szentes...

Halupa Eszter, Majzik Attila

Kontakta, Kontavil, Leg-
rand… Akárhogy nevezzük is,  
a 99 éve Budapesten alapított 
cég 56 éve szerves része Szen-
tes városának. A vállalat jö-
vőképéről Károlyi Lászlóval, a 
Legrand Zrt. vezérigazgatójá-
val beszélgettünk.

A szentesi vállalat Kontakta 
néven kezdett el villanykapcso-
lókat gyártani 1961-ben. A cég 
a nyolcvanas években szakadt el 
a budapesti központtól, majd a 
rendszerváltás időszakában gaz-
dát cserélve töretlenül fejlődött 
az elmúlt két évtizedben. Az erő-
teljes innovációs tevékenység-
nek köszönhetően termékei 
mára a világ élvonalát képviselik.

A vállalat életében az elmúlt 
évtizedek rendkívül gyümölcsö-
ző és eredményekben gazdag-
nak minősültek, hisz 1993-2010. 
között 12,4 milliárd forint beru-
házás valósult meg és mintegy 
25 ezer óra képzésben vehettek 
részt a dolgozók.

A Legrand a fenntartható fej-
lődésnek is elkötelezett híve, Ma-
gyarországon és csoport szinten 
is. Ennek szellemében számtalan 
olyan akciót szervez, illetve adja 
ezekhez a nevét, amelyek célja 
a környezettudatos fejlesztés és 
gyártás, a munkavállalók egész-
ségének megőrzése és az elekt-
romosság hatékony felhaszná-
lásának támogatása. Így például 
az elmúlt években lakásfelújítá-
sok támogatása villanyszerelési 
cikkekkel, árvízkárosultak meg-
segítése, sporttámogatás, mun-
kavállalók egészségének felmé-
rése, oktatások támogatása is 
szerepelt a vállalat ilyen irányú 
tevékenységei között.

De vajon mit hoz a jövő? 
Károlyi Lászlóval, a cég vezér-
igazgatójával próbáltunk előreu-
tazni harminc évet képzeletben. 
– Szentes egy élhető és kedves 
város, bízom benne, hogy meg-
marad a kisvárosoknak ez a ka-
rizmája, kedvessége, ahol sok-
kal több zöldfelület van, ahol 
jó élni, hozzá lehet jutni a mun-

ka- sportolási és a szabadidős le-
hetőségekhez. Szentes egy jól 
közlekedhető város, amelyben 
mindenki megtalálja a helyét. 
– sorolta településünk előnye-
it Károlyi László, aki kiemelte, 
egy működő településhez sike-
res vállalatokra is szükség van. A 
jövőbe tekintve a vezérigazgató 
elmondta, bár nem híve a túlzott 
automatizálásnak, arra számít, 
hogy 2050 környékén már ön-
vezető buszok szállítják majd az 
embereket. A cég életében oko-
sabb megoldásokat, és új tech-
nológiákat is vizionál. A Legrand 
természetesen akkor is ugyani-
lyen fontos szerepet fog betöl-
teni a város életében mint most. 
Azt szoktam mondani, hogy volt 
egy ötven éves évfordulónk, 
dolgozzunk úgy, hogy legyen 
száz éves is. A jövőben egyre in-
kább elterjednek majd az oko-
sotthonok, a smart home-ok, 
ahol megmaradnak a hagyomá-
nyos funkciók, de ezek vezérlé-
se megoldható számítógépes, 
mobilos eszközökön keresz-

tül is. Reméljük, sikerül Szentes-
re olyan tevékenységeket hozni, 
amelyekkel ilyen okosház-ele-
meket is tudunk majd készíteni. 
Növekvő igényekre számítunk, 
és a következő évtizedeken is si-
keresen szeretnénk átlépni. Biz-
tos vagyok benne, hogy a szen-
tesi száz éves évfordulónkon is 
egy nagy családi nap keretében 
együtt ünnepelünk majd – te-
kintett a jövőbe Károlyi László.

Évtizedek múlva is az életünk része lesz a Legrand

Tisztelt olvasóink! Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy július 14-én a Szentesi Élet 28. lapszáma 
technikai okok miatt nem jelenik meg. Következő lapszámunkat július 21-én vehetik kézbe.
Megértésüket köszönjük! Szentesi Élet Szerkesztősége szentesiélet

Palicska Irén

Az esős, hűvös nyár a strandolók rémálma, ez esetben is elriasztotta 
őket, és csak a legelszántabbak merészkedtek ki a szeles időben a Szen-
tesi Üdülőközpontba vasárnap délután. Ekkora hirdette meg az intéz-
mény óriási nyitó buliját. Koncertek, apa-fiú barátságos vízilabda mér-
kőzés, tombola, bikaviadal. Ez várta volna a kilátogató vendégeket.
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Sebők Tamás

Talán keresve sem találnánk 
olyan közösséget, amelyre 
annyira illene a Szentesi Hő-
sök megnevezés, mint a helyi 
polgárőr egyesület, akik térí-
tés nélkül végzik önként vál-
lalt tevékenységüket, hogy a 
helyi rendvédelmi szervekkel 
és önkormányzattal együtt-
működve biztosítsák a vá-
ros és a lakosok biztonságát. 
Mindezek elismeréséül a 23 
éve működő Szentesi Polgárőr 
Egyesület és Szentes városa 
idén megkapta a Polgárőr Vá-
ros kitüntető címet. A helyi 
szervezet elnökével, Gilinger 
Istvánnal beszélgettünk.

– Mit kell tudnunk a helyi polgár-
őrség történetéről?

– Egyesületünk alakuló taggyű-
lését 1994. november 16-án tar-
tottuk 13 fővel. Itt elfogadták az 
egyesület alapszabályát, elnök-
ként Beszédes Zsolt urat válasz-
tottuk meg, valamint a tisztség-
viselőket is kineveztük. Egy évvel 
később kötöttünk együttműkö-
dési megállapodást a Szentesi 
Rendőrkapitánysággal, majd ezt 
követő évben az önkormányzattal 
is a külterületi vagyonvédelem fo-
kozása érdekében.

– Mi tartozik a Szentesi Polgárőr 
Egyesület feladatai közé?

– Szinte folyamatosan bizto-
sítjuk a szentesi rendezvénye-
ket, és a város olyan területeit fel-
ügyeljük, mint a piacok, a liget, a 
Hősök Erdeje, vagy épp az üdü-
lőközpont. Van egy külterületi ta-
nyaprogramunk is ahol a Berekla-
pos, Alsórét, vagy a Nagynyomás 
területein „járőrözünk”. Egyéb fel-
adataink is vannak, amibe be-
letartozik olyan sportrendezvé-
nyek biztosítása, mint a Szentesi 
és a Fábiáni Lovasnapok, vagy a 
Szentesi Kinizsi SZITE hazai mér-
kőzései, de halottak napján és na-
gyobb temetéseken is biztosítjuk 
a rendet. 

– Milyen előfeltételek után kap-
hatja meg egy város és annak pol-
gárőrei a Polgárőr Város kitünte-
tése címet. Milyen érzés, hogy idén 
Szentesnek ítélték ezt?

– Egy pályázatot kellet benyúj-
tanunk az OPSZ felé, a polgár-
mester, valamint a rendőrkapi-
tány támogató nyilatkozatával 

együtt, és egy bizottság döntötte 
el, hogy mely város, vagy község 
kapja a címet. Nagyon nagy öröm 
számunkra, hogy ez idén Szen-
tes lett, hiszen elismerik a mun-
kánkat. A kitüntetéssel 100 ezer 
forintos pénzösszeg is jár, amit 
működésre fordíthatunk. Mi mun-
karuhákat, cipőket vásárolunk be-
lőle. Másrészt ez egy elismerés. 
Azon emberek munkájának elis-
merése, akik ingyen és bérment-
ve társadalmi munkában, szaba-
didejük feláldozásával végzik ezt 
a hivatást, éves viszonylatban 5-6 
ezermunkaórával. 

– Van olyan esemény a pályafu-
tása során, ami felemelő és egyben 
megható is volt?

– A 2006-os csongrádi árvíz. Ott 
voltam polgárőr. A Nagyrévet kel-
lett kiürítenünk. Tanyavilágot, ál-
latállományt, és az embereket is 
menekítenünk kellett, mert úgy 
tűnt, hogy elszabadul a víz. Mire 
nagy nehézségek árán befejez-

tük a kiürítést, addigra a műsza-
ki ezred Kovács István vezetésével 
megfogta a gátat. Nagyon nagy 
esemény volt az életemben. Büsz-
kén emlékszem vissza. 

– Mit szeret ebben a szakmá-
ban?

– Nem áll messze tőlem a do-
log, mert 40 évig voltam egyen-
ruhás, a polgárőrség hasonló, 
akárcsak a vasutas szakma, akik-
ből szintén van sorainkban. Fon-
tosnak tartom a bűnmegelőzést, 
a prevenciót, és hogy tegyünk az 
emberek biztonságáért. Nemré-
giben egy kórházban fekvő idős 
hölgy telefonált nekem. A jövő 
héten engedik haza, és abban 
kérte segítségünket, hogy nyír-
juk le a füvet nála, amit meg is 
fogunk hamarosan csinálni. Az, 
hogy ilyen mértékű bizalommal 
fordulnak felénk, hogy saját ott-
honukba engednek be, és hogy 
segíthetünk másoknak, örömmel 
és életkedvvel tölt el bennünket.

A 2017-es év Polgárőr Városa címet kapta Szentes

„Örömmel és életkedvvel tölt el, ha segíthetünk”

HASZNÁLT gáztűzhely, mikro-
hullámú sütő, ágyneműtartós heverő, 
kerti szerszámok, háti permetezők, 
csillárok eladók. Telefon:30/710-4131

KÉT kiscica ingyen elvihető, 26'-os 
női kerékpár eladó. Telefon: 30/538-
4322

ELKÖLTÖZNE, de nem túl mesz-
sze? Hódmezővásárhely belvárosi, 2 
szobás téglaépítésű lakásom eladó! 
Érdeklődni: 20/ 240-6464.

NAGY kézi kukoricamorzsoló, 
nagy mázsa eladó. Tel.: 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 68 m2-es 
földszintes lakás garázzsal, kerttel el-
adó. Telefon:30/203-0445

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

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

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 telekkel 
eladó 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, szőlődaráló, prés, demizsonok, 
terménydaráló, üstház üsttel. Telefon: 
20/587-1125

KÉT darab piros buklé fotel, ágy-
neműtartó, dohányzóasztal, paplan, 
mágneses lepedő eladó. Tel.: 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

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

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

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

NAGY kézi kukorica morzsoló, 
nagy mázsa eladó. Telefon: 30/260-
4729

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

Fiktív levél: 2047 júniusa
Drága Anya, Apa!
Remélem, jól vagytok, és ki-

pihentétek az esküvő és a lako-
dalom fáradalmait. A nászutunk 
prímán sikerült, Párizs nyáron 
is lenyűgöző. Francia tudásom 
nem sokat kopott, hála a HMG-s 
francia tanárnőmnek és a lekto-
romnak. Örülök, hogy Szentest 
választottuk az esküvő helyszí-
néül, a Petőfi is régi fényében 
tündökölt. Látom, nagyon szé-
pen felújították a Kossuth te-
ret és a szökőkutat, és most 
már zenél is. Mennyit sétáltunk 
arra. A Kurca-part pedig min-
dig megnyugtat. Rengeteg em-
lék, élmény, barát köt a város-
hoz. Előző este végigjártuk az 
emlékezetes helyszíneket a ha-
verokkal: Pano, Chicago, Arany-
kalász. Emlékszem a régi törté-
neteitekre is, hogy szerelmes 
középiskolásként ti is megszáll-
tatok néhányszor a Petőfiben és 
a strandon a faházakban. 

Az óvodából nem sok min-
dent tudok felidézni, de az általá-
nos iskola mély nyomot hagyott 
bennem. Apa mit szenvedett a 
matek és fizika korrepetálásom-

mal. Aztán egyszerűbbnek lát-
ta tanárt fogadni. Az osztályki-
rándulások közül a nyolcadikos 
volt a legemlékezetesebb. Ami-
kor Eszterrel, Vicával és Mátéval 
eltűntünk két órára a Börzsöny-
ben. Már mentőcsapatot akartak 
riasztani a keresésünkre. A gimi-
ben meg majdnem felrobban-
tottuk a kémia szertárat, mert 
rosszul jegyzeteltem le az egyik 
vegyület összetételét. A Zenesi-
kolában találkoztam Ákos bácsi-
val, aki a mai napig felemlege-
ti, hogy hányszor lógtam el dob 
óráról. (Tudom, Anya, már Gabi 
néni is megmondta a Zeneböl-
csiben, hogy ütős hangszert fog 
tanulni ez a gyerek, mert nagyon 
tetszik neki a xilofon.) 

Összefutottunk a vízilabdás 
haverokkal is. Jól sikerült a barát-
ságos mérkőzés, attól eltekint-
ve, hogy szégyenszemre majd-
nem belefulladtam a vízbe, úgy 
begörcsölt a lábam. Sajnos nem 
vagyok már edzésben. (Tudom, 
Anya, már Zoli bácsi is meg-

mondta babaúszáson, hogy eb-
ből a gyerekből vízilabda kapus 
lesz, olyan jó a lábtempója.) 

Apa, örülök, hogy az informa-
tikus pálya felé tereltél, és az an-
golt is erőltetted. A mai napig a 
fülembe cseng: „Fiam, tanuld az 
angolt és az informatikát, abból 
mindig meg tudsz majd élni.” 
Most váltok állást. Túl vagyok az 
első körös meghallgatáson egy 
nagy informatikai cégnél, közép-
vezetői pozícióba. 

Anya, a költözés során előke-
rültek a régi cikkeid a Szentesi 
Életben. Jó, hogy megörökítet-
ted az első éveimet. (A képek ki-
csit megkoptak, de szerencsé-
re megvannak digitálisan is. Ez 
az egyik kedvencem: a második 
hajvágásom és az első nagyobb 
sebesülésem után készült a ját-
szótéren. A vágás még látszik a 
homlokomon, miután lefejel-
tem a TV-állványt.) Lili is végigol-
vasta, jókat derült rajtuk. Lehet, 
hogy ő is belevág egy hasonló 
projektbe, csak már az interne-

ten. Ő is megírja majd család-
dá válásunkat. Örömmel tuda-
tom veletek, hogy úton van a 
kis Gergő. Szeptemberben ér-
kezik, a 32. születésnapom kör-
nyékére várjuk. Akkor már min-
denképp meg kell látogatnotok 
bennünket. Tudom, hogy hosszú 
a repülőút, és Apa nem szívesen 
mozdul ki Szentesről. Megértem, 
csendes, nyugodt kisváros, ami-
lyen gyerekkoromban volt. 

Ölel fiatok: Gergő

Baba a fedélzeten

30 évvel később

• Büntetőeljárást indított a ren-
dőrség két siklóernyős vasárnap 
délutáni szentesi halála miatt. A 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője, Juhász Árpád 
közölte, a két férfi vasárnap, nem 
sokkal délután 3 óra után szenve-
dett balesetet gyakorlás közben. A 
rendőrség eddigi adatai szerint a 
36 és 46 éves férfi egy kötéllel rög-
zítette magát egy fához, így gya-
korolták a siklóernyőzést. Eddig 
tisztázatlan körülmények között a 
magasba emelkedtek, majd a föld-
re zuhantak, és azonnal életüket 
vesztették. A rendőrség az ügy-
ben légi közlekedés veszélyezte-
tése bűntett gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen büntetőeljárást 
indított - tudatta a szóvivő.

• Büntetőeljárást indított a Szen-
tesi Rendőrkapitányság K. László 
ellen, aki Szentesen több személy-
nek tett ígéretet arra, hogy külön-
böző festési és kőműves munká-
latokat végez el náluk, és ezekre a 
munkákra előleget is felvett a gya-
nútlan ügyfelektől. A férfi azonban 
becsapta az ingatlantulajdonoso-
kat, a munkákat nem végezte el, 
volt, akit 200 ezer forinttal károsí-
tott meg. A rendőrség munkatár-
sai kérik azok jelentkezését, akik 
hasonló feladatokkal bízták meg 

K. Lászlót, de a többi sértetthez 
hasonlóan becsapta őket a "mes-
ter", hogy jelentkezzenek a helyi 
rendőrkapitányságon. 

• Három kerékpárt loptak el egy 
hét leforgása alatt a városban. Az 
egyik bringa a Kossuth utcáról, a 
másik az Apponyi térről, a harma-
dik pedig a Jövendő utcából tűnt 
el. Két fiatalkorú elkövető ellen in-
dult eljárás gépkocsifeltörés mi-
att, akik a Munkácsy utcában, egy 
udvarban parkoló személyautó-
ból szerettek volna értéktárgyakat 
elemelni, ám megzavarták őket. A 
rendőrök előállították a fiatalokat, 
akik ellen lopás miatt folyik vizs-
gálat.

• Büntetőeljárás indult egy férfi 
ellen, aki felhatalmazást kapott 
arra, hogy a sértett bankkártyájá-
ról leemeljen egy bizonyos össze-
get, ám ezt az összeghatárt átlép-
te, így károsította meg az kártya 
tulajdonosát. A férfi ellen infor-
mációs rendszer felhasználásával 
elkövetett csalás miatt nyomoz a 
rendőrség. 

Nyitott gépkocsiból loptak el 
pénztárcát és okiratokat ismeret-
lenek a Nagyhegyen. A sértettek a 
kertben dolgoztak, ez idő alatt tu-
lajdonították el értéktárgyaikat a 
bűnözők.

Halálos siklóernyőzés
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Rozgonyi Ádám, Halupa Eszter

– A rehabilitáció csakis 
csapatszemléletben, szoros 
együttműködésben képzel-
hető el – vallja dr. Balázs Éva, 
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztály főor-
vosa. A betegeket barátságos 
környezet, szakszerű ellátás, 
és ami a legfontosabb, ember-
ség és segítőkészség fogadja 
az osztályon.

A rehabilitáció rendkívül szé- 
leskörű, ugyanakkor jól össze-
hangolt, számos orvosi és tár-

sult egészségügyi szakmát ma-
gában foglaló team (csapat) 
munkát igénylő, bonyolult és 
időigényes tevékenység. Akkor 
a leghatékonyabb, ha időben 
elkezdődik, a beteg teljes gyó-
gyulásáig, újbóli családi és tár-
sadalmi beilleszkedéséig tart. 
A szentesi kórház Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztálya vegyes 
profilú osztály, ami azt jelen-
ti, hogy minden mozgásszervi 
vonatkozású szakterület reha-
bilitációjával foglalkozik. Ezen 
belül is gyakori a törések, ge- 
rincsérülések, műtétek utáni 

helyreállítás. A teamben masz-
szőrök, takarítók, fizioterápiás 
asszisztensek, adminisztráto-
rok, gyógytornász, ergoterape-
uta, mintegy 14 nővér, 4 orvos 
és szükség esetén logopédus, 
pszichológus, dietetikus segíti a 
munkát. A fizioterapiás kezelés 
széles választéka érhető el. Hid-
roterápiás lehetőség is igénybe 
vehető az osztály alsó szintjén. 
Két termálvizes kút található az 
osztály szomszédságában, az 
egyik vize gyógyvízzé minősí-
tett. A hidroterápia alkalmával 
csoportokban foglalkoznak a 
páciensekkel, figyelembe véve 
kinél mit kell tornáztatni. A víz 
alatti torna időtartama fél óra, 
és 28-32 Celsius-fokos vízben 
végzik. Délutánonként meden-
cefürdőket szerveznek, amelyek 
során egyrészt a termálvíz ter-
mikus tulajdonságát, kémiai ha-
tásait használják ki. A víz alkali-
kus, mint az alföldi vizek nagy 
része. Az itt folyó víz 76 Celsi-
us-fokos, ezért hűteni kell. A 
munkatársak minden foglalko-
zás során kontrollálják a vízhő-
mérsékletet, magyarázta dr. Ba-
lázs Éva.

– A rehabilitáció teljesen más 
terület, mint az akut orvoslás. 
Az első szakvizsgám reumato-
lógia, amely egy akut területe 
az orvoslásnak. A kettő teljesen 
más. A rehabilitáció csak csa-
patszemléletben, szoros együtt-
működésben képzelhető el.  A 
csapatok a beteggel együtt dol-
goznak – szögezte le a főorvos-
nő. Tudja, hogy a gyógyítás nagy 
erő és hatalom. Egészséget, éle-
tet adni mindent felülmúl. A re-
habilitáció azonban „csak” alter-
natívákat szolgáltat, gyógyítani 
nem tud. – Ez megköveteli azt, 
hogy a teamtagok egyenlők le-
gyenek. Nem azonos a szerepük, 
de együtt kell dolgozniuk. Az 
Országos Rehabilitációs Intézet 
egykori igazgatója, Kullmann 
professzor azt mondta, csak azt 
tud csapatban dolgozni, aki a 
saját szuverenitását csökkenteni 
tudja mások javára – tette hoz-
zá. A betegek állapotváltozását 
a rehabilitációban ismert inde-
xekkel mérik és követik, azon-
ban a jól elvégzett munka fok-
mérője lehet a betegek önfeledt 
nevetése, amelyet gyakran lehet 
hallani a folyosókon.

Rehabilitáció: csapatmunka nélkül nincs siker

Rozgonyi Ádám

Kevés olyan boldog és büsz-
ke pillanat lehet egy tanító, s 
különösen egy szülő számára, 
mint látni a gyermeket szín-
padon szerepelni. Szemtanú-
ja lenni annak, ahogy meg-
mutatja valódi tehetségét. 
Mindez hosszú hetek, hóna-
pok munkájának egy előa-
dásban megelevenedő ju-
talomjátéka. Fontos, hogy a 
kiemelkedő teljesítményeket 
– a diákokét és pedagóguso-
két egyaránt – a dicsérő sza-
vak mellett tapssal, kedves 
pillantásokkal és egy kis aján-
dékkal is elismerjék. Talán így 
összegezhetnénk azt, hogy 
miről szól igazán a Hála-Gá-
la. Az őszinte háláról, a köszö-
nömről. 

A tanév végének közeledté-
vel idén is gálaműsort adtak a 
Szent Erzsébet Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda fiataljai. Si-
posné Miskolczi Gyöngyi igaz-
gatónő köszöntő beszédében 
is kiemelte, hogy értékeket és 
talentumokat igyekeznek felfe-
dezni. Fontos feladatnak érzik a 

rájuk bízott gyermekek tehetsé-
gének kibontakoztatását. Tud-
ják, hogy a tehetséges gyerme-
keknek mindent másképp kell 
tanítani. Ebben segít pedagógu-
saik tapasztalata, felkészültsége, 
és az a sokszínűség, ami jellemzi 
az iskolát. – Hálát adunk azokért 
a nagyszerű eredményekért, 
amelyek ebben az esztendő-
ben újra bebizonyították, hogy 
jó úton járunk – fogalmazott az 
iskolavezető, majd név szerint 
is kiemelte azokat a tanulókat, 
akikre különösen büszkék ta-
nulmányi eredményeikért. Töb-
ben közülük nemrégiben városi 
elismerést vehettek át. Két taní-
tónő, Kerekes Angéla és Bartók 
Ágnes, valamint több helyi mé-
dium – többek között lapunk –, 
illetve a szegvári Kurca Televízió 
munkáját külön is megköszönte 
az oktatási intézmény nevében. 
Az ünnepi műsorban mintegy 
13 produkciót, köztük hang-
szeres, verses, énekes és táncos 
előadást láthatott a közönség. 
Az apró modern- és nagyobb 
néptáncos diákok tánclépései, 
a szavalók magabiztos gesztu-

sai, vagy a mesejátékot bemuta-
tó tanulók átéléssel teli fellépése 
mind-mind nagy sikert aratott. 
Kállai Lajos Zsolt hegedűszólója 
pedig ez alkalommal is csodála-
tosan hangzott a díszteremben.

Egy-egy tanév elteltét, az idő 
múlását jelzi, hogy a tanulók 
egyre nagyobbak és ügyeseb-
bek, s a következő ősszel felsőbb 
osztályba lépnek. – A szemünk 
előtt nőnek fel. Ez maga a cso-
da. Az a pedagógus, aki szív-
vel-lélekkel végzi a munkáját, 

látja a gyermekeinkben a csodát 
– mondta lapunknak Siposné 
Miskolczi Gyöngyi. Hozzátette, 
mindig nagy nehézséget jelent 
a reál tantárgyakban jeleskedők 
tehetségének megmutatása, de 
rájuk is nagyon büszkék, ezért is 
hangzottak el neveik a köszön-
tőben. Az iskola diákjai egyebek 
mellett az országos matemati-
ka-, kémiaversenyeken, illetve 
a francia- vagy anyanyelvi sza-
valóversenyeken egyaránt szép 
eredményeket értek el idén is.

Meglátni gyermekeinkben a csodát
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A Megasztár 3 egykori szőke 
énekese, Kontor Tamás látoga-
tott Szentesre és adott koncer-
tet a Belvárosi Favágókban az 
elmúlt szombaton. Az unplug-
ged koncertet a Rockbook 
Rockmagazin szervezte. 

Zenélt már a Roy és Ádám-
mal, tagja volt a KGB nevű punk 
formációnak, megjárta a Mega-
sztárt, jelent meg szólóleme-
ze magyar és angol nyelven, de 
producerként, társszerzőként és 
stúdiózenészként is helyt állt a 
hazai könnyűzenei szakmában. 
Tavaly az „Év Dala” közönségdí-

jat nyerte el az Austrian Count-
ry Music Federation dalverse-
nyen, de korábban is zsebelt már 
be díjakat, például a Song Of The 
Year amerikai versenyen. Tamás 
a Belvárosi Favágók galériáján 
adott koncertet. A zenész saját 
slágerei mellett olyan nagy rock 
klasszikusok dalait gitározta és 
énekelte, mint Gary Moore, Eric 
Clapton, a Toto, Ray Charles, a 
Journey, a KISS, a Bon Jovi, vagy 
a gitárvirtuóz, Joe Satriani. A ren-
dezvény a vendéglátóegység ta-
vaszi szezonjának utolsó előadá-
sa volt.

Darók József

Costa Rica, Nicaragua, Pana-
ma és térségük számtalan lát-
nivalót kínál az odautazóknak. 
Csernoch János, független új-
ságíró, szocio- és természetfo-
tós kiváló ismerője annak a földi 
édennek, amit Latin-Ameriká-
val azonosítanak sokan. A Mű-
vészetek Háza ismét egy színes 
élménybeszámoló és borkósto-
ló helyszíne volt.

– Nem tudom, hogy mérik, hol 
mennyire vidámak az emberek, 
mindenesetre ebben a térségben 
ezt az oldalukat mutatják – mond-
ta Csernoch János lapunknak, mi-
közben az előadására gyülekeztek 
az érdeklődők. A térség, amiről szó 
van, Közép-Amerika. A szabadú-
szó újságíró, blogger, fotós a Mű-
vészetek Háza vendége volt, ez-
zel az érdekes útibeszámolóval és 
a Gólyás Borház borkóstolójával 
folytatódott a tavasszal elkezdett, 
sorozatnak szánt, Iránról szóló 
előadás, melyről mi is beszámol-
tunk. – A napsütéses órák száma 
biztosan befolyásolja a vidámság 
szintjét. Emellett az ottaniak nem 
nagyon gondolkodnak a múl-
ton és a jövőn, az aggodalmasko-
dás nem annyira jellemző rájuk. Ez 
meglátszik az életvitelükön is. Volt 
olyan felmérés, ahol Costa Ricát 
hozták ki a legvidámabb ország-
nak, máshol Venezuelát.

Hogyan is csöppent János ebbe 
a földi paradicsomba, arról a fia-
talember elárulta, már nagyon ko-
rán, tizenévesen sokat utazott, 
ahová akkoriban lehetett, elein-
te szüleivel, majd egyedül is útra 
kelt. Bejárta egész Európát, majd 
ahogy elkezdett pénzt keresni, re-
pülőutakra ment. Ázsia, Afrika, La-
tin-Amerika térségeit fedezte fel. 
Utóbbi földrészen adódott lehe-
tősége dolgozni, így már lassan 15 
éve jár oda, mintegy 8 éven át ott 
is élt. Eleinte természetfotózással 
és –védelemmel foglalkozott, en-
nek köszönhetően lett egy utazási 
iroda túravezetője. Ezzel a munká-
val azonban mára felhagyott. – Ez 
nem olyan élet, amit sokan elkép-
zelnek, hogy milyen sokat utazhat 
az ember. – Kényszerpályán mo-
zogtam, hiszen széles utazókö-
zönséget kellett kiszolgálni, tehát 
nem mindenki fogadta ugyanúgy, 
amikor az ember szeretné átadni 
a tudását, a szívét. Ez kicsit kiége-
tett, sőt a családdal is nehéz volt 
összeegyeztetni. Most csak évente 
egy utat viszek, azt sem a megél-
hetés miatt, inkább mert hiányzik 
– vallotta be János. 

Megtudtuk tőle, a magyarok kö-
rében nem számít felkapottnak 
a térség. Mivel dolláralapú a gaz-

daság, drágák a szolgáltatások, az 
odautazás és az ott tartózkodás is, 
ezért főleg az észak-amerikai turis-
tákra kalibrálták ezeket az utakat. 
– Sokkal költséghatékonyabban el 
lehet jutni más, szép helyekre. Per-
sze, minden országnak meg van a 
maga különlegessége, ezt nem le-
het máshol megkapni.

Costa Ricában legfőképp a nö-
vény-és állatvilág érdekes, „mel-
lékhatásként” nagyon szép ten-
gerpartok is vannak az előadó 
szerint. A klímája is említés érde-
mel: látványos a kétszáz vulkáni 
formáció, java része látogatható. 

Amivel kicsit barátkozni kell, az 
éppen az életritmus. – Az ember-
nek van egy kultúrája, nevelteté-

se, ha idegen környezetbe kerül, 
ezen a szűrőn keresztül jön szem-
be minden. Ami számomra zavaró 
volt, az a közlekedés kaotikussága, 
a kiszolgálás lassúsága, itt nem le-
het több dolgot elintézni egy nap 
alatt, ez általánosságban elmond-
ható.

A gasztronómia az európai gyo-
mornak abszolút emészthető, 
egészséges, de nem elég változa-
tos. – Rizs, bab, ez az itteni kenyér, 
ezt eszik reggel, délben, este, ezt 
variálják. A Karib-tenger környé-
kén elég sok fűszert használnak, 
ez izgalmassá teszi az étkezést, s a 
gyümölcsök éléskamrája a térség 
– osztotta meg tapasztalatait Cser-
noch János.

Évente visszajár a földi édenbe

Ex-Megasztáros zenélt

         VÁCZI-VILL KFT VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET - SZENTES, RÁKÓCZI F. U. 155.

LEDLED-es és hagyományos 
izzók széles választéka.

„Az élet attól izgalmas, ha új dolgokat teremtünk!”
Keresse az újdonságokat 30 év múlva is a Váczi - Vill Kft-nél!
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Rozgonyi Ádám

„Bonis Bona – A nemzet tehet-
ségeiért” díjjal ismerték el Szurmik 
Zoltánt, a Horváth Mihály Gimná-
zium magyar nyelv és irodalom, 
színházi alapismeretek és dráma-
tanárát. 2001 óta oktat a középis-
kolában, melyben 2010 szeptem-
bere óta az országosan is jegyzett 
irodalmi-drámai tagozatot vezeti. 
Diákjait nemcsak az érettségi vizs-
gákra, hanem az életre készíti fel 
amellett, hogy önmaguk megis-
merésére sarkallja.

Már középiskolás korában tud-
ta, hogy tanár szeretne lenni. Köz-
gazdasági iskolába járt, a szülei és 
tanárai is szerették volna, ha a köz-
gazdász pályát választja. Egy siker-
telen felvételi után, a katonaság 
alatt átgondolta a lehetőségeit, s 
újra megerősödött benne az elhatá-
rozás, hogy a tanári hivatást választ-
ja. Ettől kezdve célirányosan haladt 
az oktatói diploma megszerzéséig. 
Egy szegedi általános iskolában dol-
gozott négy évet, magyart tanított. 
Sok hátrányos helyzetű gyerekkel 

kellett foglalkoznia, ez arra sarkal-
ta, hogy színesítse tanári módszer-
tanát. Mint mondta, ekkor talált rá 
a drámapedagógiára, amely szé-
lesítette a pedagógiai világlátását. 
2001-ben került a gimnáziumba. 
Osztályfőnök lett, egy számára tel-
jesen ismeretlen világba csöppent. 
Mondhatni, diák és tanára egymás-
tól tanultak. – A szakdolgozatomat 
a szentesi drámatagozat színhá-
zi neveléséből írtam. Bár már nem 
dolgoztam együtt, de nagyon so-
kat beszélgettem Bácskai Miska bá-
csival, a tagozat alapítójával. Olyan 
utat mutatott nekem, amelyen a 
kollégáimmal együtt járunk ma is – 
mondta. 

A tagozaton hangsúlyt fektetnek 
a tanulók személyiségfejlesztésére. 
Sokféle diák, sokféle szülői háttér-
rel érkezik a gimnáziumba. Szurmik 
Zoltán vallja, ha jobban megismerik 
önmagukat, a közösségi létben való 
létezés mechanizmusát, jobban 
boldogulnak a felnőtt életben. – A 
tehetséges gyerekekkel érdemes 
foglalkozni. Mindig akadnak olyan 
diákok, akik plusz feladatokat vállal-
nak, többet szeretnének. Amikor az 
én motivációm találkozik a diákéval, 
szép eredmények tudnak születni.

 A Bonis Bona-díjat a kiemelke-
dően eredményes és áldozatos te-
hetséggondozó munkája elismeré-
seképpen vehetett át. A két jelölés 
egyikét volt tanítványától, Szalay 
Róbert Zsolttól, és jelenlegi diákjá-
nak, Bocskay Istvánnak az édesapjá-
tól kapta. – Az ő segítségükkel ad-
tuk be a pályázatot. Őszintén úgy 
gondoltam, hogy idén még nem 
kapom meg. Sokan pályáznak. 

Megdöbbenésemre megkaptam, 
nagyon örültem – fogalmazott la-
punknak.

– Érdekes a pedagógusi pálya. 
Azt mondják, az embernek meg 
kell tartani huszonegynéhány órát 
egy héten, és ezzel ki van pipálva 
a munka. Akik jobban belelátnak 
ebbe, tudják, ez nem így működik. 
Emellett sok feladat van, jóval hosz-
szabb a munkaidő. Aki erre a pályá-
ra kerül, és belesodródik ebbe az 
életformába, szereti ezt csinálni – 
beszélt őszintén munkájáról. Gyak-
ran kíséri el versenyekre diákjait, 
amely minden bizonnyal édes teher 
számára. Felkészítettjei rendszerint 
a legjobbak között vannak. Ősszel 
új kihívások elé néz. A dráma- és já-
tékpedagógia területen pedagó-
gus szakvizsgára felkészítő szakirá-
nyú továbbképzésen oktat az SZTE 
BTK Neveléstudományi Intézetében 
óraadó oktatóként, a drámatagozat 
egyik tanárával, Szebeni Zoltánnal, 
akivel nagy kíváncsisággal állnak a 
feladat előtt.

A motivált gyerekekkel érdemes foglalkozni

Anikó, Éva óvó néniknek és 
Gyöngyike dajka néninek!

Mikor hét évvel ezelőtt lányom a 
város széli, külsőleg „rozzant” (Damja-
nich utcai) kis óvodát választotta uno-
kám számára, meglepődtem. De ak-
kor még nem tudtam, hogy tündérek 
dolgoznak benne. Csendben, nagy 
türelemmel teszik  a dolgukat, neve-
lik, tanítják és nagyon szeretik a gyere-
keket. Már az első hetekben éreztem, 
itt a Mókus csoportban jó helyen van 
az unokám. Szeret óvodába járni! En-
nél több nem kell, hogy a szülő jó he-
lyen, biztonságban tudja gyermekét. 

Az óvodába belépve ért az első 
meglepetés. Gyönyörű, játékokkal jól 
felszerelt virágos udvar várta a kicsi-
ket. Igazi gyerekparadicsom ez! A cso-
portszobák kicsik, de kellemes han-
gulatúak. Mindkét vegyes csoport kis 

létszámú, családias a légkör .
Már az első félév végén februárban 

meglepő programmal rukkoltatok elő 
a városi farsangon. A műsor megter-
vezése, betanítása, a jelmezek elkészí-
tése mind arról tanúskodott, hogy jól 
felkészült, agilis, ügyes óvodai csapat 
áll e mögött. (Ez azóta is így van.)

Azután most elballagó Borka uno-
kám is bekerült a csoportotokba. 
Gyakran mentem a lányokért, és a 
rövid idő alatt is kitűnt, hogy milyen 
nagy  szeretettel, türelemmel és hoz-
záértéssel segítitek a kicsiket. A nyílt 
napokon, a foglalkozásokon öröm-
mel láttam, hogy mindent megtesz-
tek azért, hogy az életkoruknak meg-
felelő készségeiket fejlesszétek, hogy 
a magatartási normákat kialakítsátok.

A rengeteg program, amin részt ve-
hettek az ovis évek alatt, az is a ti ér-

demetek. Heti rendszerességgel tor-
názni, úszni vittétek őket. Májusban 
a felejthetetlen anyák napi ünnepsé-
gek. Sosem bírtam ki könnyek nélkül. 
Hogy tudtatok olyan aktuális verse-
ket választani?! Az évzárók hasonló-
an emlékezetesek maradnak. Nagy-
szerűen összeállított műsorok, remek 
kivitelezés!

Anikó, Éva, Gyöngyike! Hálásan Kö-

szönöm nektek a segítőkészséget, a 
jó szavakat, a biztatást, amit unoká-
imnak adtatok. Szerencsések azok a 
gyerekek, akik óvodás éveiket veletek 
tölthetik.

Mindannyiótoknak további sok si-
kert, örömet és jó egészséget kívánok, 
szeretettel:

Szécsényi Nóri és 
Borka nagyija, Kozákné Éva

Aranyanyu-díj

Szurmik Zoltán szerepet vál-
lal a felnőtt pedagóguskép-
zésben, akkreditációs tanfo-
lyamokat ír és tart a drámával 
való nevelésről kollégáknak. 
Bemutató órákat, diákszín-
padokat vezet, rendez, egy 
amatőr társulatban pedig 
színészi tehetségét is meg-
csillogtatja. Pedagógusként 
fő célja a drámapedagógia 
módszereivel való nevelés, 
egy teljesebb, nyitottabb élet 
felé tartó úton.
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Művelődési Központ
A Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában június 29-én, csütör-
tökön 19-21 óráig a Korok és 
alkotások az irodalomban so-
rozatunk következő előadá-
sán Kipling: A dzsungel könyve 
című művéről beszélgethetnek 
Poszler György előadóval.

Koszta József Múzeum
A fény régészete című kiállí-

tást tekinthetik meg az érdeklő-
dők a múzeum volt megyeházi 
épületében. 

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.

Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület

Június 24-én, szombaton 15 
és 16 óra között a Szentesi Kör-
séta programsorozat következő 
állomásán Kávéházi beszélge-
tésre várják az érdeklődőket az 
egykori Petőfi Szálló megújult 
részében. 

Ismertetőt mond Wittek 
Kriszina városi főépítész, a be-

szélgetést vezeti Matkócsik Pál 
Ferenc egyesületi elnök, ide-
genvezető.

Kurca-part Kalandpark
A Szentesi Ebtenyésztők és 

Sportkutyások Egyesületé-
nek szervezésében július 1-jén, 
szombaton CAC Nemzeti Kutya-
kiállítás lesz.

 Szentesi Sport-és Üdülő-
központ

Június 30-án, pénteken 13 óra 
és 18 óra között bemutatkoz-
nak a Szentesi kistérség telepü-

lései, sütés-főzés a strandsétá-
nyon. Megnyitót mond Marton 
Mária igazgató és Matkócsik Pál 
Ferenc elnök.

Szent Anna Templom
Július 2-án, vasárnap 19 órai 

kezdettel Dr. Csanádi László or-
gonaművész hangversenye lesz, 
közreműködik a Bárdos Lajos 
vegyeskar.

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

Július 7-én, pénteken18 órai 
kezdettel Dumaszínház Roast. 
Közreműködnek: Kiss Ádám, 
Dombóvári István, Szomszédné-
ni Produkciós Iroda, Hajdú Ba-
lázs, Schorbert Norbert.

P r o g r a m a j á n l ó

Rozgonyi Ádám

Az utópia (a görög „u toposz”, 
„nem létező hely” kifejezésből) 
irodalmi műfaj. Tágabb értelem-
ben bármilyen fantasztikus szí-
nezetű, megvalósíthatatlan tár-
sadalomelméleti elképzelés. Egy 
elképzelt, az adott korban esz-
ményinek látszó társadalmi be-
rendezkedés bemutatása. Tü-
körként is szolgál, a jelen világát 
negatív színben tünteti fel: a fik-
tív világ jobb, mint a létező. Az 
ilyen utópiákat pozitív utópiá-
nak nevezzük. Az öregedő, het-

venhez közelítő Huxley, akinek a 
neve a legtöbbek számára egy-
becseng a negatív utópiával, 
halála előtt még megadta ma-
gát az ellentét csábításának is, 
és utolsóként egy félezer olda-
las utópiát fejezett be. A Sziget-
ben hosszú, a lét legnagyobb 
kérdéseinek szentelt élete min-
den sikeresen meglelt válaszát 
egybesűrítette. A Szép új világ 
és a Majmok bombája szerzője 
is eljuthatott az emberiség fele-
melkedésének lehetősége mel-
lett hitet tévő pozitív utópia, a 

Sziget profetikus álmáig. Utolsó 
befejezett művében Huxley el-
mondja, miként kerülhetjük el az 
öncélú technológiai haladás ál-
tal kiüresített puszta ország és az 
önmagát eltörlő civilizáció rom-
jain tenyésző átokföldje sivár tá-
jait, hogy megtaláljuk azt az éde-
ni világot, ahová az emberiség 
ősidők óta vágyakozott. Ugyan 
a végkifejlet nélkülöz minden-
féle naiv, kincstári optimizmust, 
e könyv mégiscsak egy, az em-
ber kollektív jövőjét bizakodás-
sal szemlélő író testamentuma.

Könyvajánló: Sziget

 Az illat, amit magadra permete-
zel legalább annyit árul el rólad, mint 
a cipő, melyet viselsz. A hozzád illő 
parfüm kiválasztása nem egyenlő a 
különböző illatminták egész délután 
át tartó szagolgatásával. 

Vizes illat
A vizes fejillatú parfümök többsé-

ge jó választás. Használd az ilyen jel-
legű parfümöket meleg nyári napo-
kon! Ne félj, ettől még nem lesz olyan 
illatod, mint egy matróznak.

Aromás illatok
Jellemzően olyan összetevőket 

tartalmaz, mint a zsálya, a rozmaring 
vagy a levendula. Fűszeres jegyekkel 
ellátott illatok ezek. 

Citrus
Olasz bergamott, citrom, narancs, 

mandarin, grapefruit. Ez pusztán né-
hány alapvető összetevője a citru-
sos illatoknak, melyek jellemzően 
frissek, tele vannak energiával. Iga-

zi hangulatemelő hatással bír, vagy 
éppen minden idők legnépszerűbb 
nyári illata.

Ciprusos illatok:
A ciprusos illatokhoz használt aro-

mák jellemzően a tölgymoha, vala-
mint a labdanum, ami nem más, mint 
egy aromás gumi. Az ilyen fás ele-
mekkel gazdagított parfümök fény-
űzőek, intenzitásuk miatt tökéletesek 
hivatalos alkalmakra, vagy például 
egy állásinterjúra. 

Virágos pézsmaillat
Míg a tisztán virágos illatok a női 

illatok jellemzői, addig a fás és pézs-
más jegyekkel kevert virágos illatok 
már a férfi parfümök kategóriáját 
erősítik. Jellemzően intenzív illatok, 
melyek ideálisak télre, estélyekre, bá-
lokra.

 Trendi illatok
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Született
Kis Attilának és Kiss Katalin-

nak Nimród (képünkön), Csepre-
gi Zsoltnak és Mácsai Alexand-
rának (Bocskai u. 4. 2/4.) Áron, 
Gergely Zsoltnak és Csonka Er-
zsébet Katalinnak (Kossuth L. u. 
17. 9/48.) Balázs, Mészáros Fe-
rencnek és Tóth Ágnesnek (Ap-
ponyi tér B. ép. 2/1.) Zsófia, 
Bodrogi Leventének és Virágos 
Andreának (Nagytőke, Bocskai 
u. 7.) Bella nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Farsang Zsolt László és Fe-

kete Katalin (Brusznyai Á. stny. 
15.2/6.).

Elhunyt
Ürmös Mátyásné (Csongrád, 

Könyök u. 19.), Rozgonyi Pál 
(Szentes, Balogh J. u. 45.)

Családi

Burgonya 180 Ft/kg, újburgonya 160 Ft/
kg, új répa 160 Ft/kg, új gyökér 300 Ft/ 
cs, zeller 200 Ft/db, petrezselyem 50 Ft/
csomó, hegyes erős paprika 50-80 Ft/
db, fehér paprika 500Ft/kg, lecsópapri-
ka 4000 Ft/kg, lecsóparadicsom 200 Ft/
kg, paradicsom 400 Ft/kg, zöldhagyma 
150 Ft/cs, vöröshagyma 150 Ft/kg, fok-
hagyma 1600 Ft/kg, új fokhagyma 100 
Ft/szál, dughagyma 650 Ft/kg, tojás 35-
38 Ft/db, kígyóuborka 200-250 Ft/kg, sa-
láta 100-150 Ft/db, kelkáposzta 350 Ft/
kg, új káposzta 250 Ft/kg, új tök 250 Ft/
kg, fekete retek 200 Ft/kg, lilahagyma 
280 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-
650 Ft/kg, padlizsán 280-380 Ft/kg, cuk-
kini 280-380 Ft/kg, zöldborsó 350-400, 
zöldbab 350-400 Ft/kg, cseresznye 400 
Ft/kg, nektarin 480 Ft/kg alma 350 Ft/kg, 
banán 480-600 Ft/kg, citrom 750-850 Ft/
kg, karfiol 250-400 Ft/kg, karalábé 100 
Ft/db, spenót-sóska 150 Ft/cs, sárgaba-
rack 480-600 Ft/kg, őszbarack 480-60 Ft/
kg, főznivaló kukorica 150-200 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 26- jú-
lius 3. Kertvárosi Patika (Köztársaság u.29.) 
Hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 
8-12 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Ké-
szenléti 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 26-30.

Hétfő
A menü: Paradicsomleves,
Csikós tokány, tészta
B menü: Zöldborsóleves,
Rántott sajt, kukoricás rizs tartár
Napi desszert: Bundázott almakarikák
Kedd
A menü: Minestrone hüvelyesekkel,
Brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Tárkonyos csirkebecsinált-leves,
Stíriai metélt
Napi desszert: Mogyorókrémes palacsinta
Szerda
A menü: Sárgaborsókrém-leves,
Karaj sok magvas bundában, tökfőzelék
B menü: Karfiolleves,
Sajtos csirkecomb, petrezselymes rizs
Napi desszert: Ízes derelye
Csütörtök
A menü: Húsleves házi tésztával,
Dónáti sertésszelet, tészta
B menü: Sajtos hagymakrémleves,
Rántott csirkemáj, vegyes gyümölcsszósz
Napi desszert: Tiramisukrémes palacsinta
Péntek
A menü: Rumos szilvaleves,
Mustáros flekken, hagymás tört 
burgonya
B menü: Galuskaleves,
Gyros tál
Napi desszert: Babapiskótás 
pudingkehely

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

KOS
Kiváló időszak áll előtted most arra, hogy 
elmélyült beszélgetéseket folytass valaki-
vel. A munkád csak akkor fogod élvezetes-
nek találni, ha azt egyben a valódi hivatá-
sodnak is érzed.
BIKA
Sok előnyt adnak neked a bolygók. Most kü-
lönösen közel érzed magad valakihez, talán 
egy jó barátod lesz a segítségedre okos ta-
nácsaival.
IKREK
Kétszer is gondold meg, kinek mit mondasz! 
Hallgasd meg mások véleményét is, és ha 
szükséges, változtass a saját nézeteiden.
RÁK
Olyan hírt kapsz, ami valami módon a mun-
kádhoz kapcsolódik, de a magánéleted is 
befolyásolja. Légy figyelmes és megfontolt!
OROSZLÁN
A bolygók most segítenek egy bizonyos 

ügyet sikeresen lezárni. A csillagok támo-
gatnak, most egy kis ötlet is sok pénzt hoz-
hat!
SZŰZ
Érzelmekben gazdag időszaknak nézel elé-
be. Sajnos az örömbe üröm is vegyül, a kör-
nyezetedben valakik közt komoly konfliktus 
bontakozik ki.
MÉRLEG
Bár kisebb akadályokkal számolnod kell, 
maradj meg az elhatározásod mellett, ne 
add fel! Most ráébredhetsz, hogy nemcsak 
adhatsz egy kapcsolatban, hanem kérhetsz 
is!
SKORPIÓ
A párkapcsolatod kerül fókuszba. Adj egy ki-

csit több teret a szenvedélynek! A spontán 
megnyilvánulások, az érzelmek előtörése 
elsődleges kell, hogy legyen.
NYILAS
Egészen új ajtók nyílnak meg előtted. Fon-
tos, hogy jól dönts, így gondold át a jövőre 
vonatkozó terveid.
BAK
Egész héten sok örömben lesz részed szerel-
mi téren. Ha épp csak most bontakozó a kap-
csolatod, számíthatsz rá, hogy ebből tartós 
együttlét kerekedik.
VÍZÖNTŐ
Most megváltoztathatsz és megjavíthatsz 
néhány dolgot az életedben. Te tudod a 
legjobban, hogy milyen területen van erre 
szükséged.
HALAK
A munkahelyeden többet vállalsz, mint 
amennyit elbírsz, ez okozhat pár álmatlan 
éjszakát neked.

június 23-29.

HOROSZKÓP

Meggyes rétes
Hozzávalók: 8 ek. liszt, 1 ek. zsír, 7 ek. vaj, 2 tojás, 1 kk. porcukor, 1 

mk. ecet, 1 mk. só, 3 ek. vaníliás cukor.
A töltelékhez: 80 dkg meggy, 6 ek. cukor, 3 ek. zsemlemorzsa, 3 ek. 

darált dió, 1 kk. őrölt fahéj.
Elkészítése: A lisztet átszitáljuk, gyúródeszkára tesszük, a közepé-

be mélyedést formálunk. Hozzáadjuk a zsírt, egy evőkanál vajat, a 
tojást, az ecetet, sót és másfél dl langyos vízzel alaposan eldolgoz-
va, hólyagosra gyúrjuk, cipót formálunk, a tetejét olvasztott vajjal 
megkenjük, és letakarva fél óráig pihentetjük. Abrosszal leterített 
asztalon, amit liszttel meghintünk, kezünk fején húzogatva nyújta-
ni kezdjük, s az asztalt körüljárva kézfejünkön nyújtjuk egész addig, 
míg az asztal széleit is betakartuk. A rétestésztának hártyavékony-
ságúnak kell lennie. A megfelelő vékonyságú tészta asztallapról le-
lógó szélét leszedjük, a tésztát 
két evőkanál olvasztott vajjal 
meglocsoljuk, morzsával meg-
hintjük. A kimagozott meggyből 
a cukor, a dió és a fahéj hozzá-
adásával elkészítjük a tölteléket. 
A tölteléket 10 cm szélességben 
a tésztára halmozzuk, az abrosz 
segítségével lazán becsavarjuk, 
majd kétfelé vágjuk. A rétest két 
evőkanál vajjal kikent tepsibe 
tesszük, tojással, olvasztott vaj-
jal megkenjük, forró sütőben 30 
percig sütjük.

Szentes családi ízei

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Vass Sándor,
építész–tervező,

ingatlanforgalmi szakértő
szentesi lakos,
hosszan tartó

súlyos betegség után,
életének 73. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 

2017. június 29-én,
csütörtökön 11 órakor lesz

a Szeder temetőben.
Gyászoló család
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Labádi Lajos

A szentesi nyomtatott saj-
tó története nagy múltra tekint 
vissza. Kezdetei az 1867-es ki-
egyezés utáni évekre nyúlnak 
vissza. A városi tanács támoga-
tásával Cherrier János gyöngyösi 
nyomdász 1870 végén Szentes-
re telepítette könyvnyomdá-
ját, aki 1871. július 9-én elindí-
totta az első helyben előállított 
újságot Szentesi Lapok címen. 
A vegyes tartalmú hetilap szer-
kesztésére Honthy László népta-
nítót kérte fel. A lanyha fogadta-
tás miatt a város első újságja alig 
egy év után megszűnt ugyan, de 
nyomban akadtak utódai. 1872 
májusában egy újabb hetilap in-
dult Alföldi Figyelő címen. Előfi-
zetők hiányában ez is hamar 
megbukott. A kudarcok nem 
törték meg Cherrier János vál-
lalkozói kedvét. 1872. augusz-
tus közepén megindította har-
madik újságját, ezúttal Szentesi 
Lap címen. Új hetilapja szilárd-
nak bizonyult, s 1899-ig a város 
legjelentősebb sajtóorgánuma 
maradt. 1873 áprilisától Buday 
József volt néptanító állt az új-
ság élére. A lap ettől kezdve vált 
a városi érdekek valódi képvise-
lőjévé, a közvélemény formálá-
sának számottevő tényezőjévé. 
Kommentárjaiban felbukkant a 
bátor kritika hangja, amihez ad-
dig nemigen voltak hozzászok-
va a szentesiek. Nem tekinthető 
véletlennek, hogy a megyei és a 
városi vezetést bíráló írásai miatt 
1875-ben megfosztották szer-
kesztői állásától. 

Megüresedett helyét Kulinyi 
Zsigmond, a nagyhírű Szegedi 
Napló későbbi felelős szerkesz-
tője, majd főszerkesztője foglalta 
el. Kulinyi után Sima Ferenc, a he-
lyi 48-as ellenzék vezére vette át a 
Szentesi Lap szerkesztését, meg-
szerezte az újság tulajdonjogát is. 
Kis megszakításokkal 1876 szep-
temberétől 1899 júniusáig állt a 
lap élén; közben országgyűlési 
képviselőként kilépett az orszá-
gos politika porondjára is. Az idő-
közben politikai napilappá vált 
újság a közösügyes kormányok 
és helyi képviselőinek legkemé-
nyebb kritikusa volt. Emiatt 1901-
ben Simának is távoznia kellett 
nemcsak a városból, hanem az 
országból is. (Amerikában hunyt 
el 1904-ben, 50 éves korában.)  

A Szentesi Lap egyedural-
ma 1880 januárjában szűnt meg 
a Szentes és Vidéke című heti-
lap megjelenésével. Noha indu-
láskor pártatlanságot hirdetett, 
ennek ellenére 1889-től 1919-
ben bekövetkezett megszűnésé-
ig mindvégig kormánytámoga-
tó, megyepárti sajtóorgánumnak 
számított. Az elkövetkező évtize-
dekben sűrűn váltogatták egy-
mást a hosszabb rövidebb életű 
helyi sajtótermékek. A különbö-
ző pártállású politikai napilapok 
mellett napvilágot láttak gazda-
sági-, irodalmi-, színházi folyó-
iratok, élclapok, egyházi lapok, 
sportújságok, reklámújságok 
stb. Eddigi ismereteink szerint a 
vizsgált közel 100 évben (1871–
1968) több mint 70-féle helyi új-
ságot nyomtattak Szentesen, s 
voltak olyan esztendők, amikor 

6–8 újság jelent meg párhuza-
mosan. 

Az eddigiekből következik, 
hogy Szentes lakói megszok-
ták, hogy a városnak van saját 
újságja, sőt újságjai, amelyek a 
szűkebb pátria dolgaival, a la-
kosságot közvetlenül érintő ese-
ményekkel, problémákkal fog-
lalkoznak. Nehezen élték meg, 
hogy 1949-ben megszűntek a 
helyi újságok, beolvadva egyet-
len megyei lapba, a Viharsarok-
ba. A kor szelleme, a centralizált 
hatalmi- és irányítási rendszer jó 
ideig nem tűrte meg az önálló 
helyi kezdeményezéseket, a loká-
lis érdekek megjelenítését. 

Annál nagyobb sikernek köny-
velhető el, hogy az 1960-as évek 
második felében – az országban 
legelsők között – Szentesen meg-
érlelődött az elhatározás egy ön-
álló városi lap indítására. A kez-
deményezés és a megvalósítás 
kimunkálása Szabó Róbert új-
ságíró, a Csongrád Megyei Hír-
lap szentesi tudósítójának nevé-
hez fűződik. A helyi tanácsi- és 
pártvezetés támogatta az elkép-
zelést, annál több küzdelemmel, 
huzavonával járt a megyei- és mi-
niszteriális szervek engedélyének 
megszerzése. A város lakói már 
csak az örömteli végeredményről 
értesülhettek, amikor 1968 áprili-
sában kézbe vehették az új lap, a 
Szentesi Élet első számát. Az im-
már megsárgult lapszámokból 
visszatükröződik a kiadói és szer-
kesztői szándék: Szentesről és a 
szentesiekről írni, a szentesiek-
nek! A valódi néplappá válást se-
gítették a mindennapi életet be-

mutató, a városiasodást ábrázoló 
fotók, amelyeket kezdettől fogva 
a közelmúltban elhunyt fotómű-
vész, Szatmári Imre, utóbb Vido-
vics Ferenc készítette. 

A lapindításnál voltak bukta-
tók, átmeneti szüneteltetés, de 
mindezeket a Szentesi Élet átvé-
szelte. Időközben történtek je-
lentős változások így: 1990-től 
újságunk hetilappá vált; 2016 
márciusától új formátumot és szí-
nes külsőt öltött. Az ars poetica 
lényege azonban nem változott: 
a szentesiekről írni a szentesiek-
nek! Az 50. évfolyamához közele-
dő Szentesi Életnek Szabó Róbert 
után több felelős szerkesztője 
volt. Örökítsük meg az ő nevü-
ket is (időrendben haladva): Maj-
tényiné Túri Katalin, Keserű Imre, 
Poszler György, Blahó Gabriella, 
Balázsi Irén, Kruzslicz Pál, Lovas Jó-
zsef, Bíró Dániel, Besenyei Gábor és 
Halupa Eszter.

Sajtótörténeti áttekintése-
met azzal zárnám, hogy becsül-
jük meg saját újságunkat, mert 
nem volt könnyű a születése, fel-
neveltetése és életben tartása! 
Köszönet jár mindazoknak, akik 
a lap megszületésénél bábás-
kodtak, megszilárdításában köz-
reműködtek, s azoknak is, akik 
napjainkban – az igen nehéz kö-
rülmények ellenére – biztosítják 
megjelenését. Tegyük ezt azért, 
mert a szentesi élet szegényebb, 
szürkébb lenne a Szentesi Élet 
nélkül! Hinni szeretném, hogy 
helyi lapunk 2018-ban nemcsak 
átlépi 50 éves születésnapját, 
hanem a rohamos technikai fej-
lődés ellenére, az internetes vi-
lágban is hosszú távon megőrzi 
nyomtatott formáját, amelyet a 
szentesiek továbbra is kézbe ve-
hetnek és lapozgathatnak! Így le-
gyen!

A helyi lapkiadás története dióhéjban

A Szentesi Lapoktól a Szentesi Életig

A képen a 2017-es szerkesztőség balról jobbra: Tofán Sándor (fotós), Komlósiné Márta (hirdetésszervező), Hering Viktor (újságíró), 
Hevesiné Vida Klára (szerkesztőségi titkár), Halupa Eszter (ügyvezető), Sebők Tamás (újságíró), Palicska Irén (újságíró), kezében Ber-
ta Gergő, Rozgonyi Ádám (újságíró), Labádi Lajos (újságíró), Majzik Attila (újságíró), Darók József (újságíró), Rébeli-Szabóné Marika 
(kézbesítő), Tunyoginé Marika (kézbesítő), Vidovics Ferenc (fotóriporter), Gál Antalné (kézbesítő).

További munkatársak: Lovas József (újságíró), Bognár Imre Zsolt (tördelő), Földesiné Erzsike (kézbesítő).
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Játszani, nyaralni, 
élni de jó! Szeretünk, szeretünk vakáció!”

Múlt heti nyertesünk: Sándor Margit. 
Nyereménye a kertvárosi Füsti Cukrász-
da 1600 Ft értékű fagylaltutalványa. Ezen 
a héten a Szentesi Üdülőközpont családi 
belépőjét sorsoljuk ki, melyet a pénztár-
ban vehet át a szerencsés 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. Alábbiakban Szent Ágoston-
tól idézünk, kijelentését a nyár teszi aktuális-
sá (folytatás a függőleges 1. számú sorban). 
15. Semmi, nulla. 16. Nevel, okít. 17. Becé-
zett Flórián. 18. Ezüst vegyjele. 19. Az egyik 
oldal. 20. Kaptár. 22. Csermely. 23. Domini-
kai Köztársasághoz tartozó félsziget, ked-
velt üdülőhely. 25. Múlását óra is jelzi. 27. 

Olasz énekes- és színésznő (Rita). 29. Hátra-
lékos. 30. Felöltők. 33. Tárulj sz…! 34. Ame-
rikai fotócikk márka. 36. Ujjával rámutat. 37. 
Ilyen ágyazatú. 38. Zenével (lemezkiadás-
sal) foglalkozó angol cég. 39. Férfiak. 41. 
A földből előszed. 43. Magyar származá-
sú szobrászművész (Amerigo). 44. Mell köl-
tőien. 47. Kísérlet, teszt. 49. Francia színész 
(Delon) 54. Ehhez az elején! 56. Létezik, él. 
57. T…, híres ókori város Felső-Egyiptom-
ban. 59. Azon. 60. Csakhogy, ám. 62. Becé-
zett Tibor. 64. Felpuffadók. 67. Biccent a fe-
jével. 69. Búcsúzik a baba. 70. Alul levő. 72. 
Csapodár, feslett. 73. A ciprusfélék család-
jába tartozó örökzöld növényfaj. 74. Hordó 
jelzője lehet. 76. Keletkezik, létrejön.

Függőleges: 1. Az idézet folytatása. 2. 
Vétel kezdete. 3. Rugaszkodik, vágtat. 4. 
Lombsátora. 5. Kerti munkát végez. 6. Por-
szívómárka. 7. Bonyodalmak, kellemetlen-
ségek. 8. Fordított kettős mássalhangzó. 9. 

Hajóállomások. 10. Egy felső tagozatos osz-
tály. 11. Vatikáni és francia autók jelzése. 
12. A kés vágófelületével. 13. Szériája, lán-
colata. 14. Argon vegyjele. 19. Kecske hím-
je. 21. Sipaki egynemű hangzói. 24. Átnyúj-
tom. 26. Dib… - haszontalan, léhűtő ember. 
28. Drinápolyban van! 31. Tó a Turáni-alföl-
dön. 32. Visszafelé: …lo - pincérfiú. 35. Ka-
ribi szigetország. 37. Névelővel: fanyar ízű 
erdei gyümölcs. 40. Fegyelem. 42. Ellenér-
tékek. 45. A. L. Webber nagysikerű musical-
je. 46. Házőrzőért fizeti a gazdi. 48. Pettyes, 
tarkás ruha. 50. Becézett Ilona. 51. Férfinév. 
52. Hiba a közepén! 53. Ügyeletes. 55. Vi-
etnami származású magyar énekesnő. 57. 
Felperzsel. 58. Magyar színésznő (Kováts). 
60. … vera – fűszer- és gyógynövény. 61. 
Esküvő. 63. Belga és holland gépkocsik jel-
zése. 65. Nem is fölé. 66. Alattomos. 68. Kro-
nométer. 71. Pipa közepe! 73. Basa egyne-
mű hangzói. 75. Fecskefarok!

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

Nyerjen a Szentesi Életben!

Jún. 26.- júl. 2.
Hétfő – Zöldbableves,
A menü:  Görögös csirkeragu 

rizs körettel
B menü:  Zöldséges-húsos 

rakott tészta
C menü:  Csáki töltött borda 

rizs körettel

Kedd –  Májgaluskaleves,
A menü:  Székelykáposzta
B menü:  Burgonyafőzelék 

fasírozottal

C menü:  Holstein szelet 
burgonya körettel, 
savanyúsággal

Szerda – Paradicsomleves,
A menü:  Csikós tokány 

galuskával
B menü:  Zúzapörkölt 

tarhonyával
C menü:  Zöldséges töltött 

borda vegyes körettel

CSütörtöK –  Brokkoli 
krémleves,

A menü:  Francia sertésborda 

savanyúsággal

B menü:  Sajtos-sonkás 

töltött borda, 

tavaszi rizzsel, 

savanyúsággal

C menü:  Rántott sajt 

rizs körettel, 

tartármártással

PénteK – Babgulyás,

A menü:  Sajtos-tejfölös tészta

B menü:  Meggyes lepény
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya köret, 
savanyúság

Szombat –  Almaleves, 

Cigánypecsenye 

rizs körettel, 

savanyúsággal

VaSárnaP –  Húsleves, 

Görögös csirke- 

mell héjas 

burgonyával, 

savanyúsággal

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

800 Ft. C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 520 Ft/nap.

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

Szalay Iván-díjjal jutalmaz-
ták a közelmúltban a szen-
tesi női vízilabda egyik leg-
nagyobb ígéretét, Dömsödi 
Dalmát. A legjobb utánpót-
láskorú játékosoknak járó el-
ismerést Kemény Ferenc, a 
Szalay Iván Alapítvány kura-
tóriumi elnöke és Hesz Máté, 
a Magyar Vízilabda Szövetség 
főtitkára tíz tehetségnek, köz-
tük Dalmának adta át. A 14 
esztendős vízilabdázó sport-
történelmi tettet hajtott végre 
azzal, hogy három korosztály-
ban, a gyermekek, a serdülők 
és az ifjúságiak között is orszá-
gos döntőben szerepelhetett.  
A fiatal centerrel az edzőtá-
borba vonulása előtt beszél-
gettünk.

– Mióta vízilabdázol? Azonnal 
ezt a sportágat választottad?

– Öt esztendős voltam, ami-
kor úszni kezdtem, Vincze Edit-
nél sportoltam, akinek ezúton is 
köszönöm a velem végzett mun-
káját. 10 évesen édesapám ha-
tására pártoltam át a vízilab-
dásokhoz, ahol Győri Eszter lett 
az edzőm, akivel a mai napig 
együtt dolgozunk. Azt hiszem 
jól döntöttem, amikor a vízilab-
dát választottam, hiszen ebben 
az esztendőben értem el eddigi 
legnagyobb sikereimet ebben a 
sportágban. A gyermekbajnok-
ságban és az ifjúsági bajnokság-
ban elsők lettünk, a serdülőben 
is a döntőben szerepelhettünk. 
Eszter mellett Oltyán Gyulának is 

sokat köszönhetek, de hálás va-
gyok Tóth Gyulának is, aki az ifik 
között bizalmat szavazott ne-
kem.

– Milyen poszton játszol? Kik a 
kedvenceid?

– Elsősorban center vagyok, 
de a többi poszton is megállom 
a helyem. Az idősebb játékosok-
tól nem tartok, igyekszem velük 
is felvenni a versenyt. Sok játé-
kost kedvelek, de igazán a spa-
nyol Maria Garcia Godoy és Tóth 
Ildikó az, akinek a játéka nagyon 
tetszik.

– Több korosztály bajnokságá-
ban, és a válogatottban is szere-
pelsz, hogy bírod ezt a megterhe-
lést?

– Heti kilenc edzésünk van, 
úgy érzem, hogy fizikálisan erős 
vagyok, bírom a tempót. Ugyan-
akkor dolgozik bennem az elhi-
vatottság is, hiszen felnőtt vá-
logatott vízilabdázó szeretnék 
lenni, célom, hogy szerepeljek az 
olimpián és onnan éremmel tér-
jek haza. Akár a legfényesebbel... 
A szentesi vízilabda klubban 
minden lehetőséget megkapok 
ahhoz, hogy jó játékos, váloga-
tott játékos váljon belőlem.

– Az edzések mellett hogy állsz 
a tanulással?

– A Kiss Bálint Református 
Általános Iskolába járok, je-
les tanuló vagyok, amikor nem 
edzem, akkor leginkább a tanu-

lással foglalkozom. Szeptember-
től kezdem a nyolcadik osztályt, 
ezt követően a gimnáziumban 
szeretném folytatni tanulmánya-
imat. Nagyon sokat köszönhetek 
a tanáraimnak, akik mindenben 
segítenek, és támogatják azt, 
hogy ilyen szinten sportolhatok.

– Hogyan telik az idei nyarad?
– Jövő héten kezdjük a fel-

készülést a 2002-es válogatot-
tal – Győri Eszterrel és Bóta-Tóth 
Andreával a kispadon – a prágai 
nemzetközi tornára, de az U17-
es Európa-bajnokságra készülő 
válogatott keret tagjai is vagyok, 
megtiszteltetés, hogy Faragó Ta-
más és Petőváry Zsolt irányítása 
alatt készülhetek.

– A Szalay Iván-díj elismerése 
az eddigi munkádnak és a tehet-
ségednek.

– Hatalmas megtiszteltetés, 
hogy átvehettem ezt a díjat. 
Ahogy Hesz Máté megjegyez-
te, büszke lehetek arra, hogy 
korábban milyen játékosok ré-
szesültek ebben az elismerés-
ben, többek között Varga Dé-
nes, Keszthelyi Rita, Nagy Viktor 
vagy Illés Anna, hogy csak né-
hányat emeljek ki a legkivá-
lóbbak közül. Külön öröm volt 
számomra, hogy egyedüli vi-
déki női vízilabdázóként kap-
tam meg a díjat, ráadásul a 
megyénkből még senki nem 
kapott hasonló elismerést a női 
szakágból. A jövőben is min-
dent megteszek azért, hogy 
ennek a díjnak a szellemiségé-
hez méltó teljesítményt nyújt-
sak azokban a csapatokban, 
ahol szerepelek.

Kitüntetett szentesi kiválóság

Sebők Tamás

A labdarúgó megyei első 
osztályú bajnokságban a 11. 
helyezést szerezte meg nem-
régiben a Szentesi Kinizsi SZI-
TE. Az évadról, a nyári fel-
készülésről átigazolásokról 
Némethy László vezetőedzővel 
beszélgettünk. 

Némethy László úgy fogalma-
zott, felemás éven van túl a csa-
pat, lehetett látni, hogy a baj-
nokság első felében teljesen más 
kerettel teljesen más játékot tu-
dott játszani a gárda. – Nagy vér-
veszteség volt, hogy eligazoltak 
a húzóemberek, a kezdőjátéko-
sok, úgy gondolom, akkor reális 
eredményt mutatott a csapat. A 
tavaszi fordulóra kicserélődtünk, 
jöttek a fiatalok, akikre még egy-
általán nem tudtunk húzóem-
berként számítani. Még rutinta-

lanok ahhoz, hogy 8-10 fordulós 
tartós jó teljesítményt nyújtsa-
nak, de a helyzet nagy úr, őket 
kellett bevetni. – tekintett visz-
sza az elmúlt szezonra Némethy. 

A Szentesi Kinizsi SZITE szak-

mai vezetője úgy fogalmazott, 
minden tőlük telhetőt megtet-
tek a fiatalok és örül, hogy si-
került beépíteni őket a felnőtt 
csapatba és egyre jobb volt a já-
tékuk. – Persze ez csalóka, mert 
az eredményekben nem mutat-
kozott meg, de az éllovas csa-
patokkal – a Makót leszámítva 
– szoros mérkőzéseket játszot-
tunk. Meg kell tanulni nyerni. A 
következő évünk ilyen formán 
könnyebb lesz, viszont a létszá-
munkat fel kell tornázni. 19 fős 
keretünk volt, ami nagyon ke-
vésnek számít az esetleges sé-
rüléseket és távolmaradásokat is 
figyelembe véve. Volt olyan mér-
kőzésünk, ahol csak 2 cserénk 
volt. Fontos, hogy feltornázzuk 
ezt a számot 25-26 főre. 

Kíváncsian érdeklődtünk távo-
zó és érkező játékosokról.

– Az utánpótlásból már nem 

tudok sok emberhez hozzányúl-
ni, az utolsó fordulóban játszó 
Varga Albert és Köteles Bence is 
bemutatkozott, nem is vallot-
tak szégyent. Rájuk számíthatok, 
de nem 90 percig, és nem több 
mérkőzésen át, nekik 30-40 perc 
az ideális. Az lenne előnyös, ha 
rutinos és fiatal játékosok alkot-
nák a csapatot – Konkrétumokat 
még nem szeretnék mondani, 
mert még nem kerestük fel a ki-
szemelteket, de annyi bizonyos, 
hogy Szenteshez kötődő labda-
rúgókat szemeltünk ki. Távozók-
ról sem tudok konkrétumokat 
említeni, Bartucz Peti és Kis-Kása 
Konrád jelezte, hogy Csongrád-
ra szeretne igazolni – zárta a be-
szélgetést a vezetőedző.

A csapat július elején lát neki a 
felkészülésnek több edzőmérkő-
zést is játszanak, a bajnokság pe-
dig augusztus közepén startol.

Rutinos és fiatal labdarúgókra is szükségünk van
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Hering Viktor

Történelmi sikert vitt vég-
hez a vízilabda második vo-
nalában szereplő Aligátor 
Vízilabda Utánpótlás Spor-
tegyesület azzal, hogy fenn-
állása során első alkalommal 
jutott fel a férfi vízilabda élvo-
nalába. A csapat szakvezető-
jével, a korábban a Szentest is 
irányító, szentesi születésű ve-

zetőedzővel, Matajsz Márkkal 
beszélgettünk a szombathelyi 
bajnokcsapatról, és a követke-
ző esztendő feladatairól.

– Milyen célokkal vágtak neki 
tavaly nyáron az ob I/B-s bajnok-
ságnak?

– Furcsa lehet ezt hallani egy 
bajnokcsapat vezetőedzőjétől, 
de a célunk az volt, hogy ma-
radjunk bent a másodosztály-

ban. Aztán folyamatosan jöttek 
az eredmények, nőtt az önbizal-
munk, az alapszakasz végén pe-
dig már olyan játékot nyújtot-
tunk, ami biztató volt a rájátszás 
előtt. Ide 12 pontot hoztunk ma-
gunkkal, majd a mindent eldön-
tő mérkőzésen, Békéscsabán is 
sikerült nyerünk, így miénk lett a 
bajnoki cím.

– Mit kell tudni a szombathelyi 
csapatról?

– Nyolcvan százalékban saját 
nevelésű fiatalok alkotják a gár-
dát, akik a serdülő és az ifjúsá-
gi bajnokságban is szerepeltek. 
Van egy szerb idegenlégiósunk, 
illetve egy játékos jött hozzánk 
a Nagykanizsa együtteséből, ko-
moly első osztályú rutinnal ren-
delkező vízilabdázó tehát nem 
szerepel nálunk.

– Most viszont erősíteniük kell.
– Igen, két-három rutinos játé-

kost mindenképpen szeretnénk 
leigazolni, de továbbra is azok-
ra a fiatalokra támaszkodunk, 
akik itt nevelkedtek, akik szom-

bathelyi kötődésűek. Célunk 
nem lehet más, mint a követ-
kező szezon végén is megőriz-
ni első osztályú tagságunkat. A 
felkészülést július 24-én kezdjük, 
bízom benne, hogy akkor már a 
végleges játékoskerettel. 

– Hogyan jellemezné a szom-
bathelyi vízilabda életet?

– 200-250 néző rendszeresen 
lejár a mérkőzéseinkre, annak el-
lenére, hogy a városnak komoly 
hagyományokkal rendelkező ko-
sárlabda- és labdarúgó csapata 
van. 10-15 esztendős a helyi vízi-
labda történelme, de nagyon ko-
molyan tervezik a jövőt, augusz-
tusban átadják az új uszodát, az 
egyesületnek sportosztályokon 
keresztül van kapcsolata az álta-
lános iskolákkal, és az utánpót-
lás-nevelésre is nagy hangsúlyt 
fektetnek. 

– Szentes – Szombathely az első 
osztályban?

– Igen, benne van a pakliban 
egy ilyen derbinek is a lehető-
sége. Ha úgy alakul, furcsa ér-
zés lesz a szentesiek ellen mecs-
cselni, de vezetőedzőként a saját 
csapatom sikeréért kell mindent 
megtennem.

Ob I-ig vezette az Aligátorokat

Amikor kapcsolni kell

Sebők Tamás

Nemrégiben rendezte meg 
a Szentesi Kinizsi SZITE az év-
záró vacsorával egybekötött 
ünnepélyes díjkiosztóját az 
egyesület U14-es és U16-os 
labdarúgó csapatainak, akik 
az előkelő második helyezést 
szerezték meg saját bajnoksá-
gukban. A növendékek az ér-
mek mellett néhány hasznos 
tanácsot is kaptak az egyesü-
let vezetőitől.

A rendezvény némi késéssel 
indult, amit Némethy László fel 
is hozott köszöntőjében, iga-

zi pedagógusként arra kérte a 
srácokat, legyenek pontosak, 
mert ez is egy képet fest róluk, 
sportolókról. 

– Nagyon nagy megtisztelte-
tés ért az elmúlt nap Szegeden, 
ahol átvehettem a kupákat és 
az érmeket, és a teljes Csong-
rád Megyei futballélet jelen 
volt. Nagy öröm volt számom-
ra hogy Szentesről 3 garnitú-
ra érmet és kupát hozhattam 
el. (U14 2. hely, U16 2. hely és 
Ifjúsági (U19) 3. hely). Büszke 
vagyok a csapatokra, remélem 
ők is büszkék magukra, mert 
nagyon szép eredmény, amit 

összehoztak – mondta el Né-
methy, aki búcsúzásul azt taná-
csolta a gyerekeknek, legyenek 
szorgalmasak és szerények.

Fontos megemlíteni, hogy 
a megyéből egyedüliként a 
Csongrád és a Szentes csapa-
ta vitt haza 3 osztályban is ér-
met. A Szentesi Kinizsi SZITE 
elnöke, Szabó Zoltán Ferenc kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, 
a szakmai vezető és az edzők 
utasításai a játékosok egyéni 
fejlődéseihez járulnak hozzá, 
így arra ösztönözte a fiatalokat, 
hogy fogadják meg a tréne-
rek tanácsait. – Sokan tehetsé-

gesek ezek közül a fiatalok kö-
zül, de a tehetségük kizárólag 
nagymértékű szorgalommal 
teljesedik úgy ki, hogy más klu-
bokban, vagy egyszer a magyar 
válogatottban tudják folytatni 
karrierjüket. A Szentesi Kinizsi 
és az én saját véleményem is 
az, hogy alapvetően utánpót-
lás-nevelő egyesületként első-
sorban magunknak szeretnénk 
kinevelni a fiatal szentesi fut-
ballistákat. Ezeket az intelme-
ket számításba kell venniük a 
sportolóinknak, amikor kimen-
nek a pályára. 

Az elnök viccesen hozzátet-
te, ha legközelebb úgy adódik, 
utánfutót is szerez az érmek és 
kupák szállítására, utalva ezzel 
az igen termékeny utánpótlás 
eredményekre, majd hozzátet-
te, szeretnék és azon dolgoz-
nak, hogy a felnőtt csapat is ja-
varészt szentesi játékosokból 
álljon. Beszédének zárásaként 
megköszönte Schal Sándor és 
Tóth László munkáját. 

Az ünnepélyes díjátadó vé-
gén mind Tóth László, mind 
pedig az ősztől a Csongrádot 
edző Schal Sándor is megkö-
szönte játékosai munkáját és 
őszinte gratulációval egyen-
ként adta át nekik az érmeket 
valamint a serlegeket.

Második helyen a fiatal csapatok
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Az Ikarus Atlétikai Centrum-
ban rendezték meg az elmúlt 
hétvégén Magyarország után-
pótláskorú atlétáinak orszá-
gos bajnoksága. A versenyen 
az U 23 korú Csordás Cintia, 
a Maximus SE atlétája indult 
diszkoszvetésben és súlylö-
késben.

Az elmúlt két évben mind a 
két számban negyedik helyezést 
szerzett, mindig centiméterekre 
maradt csak le a dobogóról. Most 

a női diszkoszvetők között egyé-
ni legjobbjától elmaradt ugyan, 
de 36,33 méteres eredményével 
ezüstérmes lett a szombathelyi 
Gyurácz Réka mögött. – Súlylökés-
ben hasonló forgatókönyv szerint 
zajlottak az események, mint az 
elmúlt két évben – mondta Benkő 
István, az egyesület elnöke. – Cin-
tia az utolsó sorozatig a harmadik 
helyen állt 11,33 méteres ered-
ményével, ekkor azonban az UTE 
versenyzője, Fodor Zsófi 11,49 
méteres eredményével a bron-
zérmes helyre küzdötte fel ma-
gát, leszorítva ezzel a mi lányun-
kat a dobogóról, így Cintia ismét, 
immár harmadik alkalommal is a 
női súlylökés negyedik helyezett-
je lett. A Maximus három verseny-
zője a jövő hétvégén Miskolcra 
utazik az ifjúsági országos baj-
nokságra, majd a felnőttekkel ki-
egészülő csapat előbb a Honvéd 
Nemzetközi Bajnokságon, majd a 
Balaton Bajnokságon vesz részt.

Sebők Tamás

A Szentesi Párducok Kézi- 
labda Utánpótlásnevelő Sport- 
iskola nemrégiben Csong-
rádon, a Tigris Kupán kép-
viseltette magát fiú és lány 
csapatokkal egyaránt. A kis 
növendékek szép sikerekkel 
tértek haza. 

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Tigris Kupát 
Csongrádon. A Szentesi Párdu-
cok Kézilabda Utánpótlásneve-
lő Sportiskola a U7, U8 és U9-es 
korosztályban indított lány csa-
patot, de az U9-es fiú gárda is 
pályára lépett. A kis növendékek 
kisebb pályán, szivacskézilabdá-
val játszották a mérkőzéseket. 
Kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak az U8-as lányok, akik nagy 
küzdelem árán szerezték meg 
az aranyérmet. Eggyel nagyon 

borosztályban már nem bírtak 
a mieink a Szeghalom fizikai fö-
lényével, ezüstérmet szereztek. 
A legkisebb növendékek pedig 
igen nagy akaraterővel küzdöt-
tek, aminek bronzérem lett a ju-
talma. A fiú csapat szintén a har-
madik helyen zárta a tornát.

Végre ezüst! Eredményes kupaszereplés

Sebők Tamás

Utánpótlás-kapitányként, 
a Győri Úszó Sportegyesü-
let vezetőjeként és Jakabos 
Zsuzsanna edzőjeként is cél-
ja, hogy gondolkodó, talp-
raesett sportolókat neveljen 
a fiatal generációból. Petrov 
Iván a XXI. Óvodától az Olim-
piáig rendezvény vendége-
ként érkezett Szentesre hogy 
megossza tapasztalatait a he-
lyi sportolókkal. A mindig mo-
solygó fiatal kapitány lapunk 
kérdéseire is készséggel vála-
szolt.

– Kicsivel több, mint egy éve ne-
vezték ki utánpótlás-kapitány-
nak, milyen célokkal vágott neki 
az új feladatoknak?

– Úgy vélem, hogy egy kapi-
tánynak nem lehet más dolga 
országos szinten, minthogy se-
gítséget nyújtson, szakmai jel-
legű, infrastrukturális, logisztikai, 
vagy anyagi természetű kérdé-
sekben. Ha megkeresnek, és a 
segítségemet kérik, akkor me-
gyek és segítek. Ezért is vagyunk 
itt Szentesen ezen a versenyen, 

hogy tovább népszerűsítsük az 
eseményt. Az itt végzett munka 
több, mint dicséretre méltó, hi-
szen ez már a XXI. Óvodától az 
Olimpiáig úszóverseny.

– A Budapest Openen azt nyi-
latkozta, hogy nincs rossz spor-
toló, csak rossz edző. Fel is me-
rült bennem a kérdés, mitől jó egy 
edző?

– Sportágtól függetlenül egy 
jó edző olyan célokat ad a ver-
senyzőjének, ami reális, elérhe-
tő, de nem túl könnyű, és ezek 
elérésében tudja is segíteni.  Az 
edzőnek nem az a feladata, hogy 
olimpiai bajnokokat, vagy vi-
lágbajnokokat neveljen. Ő az 
a pedagógus, aki a gyermekek 
egyik legérzékenyebb életkorá-
ban a nap nagy részében (akár 
5-6 órában) is a gyermek mel-
lett van.   Fontos, hogy olyan ne-
velést kapjanak, ami az életük-
re a legkedvezőbb hatással van. 
Itt nem csak a fizikális képessé-
gek fejlesztéséről van szó. Sőt! 
A legkevésbé arról van szó. Ön-
álló gondolkodású és az életben 
talpraesett embereket szeret-
nénk nevelni. 

– Mit nyújt a gyermekeknek az 
úszás? Mire neveli őket?

– A többi sportágtól eltekint-
ve elmondható, hogy az úszás 
egy életmentő sportág, tehát, 
aki nem tud úszni, az vízbe ful-
lad (nevet). Másrészt egyike 
azoknak a sportoknak, mely űzé-
se során semmiféle olyan terhe-
lés nem éri a sportolót, ami miatt 
később kárt szenvedne. Beszél-
hetünk térdről, gerincről, boká-
ról, egyik sem kap olyan terhe-
lést, mint egy szárazföldi sportág 
esetében. A mentális részt pedig 
az edző határozza meg. Úgy vé-
lem, az úszók a kultúrára is fo-
gékonyabbak. Itt Szentesen sze-
rintem nem kell említeni, hogy 
érzékenyek-e a kultúrára a gyer-
mekek Paulovics Tamás vezetése 
alatt (nevet).

– Mi a véleménye erről a ver-
senyről?

– Én nagyon szeretem ezt a 
várost, ezt az uszodát és azt gon-
dolom, hogy még legalább 20 
évig meg kell rendezni ezt az 
eseményt. Nagyon nagy múlttal 
rendelkezik, ezért is lenne fon-
tos, hogy fennmaradjon.

– A magyar úszás a világ élvo-
nalába tartozik. Számos sikeres 
úszónk van Székely Évától Dar-
nyi Tamáson át Cseh László, Hosz-
szú Katinka, vagy Jakabos Zsu-
zsanna, sorolhatnánk a neveket 
hosszú időkön át. Mint utánpót-
lás-kapitány, látja-e a jövő olimpi-
ai bajnokait?

– Természetesen látom azokat 
a versenyzőket, akik eredménye-
ket érhetnek el 2020-ban vagy 
2024-ben. Megvannak azok a je-
gyek, melyek alapján egy edző 
eldöntheti, hogy tehetséges-e 
a versenyző, fizikálisan, mentáli-
san, vagy motorikusan, de amint 
már azt említettem, ez nem vég-
ső célunk az úszósportban. A 
végső cél, hogy gondolkodó em-
bereket engedjünk ki a világba. 

Interjú Petrov Ivánnal, az úszószövetség utánpótlás-kapitányával

A bajnoki cím nem minden,
gondolkodó embereket nevelünk

a sporthírek támogatója
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