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Főhajtás egy nem mindennapi pilóta emlékére

Darók József
A finn-szovjet háború hőseként
beírta magát a magyar és a szentesi repülés történetébe is Pirity
Mátyás. A három éve a Petőfi utcán ideiglenesen elhelyezett emléktábláját május 19-én áthelyezték szülőháza, az egykori Petőfi
Szálló falára.
Kétszer avatták fel Pirity Mátyás
emléktábláját. Először 2015 szeptemberében, akkor azonban a Petőfi szálló rekonstrukciója még nem
kezdődött el, így átmenetileg átellenben, a Petőfi utca 1. szám alatti
nyomda falára került az önkormányzat által állított tábla. Rajta magyarul és finnül olvasható a megemlékezés: a finn nép hősének tekinti a
szentesi pilótát a Szovjetunió elleni
háborúban való részvételéért. Díszőrség mellett avatták újra a táblát
május 19-én, Pirity Mátyás (1911 –
2003) születésnapjának alkalmából,
az önkormányzat és a Honvédség
és Társadalom Baráti Körök (HTBK)
szervezésében. Egy megtámadott
nép, egy kisebb nép fiainak sietett
segítségére, önként vállalva azt,
hogy ha felszáll felfegyverzett gépével, esetlegesen vele szemben is
használhatják a fegyvereket, mondta dr. Demeter Attila alpolgármester
az ünnepségen. Beírta magát a magyar és a szentesi repüléstörténetbe
is, fogalmazott az alpolgármester.
Ezt a pár méteres távolságot felfoghatjuk az utolsó repülésének, ahol a
fedélzeten Pirity Mátyás a kapitány,
aki megérkezett szülőháza falához,
zárta méltatását.
Az ünnepség végén koszorút helyezett el az emléktáblánál az önkormányzat részéről dr. Demeter Attila

alpolgármester és Antal Balázs Tibor
képviselő, valamint a 37. II Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred törzsfőnöke, s a II.
Rákóczi Ferenc Bajtársi Klub elnöksége. A HTBK napokkal korábban Budapesten koszorúzott Pirity Mátyás
sírjánál, egyúttal rendbe tették a környékét, mondta Móra József, a klub
elnöke.
Egy nem mindennapi magyar pilóta különleges életútjáról tartott
előadást a Szecessziós Házban dr.
B. Stenge Csaba, a Tatabányai Levéltár igazgatója, aki a második világháború történetével foglalkozik, s
valószínűleg ő a legavatottabb Pirity-szakértő. A kilencvenes években
személyes kapcsolatban is voltak a
pilótával. Mint a kutató elmagyarázta, Pirity Mátyás azért született ebben az épületben, mert vendéglátós apja az akkori Petőfi Szálló bérlője
volt. Hosszúra nyúlt, kalandos élete
már fiatalon a repüléshez kapcsolódott, minthogy a Budapest-mátyásföldi reptéren töltötte a szünidőket,
az ott látottak nagy hatást gyakoroltak rá. Sokat ült a földön álló gépekben, s elképzelte, milyen lehet
pilótának lenni. 1928 nyarán Háry
László őrnagy megígérte neki, ha
sikeres érettségit tesz, elviszi repülni egy Fokker C.V. géppel – ez megadta az utolsó lökést a repülős pálya
felé. 1929-től a Műegyetem gépészmérnöki karát látogatta, s tagja lett
az egyetem sportrepülő egyesületének. Az első fokú motorosrepülő
kiképzésen Pirity volt az első egyedül repülő a csoportban. A kiképzett növendékek jelentették a titkos
légierő tiszti utánpótlását. Már a háborús időkben, 1939-ben Békássy
Vilmossal jelentkeztek Finnországba a Szovjetunió elleni harcra. Rette-

netes, a repülésre teljesen alkalmatlan időjárásban voltak kénytelenek
felszállni, hogy Svédországból átrepüljenek finn területre. Elszakadtak
egymástól, Békéssy a Balti-tengerbe
veszett, bár azt hitték, dezertált. Ezért
Pirityt is figyeltették sikeres landolása
után: parancsba adták, ha dezertálni próbál, lőjék le. A 26. vadászrepülő
század állományában 1940 februárjában és márciusában repült bevetéseket Finnországban. Megkapta a
Honoris Causa repülőjelvényt. Egy
memorandum miatt perbe fogták,
de nem ítélték el. 1942-ben egy másik géptípusra képezték át, közben
majdnem halálos baleset érte. A háború végének közeledtével is kiju-

tott neki izgalmakból. 1944-ben egy
tőle kölcsönkért, s a németekhez került térkép miatt letartóztatták. Később elengedték, de bujkálnia kellett, majd szovjet hadifogságba esett
1945 novemberéig. 1947-ben a katonai elhárítás letartóztatta, s bár még
elengedték, érezte a bajt. A következő évben Ausztráliába emigrált a családjával, ahol vasúti tisztviselőként
dolgozott. 1984-ben jelent meg egy
értékes memoárja. A rendszerváltás
után többször hazalátogatott, majd
1993-ban hazatelepült. A kutató elmondta, Pirity Mátyás ezután aktív
volt a veterán repülők közösségében.
2003. május 17-én hunyt el Budapesten, a Kerepesi temetőben nyugszik.

Tisztelt Környezetszépítő Lakosság!

A hosszúra nyúlt csapadékdús, télies időjárás után egyik pillanatról a másikra virágba borultak a kertek. Mindazoknak, akik
kertjeikkel, növényeikkel szívesen büszkélkednének, Szentes Város
Önkormányzata hagyományőrző módon 15. alkalommal hirdeti meg a „Virágszínvonalasabb Szentesért” városszépítő versenyt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a lakosság városszépítő munkáját
kívánja az önkormányzat ismét nyilvánosan is elismerni.
A jelentkezni az alábbi 4 kategóriában lehet:
• egyéni kategória /családi házak előtti közterület és
a közterületről jól látható magánkerti rész/
• munkahelyi kategória /intézmények, vállalkozások /
• lakóközösségi kategória /tömbházas épületek,
épületrészek előtti zöldfelület
• erkély, balkon /közterületről is jól látható legyen,
pl.: balkonládák, függesztett kaspók, stb./
Minden versenyre nevezett a saját maga által készített fotóit
CD-re írva július 30-ig nyújthatja be a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájára.
A CD borítón jól látható módon fel kell tüntetni a versenyre
jelentkező nevét, címét, telefonos elérhetőségét és azt, hogy mely
kategóriába szeretne jelentkezni.
Kívánunk mindenkinek jó egészségben örömteli kertészkedést!

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.
Nyomtatás: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.
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Újítások a vízilabda klubnál
Gyergyai-Szabó Mariann
Zajlik az élet a Szentesi Vízilabda Klubnál, ahol folyamatosan újításokat terveznek. A
meglévő kupola cseréjéről, a
megvalósítás forrásairól, egy
nemzetközi tornáról és sportturizmusról egyaránt kérdeztük Bujdosó Tamást, a klub elnökét.
– Az uszodában a tavalyi évben rakták fel utoljára a meglévő
sátrat, amely már közel 18 éves.
Az elmúlt két évtized alatt teljesen elhasználódott, többször már
nem lehet felrakni. A városvezetéssel közösen úgy látjuk, megérett a cserére. A vízilabda klubnak
rendelkezésére áll a TAO-s forrás,
amelyből megvalósítható a felújítás. A huszonöt, valamint a harminchárom méteres medencékre kerülnének új kupolák. Ezek új
bejárati ajtót is kapnának.
– Az új ötven méteres medencében a hangosítás nem megfelelő. A Magyar Vízilabda Szövetség jelezte, hogy a következő évi
versenykiírás szerint csak olyan
helyen lehet OB I-es mérkőzést
rendezni, ahol megfelelő a hangosítás. Októberre ennek is el kell
készülnie, mert nem szeretnénk

máshol játszani ezeket az összecsapásokat. Remélhetőleg júliusra születik döntés ezekről az újításokról, augusztus elsejével pedig
meg tudjuk rendelni a kupolát mondta az elnök.
– Mekkora összegből valósíthatók meg a tervezett fejlesztések?
– Mint mindennek, ezeknek
az újításoknak is igen magasak
a költségei. A két különálló sátor
31,5 millió forintba kerül, a hangosítás pedig csaknem 19 millió
forintba. Ha a testületi ülésen rábólintanak, az önkormányzat 30
százalékát biztosítja ezeknek az
összegeknek. Miután megkapjuk az értesítést, hogy nyert a
pályázatunk, ki kell írnunk a beszerzésre a megfelelő pályázatot.
Ha az a győri gyártó nyer, akinek
az árajánlatát és a tanúsítványait csatoltuk, akkor ő a sátrakra tízéves, a hangosításra pedig ötéves
garanciát vállal.
– Élénken zajlik a sportélet az
uszoda háza táján, virágzik a
sportturizmus. Sok sportoló készül
a szentesi edzőtáborokban a soron
következő megmérettetésekre?
– Tavaly nyár óta előreléptünk
ebben a témában. Elég sok csapat edzőtáborozott már itt ná-

Farkas Sándor államtitkár lett

Halupa B. Eszter.
Áder János köztársasági elnök kedden az Országház épületében kinevezte Orbán Viktor
negyedik kormányának államtitkárait, akik egyúttal hivatali
esküjüket is letették.
Az államfő a miniszterelnök javaslatára összesen 54 államtitkári, illetve közigazgatási államtitkári kinevezési okiratot adott át.

Ez alapján a miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkári
posztot az Agrárminisztériumban
Farkas Sándor tölti be. A köztársasági elnök 2018. május 22-ei hatállyal dr. Bitay Márton Örsöt, Farkas Sándort, dr. Feldman Zsoltot,
Kis Miklós Zsoltot, dr. Rácz Andrást
és Zsigó Róbertet az Agrárminisztérium államtitkárává nevezte ki.
(fotó: MTI)

lunk. Franciaországból, Svájcból,
Izraelből egyaránt ellátogattak
hozzánk sportolók. Úszók elsősorban belföldről érkeznek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több sportoló
edzőtáborozzon itt.
– Mik a terveik a jövőre?
– Szeretnénk egy nemzetközi tornát rendezni válogatottak
részére. Szombathelyen, illetve
Belgrádban tartják majd a junior világbajnokságot, tehát a vbre érkező csapatok számára Szentes megfelelő hely arra, hogy itt
készüljenek. Megpróbálunk idehozni négy-öt válogatottat is. Ha

nemcsak egy csapatot szeretnénk vendégül látni, hanem egy
többcsapatos nemzetközi tornát rendeznénk. A rendelkezésre
álló szállások száma nem elegendő. Ez esetben más városban kell
hotelt, panziót keresniük az ideérkező játékosoknak. A meglévő
szállások színvonala sem lényegtelen, ugyanis vannak olyan válogatottak, amelyek megmondják,
hogy milyen minőségű ellátást
hajlandóak választani. Bízunk
benne, hogy nyárra megnyitja kapuit az uszoda környékén épülő
négycsillagos hotel, és ez megoldja az elhelyezéssel kapcsolatos nehézségeinket.
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A hagyományt és a jövőt ünnepelték

Palicska Irén
Népviseletbe öltözött gyermekek vették birtokba a városi sportcsarnokot május 18-án,
pénteken este. Kilencedik alkalommal rendezte meg néptáncgáláját a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola. Szülők,
nagyszülők, tanárok töltötték
meg a széksorokat és a lelátót,
és várták izgalommal a kis néptáncosok fellépését.
A gála nyitóképében a Jövőnkért néptáncegyüttes az idén
elhunyt Kallós Zoltán erdélyi
magyar néprajzkutatóra, népzenegyűjtőre emlékezett. Majd
a Rimócról című koreográfiát láthatta a közönség az ifjúsági cso-

port előadásában, amit az idén
két fesztiválon – Szegeden és Pápán – is bemutattak nagy sikerrel
és arany minősítést kaptak. A táncosokat az esten a Suttyomba zenekar kísérte.
Már 14 éve dolgozik és alkot
egy csapat Szentesen, Bagi Ferenc elhivatott néptáncpedagógus vezetésével. Maroknyian
kezdték el annak idején a munkát, és most már annyian vannak, hogy nem mindenki tudott
fellépni a gálaműsorban – mondta köszöntőjében Keller Jánosné,
a művészeti iskola igazgatója.
Küzdelmes volt az út, sokszor
érezték úgy, hogy elég, de ilyenkor azt gondolja, megérte. Voltak, aki először jöttek el a gálára,

hiszen a legkisebb néptáncosok között fellépett a gyermekük
vagy unokájuk. És voltak olyanok is, akik rendszeresen együtt
ünnepelnek az iskolával. – Óriási
dolog, amit ezek a gyerekek felvállalnak, sokszor a szabadidejükben is – hangsúlyozta az igazgató.
A néptánc gyönyörű hagyomány. Vannak megszállott emberek, mint Bagi Ferenc, aki ezt
továbbadja, és értéket teremt,
utat mutat. Sokan továbbtanulnak táncművészeti főiskolán, de
aki nem ezt választja, ő is elviszi
magával a szívében, és ott lesz
benne az a fejlesztett kompetencia, ami segíteni fog neki, hiszen a
gyerekek – még ha nem is veszik

észre – ilyenkor fejlődnek, fogalmazott Keller Jánosné, hozzátéve, hogy a következetes tanulás
és belső fejlődés az, amikor igényükké válik, amit csinálnak.
Végül egy szál virággal köszönték meg támogatóiknak az eddigi
segítséget, akik közül kiemelkedik dr. Vancsura István, Tiszaalpár
polgármestere, hiszen nem csak
szentesi, hanem környékbeli és
tiszaalpári gyerekek is táncolnak
a csoportban, valamint Antal Balázs Tibor szentesi önkormányzati képviselő.
Nagyon nehéz fennmaradni
egy művészeti iskolának és egy
néptánc csoportnak is. Bagi Ferenc legnagyobb tanítványai
már 14 éve járnak ide, és önálló néptáncegyüttesként dolgoznak és járják az országot. Nagyon
szépek a sikerek és gyönyörűek
a ruhák, amelyek régen úgy készültek, hogy az asszonyok ös�szeültek, megvarrták, kihímezték, most viszont ezeket meg
kell venni, és bizony borsos áruk
van – hallhattuk az igazgatónőtől. Emellett az utazás és a versenyek is nagyon sokba kerülnek. A
szponzorok által – akikre mindig
szükség van – többletbevételhez
jutnak, így erre is tudnak költeni,
mondta Keller Jánosné.

Internetbiztonság és a nyári szünet veszélyei voltak terítéken
Sebők Tamás
Tizenhatodik alkalommal
rendezte meg a önkormányzat,
a Szentesi Rendőrkapitányság,
valamint a Szentesi Családsegítő Központ a Közbiztonsági Napot május 17-én és 18-án. Az
esemény célcsoportja a város
7. és 8. osztályos tanulói voltak.
A Művelődési és Ifjúsági Házban startolt a kétnapos rendezvény, ahol a fiataloknak Molnár
Judit, rendőr őrnagy, bűnmegelőzési előadó tartott interaktív előadást egy igen aktuális témáról, az
internetbiztonságról. A közel egy
órás program alatt több videón
mutatta be a közösségi oldalak
társadalomra gyakorolt hatásait,
amit később a gyerekekkel közösen beszéltek át.
– Úgy gondoltuk, hogy mindez azért is aktuális kérdés, hiszen
mindannyian részesei vagyunk a

digitális eszközök használatának,
a digitális tér veszélyeinek, ami a
gyermekekre is ugyanígy érvényes. Fontos, hogy mi vagyunk
azok, akik meg tudjuk tanítani
ezeket az ismereteket, szülőként,
pedagógusként és szakemberként is. A mindennapi életük biztonságának megteremtésében
fontos eszközként tekintünk ezekre a módszerekre – fogalmazott a
bűnmegelőzési előadó.
A Közbiztonsági Nap második
napján a hagyományokhoz híven
egy térképes akadályverseny várt
az iskolás csoportokra melyek során összesen 11 ponton találkozhattak a közbiztonsággal kapcsolatos ügyességi és/vagy szellemi
feladatokkal.
Barát László, a Szentesi Családsegítő Központ – Közösségi tér
szakmai vezetője, lapunknak úgy
fogalmazott, hogy az esemény
játékos formában készíti fel a 7-8.
osztályosokat azokra a veszélyek-

re, amik esetleg a nyári szünet folyamán rájuk leselkednek.
– A mai napon játékos formában, élménypedagógiai módszerekkel próbáljuk a fiatalok figyelmét illetve képességeit
ezirányban fejleszteni. A társszervek képviselővel találkozhatnak az
egyes pontokon, melyeken a köz-

lekedésbiztonságról, elsősegélynyújtásról szerezhettek információkat és a nyílt víz veszélyeiről is
kaptak felvilágosítást. Mindezek
mellett egy labdarúgó bajnokságot, a III. Közbiztonság Kupát is
megrendezzük a Pusztai László
Sporttelepen, ahol 10 fős csapatok mérik össze tudásukat.

2018. május 25.
Palicska Irén
Most Megmutatom Magam
címmel rendezett fesztivált a
Csongrád Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye harmadik alkalommal május 22-én, az Ifjúsági
Parkban. Óvodától a középiskoláig mutatták meg magukat és tehetségüket a gyerekek, felléptek zenével, tánccal,
verssel. „Mi leszek, ha nagy
leszek” címmel rajzpályázatot is hirdettek, a beérkezett
műveket pedig kiállították.
A szakszolgálat munkatársai,
gyógypedagógusok, gyógytestnevelők, pszichológusok,
logopédusok várták az érdeklődőket, tanácsadással és információkkal.
A rendezvényt Antal Balázs
Tibor önkormányzati képviselő,
a városfejlesztési bizottság elnöke nyitotta meg. Lapunknak elmondta, ez a verseny arról szól,
hogy a gyerekek megmutathat-

Sebők Tamás
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 70. születésnapja,
valamint a Mentők Napja (május 10.) alkalmából idén ismét
megnyitotta kapuit a Szentesi
Mentőállomás az érdeklődők
előtt. A különleges napon minden korosztály egy napra mentősnek érezhette magát.
Az Apponyi Téri Óvoda csoportja nyújtott elsősegélyt a sérült plüssmaciknak a délelőtti órákban a mentőállomás nyílt
napján május 17-én, csütörtökön. A gyerekek ebben a játékos
formában sajátíthatták el a végtagkötözés rejtelmeit, de ahogy
Barna Péter vezető mentőtiszt
mondta, a jövő mentőautóinak
külső dizájnjait is megtervezhették a gyerekek egy színező segítségével. – Nagyon kreatívak voltak az óvodások, született pár
jó ötlet, ami modernizálhatná a
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Hat év után ismét MMM fesztivál
ják, mit tudnak, milyen képességekkel rendelkeznek, a szülők pedig megismerhetik, hogy miben
tehetségesek. – Ezekkel a programokkal emelhetjük a gyerekek
önértékelését és önbecsülését,
feljönnek a színpadra, elmondanak egy verset, vagy elénekelnek
egy dalt, a közönség pedig nyitott rá és megtapsolja. Ezért volt
számomra fontos a mai nap, hogy
eljöjjek – hangsúlyozta. Több időt
kellene szánni a gyermekeinkre. Ez egy találkozás a szülő és a
pedagógus között. Nem biztos,
hogy a hétköznapokon látjuk és
felismerjük a gyermekünk tehetségét, mert nincs idő, türelmetlenek vagyunk. Ez a fesztivál arról
szól, hogy a gyerekek meg merjék magukat mutatni, vidámak legyünk és jól érezzük magunkat,
fogalmazott a képviselő.
2011-ben és 2012-ben már

megrendezték az MMM fesztivált, de az elmúlt hat évben nem
volt ilyen rendezvény, nyilatkozta
Gurdonné Kovács Helga a szentesi tagintézmény vezetője. A sajátos nevelési igényű gyerekek
akkor hozzájuk tartoztak, azóta
elkerült tőlük ez az ellátási forma. Most az iskolák látják el a feladatot, illetve működik egy utazó
gyógypedagógiai hálózat, amit a
Kozmutza Flóra akIskola biztosít.
– Nekünk is nagyon sok ellátottunk van, olyan gyerekek, akiknek a problémája nem üti meg
a tanulási zavart, de gondjuk
van az olvasással, írással, számolással vagy pszichológushoz,
logopédushoz járnak – mondta a szakszolgálat vezetője. Fantasztikusnak nevezte, hogy 12
középiskolás diák is fellépett a
fesztiválon, ami az ottani gyógy
pedagógusoknak és tanárok-

Újraélesztés és sérült plüssmacik

Nyílt nap a mentőállomáson

mentőautók külső megjelenését
– fogalmazott.
Ezek mellett persze hatalmas
élmény volt, hogy a gyerekek
beülhettek a mentőautó volánja mögé, szólt a sziréna és a kürt
is, valamint hátul a hordágyban
is folyamatosan feküdt egy-egy
gyerkőc.
– A május 10-i Mentők Napjához kötődik egy országos megmozdulás, amikor a mentőállomások megnyitják kapuikat
a lakosság előtt és betekintést
nyújtanak egy mentős hétköznapi életébe. Ezek mellett – akinek
kedve van – egy alapszintű újraélesztést is elsajátíthat. Zömében
óvodások általános iskolások, és
középiskolások látogatnak meg
minket, de örömmel mondha-

tom, hogy nagy számban érkeznek felnőtt látogatók is, kimondottan azzal a céllal, hogy egy
szituációs gyakorlaton belül elsajátítsák az újraélesztést – nyi-

nak köszönhető. Az eseményt a
nyolcadik osztályos és zenei pályán továbbtanuló Kállai Lali hegedű előadása zárta. – 2011-ben
még óvodásként lépett fel náluk,
és már akkor lehetett látni, hogy
mennyire tehetséges. Nagyon
büszkék vagyunk, hogy ezt annak idején meg tudta mutatni, ő
a mi sztárfellépőnk – említette az
igazgatónő.
– Az a célunk, hogy önbizalmat
kapjanak a gyerekek, amire nekik
és a szüleiknek is nagy szükségük
van, hiszen sokszor nagyon nehezen fogadják el a diagnózist, ha
gond van, és járni kell fejlesztésre vagy pszichológushoz. Ilyenkor azt érzik, hogy összedőlt a
világ, őket is támogatni kell. És
szemléletformálásra is szükség
van, hogy ne legyenek előítéletesek az emberek - hangsúlyozta
Gurdonné Kovács Helga
latkozta lapunknak Barna Péter.
A vezető mentőtiszt a nyár közeledtével pár fontos tanácsot is
adott lapunknak. Úgy fogalmazott, a nagy melegben ajánlott
a bőséges alkoholmentes folyadékfogyasztás, illetve azt tanácsolta, aki teheti, a dél körüli
órákban maradjon hűvös, sötét
helyiségben.
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30 éve a pályán Kálmán Rajmund tűzoltó alezredes

„Ott dolgozunk, ahonnan mindenki menekül”

Palicska Irén
Szakmai berkekben legendának számít Kálmán Rajmund
tűzoltó alezredes. Ötször nyerte meg egyéniben a tűzoltó
versenyt, a szentesi tűzoltóság
csapatával pedig négyszer. Nagyon jó érzés menteni, állítja,
és szerényen hozzáteszi, hogy
a tűzoltók nem hősök, nekik ez
a hivatásuk. A Szentesi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka 30 éve van a pályán,
ebből az alkalomból beszélgettünk vele. Az interjúban egy
emlékezetes esetet is felelevenített, amikor stoppal mentek
tüzet oltani a szentesi tűzoltók.
– József Attila Altatója jutott
eszembe, amikor az interjúra készültem: „Tűzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász!” Gyermekkorában kezdődött a szerelem,
vagy teljesen prózai oka van, hogy
ezt a hivatást választotta.
– Ez a vers teljesen illik hozzám, már gyerekkorom óta nagyon vonzódtam az egyenruhához. Akkor még nem gondoltam,
hogy tűzoltó leszek, a katonaság
viszont megfordult a fejemben.
Másfél évig voltam sorkatona,
marasztaltak is, de egy újságcikk kapcsán merült fel bennem,
hogy tűzoltó legyek. A mai napig
emlékszem rá, hogy egy fővárosi kollégáról volt szó benne, aki
a rohamszolgálatnál dolgozott.
Április végén a katasztrófavédelem országos ifjúsági versenyén
vettünk részt gyerekekkel, és ő
is ott volt önkéntes tűzoltóként.
Már nyugdíjba ment, és nem hivatásként, hanem szerelemből viszi tovább a szakmát.
– Ha visszatekint a pályájára, az
értékek megmaradtak ez alatt a 30
év alatt?
– Azok mindig is megmaradnak. A magyar tűzoltók óriási hagyományokkal rendelkeznek.
Elég megemlíteni a polihisztor
Széchenyi Ödönt, a legnagyobb
magyar fiát. Megalapította a fővárosi hivatásos tűzoltóságot, és
olyan hírnevet szerzett vele, hogy
Konstantinápolyban ő lett a tűzoltó főparancsnok, szinte szentként tisztelik a törököknél, csakúgy, mint nálunk.
– Szakmai berkekben legendának számít, Ez minek köszönhető?
– Egyrészt a 30 évnek köszönhető, másrészt mindig nagy

napok folyamán elsajátítottunk.
A tűzoltók élete és munkája rengeteg tényezőtől függ a káreseteknél. Vannak sérültek, hő, füst,
időjárási viszonyok, ezek mind
befolyásolják a munkánkat. Ez
egy különleges stresszhelyzet,
amit meg kell oldani.
– Milyen volt élete első bevetése?
– 1989-ben kezdtem meg a
szolgálatot öt hónap iskola után.
Téli időszakban történt. Hajnal
fél kettő körül beszóltak a taxisok, hogy a Farkas Antal utcában ég egy lakóház. Gyakorlatilag ez volt az első káresetem.
Nagyon jó érzés menteni! Aki ezt
nem szereti, előbb-utóbb ki fog
kopni a szakmából. Sokszor kérdezik, hogy hogyan lehet feldolgozni, ha halottakat látunk. Ha
az ember egészségesen le tudja magában rendezni, akkor ezt
is hasznosíthatja a későbbi esetek során.
– Számon tartja, hogy hány életet mentett meg 30 év alatt?
– Nem szeretem ezt a kérdést,
hangsúlyt fektettünk a szakma- és nem is számolom. Ez annál
iságra, ez idő alatt ötször meg- sokkal többet jelent, mint hogy
nyertem egyéniben a tűzoltó strigulázzunk. Azt mondják, hogy
versenyt, illetve a szentesi tűzoltóság csapatával négyszer. Polgármester úr úgy fogalmazott,
hogy olyanok a szentesi tűzoltók,
mint a brazil focisták, ők is annyi
csillagot viselnek magukon.
– Hogyan telnek a hétköznapok
a tűzoltóságon, illetve a katasztrófavédelemnél, ahová tartoznak?
– Sokakban az él, hogy a tűzoltók billiárdoznak a munkahelyükön, de ez távol áll a valóságtól.
Nagyon szigorú napirend szerint
dolgozunk, amit a feletteseink is
ellenőriznek. Egészen a reggeli napindítástól kezdve az eligazításig, képzésig, gyakorlatokon
veszünk részt, meg van határozva még az ebéd illetve a szünetek, pihenők időpontja is. És
amit nem lehet előre kiszámítani, a tűzesetek, műszaki mentések végrehajtása, emellett a napi
feladatokat is el kell látni.
– Milyen egy éles helyzet, hogy
néz ki egy bevetés?
– Mindig azt mondom a fiúknak, hogy gyakorlatilag itt a laktanyában, a képzés folyamán dől
el, hogy egy kinti éles helyzetben
hogyan tevékenykedünk. Azt kell
visszaadni minél higgadtabban
és gyorsabban, amit a hétköz-

a tűzoltók hősök, de nekünk ez a
hivatásunk. Minden egyes mentésre emlékszik az ember, de a lényeg, hogy tudjunk segíteni, aztán megyünk tovább.
– Nem csak tűzesetekhez vonulnak ki, szinte mindig a tűzoltókat
riasztják elsőként.
– Úgy szoktuk mondani, hogy
ott dolgozunk, ahonnan mindenki menekül. Nagyon szerteágazóak a feladataink, tűzeset, műszaki mentés, közúti közlekedési
baleset, viharkárok, vegyi balesetek, árvíz, belvíz.
– Mi volt a legemlékezetesebb
eset a pályája során?
– 1993 márciusában lángra kapott az ötszintes orosházi
Tóth-malom. Megkaptuk rá a riasztást, elkezdtük a vonulást, akkor még IFA gépjármű fecskendőnk volt, és Nagymágocs után
lerobbantunk. Megállítottunk
autókat, és elvitettük magunkat
a helyszínre. Az egység és a szolgálatparancsnok is elismerést kapott a munkájáért. Azóta is emlegetik a szakmában, hogy stoppal
mentek tüzelt oltani a szentesi
tűzoltók.
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A 25. Alföldi Állattenyésztési Napokon
az Árpád-Agrár Zrt.
Both Ildikó
Megállítótábla – paradicsom, paprika, palántasziget,
no meg a minőségi borok. Így is
elmondható, hogy milyen volt
az Árpád-Agrár Zrt. standja, az
idei 25. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon, Hódmezővásárhelyen. A csaknem
25 négyzetméteres kiállító téren és környezetében valósággal pezsgett az élet.
Volt, aki a gyönyörű zöldségeket csodálta – ha senki sem látta,
meg is kóstolta –, volt aki a legkorszerűbb üvegházakról szóló
filmet nézte, és persze akadtak
sokan, akik konkrét üzleti céllal
érkeztek. A diplomáciai szolgálatok vezetői is tiszteletüket tették
egyrészt jó ismerősként, már-már
barátságból, másrészt pedig azért
is, hogy a saját hazájukat is képviseljék. A cél úgy a szerb, mint a
holland, vagy horvát diplomaták
részéről, mindenek előtt továbbra is az együttműködés volt. Ilyen
az, amikor az értéket, nem csupán
forintokban, eurókban kell és lehetséges számolni, hiszen ezek a
kapcsolatok hosszú távon csakis eredményhez vezetnek. Az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Csikai Miklós a három
napból, csaknem teljes két napon
át olyan egyeztetéseket folytatott,
amelyek gyümölcsöző jövőt ígérnek. Interjúja még azokat is elgondolkodtathatja, akik a gazdasági
élet más szektorait képviselik;
– Miért fontos egy ilyen kiállításon jelen lenni, és miért keresik
fel oly sokan az Árpád-Agrár Zrt.
standját? Mit kellett ehhez az asztalra letenni?
– Azt kérdezte egy fiatal csapat, akiket reggel átvezettem
ide, hogy ezen a kiállításon köttetnek-e üzletek, mi ennek a

várható eredménye? Nem tudtam nekik olyan konkrétumokat
mondani, hogy: igen, „ennyi meg
ennyi” üzlet köttetett tavaly, vagy
fog az idén, hanem azt mondtam,
hogy azért kell itt lenni, mert aki
számít a piacon, annak itt kell lennie. Igaz ez a különféle pénzintézetekre, kapcsolódó vállalkozásokra, üzleti partnerekre is.
Akinek valamilyen érdekeltsége van az agráriumban, az itt
megjelenik. Sokan keresik a befektetési lehetőségeket is. Szerencsére, mi kijelenthetjük, hogy
az Árpád 60 éves fennállása alatt
semmilyen befektetőnek, pénzintézetnek nem maradt adósa,
szerintem ez értéket kell, hogy
jelentsen, garanciát a megbízhatóságunkra.
– Manapság működik az ún.
„PPP”, amikor hitelez a pénzintézet, támogatást nyújt az állam és
a befektető vállalat is önerővel járul hozzá egy adott fejlesztéshez?
Így létrejöhetnek beruházások?
– Igen, így kell, így kellene,
hogy működjön, természetesen
ez pillanatnyi pozíciók kérdése is. Én úgy gondolom, hogy az
Árpádnak tudnia kell, hogy merre akar haladni, milyen fejlesztésekre van szüksége azokból a kiemelt területekből, amelyeket
művel: szántóföld, állattenyésztés és a kertészet. Többször hangsúlyoztam, hogy mi letettük a
voksunkat amellett, ami a térség
erőssége, adottsága: a napfény,
a termálvíz, a termőföld és a hagyományok. Mi erre fejlesztünk,
mert sok helyen lehet forrásbőség, sokkal nagyobb, mint nálunk, és igény is arra, hogy kertészeti termékeket állítsanak elő, de
az a jó néhány évtizedes hagyomány is kell hozzá, ami – ahogy
szoktam fogalmazni: gyönyörű,

de a sokszor keserves szakmánkat, akár naponta kell újratanuljuk. Így viszont kijelenthető, hogy
szerencsére van némi előnyünk.
– Rengetegen jönnek ide, akik
viszont önöktől szeretnének tanulni. Tegnap volt egy csapat
egyetemi hallgatók, akik nagyon
szeretnék megismerni a különböző technológiákat, amelyek az Árpádnál megtalálhatóak. Erre nyitottak tudnak lenni?
– Eddig is nyitottak voltunk,
és azok is maradunk. Az egyetemi kapcsolataink nagyon fontosak. Jövő héten a szegedi egyetem hódmezővásárhelyi karán
éppen TDK elnöki funkciókat fogok betölteni, és már azt kérdezték, hogy jöhetnek-e hozzánk a
hallgatók? Pontosan ezért is vállaltam fel a feladatot, hogy lássam a merítési lehetőséget, kíváncsi vagyok a diákokra, és van
is már ilyen szerződésünk.
– Mely egyetemekkel és hogyan?
– A Kertészeti Egyetemmel
(Corvinus – már Szent István) például szakmai együttműködés és
nyári gyakorlatok terén. De ezeken a területeken jelen vannak
még a szegedi egyetem diákjai
és a különböző szakképzésben
részt vevő fiatalok.
És hogy a jelentkezők közül,
kik mennyi időre jönnek hozzánk
gyakorlatra, itt is nagy a változatosság: két héttől, akár öt hónapig is jelentkeznek a tanulók.
Ha nem nyitott egy gazdálkodási egység arra, hogy a fiatalokat segítse abban, hogy egy
szakma gyakorlati részében is elmélyedjenek – mert nem mindenki elég türelmes ebben –, akkor csak arra kell gondolnunk, ha
minket nem tanítottak volna meg
mindarra, amit tudunk, akkor ma
nem lennénk azok akik vagyunk
sem az állattenyésztésben sem

a növénytermesztésben. Tehát
ez nekünk is kötelezettségünk.
Egyetemi polgárként és vállalatvezetőként is mondom ezt.
– Tapasztalható, látható, hogy
a környező és távolabbi országok
mezőgazdasági attaséi, dolgozói
is megjelennek a standnál. Eddig
voltak nálunk Szerbiából, Hollandiából, Horvátországból. Minek
tudható be, hogy ennyire specifikusan és céltudatosan jönnek az
Árpádhoz?
– Először Hollandiát emelném
ki, mivel a kertészeti kapcsolatunk velük a legrégebbi. Nekem
személyesen ez már több, mint
ötven éves, de a cégnek is hos�szú időre nyúlik vissza.
Nagyon sokat tanultunk tőlük. Régen, amikor még hazánkban volt a holland mezőgazdasági attasék székhely is, már akkor
is sikeresen ápoltuk a mindenkori holland (más osztrák német
szakemberekkel is) nemzetközi
kapcsolatokat. A kiállítás kiemelt
partnere Szerbia, és itt volt Horvátország is – a velük való találkozásnak pedig azért örülök kifejezetten, mert elsősorban a
palántanevelésben Szerbiával
nagyon élénk, és minden évben
növekvő a partneri viszonyunk,
de ugyanígy van Horvátország
felé is. Úgy gondolom, hogy az
itt megjelent partereinken kívül
elmondhatjuk, hogy számos más
szomszédos országgal is nagyon
jó a kapcsolatunk, és minden fejlesztésünk arra is szolgál, hogy
ezeket az együttműködéseket
erősítsük. Végezetül itt is megismételném a filozófiánkat: „Fejleszteni, vagy eltűnni a piacról!”
Mi nem akarunk eltűnni, mi
erősödni akarunk, erősíteni a pozíciónkat a piacon mind friss áruban, mind palántában.
Fotó: Arany Sándor
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A Ladybird Stúdió óráján jártunk

Pillangóülés, spicc és flex

Palicska Irén
Ha nem tudnám, hol van a
HMG balett terme, akkor is
odataláltam volna. Jó iránytűnek bizonyultak a hófehér tütüvel, kislányukkal kézen fogva siető anyukák, elég
volt őket követni. A Ladybird
Stúdió február óta tart órákat
Szentesen, Fekete Mercédesz
táncművész vezetésével.

bályokat, jöhet a pillangó ülés.
Önkéntelenül követem a kis táncosnők mozdulatait, kihúzom
magam, és én is megpróbálkozom a nyújtott üléssel, több-kevesebb sikerrel. Ezután a kis pillangók megrázzák szárnyaikat,
azaz a lábukat. Megszólal a halk
zene, és kezdődhet az átlényegülés. Közben Fekete Mercédesz
folyamatosan adja az instrukció-

– Melyik a legideálisabb életkor,
amikor egy kislányt érdemes beíratni belettre, és mik az alapok,
melyeket el kell sajátítaniuk a kis
balerináknak?
Sok szülő azt hiszi, lemarad valamiről, ha nem viszi balettre időben a gyermekét. Igaz, hogy időben kell kezdeni, de azért nem
mindegy hogyan. Mi 2 és fél éves,
szobatiszta kortól fogadjuk a gye-

2018. május 25.
balettkarához. A kisfiam születéséig jártam a Magyar Táncművészeti Egyetemre, még az államvizsga van hátra. A tánc igazi
szerelem volt az életemben. Majd
megtartottam az első balett órámat, és hamar rájöttem, mi hiányzott eddig. Annyi szeretet és
őszinteség sehol nincs, mint egy
seregnyi balerina körében. Belőlük töltődök.
– Szerinted mit ad a balett a
gyermekeknek?
– Nem állhat mindenki az első
sorban és nem is lehet mindenki az Operaház szólistája. Ettől
még rengeteg értéket adhat
neki a tánc. Ha van egy közösség, ahova szívesen jár, javul az
állóképessége, fejlődik a szépérzéke és nem adja fel ma-holnap,
akkor már megérte, nem hiába
keltem fel.

Mindenki balerina
akar lenni

Már a folyosón találkozom ismerős édesanyákkal, akikkel beszélgetni kezdek. Egyszer csak
nyílik az ajtó, és kitipeg egy pöttöm kislány fehér dresszben és
tütüben, mert pisilnie kell. Őt követi még apróbb társa, nála pelenkát kell cserélni. Nem lehet
elég korán kezdeni a balettet, állapítom meg. Fekete Mercédesz,
vagy ahogy tanítványai nevezik,
Merci néni 2 és fél éves kortól oktatja a művészeti ágat a szentesi
gyerekeknek. Június 3-án a Szegedi Nemzeti Színházban lépnek
majd fel a stúdió növendékei.

kat: – Jobb kéz 135 fokban, bal
kéz 135 fokban! Spicc, flex, spicc,
flex! Plié! Hallani egy-két sóhajt,
mire az oktató megjegyzi: – Hang
nélkül, némán szenved! Merci néninél kicsit sok a szabály – teszi
hozzá önironikusan.
A dressz, a tütü és a balettcipő mellett szinte elengedhetetlen a szép, hosszú haj és a konty.
Ha apa hozza órára a kis balettost, ez nem mindig sikerül, tudjuk meg a táncművésztől, pedig
ő mindent megtesz a cél érdekében, még Youtube videókat is feltölt a Facebookra, hogy segítse a
legszebb hajkoronák elkészítését. Az óra végén boldogan sza„Hang nélkül,
ladnak Merci nénihez a gyerekek,
kitartó munkájukért még matrinémán szenved!”
A fél ötös csoportba kaptam cát is kapnak.
meghívást, hiszen ott már a nagyobbak tanulják az alapokat. A kedves és szigorú
Miután a gyerekek felsorakoztak, Merci néni felteszi a kérdést: Merci néni
– Mit nem szabad balett órán? A
– Hány csoportban, hány gyerkis balerinák pedig sorolják: Nem mek tanul balettozni Szentesen?
szabad beszélgetni, bohóckodni,
– Jelenleg 4 csoportot tudtunk
nem igazgatjuk a ruhánkat, ha- indítani Szentesen, közel 70 gyerjunkat! – És mit szabad? – szól a mek tanul nálam, de folyamatokövetkező kérdés. – Ügyesen dol- san vannak jelentkezőink. Mint
gozni, szépen állni, mosolyogni, ahogy Szegeden is, itt is minőségi
vigyázni a ruhánkra – válaszolják oktatást szeretnénk adni a gyerea kislányok.
keknek, így korlátozzuk a létszáMiután tisztázták az alapsza- mot a csoportokban.

rekeket, de iskolás korukig kizárólag balett előkészítő gimnasztikát
tanítunk. Nem erőltetek rá olyan
mozgásanyagot, amire még fel
sincs készülve a teste. Viszont
ebben a korban az agyuk olyan,
mint a szivacs. Mindent megjegyeznek, beépítik és mikor megértek rá, majd felém is közvetítik.
– Nagyon sok a szabály az óráidon. Ez miért szükséges, és hogy viselik a kicsik?
– Próbálom a gyerekeknek is
megtanítani, hogy a szabályaim
nem azért vannak, hogy korlátozzák őket, épp ellenkezőleg. Tudják hol a határ, meddig lehet elmenni. Ettől biztonságban érzik
magukat, és megtanulnak bízni
bennem. Én azért vagyok, hogy
a legjobbat hozzam ki belőlük,
ehhez viszont kell egy rendszer,
ami szerint megtanulnak velem
dolgozni. Fontos, hogy tiszteljük
egymást. Szigorú vagyok és próbálok következetes lenni.
– Te hogy kezdted a művészi pályádat, és miért tartottál ki mellette?
– A mai napig emlékszem mikor az óvoda tornatermében volt
a balett óránk. Drága Kati nénink
tartotta. Majd szakirányú gimnáziumban tanultam, Szegedre
szerződtem a Nemzeti Színház

Lucz Léna spárgáját már a teremben is megcsodáltam, ő
ezért szeret balettozni, Sárközi
Nóra pedig követte ovis társát és
barátnőjét az órára. Kátai Krisztina úgy gondolta, hogy a tánc jót
tesz Nóri tartásának, nem mellesleg egy kis fegyelemre is tanítja
őket, ami ebben a korban nem
árt. Luczné Vincze Mónika lányai
még Szarvas Kati néninél kezdtek
el balettozni, és nem volt kérdés,
hogy ha újra indul Szentesen, akkor szeretnék folytatni.
Baráth Enikő is járt korábban
balettórára, anyukája, Baráthné Kati úgy fogalmaz, hogy lánya mindig nagyon lelkesen jön,
és teljesen elvarázsolta ez a világ. Arra a kérdésre, hogy meddig szeretne járni, Enikő azt feleli: Örökre! Megtudom, hogy
nagyon komoly az elhatározása, jó pár éve mondogatja, hogy
balett táncos szeretne lenni.
Vásárhelyi Áginak a bölcsődében ajánlották, hogy próbálják ki
a táncot. Az édesanya kicsit idegenkedett, mert mint mondja,
tőle nagyon távol áll ez a mozgásforma és a balett-anyukaság,
de annyit van fiúk között a kis Ági,
hogy adtak egy esélyt. Ez egy csajos program lett, és ő is talál ismerőst, a kis balerina pedig nagyon
szeret ide járni. Amikor megkérdezi, hogy jöjjenek-e táncolni a
babákhoz, a kislány hozza a ruhát és öltözik. Otthon is előszeretettel hordja a tütü szoknyákat,
szerdánként, az óra után pedig általában abban is alszik.
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Baba a fedélzeten

Mit szeretnénk megtanítani a gyerekeinknek?
Kovács Maja

A minap beugrottunk Norbival egy sütire a kedvenc helyünkre. Az összes asztalon kis
mécses égett, igazán hangulatossá téve a helyiséget. Norbi elfújta gyorsan az asztalunkon lévő
gyertyát, közben a „Boldog születésnapot!”dalt énekelte, és szaladt is tovább a többi asztalhoz,
hogy minden gyertyát sorban elfújjon. Gondoltam, jobb, ha megkérdezzük az eladót, hogy megengedi-e, hogy Norbi elfújja a
gyertyákat, de az eladó azt válaszolta, hogy nem engedheti meg.
És azért nem engedheti meg,
mert kijön a főnöke, és elveri őt
(mármint az eladót) azért, mert
nem égnek a gyertyák. Ezt válaszolta az eladó a két és fél éves
gyerekemnek.
Norbi tudomásul vette a dolgot, és még egyszer megpróbálta, hátha megengedem, hogy
elfújjon legalább még egy gyertyát. Én azon gondolkoztam,
hogy miért lehet az, hogy felnőttek veréssel kapcsolatos dolgoA Szentesi Ételbár az alábbi munkakörökbe keresi kollégáit: pultos kisegítő, konyhai kisegítő. Érdeklődni személyesen az Arany J. u. 16. szám alatt.

kat mondanak a gyerekeknek.
Elég lett volna csak annyi, hogy
az eladó azt mondja, hogy nem
lehet elfújni a gyertyákat, mert
így hangulatos a hely, és így szívesebben jönnek be a vendégek.
Hogy jön ehhez a témához a verés? Közben bevillant egy korábbi emlékem is, amikor Norbival
sétáltunk az utcán, és csak an�nyit hallottam, hogy egy felnőtt

a következőket mondja egy gyereknek: „Ha megcsinálod, figyeld
meg, kijön a néni, és elveri a popódat!”
Vajon mit gondolnak a gyerekek, mikor ezeket a mondatokat hallják? Hogy tényleg kijön a
néni, és fogja őt, a kisebbet, a fiatalabbat, és elveri őt? Tényleg azt
akarta mondani a gyerekének a
felnőtt, hogy egyszerűen csak ki-

HIRDESSEN INGYEN!

JUTÁNYOS áron eladó hagyatékból tárcsás mosógép, centrifuga,
gáztűzhely palackos, 28-as férfi kerékpár, mikrohullámú sütő, kerti szerszámok, ágyneműtartós heverő. Telefon:
30/710-4131

SZENTESI anyukák figyelem! Babaruhák Kitti gardróbjából 06.09-én
a Dózsa-Ház közösségi térben. Popsitörlőt és törzsvásárlói kártya ajándékba. A vásárlók között 06.11-én meglepetés ajándékot sorsolnak ki.

200 kilós famázsa rozsdamentes
bevonattal eladó. Telefon: 30/5213525

SAJÁT kézből gyönyörű német
férfi öltözet, zakó, ing nadrág eladó,
egyben, vagy egyenként. Tel.: 70/6055252

ÜDÜLÉSI jog eladó 1 hét (július
13. és 20. között) Sopronban a Solar
Club Hotelben 30 ezer Ft + IFA. Telefon: 70/774-2144

SZENTESEN a kertvárosban Móra
F. u. 9/3. szám alatti ház eladó. Telefon:
30/606-4899

NAGYHEGYEN a Kispatéi úton
903 m2 föld 50m dupla-bordás fóliával, vízzel, villannyal, beültetésre készen, 1.450.000 Ft-ért eladó. Telefon:
63/311-655

FÉRFI munkaerőt keresünk fizikai
munkára. B kategóriás jogosítvány
szükséges. Telefon: 30/942-5523

ÁRPA eladó-22 zsák, kukorica
eladó -10 zsák, 4800 Ft/q. Telefon:
63/444-648
BODY and soul Szentes, szépség
és egészség. Kavitációs zsírbontás-fogyasztás, celluitisz kezelés, testkezelések, testtekercselés. Pilates, jóga talp
és test masszázs, Bach virágterápia.
Szentes, Kossuth u. 24. 2. ajtó. Bejelentkezés: 30/835-6927
KÖZPONTHOZ közel régi belső
ingatlan gazdálkodásra is alkalmas
nagy udvarral eladó vagy kiadó. Víz,
Villany , gáz, fürdőszoba van. Telefon:
30/402-6522

TITKÁRNŐT keresek Szentesen
félállásban (havi 80-100 óra). Előny
lehet vendéglátós, számítógépes és
Facebookos ismeret. Jelentkezés: gepjatek@freemail.hu, 70/884-3541
SZOCIÁLIS gondozó-ápoló, ápolást, gondozást, házimunkába besegítést vállal. Telefon: 70/620-8230
SZENTESI újszerű családi ház 104
m2 4 szoba+amerikai konyha-nappali,
nagy terasszal eladó. Érd: 70/3872121.
Szenzációs garázsvásár-Szentes,Szent
I. herceg u. 10. Szombaton 8-17 óráig.
ELVESZÍTETT bőrpénztárcámat
a benne lévő névkártya címre juttassa
vissza jutalom ellenében. Varga Kis János Pólya u. 3/B

BARÁTSÁGOS nyakörves fekete
cica keresi gazdáját. Telefon: 63/312911

KEREKES járókeret eladó. Telefon:
63/312/911
KISÉRBEN kis ház eladó. Telefon:
30/859-9030
KÁRPÓTLÁSI jegyet veszek. Telefon: 70/7742144
300 literes gyári hidrofor tartály,
200 kg-os tolósúlyos fém mázsa,
700 db szalagcserép eladó. Telefon:30/473-0311
NAGYHEGYEN, a Garázsdűlőn
3000 m2 gyümölcsös eladó. Telefon:
70/405-6116
KÖZGAZDASÁGI végzettséggel,
angol nyelvtudással, sok éves adminisztrációs tapasztalattal munkát keresek. Nem csak irodában. Telefon:
20/442-5058 délelőtt 8-10 óra között.
ISMÉT nyitva a garázsbörze Szentes, Horváth M. u. 13/A.

jön a néni bentről, és megveri? És
ezt ő hagyná, nem védené meg
a gyereket? Tényleg ilyenek a felnőttek, hogy ha egy gyerek valami „rosszaságot” csinál, egyszerűen csak megverik?
Vajon Norbi mit értett meg
abból, amit az eladó mondott?
Hogy tényleg kijön a néni főnöke, és fogja magát, és megveri
az eladót? Ráadásul azért, mert
nem égnek a gyertyák? Így megy,
hogy ha valami nem felel meg a
főnöknek, akkor elveri az eladót?
Mit gondolhat Norbi, hogy ők
így oldják meg a felmerülő problémákat?
És egyáltalán, miért mondanak ilyeneket a felnőttek a gyerekeknek?
Én mást szeretnék megtanítani Norbinak. Hogy vannak szabályok, amelyeket néha megszegünk, és hibázunk. De van
lehetőségünk hibázni, a hibáinkból tanulni, és a hibákat ki is javíthatjuk, ha szeretnénk. Mindezt
azért, mert az emberi kapcsolatok mindennél fontosabbak.
26-OS női kerékpár eladó, ugyanitt három különböző korú cica,
együtt, vagy külön elvihető. Telefon:
30/5384322
120 literes kéményes Ariston gázbojler, új 150-es zománcos fürdőkád,
kocsikeréklámpa, bontott ajtók, redőnyös ablakok eladók. Telefon: 30/9487134
ELADÓ Nagyhegyen a 141 -es
telekszámú, 400 négyszögöl területű
kert, vízzel, villannyal, vegyes falazatú (vályog és tégla) házzal. Irányár:
450.000 Ft. Telefon: 70/276-5400
SZENTES központjában keresek
másfél, vagy 2 szobás lakást, készpénzzel fizetek. Telefon: 30/1902893
GREE GWH 24QE amper, plazmaszűrős hűtő-fűtő rendszer, alig
használt állapotban eladó. Telefon:
20/314-6666
HÁROM fázisos terménydaráló,
mázsa, üst és üstház, valamint Lucznik
varrógép eladó Telefon: 70/506-6162
YAMAHA JOG robogó, Robi 151es rotakapa, gyári pótkocsival, járó kerekekkel eladó. Telefon: 20/596-9873
GONDVISELÉST,
bevásárlást,
vállalok, telefonáljon, visszahívom.
Telefon: 30/9135560.
20X2,5-ES KPE cső, új 25 méter,
nem új árban eladó Szentesen. Telefon: 30/559-2984
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Izgalmas előadások a Születés Hetén

Palicska Irén
Valóban minden korosztályt
megszólító, érdekes előadásokkal várták a résztvevőket
a jubileumi X. Születés Hete
Fesztiválon, május 17-én és 18án, Szentesen.
A Nyitott kórház program keretében csütörtökön délelőtt
szülőszoba-látogatás szerveztek, óvodásoknak és iskolásoknak rajzpályázatot írtak ki, „Hogyan gyógyultam meg” címmel,
melyre 100 pályamű érkezett, a

legszebb rajzokat ajándékokkal
jutalmazták. Telt ház előtt tartott
előadást péntek délelőtt dr. Gáspár Gábor járási tisztifőorvos a
nemi úton terjedő betegségekről
és a HIV-ről középiskolásoknak.
A délutáni rendezvényt Agócs
Lászlóné, a Magyar Vöröskereszt
Szentesi Szervezetének önkéntese nyitotta meg. Majd Kiss Viktória, a Boross Sámuel szakközépiskola végzős diákja – aki musical
szakra felvételizett – adott elő két
dalt. Elhangzott, Viktória annyiban kapcsolódik a Vöröskereszt-

hez, hogy édesapja több mint
százszoros véradó
Köszöntőt mondott dr. Demeter Attila alpolgármester.
– Az esemény nagyszerűsége abban rejlik, hogy a fogantatással,
és a magzati élettel kezdődik. A
szülők elhatározzák, hogy gyermekük lesz, próbálnak mindent
megtenni ennek érdekében – fogalmazott az alpolgármester. Országosan 15, Szentesen 10 éves
a rendezvénysorozat. A Nyitott
kórház program keretében meg
lehet nézni a szülőszobát, felvilágosító orvosi előadásokat hallgathatnak, melyekkel a tudatos
gyermekvállalást igyekeznek erősíteni a szakemberek. A Születés
Hete az élet, a fogantatás szinonimája, hangsúlyozta dr. Demeter Attila.
A meddőségről és annak kezeléséről dr. Józsa Géza osztályvezető főorvos tájékoztatta a jelenlévőket, főként szakmabelieket.
Elmondta, hogy ma Magyarországon a párok 18 százaléka gyermektelen. A lehetséges megoldásokat is felvázolta előadásában a
szülész-nőgyógyász.

Klasszikusok nyárestékre
Darók József
Változatos és igényesen szórakoztató kínálattal várja a nézőket a Szentesi Nyári Szabadtéri
Színház új évada. A megyeháza
udvarán utánozhatatlan hangulatban tölthetnek el a színházkedvelők összesen 14 estét a
nyár folyamán, miközben igazi
sztárparádát láthatnak, de szentesi származású művészeknek is
tapsolhatunk, s lesz újdonság is.
A megyeháza kivilágított, kastélyszerű udvarán 2006 óta rendezik meg a szabadtéri színházat.
Élményszámba megy ezen a közkedvelt helyszínen egy-egy színházi vagy zenei produkció, ebből összesen 14-et szervezett a
Szentesi Művelődési Központ június végétől augusztus végéig.
Igyekeztek minden korosztály és
réteg ízlését kiszolgálni a program összeállítói. Neves művészek, a maguk nemében színvonalas előadások követik egymást,
mondta Varróné Szabó Ildikó, a
művelődési központ igazgatója. A Hangversenyközponttal közös szervezésben minden évben

a Zene ünnepe alkalmából nagyszabású koncerttel indul az évad,
idén a Csík Zenekar estjére már
elkelt minden jegy. Az Orlai Produkció visszatérő társulat, idén
öt színdarabbal is eljön, a Római
vakációval (Tenki Réka és Fekete
Ernő Audrey Hepburn és Gregory Peck klasszikus szerepében),
A szív hídjaival (Udvaros Dorot�tya, László Zsolt főszereplésével),
a Hitted volna? (a több évtized
után újra együtt színpadra lépő
Hernádi Judit és Kern András jutalomjátékával), a Heisenberg (Benedek Miklós és Ullmann Mónika
alakításával) illetve John Osborne
művéből a Dühöngő ifjúság (Szabó Kimmel Tamás, Kovács Patrícia
a főbb szerepekben) című előadásokkal. A Bánfalvy Stúdió produkcióira mindig nagy az érdeklődés, minden bizonnyal A
miniszter félrelép (Harmath Imre,
Beleznay Endre, Száraz Dénes, Kiss
Ramóna a főbb szerepekben) is
sok nézőt vonz majd.
Lesznek komolyabb, magvasabb gondolatokat közvetítő
művek is, a Tizennyolc című tör-

ténelmi dráma a Magyar Királyság utolsó három napjáról szól,
a Szentesről indult Lénárt László
főszereplésével, a Keresztény Pedagógus Társasággal közös szervezésben. Az ugyancsak szentesi
Debreczeni-Kis Helga önálló estjén népzenei munkásságából ad
áttekintést zenésztársaival. Elmaradhatatlan színfolt a Dumaszínház, ezúttal Dombóvári István és
Aranyosi Péter mulattat. A szünet után visszatérő Operettgála,
a tánc és zene nemzetközi feszti-

2018. május 25.
A televízió és az elektromos
berendezések káros hatásiról dr.
Báló Mária neurológus-főorvos
beszélt, majd csecsemő és kisgyermek újraélesztését nézhették és próbálhatták ki a gyakorlatban is az érdeklődők egy ambu
babán. A délután hátralévő részében a hozzátáplálásról, babahordozásról és a dackorszakról is
tájékozódhattak a vendégek, valamint különleges zenebölcsi-bemutatót tartott Takács Gabriella
fuvolaművész-tanár.
Agócs Lászlónétól megtudtuk,
január óta szervezik a programokat, védőnők szülésznők és
egy lelkes nagymama közreműködésével. Több előadónál
is felmerült, hogy nem vigyázunk eléggé a gyermekeinkre és
az unokáinkra. Annyira szabad
életet élünk, és mindent behálóz az internet.
– Mindig nagy szeretettel készülök ezekre a rendezvényekre,
és nagyon sajnálom, hogy kevesen vannak, de 20 éves tapasztalatom alapján azt mondom, hogy
ha Szentesen egy egészségnevelési előadásra 30 ember eljön, az
már fantasztikus dolog, itt pedig
annál többen voltunk – összegezte lapunknak az eseményt Agócs
Lászlóné.
vál, illetve zárásként a népzenei
találkozó a zenekedvelők széles
táborát célozza meg. A két Lotti
klasszikus történetével, korábbi
kezdési időpontjával a családokat szólítják meg, ezzel újdonságot csempésznek a kínálatba. A
Budaörsi Latinovits Színház most
is látványos darabbal, sok gyerekszereplővel érkezik.
A jegyárakban igyekeztek tartani a tavalyi szintet, a fizetőképes kereslet és az előadások költségei között próbálják tartani az
egyensúlyt. Belépők elővételben
kaphatók az ifjúsági házban és
a Szecessziós Házban. Részletes
program a plakátokon.
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„Érzelmi húrokat is pengetünk”

Darók József
Jövőre 20 éves fennállásához
érkezik a Magna Cum Laude zenekar, mely pünkösd hétvégén adott koncertet a szentesi sportcsarnokban. A Zenével
a Rákos Gyermekekért Alapítvány javára játszották slágereiket Mező Misiék, akitől egyébként sem áll távol a segítő
szándék. A koncertet követően
szívesen állt rendelkezésünkre
egy interjúra.
– Mindig mosolygok, ha egy zenészt megkérdeznek egy évforduló kapcsán, hogy változtál-e, s azt
válaszolja, hogy nem – kezdte az
énekes. – Persze, hogy változik az
ember, teljesen más dolgok lesznek hangsúlyosak az életében.
Nem beszélve arról, ha családja
lesz. Persze, hogy változott a zenekar is. De ha visszatekintek a két
évtizedre, akkor mégiscsak egy
mezsgyén haladtunk, minimális
változás és hatások érték a zenekart, a saját hangunk, karakterünk
mindvégig megmaradt.
A vidéki zenekar-dolog szerinte kicsit fel van fújva: vagány, sikk,
trendi, ha valaki vidékről tör be.
– Mi Gyuláról indultunk. Úgy gondolom, 20 év távlatából teljesen
mindegy, honnan megy az ember egy-egy koncertre, vagy turnéra. Ha valakinek fontos a vidék,
s fontos, hogy tudjon olyan helyen alkotni, ami inspiráló, akkor
ott marad. Nem hiszem, hogy csak
vidéken lehet megtartani az értékeket. Ha jó dolgokat hoztál magaddal, teljesen mindegy, hol élsz.
Misi már évek óta Pesten él.
Akkor hogyan működik a Magna a gyakorlatban? – Mi nem az
a zenekar vagyunk, akik hetente
próbálnak. Általában akkor szoktunk próbaterembe vonulni, ha
készül egy új lemez, vagy nagy-

koncertünk lesz, ahová korábban
nem játszott dalokat veszünk elő,
esetleg meghívunk olyan zenésztársakat, akikkel még nem muzsikáltunk. Minek próbáljuk el a Vidéki sanzont 4626-odjára? Az évek
és a rutin számítanak!
Seres Antal alapítványa javára zenéltek a szentesi koncerten,
korábban gitárokat is gyűjtött a
rákos gyerekeknek. Az ismeretségük zenészbarátság volt. - A mai
napig emlékszem rá, Gyulán találkoztunk, az Erkel Diák Ünnepeken, ahol mi is játszottunk a Három Amigóval, s milyen érdekes,
ők is hárman voltak, ugyanolyan
típusú zenével, sőt ugyanúgy mi is
cigány származásúak voltunk. Ez a
közös nevező összehozta a két zenekart. Tudod, mikor azonos értékeket képvisel két zenekar, az maradandó és ez immár 20 éve tart.
Anti említésekor szóba került
a zenészek karitatív oldala is. – A
Magna Cum Laude fontosnak tartja a segítségnyújtást, ha lehetőség van rá. Gyergyószentmiklósra
a Szent Anna Gyermekotthonba
vittünk egy kamionnyi segítséget,
ajándékot, mert az adomány szót
nem szeretem. Felkerestem az otthon vezetőségét, hogy mire van
szükségük, s írtak egy listát, két
hűtő, három mosógép, ilyesmik,
s ezeket összeszedtük. A zenekar elsőre megmosolyogta, amikor én eldöntöttem magamban,
hogy egy kamionnyi segítséget viszek, de összejött.
Azért teljesen más rákos gyerekek közé bemenni zenélni, de Misi
ezt is megtette. – Nem az én vállamon van ennek a munkának az
oroszlánrésze, hanem az Antién –
magyarázta. – Nekem van három
gyermekem, egyébként is nagyon
érzékenyen érintenek azok a dolgok, amik gyerekekkel kapcsolatosak, s ezért is fantasztikus dolog,
amit ő tesz. Megmondom őszintén, én nem biztos, hogy tudnám
csinálni hosszabb távon, felőrölne
ez az egész: látni gyerekeket szenvedni, elmenni, ez egy szörnyűség. Viszont valószínűleg, ami Antit és Csillát is mozgatja, nem az,
hogy ki nem lehet már közöttünk,
hanem ki az a gyerek, aki a zene
segítségével leküzdötte a rákot, s
örül, hogy egy közösségbe kerül,
ahol a zenével tudnak egymásnak
adni. Ez egy hatalmas szolgálat,
hatalmas misszió, s éppen emiatt
nagyon kevés ember tudja csinálni. Úgy vagyunk összerakva, hogy
kiben-kiben vastagabbak vagy vé-

konyabbak az érzelmi húrok, van,
akinél nem szakad el könnyen,
másoknál igen, én az utóbbiak
közé sorolnám magam.
A zenésztől meglepő, de teológia tanulmányokat folytat, s a végén tart. – Június 27-én kell megvédenem a szakdolgozatomat.
Szándékom igazából nincs vele,
nem szeretném oktatni, csupán
magam miatt kezdtem el. Volt
egy változás az életemben, befogadtam Istent az életembe, és úgy
éreztem, kutya kötelességem minél többet megtudni róla, a Bibliáról, az evangéliumról – foglalta
össze az énekes.
Az ismert emberek felelőssége,
hogy mit mondanak, tesznek, őt
sem kerülheti el. Így van ez, amikor zsűrizett például A Dalban, s
részben döntésükkel került ki a
modern metált játszó AWS együttes a portugáliai Eurovíziós Dalversenyre. – A döntésemet befolyásolta, hogy ebben a csapatban
benne volt Both Miki. Az ő hitelessége, személye nagyban hozzájárult, hogy elvállaltam a zsűrizést.
Visszatérek megint a misszió kifejezéshez. Miki és az én részemről misszió volt az, hogy olyan dolgokat mutassunk meg, ami nem
egynyári, nem belterjes, 10 éve
ugyanazok a zeneszerzők küldik
a dalokat, ugyanazok az előadók
éneklik a popslágereket, így szerettünk volna valami újat mutatni,
olyat, ami a perifériára került. Pedig ők is léteznek, és sokszor még
értékesebbek, mint ami ránk ömlik. Elindult egy olyan evolúció,
ha lehet így mondani, A Dal életében, ami nagyon jót tesz a szakmának, a tévének, és a közönségnek. Olyan réteg felé nyitottunk,
amely korábban valószínűleg
nemigen nézte a tévét. Nagyon
örülök, hogy lehetőséget adtunk
az AWS-nek, és bebizonyosodott,
hogy nem kell szégyenkeznünk, a
képviselt stílusukhoz képest hihetetlenül jó eredményt értek el az
Eurovízión.
Azonban az ő zsűritagként
való jelenléte eleve kizárja, hogy
együttese is küldhessen be dalt.
Felvetésünkre minden eddiginél
határozottabb válasza volt:
– Minket nem érdekel, hogy
nemzetközi sikert érjünk el. Meg
sem fordult a fejünkben, hogy
ilyen babérokra törjünk, mi nem
akarjuk meghódítani Európát.
Magyar embereknek játszunk,
magyarul szeretünk üzenni, ez a
mi utunk.

HETI

10. Dua Lipa
IDGAF

9. Portugal. The Man
Feel It Still

8. Wellhello

Nem olyan lány

7. Imagine Dragons

Whatever It Takes

6. Luis Fonsi feat. Demi Lovato
Echame La Culpa

5. Tom Walker

Leave a Light On

4. Ed Sheeran

Perfect

3. Jfeat.ustinChrisTimberlake
Stapleton
Say Something

2. Rudimental feat. Jess Glynne
& Macklemore feat. Dan
Caplen

These Days

1. Liam Payne feat. Rita Ora
For You
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KultúrSokk 4

Kézfogás, bemutatkozás

Dr. Bacsa Éva
A köszönés, ahogyan előzőekben megállapítottuk, a
kapcsolatteremtés első lépése, amelyet gyakran kézfogás
és bemutatkozás kísér. Mindkét esetben a legfőbb rendező
elv a már korábban is említett
rang, kor és nem, más szóval az
alá- vagy fölérendeltség elve.
A kézfogás egy jelzése a kapcsolat felvételének – eredendően annak, hogy „nincs nálam
fegyver, nem akarlak bántani” –

a milyensége azonban sokat elárul a résztvevőkről. A kézfogás
legyen határozott, de ne csontropogtató. A két tenyér is találkozzon, ne csak az ujjak, mert az
ún.„döglött hal” kézfogás önbizalomhiányra, gyenge jellemre utal
s kellemetlen érzést vált ki. Kézfogáskor a másik szemébe nézünk,
pici meghajlás és mosoly kíséretében. Alapszabály az, hogy mindig a fölérendelt nyújtja előbb a
kezét, azaz a magasabb rangú az
alacsonyabb rangúnak, az idő-

sebb a fiatalabbnak, a hölgy a
férfinak. Egyetlen kivétel van ez
alól, amikor fogadunk valakit pl.
hivatalban, otthon házigazdaként, akkor mindig a fogadó fél
nyújtja elsőként a kezét, függetlenül a rangtól, életkortól vagy az
illető nemétől.
A kézfogás visszautasítása
nagyfokú sértés, a diplomáciában a kapcsolatok megszakadását jelentheti. Kézfogáskor illik felállni, hölgyek esetében, ha
asztalnál ülnek, elég kissé megemelkedni. A kesztyűt levesszük,
kivétel a hölgyek öltözetét (pl. estélyi ruhát, kosztümöt) kiegészítő vékony kesztyűt, valamint a díszegyenruha tartozékaként viselt
kesztyűt. Lehetőleg ne nyújtsunk
kezet asztal, íróasztal felett, lépjünk inkább ki mögüle, úgy adjunk a másiknak tiszteletet. Gyakran helyettesítheti a kézfogást
egy biccentés, egy mosoly, egy
szemkontaktus.
A kézcsók egyre ritkábban alkalmazott köszöntési forma. Kivételes alkalom, kivételes megtiszteltetés. A hölgy nyújtja a
kezét, a férfi gyengén meghajol,
kissé megemeli a hölgy kezét, de
ajkával nem érinti meg a kézfejét,
s nem néz a hölgy szemébe. Ennek, ha valaki bevállalja, meg kell
adni az eleganciáját. Az elkapott
kéz, gyors „cuppantással” illetlen
és zavarba ejtő.

2018. május 25.
A kézfogás leggyakrabban a
bemutatkozás része. A bemutatkozást mindig az érkező, a belépő illetve az alárendelt kezdeményezi, vagyis ő mondja a nevét
először. A bent lévő, a fölérendelt
nyújtja a kezét és ő is megmondja
a nevét. Bemutatkozni teljes néven illik. Ha egy hölgy asszonynéven mutatkozik be, s a kapcsolat
hosszabb távra szól, a keresztnevet is illik hozzátenni. A „Kovácsné Marcsi” azonban modoros, ne
spóroljunk a teljes névvel. Ha bemutatkozáskor nem értettük jól a
másik nevét, nyugodtan visszakérdezhetünk.
A bemutatáshoz egy harmadik
személy, egy közös ismerős segítségét kérhetjük. Itt a sorrend
a kézfogás ellenkezője, ugyanis
mindig az alárendeltet mutatjuk
be a fölérendeltnek, vagyis a magasabb rangút az alacsonyabb
rangúnak, a fiatalabbat az idősebbnek, aférfit a hölgynek. Más
szóval, mindig a főnöknek mutatjuk be az új dolgozót, a szülőknek
az új barátnőt, s a barátnőmnek
a vőlegényemet, s nem fordítva.
Biztatásként elmondhatjuk,
hogy ebben a látszólag komplikált rendszerben igen könnyen
eligazodhatunk, ha szem előtt
tartjuk az örök érvényű rendező
elvet, az adott helyzet alá- és fölérendeltségének (rang, kor, nem)
logikáját.

Pollenszezon - kisokos
Czakó-Kádár Viktória
A Szentesi Egészségfejlesztési Iroda fontos feladatának
tekinti a környezeti allergénekkel kapcsolatos tájékoztatást.
Ennek fényében, szeretnénk

tájékoztatást adni a pollenekről, a legfontosabb allergénekről és a velük szembeni védekezésről.
A legfontosabb kategóriába
azok az allergének tartoznak,
amelyek belégzés útján jutnak
a légutakba. Ezeket nem tudjuk

elkerülni, csak a szervezetet ért
terhelést csökkenthetjük.
Magyarországon a leggyakoribb allergiát kiváltó pollenek:
• korat avasszal (március-áprilisban) a fák, mint a mogyoró
és az éger,
• késő tavasszal a nyír és a kőris,
• nyár elején már a fűfélék,
• nyár közepétől pedig a
gyomnövények, mint például a
parlagfű.
A legagresszívabb allergének
a fűpollenek és a parlagfű, ezek
keserítik meg leginkább a magyarországi allergiás betegek
életét.
A leggyakoribb pollenek,
amelyek allergizálnak Magyarországon:
1. Parlagfű
2. Fűkeverékek
3. Feketeüröm
4. Nyári gyom

A légúti tünetek (szénanátha)
mellett ugyanaz a pollen ekcémát is okozhat. Van, akinél csak
szénanátha jelentkezik, van, akinél csak bőrtünet, és van akinél
mindkettő megfigyelhető. Ritkább esetekben az is előfordul,
hogy az adott pollenek csak
szemtünetet, kötőhártya-gyulladást okoznak, de előfordulhat
szemhéj-, és arcduzzanat is.
A pollenszezon a gyerekeket
sem kíméli. Asztma és allergia gyermekkorban is jelentkezhet, a kettő gyakran együtt
jár. A kezdeti tünetek megfázáshoz, hurutos megbetegedéshez is hasonlíthatnak, ám
fontos mielőbb felismerni a
különbségeket, mert az asztma és az allergia más kezelést
igényel, mint az egyszerű nátha, megfázás.
Folytatjuk!

szentesiélet
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TRENDI - Menyasszonyi csokrok

Lassan kezdetét veszi az esküvői szezon. E heti lapszámunkban
a tökéletes csokor megtalálásához nyújtunk segítséget. Összeállításunkban a letisztult formák és a különlegesebb darabok kedvelői egyaránt megtalálhatják a tökéletes megoldást.
Az esküvői csokor a menyasszony megjelenésének egyik legfontosabb ékköve, melyet érdemes úgy megválasztani, hogy harmóniában legyen a pár ruhájával, a menyasszony sminkjével és frizurájával éppúgy, mint a teljes esküvői dizájnnal.

Darók József
Az árván maradt Johanna
Hamilton már fél éve nagynénjével él, mikor minden újra megváltozik. Összeköltözik barátnőjével,
Lídiával, és ketten együtt néznek
szembe, a kisasszonyok viszontagságos életével Abbey városában. Előítéletek, szerelmek, és
állandó változások közepette kísérhetjük végig Johanna kalandos, néha gyötrelmes útját, egészen a boldogság megtalálásáig.
„Egy kisváros sohasem változik.
Bármekkora és bármilyen vál-

Folytassa, Kristin!
tozás is áll előtte, a lényeg mindig ugyanaz marad. Abbey városa mindig olyan marad, amilyen
volt, és amitől annyira szerettük…” – a mostanában napvilágot látott Johanna II. – A történet
folytatódik című regény borítójának fülszövegében olvashatók e
sorok. Kristin M. Furrier, azaz valódi nevén Magyarné Szűcs Krisztina harmadik regényéről van szó,

melyben kedvelt regényhősének
életét folytatja. A városi könyvtárban tartották a könyvbemutatót
május 15-én, amikor Domján Ilona helyi üzletasszony beszélgetőtársaként vallott a könyvírásról és kiadásról. Ugyanis a szentesi
író magánkiadásban jelentette
meg a könyvét az Underground
kiadónál. A moderátori szerepre is olyan szentesi személyeket
szokott felkérni, akik hozzá hasonlatosak, azaz szintén egyedül
valósítják meg magukat, tudják,
milyen belevágni valamely vállalkozásba, s akiket ezért ő maga is
tisztel, árulta el lapunknak.
Az olvasók kérték, hogy folytatódjon a történet, ám Johanna a
második részben már főszereplővé lép elő, ami az olvasók kérése
volt. Mivel már nem csupán mellékszereplő, jellemfejlődésen is
keresztülmegy, ahogy idősödik,
azt keresi, mivel foglalkozhatna, belelátunk a lelki vívódásaiba, mesélte lapunknak Krisztina.

Ráadásul ennél pontosabb már
nem is lehetne a folytatás: semmi ugrás sincs az időben, ahogy
este véget ér az első könyv cselekménye, onnan veszi fel reggel
a történet szálát a második kötet.
Olyan lett a folytatás, amilyennek az olvasók szerették volna.
Fél évig írta Krisztina, majd a kiadási munkákra is elment fél év.
A legbonyolultabb része az volt,
hogyan kezdje el, hogy a történet azok számára is érthető legyen, akik most találkoznak
először Johannával. A célközönségről szólva elmondta, ifjúsági
családregénynek tartja a Johannát, amelyben pozitív példákkal
is találkozhat az olvasó, ide tartozik a régi életmód, s az igényes
szóhasználat, mindez szórakoztató irodalom formájában. Az írás
továbbra is hobbi maradt a háromgyermekes nő életében, de
most már sokkal több elfoglaltsága mellett tényleg csak éjszakánként tud írni, mondta a szerző, aki a városházán dolgozik. A
könyvhöz interneten lehet hozzájutni, a kiadónál.
Fotó: Doba Lajosné

Tájékozottnak lenni jó!

14

Május
PROGRAMAJÁNLÓ
25. péntek
KIÁLLÍTÁS
17 órakor Momentumok a Műszaki Csapatok történetéből című
kiállítás nyílik. A kiállítást megnyitja Bakos Tamás alezredes, az NKE
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanára. Narrátor Hevesi Anett, közreműködik a Pengető
citerazenekar.
Városi Könyvtár

26. szombat
RÉGÉSZET NAPJA
Hogyan dolgozik a régész? címmel dr. Béres Mária régész-igazgató tart előadást 14 és 16 óra között,
a Koszta József múzeum Csallány
Gábor kiállítóhelyén. Bemutatók:
mit rejt a technikusi láda, leletsimogató, tapogatótároló.

szentesiélet

Szentes családi ízei
Pizza diétásan
HOZZÁVALÓK: 40 g kis szemű
zabpehely, 1 tojás (M-es vagy L-es
méret), 1-2 ek víz, fokhagymasó, 2
kk reszelt parmezán, 1 kk só
ELKÉSZÍTÉSE: A hozzávalókat
összekeverjük és minimum 30 percet hagyjuk állni, hogy a zab megszívja magát. Én serpenyőben szoktam megsütni. Enyhén kiolajozott,
felhevített serpenyőbe öntöm a
tésztát és 5-6 percig közepes lángon sütöm. Ezek után megfordítom és a forró, már aranybarnára
sült felére kenem a házi pizzaszószom (sok fűszerrel, sok paradicsommal, 0 cukorral), majd a tetszőleges feltéteket rárétegezem, majd megszórom sajttal és egy fedőt teszek rá, hogy minden összeolvadjon. Végül spatulával kiemelem és salátával tálalom.
Nyilván a tészta a lényeges és minden további feltét a pizzán egyéni
preferencia kérdése. Akárhogy is, ha nekiálltok, némi fűszer mindenféleképpen kell a tésztájába, mert nélkülük eléggé jellegtelen az íze.
Nekem nagyon bevált a serpenyős változat, ezért sütőben még nem
próbáltam, de valószínűleg működik, talán érdemes vastagabbra hagyni a tésztát, hogy ne száradjon ki.
Jó étvágyat kíván a Szentesi EFI

26. szombat
KONCERT
Farkas Bertalan űrrepülésének
38. évfordulója tiszteletére 20 órától fellép a Bring Floyd együttes,
vendég zenekar az Ultima Ratio.
Művelődési és Ifjúsági Ház

29. kedd
ELŐADÁS
18 órakor Az emelkedés földelése címmel tart előadást Varga János gerinc- és lélekspecialista
Szecessziós Ház

31. csütörtök
MEGEMLÉKEZÉS
Balázs András születésének 105.
évfordulója alkalmából emléktábla koszorúzás lesz 10 órakor a Deák
Ferenc Általános Iskolánál.

31. csütörtök
ELŐADÁS
19 órakor a Korok a művelődéstörténetben sorozatunk következő előadására várják az érdeklődőket. Előadó: Poszler György tanár
Művelődési és Ifjúsági Ház

Június 21.
CSÍK ZENEKAR A ZENE ÜNNEPE
ALKALMÁBÓL
Zene-Világ-Zene
(csürtörtök) 19 óra:
Megyeháza KKK - szabadtéri színpad, Szentes
Rossz idő esetén: Református
Nagytemplom, Szentes

Családi események
Született: Ürmös Zsoltnak és Suki Renátának (Csongrád, Muskátli u. 7.)
Lia, Tóth Zoltán Koppánynak és Szabó Melindának Zoltán nevű gyermeke.
Házasságot kötött: Ottlecz Natália Piroska és Egri Zoltán (Szentes,
Honvéd u. 4.), Bányai Attila Gusztáv (Szentes, Deák F. u. 60/A) és Paku Éva
(Szentes, Kossuth L. u. 17.), Barna Viktor (Szentes, Drahos I. u. 13.) és Kecskeméti-Szabó Márta (Szentes, Szabadság tér 4.), Baranyi László (Szentes, Alkotmány u. 42.) és Erdélyi Krisztina Zsuzsanna (Szentes, Drahos I. u. 10.) képünkön, Dobrai Zsolt (Szentes, Mátyás k. u. 27/A) és Baranyi Beáta Adrienn
(Derekegyház, Petőfi u. 14.), Szlopóczki Zoltán (Szentes, Kossuth L. u. 17.)
és Őze Klára (Szentes, Gergely u. 53.)
Elhunyt: Pintér Ferencné Kuli Erzsébet (Szentes, Koszta J. u. 5-7.), Boros
Ernőné Árva Rozália Mária (Belsőecser 36.), Tihanyi Istvánné Drahota Szabó Julianna (Szentes, Köztársaság u. 17.), Fodor Károlyné Palotai Julianna
(Szentes, Kossuth tér 5.), Hajdú Jánosné Gulyás Mária (Csongrád, Árpád u.
18.), Máté Imre (Csongrád, Egyetértés u. 8.), Frank Józsefné Balassa Rózsa
(Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.)
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HOROSZKÓP
május 25-31.
KOS Amihez a hét elején
hozzányúlsz, az minden bizonnyal arannyá fog válni.
Nagyon pozitívan indulhat a
heted. Ez pedig rá is nyomhatja a bélyegét a folytatásra.
BIKA Néha talán könnyű elfelejteni, és ilyenkor célszerű
emlékeztetni magunkat arra,
hogy milyen fontossággal
bírnak a barátok, akikre bármikor számíthatsz.
IKREK Nagyon okos vagy
és ez az oka annak, hogy
még a saját véleményedet
sem veszed mindig túl biztosra. Ez a hét tökéletes bizonyítéka lesz
annak, hogy helyesen gondolkodsz.
RÁK A közeledben lévőkkel
most igazán mély beszélgetéseket folytathatsz. Ezek a
beszélgetések pedig sokkal
inkább intellektuálisabbak lesznek,
semmint személyesek.
OROSZLÁN Remek alkalmazkodóképességgel rendelkezel, a körülményekre
való tekintettel most nagy
hasznát veheted és kicsit talán többre kell értékelned a hűségnél is.
SZŰZ Ezen a héten ellenállhatatlan kísértést érezhetsz arra,
hogy bebizonyítsd, még a leglehetetlenebbnek tűnő dolgok is lehetségesek akkor, ha
eléggé akarjuk azt.
MÉRLEG Ez a hét kissé túlzsúfolt lehet. Úgy érezheted, hogy a nap huszonnégy órája sem lenne elég
arra, hogy mindennel végezz. Itt az ideje, hogy felkeresd a barátaidat és kikapcsolódj.
SKORPIÓ Kissé lusta hangulatban lehetsz, ám az
agyad teljességgel túlpöröghet. Talán elsőre mindez
kissé rosszul hangzik, ám nem feltétlen
az! Nézd mindennek a pozitív oldalát.
NYILAS Talán egy kicsit túlságosan is gátlásos vagy.
Ezen a héten azonban itt az
ideje annak, hogy ledöntsd
a saját gátjaidat, azokat, amelyek nem
hagynak kibontakozni.
BAK Nagyon nehéz a távoli
jövőt tervezni, mikor úgy
tűnhet, a jelenlegi terveid
folyamatosan akadályba ütköznek, vagy épp kicsúsznak a kezeid
közül. Nem szabad feladnod.
VÍZÖNTŐ Igazán jól indulhat a
heted. Egyszerűen annyira boldognak érezheted magad, hogy alig bírod megállni, hogy szétszórd körülötted a szeretet, az örömöt.
HALAK Olyan sok érdemleges önkéntes projekt van körülötted, hogy szinte mármár nem is tudod eldönteni,
hogy melyikhez fogj hozzá, csak meg
kell találni a legfontosabbat.
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110 éve elhunyt Szalai József református néptanító

Egy szentesi „lámpás”

Labádi Lajos
A történelem búvárait, de a sajtó munkatársait is gyakorta éri az
a vád, hogy állandóan csak a politikai közélet területén tevékenykedő személyiségekkel foglalkoznak; s minél nagyobb botrányhős
valaki, annál többet. Szemben az
„egyszerű”, becsületesen dolgozó emberekkel, akik egy életen
át tisztességgel teszik a dolgukat, névtelenül, minden „magas”
elismerés nélkül. S mivel csendben, kirívó kilengésektől mentesen élték le életüket, munkásságuk – ha mégoly hasznos volt is
– a feledés homályába merül.
Ezek a gondolatok jutottak
eszembe, amikor a kezembe kerültek a Szalai Józsefről évtizedekkel ezelőtt készített feljegyzéseim. Írjak róla, ne írjak róla? Írni
kellene, hisz a kortársak rendkívül
nagyra becsülték, s bizonyára rászolgált az osztatlan közmegbecsülésre. De mivel csendes, normális emberi életet élt, a levéltári
hatósági iratokban nincs nyoma
munkásságának, csak a korabeli sajtóból lehet tudni, hogy sok
évtizeden át a város legmegbecsültebb polgárai közé tartozott.
Egyike volt a „nemzet napszámosainak”, akiről Gárdonyi Géza akár
meg is mintázhatta az 1894-ben
megjelent remekművének – „A
lámpás”-nak – a főhősét. Az írás
mellett döntöttem, még ha méltatlanul keveset sikerült is kiderí-

tenem Szalai Józsefről, a kortársak által mélyen tisztelt szentesi
református néptanítóról.
A Szolnok megyei Kisújszálláson született 1822-ben. Frissen
végzett tanítóként a micskei iskola rektora lett. 1846-ban innen került Szentesre, a református elemi
fiúiskolába, amelynek igazgatója
ekkor már Hajdú Lajos volt, aki
az úgynevezett „lingvisták” tanítását bízta ifjú kollégájára. (Ma
a helyesírás, nyelvtan tanárának
mondanánk.) Hajdú Lajos iskolaigazgatót a szabadságharc melletti kiállása miatt elhurcolták, és
húszévi várfogságra ítélték, az
élet azonban nem állt meg, az
iskolai oktatás is folytatódott. A
szabadságharc leverését követő
igazoló eljárás során Szalai Józsefről azt jegyezték fel a császári hatóságok, hogy a forradalom alatt
végig tanított, még a „nagyiskola” kórházzá alakítása után is egy
külön épületben. Egyébként politikai dolgokba nem keveredett.
Ebben az időben el kellett látnia
a kántori teendőket is, 1854-től
kezdve pedig az ún. vasárnapi iskolában – az iparos tanonciskola
jogelőd intézményében – szintén
helyt kellett állnia. Évtizedeken
át megszakítás nélkül tanított,
végezve hivatásul választott feladatát. 1879-ben – 33 évi oktató-nevelő munka után – nyugalomba vonult. A korabeli újság
tudósítása szerint „volt hálás tanítványai ünnepélyt rendeztek

szentes
NAGY FERENC UTCA 3.

a tiszteletére, és egy díszkötésű
zsoltárt ajándékoztak neki.” Papp
Lajos egyháztörténész feljegyezte, hogy egyháza 260 forint nyugdíjat állapított meg neki, amelyet
haláláig élvezett. Ezt követően
pedig a presbitérium úgy határozott, hogy a felszabadult nyugdíjösszeget évről-évre – mintegy
alapként – takarékpénztárba helyezik, és hozamát az iskolák felszerelésére fordítják. (1908-ban
és 1914-ben a felhalmozott ös�szegből vettek új, egészségesebb
padokat a központi fiúiskolába és
a felsőpárti leányiskolába.)
Nyugdíjas éveiről semmit sem
tudunk. A neve 1892-ben bukkant fel újból a helyi újságban,
amely arról tudósított, hogy az
anyavárosból kitelepült újszentesiek július elején nagy ünnepséget rendeztek az első aratás alkalmából, amelyen Szentes városát
Szakál Mihály jegyző, Varga Benjámin városi képviselő és Szalai
József nyugalmazott református
néptanító képviselte. A kortárstudósító megjegyezte, hogy: „Ez
utóbbinak a telepes férfiak közül
szinte valamennyi tanítványa volt
a régi otthonban.”
A következő sajtóhír – 1908.
május 24-én – már Szalai József
május 21-én bekövetkezett haláláról szólt: „A régi időknek egy tipikus alakja költözött el a földi világból: Szalai József, a református
egyház nyugalmazott tanítója, az
»öreg korrektor bácsi« ahogy is-

JEGYRENDELÉS: +36-63-789-577
www.szentesimozi.hu
www.fb.com/szentesimozi

Szalai József néptanító
mertük általában Szentesen.
Csütörtök délután 3 órakor halt
meg, őszinte gyászára rokonainak és ismerőseinek.” A gyászhírt
fogalmazó újságíró hozzátette
még, hogy: „Úgyis mint társadalmi férfiú, úgyis mint tanító, nemesen töltötte be földi hivatását,
amit nemcsak az bizonyít, hogy
tanítványai mindig hálásan gondolnak reá, de igazolja az a körülmény is, hogy Révész Bálint,
a hírneves debreceni püspök barátságával tüntette ki. Az elhunyt
köztiszteletben álló öregúr temetése ma délután ment végbe,
mély részvét mellett.” A 86. életévében elhunyt Szalai Józsefet a
Pólya u. 2. sz. alatti gyászházból a
református középtemetőben helyezték örök nyugalomra.

Normál jegyár (2D / 3D)
1400,- Ft
Kedvezményes jegyár (2D / 3D)
1200,- Ft

MÁJUS 28 - JÚNIUS 3.

3D

SOLO: EGY STAR WARS-TÖRTÉNET

DEADPOOL 2

Akció, Sci-fi (12)

Akció, Kaland, Sci-fi, Vígjáték (16)

H, SZE, CS, P, SZO, V 15.00, 17.45, 20.30;
K 15.00, 20.30

K 17.45; SZO, V 12.45
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Nyerjen a Szentesi Életben!
Előző számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: „Az élet mindig ott a
legnehezebb, ahol él az ember”. (Oscar Wilde)
Az előző lapszámunk nyertese: Négyessy
Csanád. Nyereménye a Rádió451 Classic
Fantastic Partyjára 2 db páros belépő. Ezen
a héten a Szentesi Üdülőközpont családi
jegyét sorsoljuk ki.
Vízszintes: 1. A gyermeknap alkalmából Juhász Gyulától idézünk (folytatás a függőleges
46. számú sorban). 13. Földterületet is jelölhet. 14. Óriáskígyó. 15. Gyümölcsöző. 16. Asztácium és lantán vegyjele. 17. Vízzel tisztítva.
19. Régi közlekedési vállalatunk. 20. Mögé eleje! 21. Helyet foglal. 23. Rendfőnök. 25. Tágas.
26. Kereskedelmi cikk. 28. Az egyik legismertebb észak-amerikai indián nép. 30. Fél tucat.
31. Kirándulás. 33. London (szórakoztató, diva-
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A Városháza Pinceéttermében is
megvásárolható!

!

Tel.: 63/314-217

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

A
menü

Húsleves csigatésztával,
Sárgaborsófőzelék,
párolt sertésszelet

Sütőtökkrémleves,
Bakonyi pulykacomb kockák,
orsótészta

Grízgaluskaleves
Rántott sertésszelet,
burgonyapüré

Erdei
gyümölcskrémleves,
Rakott burgonya
kolbásszal

Vadraguleves,
Milánói makaróni

B

Eperkrémleves,
Tanyasi sertésszelet, vegyes
köret,káposztasaláta,
keksztekercs

Tejfölös karalábéleves,
Pulykamell kárpáti módra,párolt
rizs, nyári krémes

Minestrone
Csülökpörkölt, galuska,
almapaprika,túrós rétes

Fejtett bableves
Sonkás sajtos pulykacomb
érmék, sült burgonya, paradicsomsaláta

Csontleves
Sertéshúskockák Bakonyi
módra, szarvacskatészta,
ízes palacsinta

C
menü

Erőleves húsgombóccal,
Parajjal töltött ravioli,
tejszínes
feketekagyló ragu

Brokkolikrémleves,
Marhalábszár steak suvide
pecsenyelével,
héjában főtt burgonya

Zöldségkrémleves
Almával, sonkával töltött sajttekercs rántva, pirított
burgonya,
áfonya mártás

Hagymakrémleves
Sertéskaraj roston,
pecsenyelé,
gombás karfiol sufle

Burgonyakrémleves
bacon ropogóssal,
Haltekercs, káposztába töltött
zöldséges rizottó,
paradicsom tatár

hét

Május 28 - június 1.
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Központi Konyha előfizetéses menüje
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tos) városnegyede. 38. Bejglitöltelék. 40. Felső
testrészünk. 41. Lelkipásztor. 43. Tejipari „melléktermék”. 45. A túloldalra szalad. 46. Japán,
olasz és litván gépkocsik jelzése. 47. Orgonaszínű. 49. Üledékes, piszkos. 51. Lóláb közepe!
53. Rangjelző előtag. 54. Az ENSZ munkaügyi
szervezete (névbetűk). 56. Román folyó, Máramarosszigetnél torkollik a Tiszába. 58. Román
kisteherautó. 59. Széled (tömeg). 61. Páratlanul jelzi! 63. Azonosítatlan repülőtárgy. 65. Női
név. 66. Keret nélküli fatámla! 68. Cink és klór
vegyjele. 70. Sváb-Alpok lábánál fekvő német
város. 72. Út, utca olaszul. 74. Kézben tartott,
ülő (gyermek). 77. Nyíl.
Függőleges: 1. Kozák katonai parancsnok. 2.
Aki a gátak állapotára felügyel. 3. A 19. század
második felének legnagyobb magyar építésze
(Miklós). 4. Izraeli légitársaság. 5. Rakamaz kezdete. 6. Pusztító vírus Afrikából. 7. Bárány hím-

je. 8. Eső jelzője lehet. 9. Spielberg kedves űrmanója. 10. Hús, angolul. 11. Erkély, röviden.
12. Táblás játék, a gomoku változata. 17. Budapest többfunkciós kulturális létesítménye.
(Művészetek Palotája). 18. Népiesen: ipa. 22.
Angol grófi rang. 24. Magyar énekes. 27. Ki
nem állhat. 29. Kedvelt komika v. (Zsuzsa).
30. Merre? 32. Kedvelt kártyajáték. 34. Hon.
35. Gyalázkodó, szidalmazó. 36. Páratlan retró! 37. Motorolaj- és kenőanyag márkanév. 38.
…a – ellenőrizne. 39. Diagonál. 40. Vaku teszi.
41. Matematikában és fizikában használt valós szám (3,14). 42. Búcsúzik a baba. 44. Valamely váltó iránt óvást tesz. 46. Az idézet folytatása. 47. Szél felöli oldal. 48. Ő – németül. 50.
Ráta. 52. Stop! 55. Hold – olaszul. 57. Férfi felöltő. 60. …t – szövött. 62. Ilona becézve. 64. Isit
előzi. 65. Egyik oldal. 66. Arábia fele! 67. Szabálytalanság a fociban. 69. Amerikai hírszerző
cég. 71. Európa Kupa. 73. Siet egynemű hangzói. 75. Annyi mint, röviden. 76. Római hatos.
Beküldendő a vízszintes 1. és függőleges
46. számú sorok megfejtése szerda délig.

menü

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán és a Városháza Pinceéttermében lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

A menü

790 Ft
B menü

900 Ft
C menü

830 Ft
Jelölje be
melyiket választaná!
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Kétszer győzte le a Vasast, 11. lett a metALCOM
Hering Viktor
Itthon 11-3-ra, a fővárosban
10-9-re győzte le a Vasas együttesét a metALCOM Szentesi VK
gárdája, és ezzel megszerezte a tizenegyedik helyet a férfi
vízilabda bajnokságban. A gárda összességében szép szezont
zárt, a vezetőség pedig máris
megkezdte a felkészülést a következő idényre.
Az egyik fél második győzelméig tartó, Vasas elleni párharc
angyalföldi győzelemmel kezdődött a fővárosban. A budapestiek akkor 8-7-re nyertek a mieink ellen, a szentesi visszavágón
viszont már nem volt ellenszerük Vörös Viktorék ellen: 11-3-ra
nyert a metALCOM, ami azt jelentette, hogy a mindent, egészen pontosan a tizenegyedik
hely sorsát eldöntő összecsapásra még egyszer a fővárosba kell
utaznia Pellei Csaba együttesének. A szentesi tréner többször is
elmondta, hogy idegenben is legyőzhető a Vasas, ám a bajnokság
során egyszer sem sikerült nyerni

ellenük idegenben. Most viszont
igen, és ez a legjobbkor történt.
A derbi úgy kezdődött, ahogy a
hazai összecsapás befejeződött,
a mieink 3-0-ra elléptek ellenfelüktől, ám a három gólra néggyel
válaszolt a Vasas. Ezt követően ismét szentesi gólok következtek,
Pellei Frank, Nagy Márton, később
Somogyi találataival ismét két gól
volt a csapatok között a különbség a javunkra. 5-7 után 8-8-ig ismét döntetlenre állt a derbi, ám
Takács és Vörös egy-egy centergóljára már csak egy angyalföldi
válasz érkezett, így 10-9-re nyert a
Szentes, megszerezve ezzel a bajnoki tizenegyedik helyet. – Két fáradt társaság találkozott egymással – értékelte az utolsó bajnoki
mérkőzés történéseit Pellei Csaba vezetőedző. – Egy héten belül
mindkét együttes három-három
mérkőzést játszott, mire egymással összekerültek, ezt követte még három ütközet. Szerettük
volna még szebben lezárni a szezonunkat, ami sikerült is. Minden
játékosomat dicséret illeti, na-

gyon akartuk ezt a győzelmet, és
a tizenegyedik helyet.
A csapat tagjainak május 31-ig
szól a szerződése, a hónap végéig tehát levezető edzéseken vesz
részt a társaság, ezt követően pihenőt kapnak a játékosok, nyáron pedig elkezdődik a felkészülés a következő szezonra. A klub
vezetése viszont nem pihen, olyannyira nem, hogy 95 százalékban már össze is állt a következő
idény játékoskerete. Hogy ponto-

san kikkel dolgozhat együtt a vezetőedző, az néhány napon belül
kiderül, és természetesen erről lapunk is beszámol majd.
Vasas – metALCOM
Szentesi VK 9-10
(2-3, 2-1, 2-4, 3-2)
A szentesi gólszerzők:
Nagy M, Pellei F., Vörös V. 2-2,
Takács , Hegedűs B., Kiss K., Somogyi

A sereghajtó is átgázolt a Kinizsin
Sebők Tamás
A tabella utolsó helyén álló
Deszket fogadta hazai pályán
a megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság 28. fordulójában a
Szentesi Kinizsi SZITE. Szeles
Daniék az első félidő gyenge
játéka után a második félidőben a vezetést is megszerezték, azonban jöttek az egyéni
hibák és ezzel 3 pontot adtak
a vendégeknek. Az újabb botlással zsinórban az ötödik vere-

ségét gyűjtötte be a Kinizsi és a
tabella 11. helyére csúszott le a
kék-piros alakulat.
A kötelező 3 pont megszerzéséért fogadta a hétvégi bajnokin
a Deszket a Szentesi Kinizsi SZITE.
Az első félidőben talán az idény
eddigi leggyengébb játékát mutatta a hazai csapat. A 14. percben jutott előnyhöz a sárga-fekete mezes vendég együttes, amit a
játékrész hajrájában megdupláztak. A szünet elég volt arra, hogy
rendezze sorait Némethy Lász-

ló együttese, és Bertók duplájával 10 perc után újra kiegyenlített volt a küzdelem. A lélektani
előnybe jutó Kinizsi a vezetést is
megszerezte Szeles találatával.
Ekkor még 20 perc volt hátra. A
hazai csapatban egy ifjúsági korú
játékos, Péter József is bemutatkozott, véleményem szerint a küzdeni akarásával, passzaival, előkészítéseivel a mérkőzés egyik
legjobbja volt (a szerk.). Habár játéktudásban nem, edzettségi állapotban azonban jóval erősebb
deszki csapat egy kontra után
egyenlített ki. A Kinizsi hajtott a
győzelemért, ez azonban a vis�szájára fordult, egy hazai támadás után felszabadítottak a deszkiek, majd a félpályán földet érő
játékszert Légrádi gurította haza,
amit 5-6 méteren Gömöri Zoltán
vett kezébe. A közvetett szabadrúgást Gallai bődületes erővel
lőtte a léc alá, ezzel beállítva a
3-4-es végeredményt.
Némethy Lászlót a mérkőzés
után kérdeztük.
– Az első félidőben úszott el ez
a mérkőzés?
– Az első félidőben. Megvoltak a lehetőségeink, amikkel nem
tudtunk élni, majd kaptunk egy

kétméteres lesgólt. Ez nem fogta meg a csapatot, de azért bos�szantó, hogy nem lendített az
asszisztens. A második vendég
találat már saját egyéni hiba miatt született. A második félidőben nyilván mindent feltettünk
egy lapra, 4-4-2-ről 3-4-3-ra váltottunk, és rendeztük a sorainkat.
Ez meg is hozta a sikert, gyönyörű gólokat szereztek a srácok 25
perc alatt megfordították a mec�cset, de bele is haltak ebbe a szűk
félórába. Az akarat és a hozzáállás megvolt, ezért dicséret illeti
őket, az eredményért és az egyéni hibákért viszont nem, de nem
mondom, hogy megérdemelten
nyert a Deszk – zárta gondolatait a vezetőedző.
A Szentesi Kinizsi a következő
hétvégén szabadnapos, így gőzerővel készülhetnek az Ásotthalom elleni utolsó hazai bajnokira,
ami egyben a szezon zárómérkőzése is Némethy László együttese számára.
Szentesi Kinizsi SZITE –
Deszk SC 3-4 (0-2)
A szentesi gólszerzők:
Bertók (50’, 56’), Szeles (68’)
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Szuper teljesítmény Szombathelyen
Hering Viktor
A Magyar Atlétikai Szuper Liga-sorozat szombathelyi állomásán a szentesi Maximus SE
versenyzői is dobókörbe álltak.
A kiváló formában versenyző
Rakovszky Tibor a férfi súlylökők
között az első helyet szerezte
meg, így ezzel Tibor az idei kilencedik sikerének örülhetett. Váradi Krisztina a női diszkoszvetés-

ben és a súlylökésben is ezüstig
jutott, míg Dudás Vencel egyéni
csúccsal, 41,30 méteres dobásával lett ötödik diszkoszvetésben.
A negyedik szentesi versenyző,
Kocsis Alexandra a hatodik helyen zárta a viadalt, ugyancsak
diszkoszvetésben.
– Az eredeti elvárás minden
versenyzővel szemben a döntőbe jutás és a pontszerzés volt
mondta el lapunknak Benkő Ist-

Meglepetés győzelem a szezonzárón
Sebők Tamás
Győzelmet aratott a kosárlabda NB II Keleti régiójának utolsó
mérkőzésén a Milos Donic vezette Szentesi KK felnőtt csapata. A
fiatalok a debreceni DEAC Campusfesztivál 2018 együttesét
győzték le a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban.
A hazaiak a mérkőzés elejétől kezdve magukhoz ragadták a
kezdeményezést és nem hagyták,
hogy a DEAC a saját játékát játssza.
A félidőben már 8 pontos „kék-piros” előnnyel fordultak a felek. A
harmadik negyedben ezt négyre csökkentette a vendég együttes, ami a kosárlabdában nem
egy életbiztosítás. A srácok azonban megrázták magukat az utolsó 10 percben és parádés 11 pont-

tal megnyerték a végjátékot, így
összesen 15 ponttal bizonyultak
jobbnak a tabella élmezőnyébe
(4. helyezett) tartozó Debrecennél.
A fiatalok a bajnokság végére a

Csongrád és a Gyula együttesét is
megelőzték, így a pontvadászat
12. helyén zárták a szezont.
Milos Donic hatalmas sikerként jellemezte a vasárnapi ös�-

ván, a Maximus SE elnöke. – A
három érem és a két pontszerző
eredmény messze túlszárnyalta
az elvárásainkat. A verseny színvonalára jellemző, hogy több kimagasló eredmény is született
Szombathelyen, hiszen a szentesi versenyek két állandó résztvevője, Kővágó Zoltán és Szikszai
Róbert diszkoszvetők egyaránt
teljesítették az Európa-bajnoki
kiküldetési szintet.
szecsapást. A fiatal szerb tréner
úgy fogalmazott, csapata megmutatta, mennyit fejlődött a szezon során. – Sok hullámvölgyön
estünk át ez alatt a hosszú szezon
alatt és ez mind hatással volt a fiatal csapatra. A meccs nagyon jó
és izgalmas volt, jó megoldásokkal
reagáltunk az ellenfél zóna védekezésére. Csapatmunkával, harciassággal és eltökéltséggel sikerült
megvernünk a debreceni bajnokesélyes csapatot, és győzelemmel
zárnunk az idei szezont.
Szentesi KK –
DEAC Campusfesztivál 2018.
81:66 (21:15, 21:19, 15:19,
24:13)
A szentesi pontszerzők:
Vujadinovic (18), Visinka (4),
Bodzsár (4), Gémes (6), Milenkovic (39), Blaskovics (8),
Dawud (2)

Kapás és Jakabos is úszott a szentesi versenyen
Sebők Tamás
A XXII. Óvodától az olimpiáig nemzetközi úszóversenynek adott otthont május 19-én
és 20-án a dr. Rébeli Szabó József Sportuszoda. Az eseményre közel 30 egyesület több mint
500 versenyzője nevezett.
A versenyt Dr. Sós Csaba a magyar úszó válogatott szövetségi
kapitánya, a MÚSZ alelnöke nyitotta meg. Beszédében úgy fogalmazott, egy rendhagyó esemény
ez, hiszen több mint két évtizedes

múltra tekint vissza, és Európában
talán 2-3 ilyen úszóverseny van,
így – ahogy mondta – egy legendás viadalnak ad otthont Szentes
városa. – Az Óvodától az olimpiáig
úszóverseny már csak az időpontját is tekintve egy kiváló rendezvény, hiszen remek lehetőségként
szolgál arra, hogy az úszók felmérjék azt, hogy hol is tartanak a felkészülésben. Külön öröm számomra, hogy a határon túlról is érkeztek
versenyzők, ez tovább emeli a verseny színvonalát – fogalmazott dr.
Sós Csaba.

Az első futam előtt Paulovics
Tamás, a Szentes Városi Úszó Club
elnöke búcsúzott versenyzőjétől,
Kondorosi Grétától, aki 10 év után
elhagyja a klubot. Edzője úgy fogalmazott, példaképként tekinthettek rá társai.
Petrov Iván, az utánpótlás válogatott szövetségi kapitánya, a
Győri Úszó SE vezetőedzője lapunk
kérdésére elmondta, bár több hasonló úszóversenyt rendeznek az
országban ez a szentesi mégis kivételes. – Fontos kiemelni, hogy a
versenyzők komolyan veszik, hi-

szen 31 egyesület 515 versenyzője
több mint 2500 nevezést adott le.
Maga a verseny elnevezése is azt
sugallja, hogy a kis törpéktől egészen Kapás Boglárkáig, Lobanovszkij Maximon át Jakabos Zsuzsáig
a legnagyobb nevek is szerepelnek. Ez óriási lökést adhat egy fiatal úszónak, és ez mind Paulovics
Tamásnak köszönhető – fogalmazott a kapitány.
A Szentes Városi úszó Club a
pontverseny 5. helyén végzett
13 arany, 13 ezüst, valamint 16
bronz-éremmel.
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Hering Viktor
Megnyerte az NB II-es rögbi
bajnokságot a Szekerce csapata. A szentesi, kecskeméti és
két ceglédi rögbisből álló egylet a szegedi fináléban győzte
le az Ördögi Medvék együttesét.
A két csapat a bajnoki alapszakaszban is szoros derbit játszott
egymással, akkor 17-17-es döntetlennel zártak a felek. Sokáig úgy tűnt, hogy a történelem
megismétli önmagát, hiszen a találkozó vége előtt 17-17 volt az
állás, ám ekkor következett egy
szentesi büntetőrúgás, ami eldöntötte az aranyérem sorsát.
A mérkőzést a Medvék kezdték
sokkal jobban, hiszen már 12-0ra vezettek a mieink ellen. Az elmúlt héten hasonlóan nehezen
lendült játékba a Szekerce, később azonban bedarálták ellenfelüket rögbiseink. Törőcsik Sándor, a csapat szakmai vezetője
– aki sérülés miatt az oldalvonal
mellől volt kénytelen követni az
eseményeket – az ivószünetben
erre hívta fel a játékosok figyel-
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Bajnokságot nyertek a rögbisek
mét. A gárda „vette” az üzenetet,
és sikerült egyenlíteni. Ezt követően felváltva vezettek a csapatok, a félidőt követően viszont
a már említett döntetlennel fordultak a felek. Olyannyira egyenlő tudású csapatokról volt szó,
hogy még büntetőt is egyformán
hibázott a Szekerce és a Medvék,
az egy-egy kimaradt lehetőséget
követően viszont a mérkőzés
vége előtt megítélt újabb büntetőt már nem rontotta el a Szekerce, a három pont pedig szó
szerint aranyat ért a gárdának. –
Akik látták az NB I-es finálét, ami
nagyon sima meccset hozott, azt
mondták, hogy a miénk volt az
igazi döntő – értékelte a történteket Törőcsik Sándor. – Mindkét
csapat hatalmasat küzdött, odatették magukat a srácok, és a kiegyenlített ütközetből végül mi
kerültünk ki győztesen.
A csapat, bár megnyerte az NB
II-t, nem indul az első osztályban,
és ennek nem kizárólag anyagi

Az Eb-től a Savariáig

okai vannak, bár ez sem elhanya- kos még hozzátette: a bajnoki cígolható tényező. – Sajnos nem met természetesen megünneptudunk annyit közösen edze- lik, ahogy az a rögbisekhez illik.
ni, ami elég lenne a sikeres első
osztályú szerepléshez, ráadásul
Szekerce – Ördögi
csapatunkban több olyan kecsMedvék 20 -17 (17-17)
keméti játékos játszik, akinek az
A szentesi pontszerzők:
első osztályban a saját klubja ellen kellene pályára lépnie, hiszen
Szabó I. 10, Fekete Á. 5, Beke
a Kecskemét az NB I-ben szerepel
G. 3, Pogrányi 2
– mondta Törőcsik. A rutinos játé-

Régiós teniszverseny

Darók József
Ismét világversenyt rendezhetett versenytáncban Magyarország. A
Szilver TSE versenyzői május 12-én és 13-án Debrecenben a latin táncok Európa-bajnokságán, valamint az U21 standard és latin magyar
bajnokságon képviselték hazánkat, illetve városunkat. A szilveres párok a következő szép eredményeket érték el a Főnix csarnokban: a
felnőtt latin Európa-bajnokságon Kiss Violetta új partnerével, Hídi Balázzsal a 21. helyen végzett. A páros másnap International Open latin
versenyen a dobogó 2. fokára állhatott, s a világranglistán az 51. hel�lyel büszkélkedhetnek.
Az U21 Standard Magyar Bajnokságon Rónyai Zoltán és Busa Dóra
2. helyezést ért el, Mészáros Bence Levente és Balanescu Liliána az 5.,
Czuczi Patrik és Kakas Lúcia a 6. helyet szerezte meg.
Open Standard Senior I. versenyben Kemény Tamás Princz Nórával
1. lett. Junior Open Standard és Junior Open Latin kategóriában Antal
Krisztián és Prozlik Melinda Lenke egyaránt az 5. helyen végzett.
Pünkösvasárnap és -hétfőn a szentesi sportcsarnokban is zajlott a
táncos élet: nemzetközi tánctábort rendeztek mintegy 100 páros részvételével, akiknek a világhírű táncpedagógus, a már több világbajnokot kinevelt Aleksandar Makarov tartott edzéseket.
További hír, hogy a nagy múlttal rendelkező Savaria táncversenyen,
amely ezúttal tíztánc világkupa lesz, egyetlen magyar párként Hegyes
Bertalan Farkas Boglárkával az oldalán indul június 9-én.

Sebők Tamás
Dél-alföldi régiós teniszversenyt rendezett a hétvégén a Szentesi Tenisz Klub.
Összesen 28 korosztályos
versenyző lépett salakra a
Dr. Lakos Sándor Teniszcentrumban.
Varga Péter, a Szentesi Tenisz Klub edzője nyilatkozott
a rendezvényről lapunknak. –
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye teniszklubjai érkeztek erre a versenyre, Szegedről
két egyesület, Sarkadról, Békéscsabáról, Gyuláról, érkeztek
teniszezők, valamint a Szentesi
Tenisz Klub is 5 versenyzőt nevezett. A korosztályos verseny

azt jelenti, hogy fiú-lány 12-es
korosztály, lány-fiú 14-es, illetve egy fiú 18-as korosztályban
mérkőznek meg – nyilatkozta
lapunknak az edző, aki hozzátette, fontos számukra, hogy a
fiatal sportolók versenytapasztalatokkal gazdagodjanak, fegyelmezett játékkal hajtsanak
a legjobb eredményért, ami
ebben az esetben csak másodlagos.
A Szentesi Tenisz Klub ezen
a hétvégén egy Play and Stay
versenyt rendez hazai pályán,
majd több korosztályos megmérettetésnek is otthont ad
majd a Dr. Lakos Sándor Teniszcentrum.
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