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300 millió forintra lenne szükség a
Szent Anna templom felújításához
Palicska Irén

Főszerkesztői jegyzet
A múlt héten kaptam egy
telefont az egyik HMG-s diáktól, hogy vállalnék-e szerepet az egyetemi felvételire
készülő kisfilmjében. A héten már kezdődtek a forgatások és rám gondolt, hogy
bújjak a gonosz anya bőrébe.
Őszintén szólva tétováztam az
ajánlat kapcsán, és csak pörgettem a fejemben a neveket, mert nem igazán vannak
színészi kvalitásaim, és akkor
még finoman fejeztem ki magam. A hangján viszont éreztem, hogy nehéz helyzetben
van, nem egyszerű a szerepre
embert találni ilyen rövid idő
alatt. Végül igent mondtam, a
forgatás nem vett igénybe sok
időt, nem sok szövegem volt,
és talán jól is jött ki, hogy történt végre valami, ami nem a
Covidról szólt. Ahogy az én
felkérésem, úgy az első nap is
kissé kaotikusan kezdődött. A
busztársaság csak három nap
múlva tudott engedélyt adni a
forgatásra, de csak sikerült egy
buszsofőrt találni, aki az udvarában parkoltat egy olyan járművet, ami tökéletes helyszín
volt a tervezett jelenetekhez.
A filmben szereplő gyerekek minimum ötvenszer körbeszaladták a buszt, gondolkoztam is, hogy vajon hogyan
juthatna ebből a temérdek
energiából nekem is? A végére valahogy minden a helyére
került, hiszen mindenki segíteni szeretne annak a két tehetséges srácnak, akik a jövő
operatőrei vagy épp rendezői
lesznek. Bárcsak több helyen
tapasztalhatnánk ezt a segítőkészséget, pozitivitást, más álmainak segítését.
Halupa Eszter

Március elején kezdődött és
várhatóan április végére befejeződik a Szent Anna plébánia
felújítása, melynek 10 millió forintos költségét önerőből fedezi az egyházközség. Közben az
Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyertek
15 millió forintot a templom
rekonstrukciójára, de mint dr.
Gruber László plébános fogalmazott, körülbelül 300 millió
forintra lenne szükség ahhoz,
hogy a legszükségesebb munkálatokat elvégezzék, ami nélkül félő, hogy a templomot bezárhatják.
A hatalmas plébánia épülete
valamikor püspöki székháznak
épült az 1930-as években, a legutolsó külső felújítása közel fél évszázada történt. Most a vakolás,
festés, a nyílászárók festése, a vízelvezetés és a lábazat rekonstrukciója 10 millió forintos költséggel
valósul meg önerőből, melyet az
egyházközség tartalékaiból és a
hívek adományaiból – ez utóbbi
körülbelül 600 ezer forint – fedeznek, számolt be lapunknak Gruber atya.
– A Szent Anna templom rekonstrukciójához tavaly novemberben adtuk be a pályázati
igénylésünket az EMMI államtitkárságához, ennek maximális
összege 15 millió forint volt, melyet meg is nyertünk. Egy évvel
ezelőtt komoly épületfelmérés
történt. E szerint körülbelül 300
millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy a halaszthatatlan felújítási munkálatokat elvégezzék,
ami nélkül félő, hogy a bezárásra is sor kerülhet. Olyan speciális
mentőmegoldást kell kidolgozni, ami nem okoz kárt a gyönyörű
freskókban és szekkókban. Ez jelentős költséggel bír, viszont nélkülözhetetlen az épület további
statikai állagromlásának megállításához. Ha nem történik érdemi beavatkozás, a bezárás fenyegetheti – fogalmazott a plébános.
A Szent Anna templom 1847ben épült, a városközpontban

lévő, műemléki besorolású épület, ami utoljára 2003-2004-ben
kapott kormányzati támogatást,
és magában foglalta az épület
teljes szigetelését. – Hosszanti
és keresztirányban végig van repedve a boltívek mentén, és több
tízmillió forintos nagyságrendű
beruházás körvonalazódott a leg-

szükségesebb statikai megerősítéséhez, ami megakadályozza a
további szétcsúszást. Ennek megvalósításához nyertünk 15 millió
forintot, amiért hálás köszönet
Farkas Sándor képviselő úrnak és
a kormányzatnak – mondta érdeklődésünkre dr. Gruber László.

Megújul az evangélikus
templom tornya
Palicska Irén
A Bethlen Gábor Alap pályázatán nyert 15 millió forintot templomfelújításra a Szentesi Evangélikus Egyházközség. Veres-Ravai
Réka lelkész elmondta, 2023-ban
lesz 200 éves a gyülekezet, és az a
tervük, hogy addigra megújuljon
a templom, amelynek ez az első
lépése. 2005-ig nem történt nagyobb renoválás vagy restaurálás
az épületen. – A 15 millió forintból a tornyot teljesen rendbe tudjuk hozni. A főlépcsőt is felújítjuk,
egy teljesen új lépcsőt építünk.
Emellett a 2013-ban átadott új
közösségi részt injektálással leszigeteljük, mert nagyon vizesedik – árulta el lapunk kérdésére a
lelkész. Az elnyerhető maximális
összeghez jutottak most, de még
legalább 30 millió forintra lenne
szükségük. Ha egy következő pá-

lyázaton is nyernének, akkor a nagyon rossz állapotban lévő ablakokat is rendbe tudnák tenni, ez
lenne a követező lépés. Egy nagyobb összegből pedig a templom tisztítását is el lehetne végezni, tette hozzá Veres-Ravai Réka.
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Emlékfát kaptak a ballagó osztályok
Palicska Irén
A város újszülöttjeinek köszöntése mellett idén első alkalommal adtak át emlékfákat a ballagó nyolcadikos osztályoknak.
Az ünnepségen 12 fát osztottak ki a Városháza udvarán április 8-án. Szabó Zoltán
Ferenc polgármester reményét fejezte ki,
hogy ezzel is több évtizedes hagyományt
teremtenek a városban, ahová 10-20 vagy
akár 50 év múlva is visszatérhetnek a diákok, ha elhagyják a munkájuk vagy a tanulmányaik miatt.
Dancsóné H. Evelin, a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. munkatársa köszöntötte a megjelent diákokat és pedagógusokat.
A nyolcadik osztály befejezésével egy korszak lezárul a diákok életében, ebből az alkalomból az önkormányzat egy-egy emlékfát
adott át a ballagó osztályoknak. Szabó Zoltán Ferenc polgármester beszédében utalt
az újélet-fa átadás több mint két évtizedes
hagyományára, amelyet még a mostani, mostohább anyagi körülmények ellenére is szeretnének megőrizni. Az ősszel több mint 300
lombos fát ültetett az önkormányzat, az életfa- program keretén belül pedig két nap alatt
több mint 60 csemetét adtak át az újszülött
gyermekek családjainak. – Volt egy elképzelés, és hosszú távú hagyományt szeretnénk
teremteni, hogy a ballagó 8. osztályosok is ültethessenek egy életfát, ahová 5-10-15 vagy
akár 50 év múlva is visszajöhetnek, és emlékezhetnek az általános iskolai évekre. Ez a város hazavárja önöket, ha éppen elhagyják a
munkájuk vagy a tanulmányaik miatt – hangsúlyozta a polgármester.
Murányi Kitti Jázmin, a Klauzál Gábor Általános Iskola 8.b osztályos tanulója lapunknak
elmondta, az elmúlt időszakban nagyon hiá-

nyoztak már neki a barátok és a szórakozás.
Az osztálytársaival telefonon és Messengeren tartották a kapcsolatot, de kisebb csoportokban is találkoztak. Kitti a Borosban tanul
tovább logisztika szakirányon. Osztályfőnöke, Szalai Edit úgy nyilatkozott, diákjai alig
várják, hogy iskolába mehessenek, mert nagyon hiányzik nekik a társaság. A tanárnő kicsit nyugodtabban élte meg az elmúlt időszakot, megtartotta minden online angol óráját.
– Mi, osztályfőnökök, a Klauzálban próbálunk
minél többször beszélni a gyerekekkel, buzdítjuk őket az online oktatásra, és nagyon
várjuk, hogy visszamehessünk. Örültünk a
kezdeményezésnek. Az iskola udvarán fogjuk elültetni az emlékfát, lelkesen gondozzuk és öntözzük. Körbeálljuk, készítünk egy
képet, és ez kerül majd a tablóra – fogalmazott a tanárnő.

A járványhelyzetre tekintettel két napon adták át a város újszülöttjeinek az újélet-fákat. Az első ünnepséget április 7-én, a másodikat április 8-án a Városháza udvarán rendezték meg. A két alkalommal összesen 61 baba kapott újélet-fát. Szabó Zoltán Ferenc
polgármester köszöntötte a résztvevőket, és Kiss Csaba alpolgármesterrel együtt adták át
az emléklapokat a családoknak. Dancsóné H. Evelin lapunk kérdésére elmondta, az életfát igényelni kell. Az önkormányzat a gratuláló levél mellé minden családnak küld egy
igénylőlapot, amelyen jelezni kell, hogy kérik-e gyermekük számára az életfát, és hogy
azt tavasszal vagy ősszel szeretnék átvenni? Az igénylőlapot kitöltve vissza kell juttatni
a polgármesteri hivatalhoz, és ez alapján értesítik a családokat. Akadályoztatás esetén
a fa átvehető a Szentes Városellátó Nonprofit Kft.-nél, a Városháza udvarán április 23-ig
délelőtt 8 és 10 óra között, valamint délután 14 és 15 óra között Dancsóné H. Evelinnél.
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Megmutatták, milyen szépen írnak

ható. A magyar a kedvenc tárgyai az online oktatást nem neki találták
közé tartozik, de osztályfőnöke, ki, ugyanis elégé közösségi ember.
A magyar költészet napja alkalmából hirdetett pályázatokat egyben magyartanára, Báthoryné
a Szentesi Művelődési Központ. A Mutasd a kézírásod! című ki- Majzik Andrea elárulta Georgináról,
írásban a napjainkban mindinkább háttérbe szoruló kézírást
igyekeztek népszerűsíteni, a pályázó diákoknak saját „gyöngybetűikkel” írt költeményeket kellett beküldeniük. A középiskolások saját verssel is pályázhattak. Az intézmény által felkért,
pedagógusokból álló zsűri – Csige Istvánné, Komáromi Ferencné és Szobota Imréné – április 7-én bírálta el a beérkezett írásos
műveket három kategóriában. Az íráskép, a külalak mellett nézték az életkori sajátosságokat, azaz, hogy életkorának megfelelő verset választott-e a diák. A pályázók közül a kategóriánkénti
első helyezettek emléklapot és színezőkészletet kaptak, további jutalomként megjelenhet kézírásuk lapunkban. A Művelődési
és Ifjúsági Ház bejárati ajtaján az összes alkotás megtekinthető.

Izbéki Hédi
Az általános iskola 1-4. osztályos kategóriájában a zsűri Izbéki Hédi, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. a osztályos
tanulójának pályázatát választotta a legszebbnek. A kislány Szabó
Lőrinc Csigabiga című versét írta
le, amelyhez rajzolt is. Elárulta, ez
a kedvenc verse, de nagyon szereti még a Darázs-garázst, az Anyám
tyúkját is. Írni-olvasni könnyen
megtanult, könyveket is szívesen
vesz a kezébe, nagyon szereti a a fizikafüzetét, árult el egy kedves
titkot. Bekinek – mert ez a beceneve - kedvenc tantárgya a magyar
mellett a földrajz. A pályázaton iskolája közvetítésével vett részt, s
magyartanára, Ráfiné Gáspár Annamária szerettette meg vele az
irodalmat.

Styecz Georgina

Póniszív, a Rumini című köteteket,
egyáltalán a lovas könyveket minden mennyiségben. Leginkább
kézzel ír, számítógépet csak most
az online oktatás alatt használt. Bizonyította, hogy ügyesen rajzol is,
az ajándék készletet már kezelésbe is vette.

Borbás Rebeka Angéla
Az 5.-8. osztályosok közül a zsűri
Borbás Rebeka Angéla, a Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. és Óvoda 8. b
osztályos tanulójának pályázatát
találta a legszebbnek, Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versével
mérette meg szépírását. Petőfi az
egyik kedvenc költője, néptáncol
is, így közel áll hozzá a népies költészet is, magyarázta a versválasztását. Sokat ír kézzel, például a naplóját is, rajzokkal is díszíti, akárcsak

Georgina a 9.-12. osztályosok kategóriájában saját verseivel pályázott. A zsűri a Mélység című írását
díjazta. A HSZC Szentes Zsoldos Ferenc technikum 9. a osztályos szépészet szakos tanulója tavaly ősz
óta ír verseket, érzéseit igyekszik
kiírni magából. Ha szomorú, vagy
másnak van rossz hangulata, önmagának és másoknak is segít a
verseiben megfogalmazott gondolatokkal, mondja. Kiderült, kézzel
csak a suliban ír, sőt, verseit is gépeli, de ez talán életkorának is betud-

AZ ÖSSZES PÁLYÁZÓ NÉVSORA:
I.KATEGÓRIA-ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT 1-4.OSZTÁLY
Izbéki Hédi, 2.a, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
Vers: Szabó Lőrinc: Csigabiga
Bullás Zsófia, 4.a, Deák Ferenc Általános Iskola
Vers: Varró Dániel: Szösz néne
Gránicz Linett Kamilla 4.a, Deák Ferenc Általános Iskola
Vers: Osvát Erzsébet: Zsémbes Zsófi ébredése
Puskás Varga Panna, 4.a, Deák Ferenc Általános Iskola
Vers: Békés Márta: Imbolygó iskolabolygó versek a suliról:
Tünde néninek krétás az orra
II. KATEGÓRIA- ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8.OSZTÁLY
Borbás Rebeka Angéla, 8.b, Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. És Óvoda,
Vers: Petőfi Sándor: Anyám tyúkja
Pusztai Barbara, 7.b oszt. Klauzál Gábor Általános Iskola
Vers: Szádeczky-Kardos György: Nincs időd
Valkai Laura, 8.o., Deák Ferenc Általános Iskola
Vers: József Attila: Mama
Kovács Amira Jázmin, Jövőnkért A. Művészeti Iskola
Vers: Orosz Andrea: Csendes röptű pillangó…
Czibulya Mercédesz , 6.o., Jövőnkért A. Művészeti Iskola
Vers: Orbán Ottó: Napkérlelő
III. KATEGÓRIA SAJÁT VERS 9-12. OSZTÁLY
Styecz Georgina 9.a, HSZC Szentes Zsoldos Ferenc technikum
Vers: Mélység
Styecz Georgina 9.a, HSZC Szentes Zsoldos Ferenc technikum
Vers: Árnyékban vagy, Bóbita
Melis Fanni 10. b, Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium
Vers: Így küldöm el
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Családias hangulatú óvoda várja a gyerekeket Nagytőkén
Palicska Irén
Bizonyára kevesen tudják, hogy a Szentestől 25 kilométerre fekvő Nagytőkén
működik egy családias hangulatú, jól felszerelt, felújított óvoda, amely a Szentesi Felsőpárti Óvoda tagintézménye. Április 20-21. a beiratkozások időpontja, ezért
sok szülő dilemmázik a napokban, hogy
hová is járassa gyermekét. Ha nem szeretne nagyobb létszámú csoportot választani
visszahúzódó kisfiának vagy kislányának,
a nagytőkei intézmény kitűnő választás.
Bányik Ibolya tagóvoda-vezetővel beszélgettünk.
– Szeptemberben volt négy éve, hogy megismerkedtem a családias hangulatú, barátságos nagytőkei óvodával. Azóta is minden nap
átjárok a községbe dolgozni, és februárban
volt négy éve, hogy vezetője is vagyok ennek a kis intézménynek. Mindig is fontosnak
tartottam a népszerűsítését, menedzselését,
ami sajnos a jelen helyzetben nem megvalósítható. Az elmúlt években számtalan programon, rendezvényen vettünk részt, fogadtuk a
szentesi óvodásokat – kezdte beszélgetésünket Bányik Ibolya.
Szénászky Zsolt polgármesternek és a Magyar Falu Programnak köszönhetően az óvodát sikerült teljesen felújítani, kívül- belül ki-

festeni, szigetelni, felújították a vizesblokkot,
a padlózatot, a nyílászárók nagy részét. Most
szereltek fel klímát, ami még komfortosabbá teszi az intézményt. Szintén egy sikeres
pályázatnak köszönhetően a nyáron felszereltek kilenc darab kinti mozgásos játékeszközt, többek között forgó hintát, mászókát,
rugós játékot, lépegetőket, az amúgy is hatalmas udvarral rendelkező óvodába. Jelenleg
10 gyermek részese ennek a kedvező hely-

zetű intézménynek, ahol minden nap megvalósul az egyéni bánásmód, a differenciált
fejlesztés, nevelés, a sok-sok játék és nevetés.
– Külön fejlesztőszobánk van, szerdánként
logopédus, péntekenként fejlesztőpedagógus jár ki hozzánk, és a kis létszámú csoport
előnye, hogy sokkal több időt tudnak egyegy gyerekre szánni. Az óvoda befogadó képessége 26 fő, tehát addig lehetne növelni
a létszámot, a következő évet 11 fővel kezdjük. Van egy szentesi bejárós gyermekünk is.
A család külföldről költözött haza, és mindenképpen ragaszkodtak a kis létszámú óvodához, mert a kislányuk nem beszélt. Mostanra
azonban teljesen kinyílt, és várakozáson felül teljesít. Őt minden reggel autóval hozza
a kolléganőm Szentesről Nagytőkére – mesélte a vezető.
Bár a távolság visszatartó lehet, de ezt ellensúlyozza a felszerelt és számtalan lehetőséget kínáló óvoda. A gyerekek lovagolhatnak, most fejlesztik az udvart, rengeteg
virágot ültetettek, ehető játszókertet is létesítenének, a szülők is nagyon együttműködőek. – Rendszeresen részt veszünk a szentesi
libanapon, az online lecsófesztiválon, szavaló- és rajzversenyeken, fellépünk a farsangon.
Igyekszünk minden lehetőséget megteremteni a gyerekeink számára – hangsúlyozta Bányik Ibolya.

Az orvos válaszol

Hogyan előzzük meg az ekcémát?

Palicska Irén
Az ekcéma a leggyakoribb,
de nem fertőző bőrbetegség.
A páciensek nagy része ekcémás tünetekkel jelentkezik a
Bőr- és Nemibeteg gondozó
szakrendelésen. Mit tegyünk,
hogy ne alakuljon ki, vagy ha
már kialakult, hogyan kezeljük, többek között ezekre a kérdésekre is válaszol dr. Kispéter
Ágnes bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos.

Milyen klinikai képeket
különböztetünk meg?

matosan, krónikusan fennálljon. kor állandóan mossuk, fertőtleMinden forma közös tulajdonsá- nítjük a kezünket.
ga, hogy viszket, és bakteriálisan
Az ekcéma többnyire körülírt, nagyon könnyen felülfertőződik. Mit tegyünk, hogy ne
nagy kiterjedésű, szabálytalan,
alakuljon ki az ekcéma?
elmosódott alakú, krónikus lefo- Az ekcéma kezelése
A szakorvos szerint nagyon
lyású, kiújulásra hajlamos, van– Az ekcémánál legfontosabb, fontos lenne, hogy mindenből
nak esetek, amikor véráram úthogy kiderítsük a kiváltó okot – minél egyszerűbbet használján szóródik.
ami nem is olyan egyszerű – az junk. Bőrtisztításra, bőrápolásAkut ekcéma: akkor alakul ki, oki terápián kívül pedig a külső ra gyógykozmetikumokat ajánl.
amikor nagyon sok mindenre kezelés. A beteg bőrének a pilla- A tisztálkodószereknél azokat a
érzékeny valaki, elég nehéz natnyi állapota határozza meg, szappanmentes készítményemegtalálni a kiváltó okot, de hogy mikor mit alkalmazunk, ket részesítsük előnyben, ameennek megszűnése után 2-3 de általában szteroid tartalmú, lyek jól tisztítanak, de nem vihét múlva gyógyul.
gyógyszertári kenőcsöket. Ki- szik le a bőr védő, lipid rétegét,
terjedt esetben rövid ideig szte- amire szüksége van. Amit a tusAkut dermatitisz: akut bőrgyulroidot, antihisztamint, antibioti- fürdőkkel naponta eltávolítunk,
ladás, amelynél van egy kiválkumot adunk. Lényeges a belső azt a bőr nem tudja újratermelni
tó, irritatív ártalom, melynek a
gócok felkutatása, majd a góc- a következő fürdésig, kiszárad, a
helyén kialakul egy éles szélű
talanítás. Az étrendben a fűsze- száraz bőrnek pedig nincs ellenbőrgyulladás, az ok megszűnése után 7-8 nappal gyógyul. res ételek fogyasztása nem java- állása. Lehetőleg tusoljunk, de ne
solt, mert ez a bőrön keresztül túl meleg vízben és rövid ideig.
Krónikus ekcéma: kontakt ek- választódik ki – hangsúlyozta Ha szükséges, tusolás után becémából több hónapig tartó dr. Kispéter Ágnes. A főorvos ki- kenhetjük a bőrt, ehhez szintén
fennállás után alakul ki.
emelte, bárki eljuthat abba az ál- gyógyszertárban kapható készítAz ekcémát sok minden kivált- lapotba, hogy ekcémássá válik a ményeket válasszunk. Kerüljük az
hatja a környezetünkben. Többek bőre. A nők keze sokkal hajlamo- illatanyagokat, az erősen festett
között gyógyszerek, ételek, pszi- sabb az ekcémára, mint a férfiaké, ruhaneműket és a hajfestékeket,
chés faktorok is hozzájárulnak ah- mert vékonyabb a bőrük, és sok- javasolja dr. Kispéter Ágnes, hozhoz, hogy időnként fellángoljon. kal több erős, detergens (tisztí- zátéve, ha jól karban tartjuk a bőMegváltozik a bőr baktérium fló- tó) hatású szerrel érintkezik. Ezért rünket, akkor van esély arra, hogy
rája, ez is elősegíti, hogy folya- sokszor kenjük, pláne most, ami- kevesebb problémánk lesz vele.
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Tájékozottnak lenni jó!
Sebők Tamás
A horgászatra legtöbben
hobbiként tekintenek, de
mégis vannak, akik esetében már kihívásokat is jelent a vízparti elfoglaltság.
A Horgásztúra új részében a
versenyhorgászat kulisszáiba
tekintünk be, melyben Várdai
Béla (képünkön középen), a
Gerecz Elemér Sporthorgász
Egyesület versenyszakosztályának vezetője lesz segítségünkre.
– A versenyhorgászat nagy
múltra visszatekintő elhivatottság Szentesen - kezdi Béla,
aki egy kis nosztalgiával indítja
beszélgetésünket. – Valamikor
a szentesi gyerekekkel három
csapatot is ki tudtunk állítani a
középiskolás és megyei versenyeken, ahol rendre eredményesek is voltak. Mára azonban
sokat változott a világ. Szerencsére az egyesület gyermeknapi horgászversenye nagyon
népszerű az ifjúság körében, de
ezen túl nem kötelezik el magukat a horgászversenyek mellett
a fiatalok. Ha a saját példámból indulok ki, én gyermekként
csöppentem bele ebbe a világba és még ma is érdekesnek és
értékesnek tartom. Anno a régi
Zsoldos-tavon kezdtem, vágtunk pár nádat a barátaimmal
és neki is láttunk pecázni. Aztán fokozatosan, egyre inkább
elmélyültem a horgászatban.
Voltak az egyesületnél nagy
öregek, akiktől megtanultuk a
szakma csínját-bínját. Foglalkoztak is velünk, télen például szalagos filmeket vetítettek,
ahogy pedig jobb idő lett, versenyeket szerveztek. Mindenki kapott valamit, az ajándéktól pedig méginkább kedvet
kaptunk a folytatáshoz - meséli Béla.
Ahogy a versenyhorgász
mondja, a legfontosabb a sikerélmény. – Mindenki kisebb versenyekkel kezdi, hogy megismerje azok hangulatát. Később,
ha jönnek az eredmények,
újabb és újabb lépcsőfokokra lép az ember. Mi már a veteránra járunk, hamarosan részt
veszünk az országos veterán
bajnokságon, ahogy tavaly is mondja.
A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület versenyszakosztálya egy huszonéve működő
csapat. Béla a korábbi szakosztályvezető után vállalta magára a vezetői szerepet, ahogy
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Horgásztúra (4. rész): Versenyhorgászat

„Az a biztos, ha húzza!”

Maraton Kupa (2020)

mondja, a legtöbbször segítik a
társak a feladatok ellátásában.
- Ezek leginkább a versenyek
szervezésében merülnek ki. Az
a helyzet, hogy szeretnek hozzánk járni. A magyar élversenyzők mellett külföldiek, főleg
szerbek látogatnak el Szentesre. A tavaszi és téli időszakban
kimondottan kedvelt helyszín

például a Kurca versenyszakasza, ahol közel 70 horgászt tudunk leültetni, akiknek próbáljuk a lehető legjobb ellátást
biztosítani - magyarázza.
A helyi egyesület versenyszezonja már a tél végén kezdetét
veszi februárban a Téltemető
versennyel, amit a Sándor-Kupa
és a Kurca-Kupa követ. A nyá-

Kapitális szentesi fogások
E heti történetünk főszereplője Fekete Árpád, aki szinte napra pontosan öt éve, 2016. április 14-én indult harcsázni a Tiszára.
Talán akkor még ő maga
sem gondolta, hogy egy
kisebb emberméretű példány lesz aznapi fogása.
A 30 kg súlyú és 154 cm
hosszú halat 30 perc fárasztás után sikerült csónakjába emelni.
Árpád akkor elmondta, nadállyal, azaz a harcsák kedvenc eledelével,
gyűrűsféreggel akasztotta meg a tekintélyes méretű állatot, melyet a Tisza
szentesi szakaszának felső részén sikerült kifognia, nem túl messze a Körös-toroktól.
forrás: Szentesi Mozaik

ri időszakban az országos versenyeké a főszerep, aztán ős�szel ismét helyi vizeken zajlanak
a viadalok a 27 órás csapatversenyt, a Maraton-Kupát majd
az azt követő Mikulás-Kupát is
ebben az időszakban rendezik
meg. – A Maraton-Kupát szinte
hirdetnünk sem kell, mert már
évek óta közkedvelt esemény,
és szinte azonnal megvannak a
nevezők. Ez egy 27 órás csapatverseny. Egy csapatban nappal
két fő, éjszaka pedig egy fő horgászik folyamatos váltásban, 3
óránként pedig lemérik a fogásokat és a verseny végén az
abszolút fogás, valamint a legkevesebb pontszám számít – ismerteti a különleges eseményt
Béla.
A horgászt a legemlékezetesebb versenyéről is megkérdeztem – A Maty-éri víztározón néhány éve figyeltük arra, hogy a
vízből ugráltak a halak. Gondoltam, egy match botot kéne odadobni közéjük, de még volt idő
a versenyből. Az utolsó órában
meghoztam a döntést, kipróbáltam a tervet. Második lettem, kettest csináltam. Talán,
ha hamarabb bedobom, nyerhettem volna. Egy másik versenyemre is szívesen emlékszem,
ott a legtöbben az apró halakra
mentek rá, én pedig már a kezdetektől fogva elhatároztam,
hogy nagyobb példányt szeretnék fogni. A végén sikerült is. Az
ellenfelek fogtak 3-3,5 kiló aprót, én pedig egy termetesebb
hallal legyőztem őket - eleveníti
fel az emlékeket Béla, aki hozzátette közel 60-70 kupát gyűjtött
össze az évek során, amelyik közül az egyik legfontosabb számára a közelmúltban kétszer is
elhódított megyei csapatversenyen szerzett első helyért járó
serleg.
Béla zárásként elárulta, mint
a legtöbb hobbiban, így a versenyhorgászatban is megvannak a profi kellékek, amelyeknek igen borsos ára is lehet,
ám ő úgy véli, minden az alapoknál dől el. A legfontosabb,
hogy előbb tudjon kis halat fogni a horgász, majd ezt követően a termetesebb példányok
technikáját is el lehet sajátítani, ahogy mondja: az a biztos,
ha húzza!
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Tihanyi Zsóka
Megérkezett a tavasz, vele
a jó idő, a napsütés. Mindez
már önmagában jó érzéseket vált ki az emberekből.
Mindenki igyekszik minél
több időt tölteni a szabadban, a napsütés vidámságot ad ehhez. De ezernyi pici
örömöt jelentenek a virágzó
fák, a nyíló virágok, a tavaszi
illatok is. Azonban nemcsak
az éledő természet nyújthat
örömöt a mindennapokban,
hanem mi magunk is gondoskodhatunk erről. Ehhez
nyújt segítséget Bánfiné
Szőke Erika, a szentesi Boldogságklub vezetője.
– „Az öröm olyan pozitív érzelem, melyet a szeretet után
a leggyakrabban éreznek az
emberek. Örömre való képességünk egyenes arányban áll
szervezetünk energiakészleteivel. Ha a bennünk lévő energia nő, vele együtt növekszik
az öröm érzése is, mi pedig jól
érezzük magunkat és képesek
vagyunk megélni a létezésünket. Ez magyarázza a gyermekek örömteljes napjait is. A
gyerekeknek annyi energiájuk
van, hogy bátran osztogathatnák. Kizárólag mi felelünk a saját örömünkért. Csak mi tudjuk feltölteni magunkat!” Saját
döntésünkön múlik, hogy mire
fókuszálunk, hagyjuk-e energiánkat elveszni, vagy elhatározzuk, hogy bármi is történik,
„mindenben meglátjuk a szépet, a jót és a hasznosat.” Ritkán élvezzük a jelent. Abban
a hitben ringatjuk magunkat,
hogy majd a jövőben leszünk
boldogok, a holnap jobb lesz,
mint a ma. Pedig a boldogságunk egyik legfontosabb ös�szetevője az a képesség, hogy
élvezni tudjuk életünk pozitív
élményeit a jelenben. A legtöbben akkor értjük meg, mit
jelent ez, amikor nagyon megbetegszünk vagy ráébredünk
saját múlandóságunkra. Sokszor akkor kezdünk el értékelni valamit, amikor már elveszítettük, mert a megszokottság
nem engedi, hogy élvezzük
azokat az apró dolgokat, amelyekre, ha idővel visszatekintünk, kiderülnek róluk, hogy
azok voltak az igazán nagy
dolgok.

A flow-élmény
jelentősége

Tájékozottnak lenni jó!

„Hol a boldogság mostanában?” (7. rész)

Apró örömök

lanat aktív, tudatos élvezete, kapcsolatban áll az intenzív és gyakori boldogsággal.
A flow olyan állapotot jelent,
amikor az ember teljesen elmélyül abban a tevékenységben, amit csinál. A koncentrálás és a kontroll érzése
ekkor nagyon magas, és úgy
érzi, mintha egy energiabomba lenne. Az időérzékelése is
megváltozik, mert úgy érzi,
mintha állna az óra. Bármilyen tevékenység kiválthatja
ezt az érzést: sportolás, művészet gyakorlása, gyerekekkel játszás vagy akár éppen a
futószalag melletti munka. A
flow nem a tartalomtól függ,
hanem a tevékenység minőségétől. A legfontosabb feladat, hogy legyen előttünk egy
konkrét cél. A kihívás nem lehet túl magas, de túl alacsony
sem, mindig optimális szintre
helyezzük. Az eredmény befolyásolja a hogylétünket: ha
jól teljesítünk, jól érezzük magunkat és boldogok vagyunk;
ha pedig nem tudunk teljesíteni, rossz hangulatunk lesz,
a kudarcsorozat pedig depressziót okoz. A tevékenység közben nem tapasztalunk
boldogságérzetet, ahhoz túl
erősen koncentrálunk, de utólag létrejön az önmegerősítés,
a kiteljesedés és az elégedettség érzése. Akiknek gyakran
van flow-élményük, azoknak
az életminőségük is jobb.

Hogyan szerezzünk
örömöt a mindennapokban?

- Éljünk az „itt és most”-ban!
Legyen mottónk Vas István
gondolata: „Köszönöm, amit
- A flow-élmény a jelen pil- látok: a teremtett világot, hogy

még a rossz sem céltalan, mindennek jelentése van.” Itt és
most tudatosan megélheted
az apró örömöket. Végy egy
nagy lélegzetet, tartsd bent,
majd lassan fújd ki, közben figyeld meg ezt a pillanatot! Tegyük fel a kérdést önmagunknak bármilyen rossznak tűnő
helyzetben is: Éppen most mi
jó nekem? A válaszon való töprengés egyensúlyba hoz, megakadályozza a borús, negatív
érzés elhatalmasodását. Mert
mindig van minek örülni!
Gyakorolj! Naponta többször figyelj tudatosan arra,
hogy megéld az adott pillanatot, azt, amit éppen csinálsz,
legyen az étkezés, játék, tanulás, takarítás stb. Légy a belső tudósítód! Gyakorolhatod
a tudatosságot, ha a cselekvéseidet, érzéseidet megfogalmazod és magadnak mondod, mint egy riporter. Ezzel
ott tudsz lenni épp, ahol vagy
és nem marad el semmi fontos dolog.
Van néhány dolog, amit
megtehetünk még, hogy teljesebb legyen az életünk. Ha
úgy hozta az élet, hogy elszakadtunk régi barátainktól,
tegyünk egy próbát a felkutatásukra. Ebben nagy segítségünkre lehetnek a modern
technika eszközei. Egy másik módszer, ha mosolygással szabadulunk meg a stres�sztől. Bárhol is legyünk: álló,
mozgó vagy ülő helyzetben,
jusson eszünkbe, hogy mosolyogjunk, lazítsunk és töltsük
meg a szívünket szeretettel,
azután engedjük ezt az érzést
szétáradni egész testünkben,
így ezzel egy békés, szerető
szívet fejlesztünk ki. Indítha-

tunk apró örömök dominót is!
Ha valamit kapunk, lehet ez
ajándék, szívesség, idő, támogatás, vigasz, bármi, akkor viszonozzuk, de mindig valaki
másnak, ne annak, akitől kaptuk! Olyannak, aki egyáltalán
nem számít rá. (Persze az ajándékozónak azért illik megköszönni!) Ezzel a dominólánccal
valószínűleg sok ember életét,
napjait tehetjük sokkal szebbé, örömöt szerezve nekik. Készíthetünk öröm-kincsesládát
is, ez „A jó befogadása” gyakorlat. Esténként gondoljuk át, mi
okozott aznap örömöt. Bármilyen apró öröm, ami pozitív érzéssel tölt el, megfelelő erre.
Az érzésre való ráhangolódást
segítheti, ha az öt érzékszervet hívjuk segítségül: milyen
szépséget láttunk, illatot éreztünk, mit hallottunk, tapintottunk, ízleltünk? Az örömpillanatokat helyezzük a szívünk
kincsesládájába. Készíthe tünk kézzelfogható örömleltárt vagy örömbefőttet is.
Apró örömeink írásban való
megnyilvánulása, megörökítése erős boldogságfokozó
lehetőség. Az örömbefőtt úgy
készül, hogy esténként felírjuk
egy-egy cetlire a napi kis örömöket és befőttesüvegbe tes�szük. Később azután bármikor
erőt lehet belőlük meríteni,
különben a feledés homályába merülhetnek. A mindennapi örömök elérésében segíthet
még a humor, viccek olvasása,
a kacagás, de az öröm-mandala színezése is, hiszen az élénk
színek vidámságot váltanak ki.
Nem vagyunk egyformák,
így mindenkinek más-más
okoz örömöt. Fontos, hogy
megtaláljuk a mindennapokban ezeket az apró kis dolgokat is és megtegyük önmagunkért mindazt, amiben
örömünket leljük. Motivációnk lehet ehhez az alábbi napindító ima is.
„Hálás szívvel kezdem a napom és megköszönöm mindazt a végtelen gazdagságot,
ami bennem és körülöttem
megnyilvánul! Köszönöm az
egészségemet! Köszönöm,
hogy ma mindent újrakezdhetek! Hálásan köszönöm mindazt, amit ma megtanulhatok,
megérthetek, megélhetek és
megtehetek. Ámen.”
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Tájékozottnak lenni jó!
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Ötven év a könyvtár minden területén
Darók József
Szitás Mihályné élő tanúja,
hogy honnan hova jutott a szentesi könyvtár sok évtized alatt.
Szentesi Hősünk hamarosan ötven éves munkaviszonyának jubileumát ünnepelheti a bibliotékában. Beszélgetésünk során
elárulta, hogy nagyon bízik abban, könyvekre és könyvtárosokra mindig szükség lesz, és
kíváncsi, mit mesélnének majd
50 év múlva a mai fiatal kollégák. Ezúttal - a könyvtárosok
világnapján - Lídia mesélt az általa könyvtárosként megélt fél
évszázadról.

A legrégebbi könyvtáros
a legújabb könyvek
között
Amikor osztálytalálkozókon elhangzik: „ja, tudjuk, te még mindig a könyvtárban dolgozol”, büszkeség tölti el Szitás Mihályné Lídiát.
Közeledik az 50 éves jubileuma,
hogy a szentesi bibliotékában dolgozik, hiszen 1971. szeptember
1-je óta könyvtáros. Manapság – ha
csak négy órában is - az új szerzemények között találjuk, hiszen szerzeményező és feldolgozó könyvtárosként működik a leghuzamosabb
ideje, pontosan 1979 óta. – Én vásárolom meg a könyveket a város
olvasói rétegének, és utána közös gőzerővel feldolgozzuk, mert
a kollégák is besegítenek, a köteteket könyvtári fazonra kell hozni,
hogy kereshetőek, megtalálhatóak
legyenek – magyarázta. Ám, mint
lapunknak elmesélte, az intézmény
mondhatni minden területén tevékenykedett már. Kölcsönzősként
kezdte, majd volt módszertanos,
ami egy külön izgalmas világ volt,
’79-től vesz részt az állománygyarapításban, s dolgozott tájékoztató
szolgálatosként is. A mostani Koszta-iskola könyvtárában is hosszabb
időt töltött. Mint fogalmazott, voltak kitérők, amikor vezette is az intézményt, 13 éven át, mint igazgató-helyettes, két alkalommal,
az akkori vezető, Majtényiné Túri
Katalin gyermekei születése idején helyettesítő könyvtárigazgató
volt, aztán, már a zsinagóga épületében Fülöpné Judit távozásakor egy fél évre ügyvezetőnek bízták meg, de közben mindig ellátta
eredeti munkáját is.
– Milyen jó lenne, ha most azt

mondhatnám, amikor zsenge ifjúkoromban megtanultam írni-olvasni, az lebegett előttem, hogy
könyvtárosnak kell lennem. ’71ben, amikor végeztem a gimnázium
kémia-fizika tagozatán, azt, hogy a
könyvtárba kerültem, Mészáros Júliának köszönhetem. Ugyanis ő nekem kollégiumi igazgatónőm és
kiscsoport-vezetőm volt, és akkorra
már a művelődési osztály vezetője
lett. Emlékszem, augusztus legutolsó szombatján apukám azzal fogadott, hogy levelem jött: Júlia írta,
hogy ha netalántán még nem helyezkedtem el, a könyvtárban van
egy üres állás, ha érdekel, szombaton délután 1 óráig jelenjek meg. Ez
volt 10 óra tájt, olyan gyorsan még
nő nem öltözött fel. Júlia mutatott
be Berezvainé Marikának, az akkori
igazgatónak. Hétfőn már kezdtem.
Így kerültem oda, de azt így 50 év
után szerénytelenség nélkül mondhatom, abban, hogy könyvtáros lettem, bizony már az én munkám is
benne volt.
Fél évszázad munkaviszony alatt
az ő fejében is megfordult, hogy
váltani kellene, de soha nem komolyan. – Az az igazság, hogy néha az
embernek „bebuggyan a hópapucsa”. Mert azt hiszik, a könyvtár egy
sétagalopp, itt minden gyönyörű, csendes, ez egy kész szanatórium, holott, ha tudnák, hogy milyen
sok fizikai és szellemi munkával jár,
megérthetnék, hogy néha arra jutottam, jaj, istenem, vagy nyugdíjba kéne mennem, ami fiatalon nem
annyira kivitelezhető, vagy váltani
kéne. De végiggondoltam, hogy én
szeretem ezt csinálni, a mai napig
szeretem, így nem fajult a dolog
az álláshirdetések böngészéséig.
A kollektívával is mindig szerencsém volt, de lehet, hogy én jól
tudtam alkalmazkodni, s a főnökeimmel is megtaláltuk a közös hangot egymással, pedig volt egy pár
ennyi idő alatt. A munkahelyről azt
mondják, ez a második otthonunk,
de szerintem sokszor az első. A köz-

vetlen kolléganőmmel, akivel már
42 éve egy irodában dolgozunk, azt
mondogatjuk, ennyi már egy házasságból is sok lenne – tette hozzá nevetve.

„Agyalós könyvtárosok
voltunk”
– Megérne egy misét, hogy honnan indultunk – folytatta a múltidézést Lídia. – 1949-ben kezdett
kibontakozni a közművelődési könyvtár, én 22 évre rá kerültem ide, kimondani is elképesztő,
hogy a könyvtár 72 évéből ötvenet végigcsináltam. A legelején,
a mai Francia Pékség helyén, a
templom felőli oldalon működött
a felnőttkönyvtár, olvasótermestül, kölcsönzési állományostul, folyóiratostul,a másik oldalon a gyerekkönyvtár és az iroda. Berezvainé
volt az úttörő, de minden vezető
hozzátett, hogy ide jussunk. Szerencsés ez a város és az itt dolgozók is, mert mindig olyan főnökeink
voltak, akik az elődeik kritizálása
helyett a nyomdokaikba léptek,
azon törték a fejüket, hogyan lehetne tovább fejlődni, tökéletesedni.
Később megkaptuk az épület felső szintjét is, volt zenetermünk, be
tudtunk építeni Salgó-polcokat,
ahogy gyarapodott az állomány. A
gyerekkönyvtár átment a Szabadság térre, aztán a Kossuth 8-ba, ők
is kinőtték magukat. Az egy nagy
ugrás volt, amikor át tudtunk menni a Petőfi utcára, azt hittük, ott egy
jó darabig megleszünk. A gyerekkönyvtár a mi helyünkre költözött,
s jött az újabb épület, már Fülöpné Judit idején, a zsinagóga. Akkor már százezernél nagyobb állományt kellett megmozgatni.
– Ez a könyvtár valamiben mindig alakított, mert nyugodtan meglehettük volna úgy, hogy a könyvtárellátótól leküldik egy hónap
múlva a könyveket, s a lusta könyvtáros csak szépen katalogizálja és
slussz. Nem, nekünk agyalni kel-
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lett, kitaláltuk Majtényiné Katalin idején, hogy gyorsítani kellene,
hogy hamarabb adhassunk könyveket az emberek kezébe, s többet
is tudjunk venni, ezért létrehoztunk
egy betéti társaságot – az „anti” világban, ami nem volt piskóta! Tagonként 10 ezer forintot adtunk
be nyitótőkének a „hatalmas” fizetésünkből. Kialakítottuk a város antikváriumát. Az ÁFÉSZ-szal szerződtünk, hogy új könyveink legyenek.
A könyv ott volt azonnal, de sokkal többet kellett rajta dolgozni. De
nagy szó volt, országos értekezleteken mesélték főnökeink, micsoda
vállalkozó könyvtár vagyunk mi! –
dicsekedett.
A tapasztalt könyvtáros úgy látja, az internet uralta, mai világgal
össze sem lehet hasonlítani, hogy
honnan hova jutottak. – Amikor én
a könyvtárba kerültem, volt kettő
darab írógép: egy Erika típusú táska
a főnökasszonynál, meg egy oltári csotrogány. Ez volt a technikánk!
Most sokkal gyorsabban változik a
könyvtár, de szerintem könyvekre és könyvtárosokra a jövőben is
szükség lesz, lehet, hogy nem ilyen
létszámmal és nem így, de nagyon
remélem, a mostani fiatal kollégák
közül azért lesz egy-kettő, aki majd
vissza tud emlékezni az innentől eltelt 50 évre.

Feladatokat mindig kell
találni
A járvány miatt ez a könyvtár
most nem az igazi, summázta Lídia kissé kedvetlenül, de optimistán fűzte hozzá: – Készülünk arra,
hogy jönnek az olvasók. Minden
nap töretlenül nézem az új könyveket, hogy amikor jönnek, megkapják, válogathassanak.
Az ő személyes búcsúja az intézménytől várhatóan jövő január
31-én történhet meg, ígéretet tett a
jelenlegi vezetőnek, Sallainé Gresó
Klárának, hogy mandátuma lejártáig ő is marad. – Addig már a becsület is úgy kívánja, de van is hozzá
kedvem, s úgy érzem, meg is tudom csinálni – erősítette meg.
A könyvtár után sem fog unatkozni. – Alapvetően dumálós vagyok, de istenien el tudok lenni
magammal is, ahogy mondják –
mosolyodott el. - Remélem, mindig tudok majd újabb célt, újabb
feladatot találni, anélkül nem is érdemes reggel felkelni. Sokszor, ha
belenézünk a tükörbe, látjuk, eltelt az idő, de, ahogy a fiatal kolléganőim is mondják – akik között
van, aki akár az unokám lehetne –,
amíg ilyen hozzáállása van valakinek, addig nagy baj nem lehet.
Mert az ember lelke, gondolkodása addig nem fog megöregedni. Én
igyekezni fogok, hogy így legyen.
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Új albumával koptatja a macskaköves utcát Susan Blake
Sebők Tamás
A Miskolc Dixieland Banddel
közösen készítette el a közelmúltban legújabb nagylemezét Susan Blake, vagy ahogy
mi, szentesiek ismerjük: Imre
Zsuzsi. Az énekesnő a Love
Won’t Wait címre keresztelt albumával visszatért egy általa
imádott zenei műfajhoz, a Dixielandhez. Új kiadványa 14 saját dalt tartalmaz, melyen nem
csak egyedi hangját hallhatjuk,
de hangszeres tudását is megcsillogtatja.
Aki szeret elmerülni városunk,
vagy akár az ország zenei életében, annak nem kell bemutatni
Zsuzsit. Tanulmányait Szentesen
kezdte, számos hangszeren, köztük citerán és orgonán is tanult,
majd klasszikus és jazz kurzusok
után meg sem állt a bécsi Prayner Konzervatórium Jazz-ének
tanszakáig. Az énekesnő számos
hazai és külföldi Jazz-és Dixielandfesztiválon is szerepelt, 2008-ban
pedig Mészáros Gábor és Varga
Kis Sándor Érintés című dalával a
7. helyet érte el az Eurovíziós dalfesztivál döntőjében. Most egy ki-

sebb fúziót megalkotva dixie-pop
lemezt készített.
A Miskolc Dixieland Banddel és
a Lucky Boysból ismert Varga Tiborral kiegészülve gyakorlatilag
előrerepítették a dixieland műfajt a 21. századba és egy olyan
populáris albumot alkottak, mely
hangulatában azért megőrizte a
huszadik század kezdetének New
Orleans-i jazz világát.
– Nagyon sok stílusban zenéltem már, de egyszerűen elmondhatatlanul gyönyörű időszakot
idéz fel bennem az, amikor a dixie-

land zenekarokkal álltam színpadra. Ez a jazz műfajon belül is egy
olyan vidám és hangulatos stílus,
ami a legtöbb ember számára befogadható, hiszen derűs és pozitív
energiával tölti fel az embert, és az
én természetemhez is ez passzol
leginkább – mondja Zsuzsi.
A lemez dalszövegei a stílushoz
hűen többségükben angol nyelven íródtak. Ezekben Zsuzsi saját élettapasztalatait, élményeit
énekli meg, ám az is fontos volt
számára, hogy két magyar nyelvű
szerzemény is felkerüljön a Love

Won’t Wait-re. A hangszeres tudását is kibővítette, elárulta, hogy a
közelmúltban harsonán tanult, és
a lemez címadó dalában az ő játékát hallhatjuk. A kiadványon vendégszerepel az olasz énekes, Alessio Vitelli is.
A lemez megszületése közel
egy évet ölelt fel és minden nemében egy különlegesen egyedi
kiadványt hallgathatunk. A pörgős, hamisítatlan dixie-életérzést
árasztó darabok között „megbújik” egy két érzelmesebb, líraibb
nóta is, ami csak tovább erősíti a
Love Won’t Wait-et, mely méltón
pályázhat a 2021 egyik legjobb
jazz albuma címre. Mi, szentesiek pedig büszkék lehetünk arra,
hogy ilyen művészeket adtunk a
világnak, mint Susan Blake.
Zsuzsi zárásként elárulta, egyelőre csupán hanghordozós és digitálisan letölthető formában élvezhetjük az albumot, június
elején azonban már a bécsi Porgy
& Bess Jazz & Music Club színpadát tölti meg a dixie-pop varázsával, mi pedig reméljük, a körülmények egy szentesi előadásnak sem
szabnak majd gátat.
fotó: susanblakemusic.com

Szentes KultFESZT: Egy gazdag zenei éra újraidézése

Sebők Tamás

Évek óta hagyomány már, hogy a Hangversenyközpont bőséges programsorozatában helyet kap egy-egy, a koncerttermektől egy lépéssel távolabb álló, azonban
a zenéhez továbbra is hű esemény. Májusban a Szentes KultFESZT nevet viselő programra került volna sor, ám ezt a koronavírus-járvány korlátozásai miatt új időpontra,
szeptemberre időzítették a szervezők. A városunk 30 évre visszatekintő zenei múltját
megörökítő kiállításról a Hangversenyközpont vezetőjét, Kertész Ákost és az esemény
ötletgazdáját, Arató Mátyást kérdeztük.
Emlékeznek még a MÁV Kultúr, a VE-GA Pince,
a legendás Graffiti Klub, az ifjúsági ház, az Alcatraz, a Jómadár, a Black, vagy a Buffalo koncertjeinek sajátos hangulatára? A Hangversenyközpont szeptemberben egy kiállítás keretében
idézi fel a mára talán megkopott emlékeket.
– Tavaly tavasszal találtam meg otthon egy
dossziét, amibe több, a ’90-es évek elejéről származó koncertplakátot raktam el. Gondoltam
majd jövőre megosztom a Facebookon, mint
egy 30 éves visszatekintést – kezdi Matyi. – Később mégis arra jutottam, érdekesebb lehet, ha
egy méltóbb ünnepet szervezünk ennek a jeles évfordulónak. Az ötletemmel megkerestem
Ákost, majd közösen kitaláltuk, hogy ezt a 30
évet egy kiállítás és egy a köré felépített programsorozat formájában tesszük emlékezetessé.
A város zenei életének sokszínűségét felöle-

lő tárlat alapját a Matyi mellett több szentesi
szervező által megálmodott koncertek, és a helyi szinten már-már legendásnak és kultikusnak
számító helyszínek adják. A szervezők elárulták, sokan üdvözölték az ötletet és felajánlották
segítségüket, az egykori kisebb klubok szervezői, és természetesen nagyon sok szentesi zenekar is hozzájárult a gyűjtemény létrejöttéhez.
A fényképekből, szórólapokból, plakátokból, és
néhány videófelvételből álló tárlat előreláthatólag szeptemberben nyílik meg a Tokácsli Galériában.
Kertész Ákos, a Hangversenyközpont vezetője a projekthez kapcsolódóan kifejtette, Szentes
azon szerencsés vidéki városok közé tartozik,
amelynek van zenei múltja. – Az elmúlt 3 évti-

zed kiváló, vállalkozó szellemű koncertszervezőinek munkáját örökíti meg ez kiállítás. Olyan
emberekét, akik nemcsak komoly energiákat
fektettek a koncertszervezésbe, hanem kultuszt
is teremtettek Szentesen, legyen szó akár az alternatív-underground, vagy jazz- és komolyzenei műfajokról. Kiváló lehetőségnek érzem az
eseményt arra, hogy visszaemlékezzünk Szentes zenei életének kellemes pillanataira – tette hozzá Ákos.
Az eseményt a kapcsolódó prgramok teszik majd igazán KultFESZT-té: rocktörténeti
előadás, könyvbemutató és természetesen a
koncertek teremtik majd meg a hamisítatlan
fesztivál-hangulatot. Részletekkel később jelentkezünk.
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Nyerjen a Szentesi Élettel!
Előző számunkban megjelent keresztrejtElőző lapszámunk nyertese: Kispál Edit Nyevény megfejtése:„Néked int a hóvirág, s barka reménye egy saláta és egy smoothie a Saláta
és Snack Bar felajánlásából. Ezen keresztrejtbontja bársonyát, itt a tavasz kikelet, s a hús- vényünk megfejtői között a Chicago Bowling
Pub XXL-es (50 cm-es) pizzáját sorsoljuk ki. E
vét is közeleg ” (Devecsery László)
KELEKÓTYA
▼►

GERMÁNIUM,
POLÓNIUM
ANGOL
HOSSZMÉRTÉK
AZ ÖT TÓ
EGYIKE
(USA)

▼

▼

▼

2

COWBOYOK
SPORTJA

▼

▼

web: www.chicagobowlingpub.hu

►

KIPLING
KÍGYÓJA

►

ÁLLÓVÍZ
KONYHAI
EDÉNY
▼

►

GYÖTÖR
(KIVÁNCSISÁG)
▼

FÉNYKÉP
EU. ORSZÁG▼
►

PÚP

▼

►

SORVÉG!

►

▼<

ZSABÓ
FÉLIG
TOLÓ!

▼

TONGAI
GK. JEL
ÁVH-S
▼
►

JEGY.
ZETEL
▼

BAJT
OKOZ

FINESZES

►

SZ

►

PARIPA

►

KERTI
SZERSZÁMOM

►

LEMONDÓ SZÓ.

FÉRFI
NÉV
TÖRÖK
GK. JEL.
▼

HÓDPATKÁNY

▼►

J

►

▼

ÁLLÓKÉP
TELEKVÉG!
▼

►

▼

LEÁNY
▼

VÉS

ROMANTIKUS
regényfüzetek,
kisregények 50-150 Ft /db, törpehörcsög ketrec játékokkal eladó. Telefon:
30/996-1480

TARTOZÁSOD
2/3-AD
HIT!
▼

►

▼

ANGOL
LEVEGŐ

120 cm x 130 cm-es betonkád ingyen elvihető, két db 28-as hagyományos kerékpár eladó. Telefon: 30/5318923
30 éves érettségizett fiatalember iskolatitkári, hivatalsegédi, bevásárlási
munkát keres. Telefon: 63/312-911,
30/224-4272
FÁBIÁNSEBESTYÉNI libatelepre
alkalmazottat keresek. Összkomfortos
ottlakással. Telefon: 30/3041454
ELADÓ Szentesen bontásból 500
db kisméretű tégla és 1500 db hódfarkú cserép. Telefon: 30/300-0830

KOVÁCSOLT virágállvány eladó.
telefon: 30/914-9752
MECHANIKUS írógép (Erika),
4 darabos szekrénysor világos fényes
felületű, franciaágy, szőnyegek eladók.
Telefon: 30/323-1759
HÁZI kertből évelő dísznövények
(hunyor, dísznád, árnyliliom, ligetszépe, orbáncfű, tüdőfű, nőszirom, yucca, japánbirs, klematisz stb.) kedvező
áron eladók.Telefon 63/312-522
1,5M3 szögmentes téglatörmelék
és 120 cm átmérőjű betongyűrű ingyen elvihető. Telefon: 30/531-8923
GÁZKAZÁN Radiant 26,8 KW-os

►

FELÁR!
▼

HIRDESSEN INGYEN!
80-AS és 130-as mannesmann cső
eladó. Telefon: 30/570-5992

►

PAKOL,
RÁMOL

►

NAPOS parasztcsibék eladók: Telefon 30/975-4796

►

HATVAN
PERCNYI

BEC.
EDIT

►

►

NÓZI

NŐINÉV

►

Á

▼

▼

R.C.J.

▼

ALULRA

►

▼

*

LAJTORJA

▼

ELEGENDŐ

• +36-63-562-002
• +36-70-210-5151

►

ILJUSIN
REPÜLŐGÉPE

ÜTLEGEL

A

ételrendelés és házhozszállítás

GYŐRI
FOCIKLUB

*

DARABOLÓ

►

►

KELET
JELE

KEDVES,
DRÁGA
(ANGOL)

►

REPÜLNI
KEZD!

JÖTTÉT
KÍVÁNÓ

1

heti svéd típusú keresztrejtvényünkben Susan Sarandon színésznő gondolatát idézzük.
Beküldendő a színes (1-2) sorok megfejtése. Megfejtéseiket telefonszám feltüntetésével küldjék el szerkesztőségünk
postacímére (Kossuth tér 5.), vagy a szentesielet@gmail.com internetes címre szerda délig.

használati melegvizes, gázbojler fali
kéményes 23,5 Kw-os, zománcos új
150 cm-es új fürdőkád tartozékaival
együtt eladó, vagy felnőtt sport kerékpárra is cserélhető. Telefon: 30/9487134.
KÉTGENERÁCIÓS családi ház,
26’-os női kerékpár, mosdókagylók
lábbal, csapteleppel eladók. Telefon:
70/564-5894

OSZTRÁK
GK.
JELZÉSE

►

ráló, szennyvíz-szivattyú eladó. Telefon: 0630-4535216.
OROSHÁZA központi részén 1,5
szobás, egyedi gázos, összkomfortos
házrész, pincével, kerttel, szerelőaknás garázzsal sürgősen eladó. Telefon:
70/633-1620
A garázsbörze teljes árukészlete,
minőségi saját termékekkel, és hegedű
eladó. Telefon: 70/605-5252

JELKÉPES összegért eladó: vitrines szekrény, ágyneműtartós heverő,
kiegészítő bútorok. Telefon: 30/4026522

ELADÓ könyvek The Times Atlaszok. Világtörténelem, Régészet,
Felfedezések, Reader’s Digest, kiadó:
Varázslatos földkörüli utazás. Régi festők albumai pl.: Mednyánszky, Csók
István, színészek életrajzai. Telefon:
30/700-9247

ÖTRÉSZES sarok garnitúra eladó.
Telefon: 63/318-197

MUNKÁT keresek 4-6 órában. Telefon: 0620/240-6224

LESLIE L. Lawrence gyűjteménynem csak egyben, elektromos húsda-

FÓLIA csévecső eladó. Telefon:
20/389-0248
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szentes anno Volt egyszer egy színház… 2. rész
Összeállította: Darók József
Folytatjuk Bácskai Mihályné visszaemlékezését a Tóth
József Színházterem szentesi
vonatkozásokkal is színesített
történetéről. A második felvonás a teátrum hatvanas évekbeli – felújítás miatti - bezárását követően játszódik…
A bezárás a pedagógus csoport végét is jelentette. Az előző évben még egész évadra szóló bérletükkel telt meg a színház.
Színvonalukra jellemző, hogy
balladaműsorukat meghívta a
„Pesti Broadway”. A műsor zenei
felelőse a későbbi traumatológus
professzor, Frenyó Sándor volt, a
legizgulósabb versmondó a különben rutinos Bakó Bandi bácsi.
Aztán vége..
A város 1969 őszén „Szentesi
Hetek” címmel művészeti és tudományos rendezvényekkel jelentkezett. Ennek a nyitánya volt
a felújított színház bemutatása.
Már a bejárat is átalakult. Középütt egy csodás intarzia kapott
helyet. (Ágh Ajkelin Lajos Firenzében is sikeres művész alkotása.)
A belső tér teljesen átalakult.
Páholyok nem voltak. A színpadra látás biztonságát az emelkedő
nézőtér adta. A nézőszám növelését az emeleti rész megnagyobbítása biztosította. A világítás – és
hangrendszer központi irányítása akkor az országban a legkorszerűbbnek számított. Az öltözők
mellett modern mosdók, próbatermek voltak. Az utolsó pillanatban sikerült beszerezni egy márkás zongorát is. Hogy milyen lesz
az akusztika és mit érezhet a fellépő művész, azt a nyár végén
Szentesre látogató Sinkovits Imre
– Gombos Kati művészpár próbálta ki először. (Később Antal Imrével együtt tartottak önálló estet.) A megnyitó ünnepi beszédét
a kulturális miniszterhelyettes
(Molnár János) tartotta. A műsort
Dorogi Zsigmond szerkesztésé-

Latinovits Zoltán szentesi estjéről készült lemezfelvétel

ben a legkiválóbb művészgárda
biztosította. A nézőtéren ezen az
estén csak meghívottak lehettek.
A színházat áhítattal váró szentesiek másnap este a kecskeméti színház nagyszerű előadásával
ünnepelhettek. Itt meg kell állni
egy pillanatra. Ezidőtájt a Rádiónak kiemelkedő szerepe volt az
igényes kultúra ápolásában. Ebben a HMG három egykori diákja
töltött be fontos szerepet. Dorogi
Zsigmond és Dénes István az irodalmi osztályt vezették, Zsoldos
Péter a zenei főosztály munkáját
határozta meg. Amikor tehették,

gondoltak Szentesre. Ide hozták
az egyenesben közvetített vetélkedő műsorokat (Könyvről könyvért, Ki nyer ma). Dorogi nagyszerű műsorok rádiófelvételét a Tóth
József Színházba szervezte. Ezek
emlékezetesek maradtak. Latinovits Zoltán önálló estjéről készült
felvétel egy lemezen is kiadásra
került. A mai napig, ha Latinovits
versmondását idézi a tv vagy a
rádió, ebből a felvételből merítenek. Még egy szentesi néző köhögését is hallhatjuk a mai napig.
Újra otthont találtak a hangversenyek is. Ezek előkészíté-

Korabeli tudósítás a megnyitóról (Forrás: Szentesi Élet, 1969. október)

Központi Konyha
előfizetéses menüje

A menü

880 Ft

A rendelést a megelőző héten csütörtökig kell leadni telefonon
(Tel.: 63/314-217), e-mail-ben (http://www.szvszkft.hu/kapcsolat/),
befizetni azonban személyesen lehet a konyhán vagy a központi irodában.

se biztosított volt. A zeneiskola
termében minden évben elkeltek a filharmónia bérletei. Hogy
olcsóbb legyen, a műsorközlőt
helyben biztosították. Most aztán méltó helyre került mindez.
Az akkor világhírűvé vált Kobajasi
Kenicsiro (Kobayachi-Ken-Ichiro)
átélt vezénylésében is gyönyörködhettünk. Egy alkalommal felidéződtek a régi idők is. 1970-ben
a tiszai árvíz idején Szentesre települt a Szegedi Nemzeti Színház. Lendvai Ferenc igazgató
nagyszerű előadásokat és művészeket hozott (Nagy Attila, Ajtay Andor). Németh László Az írás
ördöge drámájának bemutatására az író barátjának (Mátyás Sándor) közvetítésével a szerző is jelen akart lenni, csak betegsége
megakadályozta.
A következő években is virágzott a színházi élet. A hivatásos
együttesek mellett többször is
otthont talált a HMG akkor már
országos hírű diákszínpada és a
drámai tagozat. (Sértődés ne essék a rövid névsor miatt: Gáspár
Sándor, Gáspár Tibor, Náray Erika,
Alföldi Róbert, Gazdag Tibor, Hevesi Tamás, Jantyik Csaba, Szőke
András, Badár Sándor …).
Az egyéb rendezvények közül
idézzük meg az 1970-es könyvheti megnyitót. A vendég Szabó
Magda írónő volt. Ott ült a színpadon, az asztalkán egy vázában piros szegfű. Kivesz egy szálat, elmerengve simogatja, majd
figyelmeztet bennünket, hogy
a függöny felhúzásakor a nézőtéren szívrohamot kaphat egykori tanártársa, rajongója. Ez a
közjáték elmaradt, de a Madách
Színház művészei megérdemelt
sikert arattak (Gombos Kati, Mensáros László).
A vázlatos visszaemlékezés
csak figyelmet ébresztő, de minden emlék fontos és értékes. Érdemes folytatni!
Bácskai Mihályné
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Szentes családi ízei

HETI MENÜ:
HÉTFŐ

A menü: Kertészleves
Karaj sok magvas bundában, tökfőzelékkel
B menü: Paradicsomleves
Hortobágyi húsos palacsinta tört
burgonyával

KEDD

A menü: Pirított tarhonyaleves
Hentes tokány tésztával
B menü: Zellerkrémleves
Csongrádi aprópecsenye sült burgonyával

SZERDA

A menü: Lencseleves virslivel
Fasírt krumplifőzelékkel
B menü: Tárkonyos csirkeraguleves
Hawaii csirkemell kukoricás rizzsel

CSÜTÖRTÖK

A menü: Grízgaluskaleves
Házi cordon bleu burgonyapürével
B menü: Makói vágottas
Stíriai metélt

PÉNTEK

A menü: Sárgaborsógulyás
Sertéspörkölt pirított tarhonyával
B menü: Tyúkhúsleves
Rántott csirkecombfilé finomfőzelékkel

SZOMBAT

A menü: Gyümölcsleves
Dubary karaj sült burgonyával
B menü: Gyümölcsleves
Rántott csibemáj zöldséges rizzsel

VASÁRNAP

Április 19 - 25.

A menü: Sertésbecsinált-leves
Hétvezér tokány köményes burgonyával
B menü: Sertésbecsinált-leves
Bácskai rizseshús

A desszertet napi ajánlatban kínáljuk,
kérjük figyelje honlapunkat,
vagy érdeklődjön a helyszínen, esetleg
telefonon.

2020. november 11., szerdától az
étteremben nem fogyaszthatnak,
de lehetőség van elvinni az ételt
(akár saját ételhordóban is) és
kérésre házhoz is szállíthatjuk.
Rendeléseiket internetes
rendszerünkben célszerű leadni,
de telefonon is felvesszük
(10:00-13:30) a 63/311-729-es
telefonszámon.

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.
MENÜ: 950,- Ft DESSZERT: 250,- Ft
Továbbra is vállalunk
kiszállítást, bővebb
információ:
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
TELEFON: 63/311-729
Fizetni készpénzzel vagy
bankkártyával és SZÉP-kártyával is
lehetséges.

2021. április 16.

HOROSZKÓP
Április 16 - 23.
KOS Olyan sokáig aggódtál
valami miatt, hogy most úgy
tűnik, tényleg bekövetkezik
a baj. A legrosszabb, amit tehetsz, hogy
az első jelekre pánikba esel. Inkább készülj fel mindenre.
BIKA Ha igazán nagy a szükség, akkor a segítség is megérkezik, számíthatsz azokra az
emberekre, akiknek eddig te segítettél.
Ez most jól jön és meg is hat az, hogy en�nyien melletted állnak.
IKREK Lehet, hogy a sarkadra kell állnod, hogy elérd,
amit szeretnél, és még így
sem lesz könnyű dolgod. Meghátrálni
most nem lehet, véghez kell vinned, amit
kitűztél magad elé.

Gombás tarjaszelet

RÁK Újra és újra ismétlődik az
állandó körforgás, de ez most
Hozzávalók 4 személyre: 500 g (barna) sampinyon gomba, 2 nagy fej
téged megnyugtat, biztonsáhagyma, 4 nagy szelet sovány, kicsontozott sertéstarja (150-180 g/db), 3
got ad. Fontos, hogy nyitott
ek. olaj, só, bors, 2 ek. liszt, 2 dl tejszín, 2-3 koktélparadicsom, bazsalikom. maradj az újra, de nem kell megjavítani
azt, ami nem romlott el.

Elkészítés: A gombát víz alatt megmossuk, a szárvégeket levágjuk, a
gombafejeket szárukkal együtt vastagabb szeletekre vágjuk. A hagymákat megtisztítjuk, finomra aprítjuk. A tarjaszeleteket leöblítjük, felitatjuk róluk a vizet, kissé kiklopfoljuk.
Serpenyőben felforrósítjuk az olajat. Megszórjuk a hússzeleteket sóval, frissen őrölt borssal és kevés liszttel, mindkét oldalukat megkapatjuk
az olajban (2+2 perc), majd áttesszük őket egy nagyobb, sütőedénybe.
A pecsenyealjba forgatjuk a hagymát, kissé megsózzuk, fedő alatt,
mérsékelt tűzön megfonnyasztjuk. Rádobjuk a gombát, élénk tűzön
4-5 percig pirítjuk, aztán felöntjük a tejszínnel, és fedő nélkül enyhe
sűrűsödésig forraljuk. Ízlés szerint utánasózzuk, borsozzuk, arányosan
elosztva a hús tetejére szedjük, és 180 °C-ra előmelegített sütőben 4045 percig sütjük.
Tetejét paradicsomkarikákkal és bazsalikommal díszítjük, burgonyapüré, párolt rizs illik hozzá.

 Egészségügyi ügyelet
A felnőtt orvosi ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától
reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7 órától 7 óráig (24
órás) a Vásárhelyi út 30. szám alatt
tartanak ügyeletet. Telefon: +36
30/708-7183, +36 63/400-712
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A kiegészítő gyermekorvosi ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén
és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügyeleti időben
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház Gyermekosztálya látja el a kis
betegeket. Telefon: +36 63/311-246

Az ügyeletet és készenlétet
ellátó gyógyszertár
április 19 - 26.

PatikaPlus Gyógyszertár/ TESCO/
(Szentes, Alsórét 258.)
Telefon: 63/562-201
Készenléti telefon: 20/779-5261

Gyógyszertári ügyelet ideje: hétköznap 19 órától 20 óráig, szombaton 18 órától 20 óráig, vasárnap
8 órától 20 óráig, ünnepnapokon
9 órától 20 óráig.
Ügyeleti időben a gyógyszerész a gyógyszertárban tartózkodik, csengetéssel hívható.
Gyógyszertári készenlét ideje:
hétköznap 20 órától másnap 7:30ig, szombaton 20 órától másnap
8 óráig, vasárnap 20 órától másnap 7:30-ig (ha vasárnap után ünnepnap következik vagy ünnepnap után vasárnap, akkor 9 óráig
tart a készenlét), ünnepnap 20 órától másnap 7:30-ig (ha ünnepnap
után vasárnap következik, akkor 9
óráig).
Készenléti időben a gyógyszerész az adott telefonszámon elérhető és indokolt esetben (sürgősségi osztályról, orvosi ügyeletről
érkező betegek esetén) legkésőbb
30 perc múlva érkezik a gyógyszertárba.

OROSZLÁN Amikor leveszed valamiről a tekintetedet, mert már azt gondolod,
hogy minden megoldódott, még adódnak majd meglepetések.
A kiszámíthatatlansággal együtt kell élned.
SZŰZ Tudod, hogy mit akarsz,
és azt is, hogy ezt hogyan érheted el. Ez a határozottság
azonban sokakat megrémiszthet, és nem mindenki tudja,
hogyan reagáljon rá.
MÉRLEG Több szerepben
kell egyszerre helyt állnod,
de ez szerencsére nem jelent neked gondot, mindenhol jól teljesítesz, de a hét végére eléggé kimerülsz,
még ha ezt más nem is látja rajtad.
SKORPIÓ Sok kiszámíthatatlan eseményt tartogat a hét,
és amit máskor örömmel fogadnál, most kicsit nyugtalanná tehet. Van úgy, hogy neked is jól esne
egy kis pihenés, a változatosság kedvéért.
NYILAS A dolgok csak akkor
alakulnak a terveid szerint,
ha magad veszed kezedbe
az irányítást, és mindent úgy teszel, ahogyan az szerinted a legjobb. Ne hagyd,
hogy mások beleszóljanak a dolgaidba.
BAK Úgy érzed, többet érdemelnél valakitől, de kérni
nem akarsz semmit. Bízol abban, hogy majd az ő szeme is felnyílik, és
magától rájön, hogy sokkal tartozik neked..
VÍZÖNTŐ Bosszant, hogy nem
tudsz kiszámítani valamit, így
nem is tudsz tervezni vele. Minden azon múlik, hogy mennyire tudsz rugalmas maradni, és mennyire
ragaszkodsz az elképzeléseidhez.

HALAK Tudod, hogy itt az
ideje cselekedni, de még
nem döntötted el, mit teszel, és félsz az ismeretlenbe ugrani.
Ezen a héten minden kérdés elrendeződik.
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Családi események
Született:
Tombácz Rolandnak és Fülöp
Nórának (Szentes) Áron, Buza
Balázsnak és Nyári Bettinának
(Csongrád) Elina Letícia, Horváth-Varga Péternek és Janzsó
Hajnalkának (Csongrád) Lia
nevű gyermeke.
Házasságot kötött:
Dóczi Dániel (Szentes) és
Szilágyi Gabriella, Bazsó Pál
(Szentes) és Kádár Viktória
(Szentes), Debreczeni-Kiss Barnabás (Szentes) és Kollár Szilvia (Szentes), Mácsai Richárd
(Szentes) és Lakatos Szandra
Szilvia.
Elhunyt:
Jámbor József János(Szentes), Marsovszki Béla József
(Szentes), Szőnyi Pál (Szentes),
Németh László(Szentes), Nagy
Rókus (Csongrád).

Horváth-Varga Lia

Tombácz Áron

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleség és édesanya
Bogyó Sándorné Hős Julianna 63. életévében elhunyt.
Búcsúztatása 2021. április 21-én 10 órakor lesz
a szentesi Alsó Református temetőben.
Gyászoló család

Szentesi vagyok,
Szentesi Életet olvasok!
Gergely Szilveszter

Tájékozottnak lenni jó!

A Tisza ezer arcát keresik
Sebők Tamás

Folytatódik az a sikeres fotópályázat, melyet az év elején hirdetett meg a szentesi önkormányzat, és amely a Tisza Élővilágának Emléknapja alkalmából csaknem 70 amatőr fotóst késztetett kattintásra.
Szabó Zoltán Ferenc polgármester a februári eredményhirdetésen
elárulta, szeretnék, ha ez a kiváló kezdeményezés 2021 decemberéig
élne, és a továbbiakban is várják a vállalkozó kedvű fotósok alkotásait.
Fontos információ, hogy egy fotós maximum 3 képpel nevezhet, a
pályaműveket digitális jpg formátumban kell elküldeni a titkarsag@
szentes.hu internetes címre. A beküldött fotók nyomtatható minőségűek legyenek, javasolt felbontás legalább 8 megapixel.
Az év eleji „forduló” képeiből Szentesen a Kossuth utcán (Kossuth
u. 12-14) Burai László dekoratőr közreműködésével sétatárlat is nyílt,
mellyen bárki megtekintheti a korábban készült pályaműveket.

13

14
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Hering Viktor
Hazai 6-5-ös sikerrel ért véget az elmúlt hétvégén a megyei rangadó a férfi vízilabda
OB I-ben. A metALCOM Szentesi VK együttese nagy csatában
és szoros mérkőzésen győzte le a Szegedet, így öt pontra növelte előnyét megyei riválisával szemben a tabellán.
Szerdán a fővárosban, a KSI ellen, délidőben meccselt a metALCOM.
Egyetlen találatot hozott a
Szentes Szeged elleni mérkőzésének első nyolc perce, Fülöp Bence
góljával a mieinknél volt a soványka előny. Arról, hogy nem esett
több találat, a két remek formában védő kapus, nálunk Meixner,
a szegedi háló előtt pedig Molnár
tehetett, mindketten pompás napot fogtak ki, egymás után mutatták be a bravúrokat. A második
negyed Lajkó helyzetével kezdődött, gólt mégis a vendégek tudtak szerezni Lakatos révén, Garancsynak köszönhetően viszont
ismét Pellei Csaba alakulatánál
volt az előny a félidőben. A harmadik játékrész a Szegedről szólt,
háromszor mattolták Meixnert és
a hazai védelmet, ellenben a metALCOM csak helyzetekig, Hegedűs révén pedig egy kapufáig jutott. Az utolsó negyednek tehát
kétgólos hátránnyal futott neki
a Szentes, amit gyorsan el is tüntetett Hegedűs és Pellei Frank révén a csapat, sőt, Garancsy második találatát is megszerezte, ezzel
már nálunk volt az előny. A védekezés ekkor szinte hibátlanul működött, Meixner minden lövést
hárított, ráadásul sikerült megduplázni az előnyt a végén, és bár
Boros még szépített, a hátralévő

szentesiélet
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Két győzelem után jön a Kaposvár

21 másodpercet okosan „hozta le”
a szentesi gárda. – Rengeteg hibával vízilabdáztunk, de a parázs
hangulatú mérkőzésből végül mi
kerültünk ki győztesen – nyilatkozta Pellei Csaba vezetőedző a
mérkőzést követően. – Nem volt
mindenki egészséges, de a megyei rangadó az megyei rangadó,
azt hiszem ennek is köszönhetjük,
hogy felfokozott állapotban vízilabdáztak játékosaim. Azt kértem
tőlük, hogy legyen tartásunk és
kizárólag magunkkal, a saját játékunkkal foglalkozzunk, mert ez a
szezonunk már csak ilyen, hogy a
legnagyobb ellenfelei mi magunk

Férfi vízilabda OB I.,
26. forduló
metALCOM Szentesi VK –
Szegedi VE 6-5
(1-0, 1-1, 0-3, 4-1)
A szentesi gólszerzők: Garancsy, Hegedűs 2-2, Pellei F.,
Fülöp B.

vagyunk önmagunknak.
A KSI ellen szerdán, 12 óra 45
perckor kezdte a bajnokit a Szentes. – Tudjuk, hogy nem lesz kön�nyű mérkőzés, hiszen a KSI döntetlent játszott a Péccsel, és szoros
mérkőzéseket hozott le a többi
találkozón is – mondta a bajnokit megelőzően Somogyi Balázs,
a metALCOM csapatkapitánya. Az
összecsapást három gyors góllal
indította a Szentes, Fülöp Bence
duplájának és Pellei Kristóf találatának köszönhetően megnyugtató előnybe került csapatunk. A
hazaiak két góljára Garancsy válaszolt kettővel, ám a KSI továbbra is tapadt a mieinkre, nem lehetett hátradőlni egy pillanatra sem.
Fordulás után szinte azonnal Somogyi még eggyel megtoldotta a
szentesi előnyt, majd a negyedik
negyed kezdetére már öttel vezetett a Szentes. A brigád a találkozó végéig meg is őrizte előnyét,
és végül – többek között Takács
és Fülöp három-három találatának köszönhetően - 13-9-es siker-

rel utazhatott haza. – Jól kezdtük a
mérkőzést, és bár sok hibával játszottunk, sikerült legyőzni ellenfelünket. Meglehetősen sok időt játszottunk emberhátrányban, ez a
támadásaink befejezésén is meglátszott, de a pontokat begyűjtöttük, és várjuk a Kaposvár elleni szombati mérkőzést – mondta
a találkozót követően Pellei Csaba, a metALCOM vezetőedzője.
A somogyiak elleni összecsapás
szombaton, 18 órakor kezdődik
a Dr. Rébeli-Szabó József Városi
Sportuszodában, továbbra is zárt
kapuk mögött.

– mondta lapunknak Törőcsik Sándor, a SzeKerCe szakmai vezetője.
– Azt gondolom, hogy méltó ellenfelei voltunk a bajnokaspiránsnak.

A Honfoglalók már biztos, hogy a
döntőbe kerültek ezzel a győzelmükkel, ránk viszont két nagyon
kemény ütközet vár. Először jövő
héten, szombaton itthon a Fehérvári Vadkanokkal csatázunk, majd
az utolsó fordulóban a MEDEX-el
csapunk össze. Jelenleg a tabellán a harmadik helyen állunk, de
csak minimális a lemaradásunk a
második helyen álló, ezzel finalista pozícióban lévő Szfinx csapatával szemben. Kizárólag magunkkal
foglalkozunk, célunk, hogy mindkét mérkőzést követően győztesen
hagyjuk el a pályát, aztán, hogy ez
elég lesz-e a döntőbe kerüléshez,
az majd néhány hét múlva kiderül.
fotó: Vida-Szűcs Lajos (archív)

Férfi vízilabda OB I.,
27. forduló
KSI – metALCOM
Szentesi VK 9-13
(2-4, 2-3, 3-5, 2-1)
A szentesi gólszerzők: Takács, Fülöp 3-3, Garancsy 2,
Hegedűs, Somogyi, Pellei F.,
Kürti-Szabó, Bozó

Akár döntőt is játszhat a SzeKerCe

dítottak, és előnyüket a találkozó
végéig meg is tudták őrizni. – NaKevés hiányzott a bravúrgyon fiatal, sokat futó, évek óta
hoz, ám végül szoros mérkőegyütt játszó csapattól kaptunk ki
zésen vereséget szenvedett a
nagykőrösi Honfoglalóktól a
SzeKerCe NB II-es rögbicsapata. A másodosztály rangadóját
az elmúlt hétvégén rendezték
Nagykőrösön, ahol a találkozó
esélyesei az első osztályba törekvő hazaiak voltak.
Ennek ellenére a mieink nagyon fegyelmezett játékkal a
szünetben 7-5-re vezettek a listavezető ellen, sőt, a fordulást követően – célt szerezve - sikerült
tovább növelni az előnyt. A Honfoglalók innen álltak talpra, forHering Viktor

szentesiélet
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Tájékozottnak lenni jó!

Az ötödik helyért játszik a Hungerit

Az ötödik-hatodik helyért
játszhat a Hungerit-Szentesi
VK női vízilabdacsapata a bajnokság hétvégi helyosztóján. A
mieink ellenfele az a III.Kerület
lesz, akiket az elmúlt szombaton 9-7-re legyőztek Kövér-Kiss
Rékáék.
A bajnoki alapszakasz utolsó mérkőzésén a III. Kerület gárdáját fogadta a Hungerit, a mérkőzés tétje pedig nem kevesebb
volt, mint az, hogy melyik együttes kezdheti pályaelőnnyel az
ötödik helyért zajló párharcot. Az
már korábban eldőlt, hogy a Hungerit és a III. Kerület csatázik majd
az ötödik helyért, szombaton viszont az is bizonyossá vált, hogy
a győzelemüknek köszönhetően a mieink kezdik majd itthon
az egyik fél második győzelméig tartó párharcot. No, de vissza
a hétvégi bajnokihoz: meseszerűen kezdett a Hungerit, Dömsödi,
Bonca és Mácsai góljaival háromgólos előnyhöz jutott a Szentes,
amit a második negyedben ötre
tudott növelni a Matajsz-gárda.

Női vízilabda OB I.,
18. forduló
Hungerit Szentesi VK – III.
Kerületi TVE 9-7
(3-1, 4-2, 2-3, 0-1)
A szentesi gólszerzők: Dömsödi 3, Polák 2, Varga V., Mácsai, Bonca, Tóth F.

A vendégek azonban ekkor – némileg váratlanul – egy 4-0-ás sorozatot produkáltak, és kezdhettünk izgulni, hogy vajon kitart-e
a szentesi előny a mérkőzés végéig? Kitartott, még úgy is, hogy
az utolsó nyolc percben egyetlen
gólt sem tudott szerezni a Szentes. A helyzetek mindkét oldalon
kimaradtak, és bár egyszer eredményes tudott lenni Lukács Dénes csapata a záró játékrészben,
többre már nem futotta az erejükből, így a Hungerit 9-7-es sikert aratott, és megszerezte az

ötödik helyet az alapszakaszban. Ez azt jelenti, hogy a mieink
itthon kezdhetik az ötödik helyért zajló párharcot, mégpedig
szombaton, a ligeti uszodában.
– Jól kezdtünk, a mérkőzés elején bejöttek a lövéseink, át tudtuk lőni a zónát, olyan előnyt tudtunk szerezni, ami megnyugtató
volt számunkra. Sajnos emiatt elkényelmesedtünk, és érthetetlenül elkezdtünk kapkodni – nyilatkozta Matajsz Márk, a Hungerit
vezetőedzője a mérkőzést követően. – Újra megnézzük a mérkőzésen történteket, igyekszünk ta-

nulni belőle, és várjuk a szombati
mérkőzést, ahol minden bizon�nyal komplett csapattal áll majd
ki a Kerület, így az teljesen más
összecsapás lesz, mint amilyen a
mostani volt.
És valóban, a vendégeknél
több meghatározó játékos – Kisteleki Dóra, Drávucz Rita, Vályi
Fanni és az ex-szentesi Kudella
Panna - sem szállt medencébe,
ők minden bizonnyal szombaton már itt lesznek a csapattal, így
egyáltalán nem vár könnyű ös�szecsapás a mieinkre. A párharc
második mérkőzését szerdán
rendezik a fővárosban, de hogy
lesz-e harmadik összecsapás jövő
szombaton, azt most még megjósolni sem lehet.

Újabb győzelem után az Algyőt fogadja a Kinizsi
Sebők Tamás
Nagyot hajrázott és ennek
köszönhetően újabb 3 pontot
szerzett a Szentesi Kinizsi SZITE
a megyei labdarúgó I. osztályú
bajnokság hétvégi, 19. fordulójában. Koncz Zsolt együttesét a
DAFC SZEGED látta vendégül, az
újabb győzelem pedig lélektanilag sem jött rosszul a hétvégi, Algyő SK elleni összecsapás előtt.
A 25. percben Cene Kristóf révén még megszerezték a vezetést
a szegediek, ám egy nagyon tudatos, összeszedett játékot mutatva a második félidőben sikerült a
mieinknek megfordítani az állást,
és megnyerni a mérkőzést. – Az
első félidőben volt némi hiányérzetem, nem volt meg bennünk az
akarat és az a tűz, ami jellemezte
ez idáig a csapatot, viszont a második félidőben már tudtunk változtatni ezen. Labdabirtoklási és
fizikai fölénybe kerültünk, ezeket
kihasználva éreztük, hogy ki tudunk egyenlíteni, sőt meg is tudjuk
fordítani ezt az összecsapást. Végig
szervezett, fegyelmezett volt a csapat, a védekezésünkkel is meg vagyok elégedve, a második félidőben nem igazán volt veszélyes a

Szerencsés volt a 13
az ifistáknak

kapunkra az ellenfél. A mérkőzés
képét látva úgy érzem, megérdemelten hoztuk el a 3 pontot – értékelte az összecsapást Koncz Zsolt.
A Kinizsi szombaton a Pusztai
László Sporttelepen fogadja az Algyő SK csapatát, erről az összecsapásról is kérdeztük játékos-edzőnket. – Lélektanilag nagyon fontos
volt ez a 3 pont, hiszen egy nagyon
kemény sorozat áll most előttünk,
melynek első állomása az Algyő
elleni hazai viadal. A Tisza-partiak
évek óta meghatározó együttese
a megyei I. osztálynak. Ha a csapat

átérzi azt, hogy a tabellán nem véletlenül állunk a 2. pozícióban, illetve maximális fegyelemmel és
kitartással lépnek pályára szombaton, akkor úgy érzem, egy nagyon
jó ki-ki mérkőzést fogunk játszani.

Csongrád-Csanád Megyei
Labdarúgó I. osztály
19. forduló
DAFC Szeged – Szentesi Kinizsi SZITE 1-2 (1-0)
A szentesi gólszerzők: Bertók Gábor (79’, 89’)

Vasárnap délután a Pusztai László Sporttelepen rendezték a megyei U19-es bajnokság
12. fordulójának összecsapását,
ahol Bozóki Zoltán gárdája az Algyő SK korosztályos együttesét
látta vendégül. A mieink az első
félidő hajrájában tudták gólra
váltani fölényüket, a második játékrészben azonban nem maradt
el a szentesi gólzápor, meg sem
álltak 13 találatig Péter Józsefék.
- Már az első félidőben sem
volt gond a helyzeteink kialakításával, azonban ott még rendre
kimaradtak ezek a lehetőségek.
Ebben a játékrészben leginkább
a koncentrációval volt problémánk, és ebből fakadóan jött a
késői vezetés. A második félidőben viszont már sikeresen értékesíteni tudtuk a lehetőségeinket, melyek között volt néhány
nagyon gyors letámadás, és szépen játszottuk meg a széleket is.
Örülök a győzelemnek, remélem,
hogy ez a felfogás tendencia marad a csapatnál - értékelt a lefújást
követően Bozóki Zoltán.
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