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Ki ne szeretné, ha leendő ügyfelei pár 
kattintással meglelnék a világhálón cége 
honlapját? Vagy ha zökkenőmentesen 
történnének az internetes és telefonos 
egyeztetések, megrendelések? 
Minden vállalkozás legfőbb célja, hogy 
a legtökéletesebb módon szolgálja ki 
ügyfelei igényeit, növelve kényelmüket. 
Többek között ezen a téren is segítenek 
az Invitel kifejezetten kisvállalatok 
számára kialakított, mindennapi 
munkájukat támogató, megbízható 
és professzionális szolgáltatásai.

Stabil internetre stabil vállalkozás épülhet

Egy könyvelőirodában egymásnak adják 
a kilincset az ügyfelek, egy fodrászszalonba 
pedig jóval előbb be kell jelentkezni a bő 
vendégkör miatt. Egy kávézóban nehéz üres 
asztalt megcsípni, egy egyedi bútorokat 
gyártó asztalos manufaktúránál vagy 
autószerelő műhelynél pedig egymást érik 
a megrendelések. Minden vállalkozás azon 
dolgozik, hogy maradéktalanul megfeleljen 
ügyfelei igényeinek, akik mosolyogva 
és elégedetten térnek vissza hozzájuk. 
Ahhoz, hogy a cégek erre koncentrálhassanak, 
megbízható telekommunikációs 
infrastruktúrára van szükségük, beleértve 
a stabil céges internetet is. 

Megbízható és professzionális támogatás

Az Invitel kifejezetten kisvállalatok 
számára kialakított Profi portfóliójából 
a vállalkozások maguk választhatják ki azokat 
a szolgáltatásokat, amelyekre leginkább 
szükségük van, és amelyekre alapozhatják 
napi munkájukat. A saját honlap és 
az online kapcsolattartáshoz szükséges 
levelezőrendszer zavartalan működésének 
feltétele a stabil internet. De ugyanilyen 
fontos lehet egy kisvállalatnak, hogy fix havi 
díjon, kedvező percdíjakon telefonálhat. 
A jogtiszta üzleti TV-szolgáltatás 
igénybevételével pedig bármely 
vendéglátóhely vagy panzió hozzájárulhat 
vendégei kellemes időtöltéséhez.

Az Ön vállalkozása is Profi netet érdemel!

Kisvállalatoknak szóló kedvező ajánlatainkról 
érdeklődjön a szentesi Invitel Pontban (Szentes, 
Kossuth u. 3.), vagy hívja a 06 80 881 881-es 
kisvállalati zöldszámunkat, munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésére. 

Kombináljon profin az Invitellel!

Egy kisvállalatnak alaposan meg kell 
gondolnia kiadásait, beleértve 
telekommunikációs költségeit is. 
Az Invitel Profi céges vezetékes internet,- 
telefon- és TV-csomagjai teljes mértékben 
kombinálhatók, ezért minden érdeklődő 
megtalálja köztük a számára leginkább 
előnyös ajánlatot, legyen szó pékségről, 
étteremről vagy szálláshelyről. Ráadásul 
egyéves határozott idejű szerződéskötés 
esetén annál nagyobb kedvezményekben 
részesülhetnek a vállalkozások, minél 
többfajta vezetékes Profi szolgáltatást 
rendelnek meg egyidejűleg.
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A legjobb receptek készítőjükkel együtt
bekerülnek a Szentesi Élet hetilapba.

Jelentkezni folyamatosan lehet névvel,
az étel képével, telefonszámmal

vagy e-mail címmel szentesi recept jeligével
a receptszentesielet@gmail.com címen

vagy személyesen az újság szerkesztőségében
Szentes, Kossuth tér 5. szám alatt.

Keressük Szentes családi ízeit!
A recept lehet leves, főétel,

egytálétel, sütemény.

„ Én azért szeretek a Hunor Coop
üzletében vásárolni, mert

a kiszolgálás és a választék
színvonala magas, s hűséges

vásárló vagyok.”  – Nagy Imréné

HUNOR COOP –
A JÓ SZOMSZÉD
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A katonazenekarok napjaink- 
ra a nemzeti hadseregek hagyo-
mányainak és szellemi értékei- 
nek közvetítőivé, kommunikáci- 
ójának eszközévé váltak. Ez a 
szolgálat kapcsolatot teremt a 
honvédség és a lakosság kö-
zött, egyszersmind bemutatja, 
népszerűsíti a katonaságot. E 
kultúrmissziót teljesíti a Hód-
mezővásárhelyi Helyőrségi Ze-

nekar is, mely tagjai között tud-
ja Szabó Csabát, aki az együttes 
szólamvezetője; több hangsze-
ren, klarinéton, szaxofonon és 
basszusgitáron is játszik.  

A nemzeti és katonai kultúra 
népszerűsítése, a magyar hon-
védség kulturális fejlesztése 
érdekében végzett kiemelkedő 
munkájának elismeréséül, a 
magyar kultúra napja alkalmából 
kapta meg Szabó Csaba a Szol-
gálati Érdemérem bronz foko-
zatát, amelyet Kun Szabó István 
vezérőrnagytól, a Honvédel-
mi Minisztérium társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkárától vehetett át a 
Stefánia Palotában, Budapesten. 
– A díj meglepett, nem számí-
tottam rá, örülök, hogy elis-

merik a munkám. Az elismeré-
sért kollégáimnak is köszönetet 
kell mondanom – fogalmazott.

A helyőrségi zenekar tagjaként 
elsősorban zenész, másodsor-
ban katona. – A szakalaki bemu-
tatókon egy lövésznek az a fela- 
data, hogy bemutassa, jól tud 
a fegyverrel bánni. A zenekar 
ugyanakkor egy koreográfiát ad 
elő: táncol és zenél egyszerre, 
ez az úgynevezett Gyepshow 
– érzékeltette a különbséget a 
törzsőrmester, hozzátéve, hogy 
a katonamuzsikusoknak is meg 
kell felelni bizonyos fizikai köve-
telményeknek, és lőgyakorlaton 
is részt kell venniük.

Nemcsak klasszikus zenék, 
nagyzenekari művek, fúvósze-
nekari átiratai alkotják reper-

toárját a Hódmezővásárhelyi 
Helyőrségi Zenekarnak, hanem 
olyan filmzenei csemegék is, 
mint például az Indiana Jones, 
Star Wars vagy a Schindler lis-
tájának betétdala, de akkor sem 
lepődhetünk meg, ha egy-egy 
Morricone szerzeményt hal-
lunk koncertjeiken. Sőt, Michael 
Jackson feldolgozás is volt már 
műsoron, Szabó Csaba basszus-
gitár játékával fűszerezve. A 23 
fős zenekart többségében dip-
lomás zenészek alkotják.

Nemzeti ünnepeinken, ke-
gyeleti szertartásokon, elöljárók 
fogadásakor és katonai ünnep-
ségeken is rendszerint fellép 
a katonazenekar, amely a kör-
nyező településeken már szá-
mos alkalommal térzenélt, de 
EFOTT fesztivál résztvevő is volt. 
Megtudtuk, hogy márciusban 
Szentesre látogat az együttes 
fafúvós kvintettje, júniusban a 
szegedi Dómban ad nagykon-
certet – immáron a zenekar 
egésze –, augusztusban pe-
dig Svédországba utaznak, egy 
nemzetközi fesztiválra. Sok fel-
kérésnek tesz eleget a Helyőrsé-
gi Zenekar, amelynek évente 
több száz kivonulása van, a szol-
gálati feladatok mellett.

A kultúra szolgálatában

Rozgonyi Ádám

Nézzen körbe Szentesen! – 
üzente a világ országainak a 
Kurca-parti város a budapesti 
39. Utazás Kiállításon. A szen-
tesi standon a város hangula-
tát visszaadó kifestő és gasz-
tronómiai kiadvány is várta 
az érdeklődőket. Az első, úgy-
nevezett szakmai napon a 
városi küldöttséggel tartot-
tunk.

Március 3. és 6. között ren-
dezték meg Magyarország leg-
nagyobb turisztikai seregszem-
léjét, amelyen 171 társkiállító, 15 
együttműködő kelet-közép-eu-
rópai ország volt jelen nemzeti 
standdal. A szakkiállítás szak-
mai díszvendége Kína, belföldi 
díszvendége Budapest, kulturá-
lis díszvendége pedig Brazília 
volt. Félórás sétával, különböző 
kultúrákat megismerve, eljuthat-
tunk a közkedvelt belföldi tu-
ristaparadicsomokból Litvánián, 
Olaszországon át egészen Ma-
dagaszkárig. Az olimpia évében 
járva igazi latin-amerikai show 
kerekedett a négynapos rendez-
vény ideje alatt. Idén a gasztro-
turizmus is főszerepet játszott, a 
standokon helyi termelők tartot-
tak bemutatót, kóstolókat. 

A Vásárközpontban sétálva 
számtalan vizuális élmény érte a 
turisztikai forgatag résztvevőit, 

köztük kisvárosunk képviselőit 
is. Persze, annál nincs jobb érzés, 
mint amikor kíváncsi szemek 
vizsgálják a szentesi standokat. 
Nagy Éva budapestiként sok-
szor látott vendég Szentesen. 
Elmondta, hogy egyik kedvence 
a termál gyógyfürdő, de minde-
mellett az egész város hangula-
tos, és fesztiváljai is nagyszerűek. 
Érdeklődött több külföldi ven-
dég is: a litván turisták kérték, 
hogy térképen mutassuk meg, 
hol találják a vizek és a napfény 
városát. 

Változás volt az előző évekhez 
képest, hogy a települések idén 
elsősorban nem egymaguk állí-
tottak ki, hanem társulva, ré-
giós standokra váltottak helyet. 
Szentes és az Üdülőközpont 
egy-egy standon várta az érdek- 
lődőket. A városunkat népsze- 
rűsítő kiadványok a Fürdővá-
rosok Szövetségének kiállító he-
lyén is megtalálhatók voltak. 
Április elején konferenciára vár-
ja Szentes a fürdővárosok pol-
gármestereit – tudtuk meg Már-
ton Máriától, az üdülőközpont 
ügyvezetőjétől.

Szirbik Imre szerint megáért 
beszél, hogy a szentesi női vízi- 
labdacsapat Euroliga mérkőzé-

seinek időszakában nem lehe-
tett szállást találni a városban, 
a spanyol csapat tagjait sem 
Szentesen szállásolták el – tör-
tént mindez februárban, sze-
zonon kívül. Mindez azt mutat-
ja, van érdeklődés a város iránt, 
másik oldalról feladat is: újabb 
szálláshelyeket kell létesíteni – 
mondta a polgármester.

– Népszerűek voltak kiadvá-
nyaink, a gyerekeknek készült 
szentesi kifestő könyv és a gasz-
tronómiai kiskönyv is. Minden 
érdeklődő próbált a saját igé-

nyeinek megfelelő információk-
hoz jutni. A kiállítás remek le-
hetőség szakmai kapcsolatok 
építésére – mondta el Mák Vik-
tória idegenforgalmi és mar-
keting referens, hozzátéve: a ki-
adványok évente megújulnak; 
az új prospektusok a 2014-ben 
felépült fedett uszodát, és a ta-
valy átadott wellness–részleget 
is népszerűsítik. Tervezik egy 
szentesi mesekönyv megírását 
is, amelyet talán már jövő ilyen- 
kor megcsodálhatnak bel- és 
külföldi utazók egyaránt. 

Pár lépésnyire Afrikától és Kínától 

Rozgonyi Ádám

A Szolgálati Érdemérem bronz fokozatával tüntették ki a 
közelmúltban a szentesi Szabó Csaba törzsőrmestert, a Hód-
mezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar szólamvezető zenészét, 
aki klarinéton és szaxofonon játszik, s az indulókon túl, filmze-
nei klasszikusokat dolgoz fel a katonazenekarban. Egyfajta 
kultúrmisszió részesei, amellyel a magyar hadsereg hagyomá-
nyait és szellemi értékeit közvetítik a polgári lakosság felé.
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Majzik Attila

A Szentes Városellátó Non-
profit Kft. állapotfelméréséből 
kiderült, a szentesi járdafelü-
let mintegy 20 százaléka, 
azaz körülbelül 40 kilométer- 

nyi szakasz szorul felújításra. 
A járdák rendbehozatalára szű- 
kösek a források, de a kritikus 
szakaszokat tavasszal felújít-
ják.

A városellátó állagvizsgálata 

és a képviselőkön keresztül el- 
juttatott lakossági bejelentések 
alapján készül az a járdafelújí-
tási-program, melyet a Város-
rendezési , Fejlesztési és Idegen-
forgalmi Bizottság állít össze. 
Az első ütemterv szerint 1426,3 
m2 járdára van pénz, ezek pe-
dig mindenhol a legrosszabb ál-
lapotban lévő szakaszok lesznek.

– A kiséri városrészben kriti-
kusak a járdaszakaszok, április-
ban a Kökény , Árpád , Gergely, 
Mariska , Mentő , Pacsirta , Rózsa , 
Kertész , Kasza , Pipacs utcákban 
és a Farkas zugban tervezünk 
járdafelújítást – tájékoztatta 
lapunkat Antal Balázs Tibor, a 
körzet képviselője, aki azt is el-
mondta, nagyon bíznak abban, 
hogy a START Munkaprogram 
során is lesz olyan pályázat, 

amelyben lehet járdaszakaszt 
felújítani.

A képviselő kiemelte, fontos, 
hogy toleránsak legyünk egy-
mással, a körzeti képviselőknek 
félre kell tenniük a szubjek-
tív gondolkodást, hiszen na- 
gyon sok a javításra szoruló jár-
daszakasz.

– A felújítások során a város-
ellátó javaslata a döntő, de az 
idősek lakta területeken minden-
képp rendbe kell hozni a járdát, 
mert vannak balesetveszélyes 
szakaszok is. Az idei képviselői 
keretemből is fogok járdafelújí-
tásra fordítani – szögezte le a 
képviselő, aki elmondta, arra is 
van lehetőség, hogy valaki a sa-
ját munkájával újítsa fel a járdát, 
ehhez a város járdalapot tud 
biztosítani.

Szirbik Imre polgármester kö-
szöntőjében arra tért ki, hogy az 
olimpia évében kiemelkedően 
fontos a sportolók eredménye-
inek elismerése. Megköszönte 
munkájukat, és hogy eredmé-
nyeikkel öregbítették a város 
és Magyarország hírnevét. A 
díjátadó ünnepségen felléptek 
a csongrádi Victoria Fitness SE 
versenyzői, akik két alkalommal 
mutatták be Fit-Kid műsorukat.   

A díjátadó ünnepség első felé-
ben az egyéni és csapat telje-
sítményeket díjazták, ahol a he-
lyi sportegyesületek, klubok, 
alapítványok és iskolák sportolói 

és edzői vehették át a kitünte-
tésüket.  Az „Év Sportolója” dí-
jat a Maximus SE versenyzője 
Váradi Krisztina nyerte. 2015-ben 
három alkalommal szerzett baj-
noki aranyat és négy alkalom-
mal bajnoki ezüstöt. A Szilver TSE 
felnőtt versenyzője, László Csa-
ba kapta az „Év Edzője” címet, 
aki már évek óta adja át tudását 
a felnövekvő táncgenerációnak 
és sokak példaképévé vált. 2015 
’Utánpótlás Edzője’ címet Bíró 
Dániel vehette. Több mint 10 
éve nyújt kiemelkedő teljesít- 
ményt a Szentesi Vízilabda Klub-
nál, amelynek gyermekcsapatá- 

val a tavalyi évben harmadik he- 
lyezést érte el az országos baj-
nokságban. Csepregi István immá- 
ron 40 éves munkáját „Életmű-
díjjal” jutalmazta az MLSZ Cson-
grád Megyei Igazgatósága. A 
Szentesi Kinizsi TE egykori lab-
darúgója, edzője, elnökségi tagja.

– Szentes 20 éve a Nemzet 
Sportvárosa és a mai rendez-

vény is példázza, hogy számos 
területen nyújtanak színvonalas 
teljesítményt sportolóink. Ren-
geteg díjat osztottak ki még 
úgy is, hogy a sportbizottság 
a legkiemelkedőbb sportoló-
kat jutalmazta idén – nyilatkoz-
ta lapunknak Kovács János, a 
Művelődési, Ifjúsági és Sportbi-
zottság elnöke.

A Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal értesíti az érintett szülőket, 
hogy a 2016/2017. tanévre történő 
általános iskolai beíratások ápri-
lis 14-én, csütörtökön 8 és 19, va- 
lamint április 15-én, pénteken 8 
és 19 óra között lesznek.

Az első évfolyamra történő be-
íratáshoz szükség van a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosító és a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványra (azaz 
a lakcímkártyára), az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség elé-
rését tanúsító igazolásra (erede- 
ti példányban), valamint a szülő 
saját személyazonosító igazolvá-
nyára.

A nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben meghatározott köte-
lező felvételt biztosító általános 
iskola körzetének meghatározá-
sa és közzététele a kormányhi-
vatal feladata. Az nemzeti közne-
velési törvény alapján a kötelező 
felvételt biztosító iskola az az ál-
talános iskola, amely köteles fel-
venni az életvitelszerűen az iskola 
körzetében lakó, tanköteles tanu-
lót. A körzeteket a jogszabályban 

előírt módon a hivatal február vé-
géig meghatározta és tájékoztat-
ta erről a települési önkormány-
zatokat, az általános iskolákat, a 
tankerületeket, valamint a járási 
hivatalokat.

A szülőt a szabad intézmény-
választás joga is megilleti. 

A felvételi körzetekkel és az ál-
talános iskolai beiratkozással kap-
csolatos tájékoztató a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal honlap-
ján (www.csmkh.hu) megtalál-
ható.

A legrosszabb állapotú járdákat újítják fel

A tavalyi év legjobb sportolóit ismerték el

Általános iskolai beiratkozás 

Sebők Tamás

Immáron két évtizede viseli a Nemzet Sportvárosa címet 
Szentes, és mint hagyományosan minden évben, idén is 
jutalmazták városunk kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
sportolóit, edzőit. A Megyeháza Kulturális és Konferencia 
Központban megrendezett ünnepségen a Ferencvárosi Tor-
na Club két díszvendégét, Lisztes Krisztián egykori válogatott 
labdarúgót, edzőt és Kökény Beatrix Európa-bajnok, világ- 
bajnoki és olimpiai ezüstérmes kézilabdázót is köszöntötték.
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Cseh-Lakos Ilona

Domborművet avattak a 70 
évvel ezelőtt gyilkos merény- 
let áldozatává lett Lakos József 
egykori rendőrkapitány emlé- 
kére a rendőrkapitányság fa-
lán március 7-én. A most fela- 
vatott, Lakos József portréját 
ábrázoló alkotás Lantos Györ-
gyi és Máté István csongrádi 
szobrászművészek műhelyé-
ben készült el.

Először 1990-ben avattak em-
léktáblát Lakos József tiszteleté- 
re, aki 1913-ban született Szen-
tesen, a Horváth Mihály Reálgim-

náziumban érettségizett, majd 
újságíróként dolgozott a Csong-
rád megyei Hírlapnál, 1939-ben 
a rendőrség állományába vet-
ték fel. Szolnokon kezdte meg 
rendőri pályafutását, majd de-
tektív lett, 1940-ben áthelyez- 
ték szülővárosába, ahol politi- 
kai ügyekkel kezdett foglalkoz- 
ni, 1944-ben megbízzák a rend- 
őrkapitányi feladatok ellátásá-
val, 1945-ben megkísérelték el-
mozdítani posztjáról, majd le- 
tartóztatták, internálták. Szep-
tember 1-jén a szegedi népü-
gyészség ejtette az ellene felho-

zott vádakat, de internálását a 
Belügyminisztérium csak 1946. 
februárban szüntette meg. Sza-
badulása után kórházba vonult, 
ahol – még mielőtt az ügyben 
további vizsgálatra sor kerül-
hetett volna – négy merénylő 
március 7-én éjjel meggyilkol-
ta – idézte fel a történteket Ba-
log Szabó Imre rendőrkapitány, 
hangsúlyozva, hogy a bűnösöket 
nem ítéltek el, az ügyet csupán 
1989-ben vizsgálták ki. Mint 
mondta, a dombormű nemcsak 
a Lakos József előtti főhajtás 
helyszíne kell hogy legyen, ha-
nem minden olyan ember előtti 
főhajtásé, akik a Vörös terror 
áldozatai lettek.

Szirbik Imre polgármester em-
lékező beszédében kitért arra, 
hogy 25 évvel ezelőtt jelen volt a 
Lakos Józsefre emlékező emlék-
tábla avatásán is, és most, mikor 
az egykori rendőrkapitány arcát is 
láthatják az emlékezők, már sok-
kal személyesebbé, emberköze-
livé válik az emlékezés. – Meg-
személyesedett a történelem. 
Amikor a szem beszél, figyelmez-
tet, hogy olyan indulatok sosem 
lehetnek, amelyek a másik meg- 
alázására, életének kioltására irá- 
nyulnak. Figyelmeztet a dombor-
mű arra, hogy soha még csak ha-
sonló se történjék – hangsúlyozta 
a polgármester, majd a koszorúzás 
után, az emlékműavatás végén 
a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi 
Fúvószenekar szólótrombitása 
eljátszotta az Il Silenzio-t.

Lakos József rendőrkapitány emlékére

Rozgonyi Ádám

Ünnepi szentmisét tartot-
tak Nagyböjt 4. vasárnap-
ján Tiszteletreméltó XII. Piusz 
pápa születésének 140. évfor-
dulója alkalmából, és boldog-
gá avatásáért a Szent Anna 
templomban. A szertartást 
követően dr. Varga Lajos váci 
segédpüspök, a szentmise 
főcelebránsa, és dr. Gruber 
László plébános felavatták a 
pápa magánadományokból 
elkészült mellszobrát a temp-
lomkertben. 

Újabb emlékművel gazdago- 
dott a Szent Anna templom 
kertje vasárnap – felavatták a 
magyarok barátja, a béke igaz 
szolgájának, XII. Pius pápa mell-
szobrát. A magánszemélyi ado-
mányoknak köszönhetően lét-
rejött műalkotás a csongrádi 
Máté István és Lantos Györgyi 
szobrászműhelyében készült el.  

Eugenio Pacelli bíborost a 
II. világháború kitörése előtt 
választottak meg, a konflik-
tus szörnyű évei idején vezette 
az egyházat. A békéért emelte 
fel szavát, amelyet a világé-
gés után is feladatának tartott. 
Vezetésével a katolikus egyház 
egymillió zsidót mentett meg. 
Az „angyali pásztor” hazánkba 

is ellátogatott, különös tisztele-
tet tanúsított a magyarok iránt. 
Mindszenty bíboros visszaem-
lékezésében úgy ír, hogy az 
1956-os forradalom kirobbanása 
után minden rendelkezésére álló 
eszközzel küzdött értünk. 

– Helytállása, bíztatása, hivat-
kozása a keresztény alapokon 
nyugvó békére, nemcsak a mos-
tani nemzedéknek tartalmaz 
örök üzenetet. Megalkuvás nél-
kül képviselte azt a Krisztusi 
üzenetet, amelyet az egyház 
közvetít az emberek felé. XII. 
Pius a 20. század egyik legna- 
gyobb pápája – mondta dr. Török 
József egyháztörténész, aki már-
cius 2-án tartott előadást a „béke 
angyalának” születés- és pápává 
választásának napján. 

A XII. Piusz pápa születésének 
140. évfordulója alkalmából, és 
a boldoggá avatásáért tartott 
szentmisén a híveket dr. Gru-
ber László plébános köszöntöt-
te, aki elmondta, hogy a szen- 
tesi templom a Váci Egyház-
megyéhez tartozott a pápa 
szolgálata idején, s mivel ebbe 
az időben jórészt latin nyel-
ven tartottak szentmisét, ezért 

az egyházi énekek és imák több- 
sége is ezen a nyelven szólalt 
meg az ünnepi szertartáson. A 
szentmise főcelebránsa dr. Varga 
Lajos váci segédpüspök volt, aki 
az igehirdetésben az emlékezés 
fontosságáról beszélt, kiemelve, 
hogy maga az Anyaszentegyház 
is visszaemlékezés útján alakult. 
– Nehéz történelmi időszakban 
kormányozta az egyház hajóját – 
mondta XII. Piuszról, hozzátéve, 
hogy rá emlékezve egészen 
Szent István idejéig kell vissza-
tekintenünk, hiszen ekkor alapí-

tották a Váci Egyházmegyét. A 
szentmisét követően felavatták 
a pápa szobrát a templomkert-
ben. Elhangzott XII. Piusz pápa 
Rómában írt, 1956. október 28-án 
keltezett magyarokhoz írt levele, 
majd dr. Gruber László leleplezte 
az emlékművet, amelyet dr. Var-
ga Lajos megszentelt. Az avatás 
zárásaként Bozó Zoltán, megyei 
közgyűlési képviselő és Kovalcsik 
Magdolna, a Szentesi Keresz- 
tény Pedagógus Társaság elnöke 
megkoszorúzták a szobrot.

Felavatták a béke szolgájának szobrát

A domborművet lovag Imre Károly kezdeményezésére ké-
szítették, és helyezték el, aki már nem tudott jelen lenni az ün-
nepségen. Szerkesztőségünk lapzárta előtt kapta a hírt, hogy 
lovag szentpáli Imre Károly, életének 78. életévében, türelem-
mel viselt súlyos betegsége után, március 3-án elhunyt. A fafa-
ragó aktívan részt vett a város szépítésében. Emlékét a városköz- 
pontban, az általa felállított Emlékoszlop az itt nyugvó Árpád- 
kori lovas íjásznak emlékmű, és az ifj. vitéz nemes kisbarnaki 
Farkas Ferenc magyar királyi páncélos hadnagy tiszteletére 
kialakított emlékhely őrzi a Nagytőkei út 12-es km kőjénél.
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Nem szentesi a recept, csak 
annyi köze van hozzá, hogy Szen-
tesen készítettem és garantáltan 
szentesi a málna is. Ez a torta e-
gyébként egy a sok közül, amit 
készítettem.

Öt tojásból megsütöttem a 
piskótát, majd kétfelé vágtam és 
megtöltöttem tejszínes málna-
krémmel.

Vajkrémmel bevontam és díszí-
tettem a málnákkal, illetve vaj-
krém levelekkel.

Tejszínes málnakrém hozzá-
valói:

– 25 dkg málna,
– 10 dkg porcukor,
– 1 citrom leve,
– egy vanília rúd belseje,
– 2,5 dl vaníliapuding,

– 2,5 dl tejszín,
– 1 evőkanál zselatin.
A kihűlt vanília pudingot át-

passzírozzuk, majd egy vanília-
rúd belsejével, egy citrom levé-
vel, a porcukorral és a megmosott,  
lecsumázott málnával együtt si-
mára keverjük.

A tejszínt felverjük és a puding-
masszába keverjük.

1 evőkanál zselatint elkeverünk 
6 evőkanál vízzel és a mikró ala-
csony fokozatán 1 perc alatt fel-
forrósítjuk. Meg kell várni, amíg 
langyosra hűl és a krémből egy 
evőkanálnyit el kell benne ke-
verni. Ezután még egy kanál-
nyit. Csak ha ez kész, akkor le-
het a többi krémhez keverni, így 
elkerülhető a csomósodás.

A tortaformába beletesszük az 
egyik karikát, rákenjük a krém fe- 
lét, rátesszük a második tortaka- 
rikát és megkenjük a maradék 
krémmel. Rátesszük a tetejét is. Az 
így elkészített tortát 4 órán át fa- 
gyasztjuk a mélyhűtőben, majd 
forró vízbe mártott késsel körbe-
vágva szabadítjuk ki a tortafor-
mából.

Beküldő:
Kánvási Katalin

Menü március 15-18.
Szerda

reggeli: tej , bukta, alma
ebéd: Hamis gulyás, zöldbabfőzelék

Vagdalt, egyben sült, félbarna kenyér
vacsora: Gyümölcsrizs

Csütörtök
reggeli: citromos tea, magvas zsemle, 

olasz felvágott
uborka, kivi, snidlinges vajkrém

ebéd: Szárnyas aprólék leves, mákos 
metélt, alma

vacsora: citromos tea, sült virsli, 
mustár, félbarna kenyér

Péntek
reggeli: gyümölcsjoghurt, 

korpás kifli, banán
ebéd: karalábé leves, pusztapörkölt, 

csemegeuborka, félbarna kenyér

Telefon: 63/560-470
Szentes, Jövendő u. 6.

Központi 
konyha

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás) 
a Sima Ferenc utca 29-33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 
62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 
órától 11 óráig a Sima F. u. 31-33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház 
gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: március 14-21-ig a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
Gyógyszertár (Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.) hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombat-vasár-
nap-ünnepnapokon: zárva) Készenléti telefon: 70/563-5139

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

Egészségügyi ügyelet
Született: Kis-Rácz Ádámnak és Kurdi Noéminek (Sarkadi Nagy M. 

u. 18/A) Balázs, Bölcskei-Molnár József Lászlónak és Őze Brigittának 
(Kossuth L. u. 19. 6/31.) Balázs, Szerdahelyi Mátyás Sándornak és He-
gyi Krisztinának (Széchenyi I. u. 5.) Dóra nevű gyermeke. 

Elhunyt: Székely Sándorné (Vécsey K. u. 24.), Ollai Csaba (Árpád u. 
52.), Lengyel Mihály (Alsórét 159.), Papp Julianna (Csáky Gy.u. 4/a).
Hercz Pál (Alkotmány u.19/B)

Családi események

Kelkáposzta: 300 Ft/kg, káposzta: 
200-250 Ft/kg, burgonya: 100-140-160 
Ft/kg, piros retek: 100-150 Ft/kg, fehér 
retek: 200-250 Ft/kg, répa: 200-250 Ft/
kg, gyökér: 450-700 Ft/kg, zeller: 250-
450 Ft/kg

Petrezselyem: 50-100 Ft/csomó, 
alma: 150-250 Ft/kg, cékla: 150-200 Ft/
kg, fekete retek: 150 Ft/kg, lila hagy-
ma: 250-280 Ft/kg, fokhagyma: 1200-

1600 Ft/kg, narancs: 200-450 Ft, man-
darin: 350-480 Ft,

Citrom: 550-600 Ft/kg, banán: 480-
500 Ft/kg, hegyes erős paprika: 70-
140 Ft/kg, fehér paprika: 700-1500 
Ft/kg, karfiol: 290-390 Ft/kg, paradi-
csom: 500-650 Ft/kg, körte: 250-450 Ft/
kg, cukkini: 600-680 Ft/kg, padlizsán: 
680 Ft/kg, sütni való tök: 200-250 Ft/
kg, csíramálé: 200-300 Ft/dob., vörös-
hagyma: 150-250 Ft/kg, kivi: 300-350 
Ft/kg, tojás: 35-40 Ft/db, dióbél: 2600 
Ft/kg, mák: 1600 Ft/kg.

PIAC Március 12 szombat
10:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
12:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:30 3D Kung Fu Panda 3
16:30 A Beavatott: A hűséges
18:45 Agyas és agyatlan
20:30 Támadás a Fehér Ház ellen 2 - 
London ostroma
Március 13 vasárnap
10:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
12:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:30 3D Kung Fu Panda 3
16:15 A Lovasíjász
18:15 A Beavatott: A hűséges
20:30 Támadás a Fehér Ház ellen 2 - 
London ostroma
Március 14. hétfő
10:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
12:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:30 3D Kung Fu Panda 3
16:30 A Beavatott: A hűséges
18:45 Agyas és agyatlan

20:30 Támadás a Fehér Ház ellen 2 - 
London ostroma
Március 15. kedd
10:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
12:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:30 3D Kung Fu Panda 3
16:15 Saul fia
18:15 A Beavatott: A hűséges
20:30 Támadás a Fehér Ház ellen 2 - 
London ostroma
Március 16. szerda
14:30 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:30 A Beavatott: A hűséges
18:45 Agyas és agyatlan
20:30 Támadás a Fehér Ház ellen 2 - 
London ostroma
Március 17. csütörtök
14:30 3D Kung Fu Panda 3
16:15 3D Kung Fu Panda 3
18:15 Zoolander 2
20:15 Zoolander 2

Moziműsor

 Március közepén 3 kiszállásos véradást szervez a Magyar 
Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete és a Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház Vérellátó Osztálya. Március 17-én, csütörtökön 
9-11 óráig a Terney Béla Kollégiumban várják a segíteni szándékozó 
18 évet betöltött érdeklődőket. Sürgősségi, rendkívüli véradást 
szerveznek a Rákóczi Ferenc utcai Óvodában március 18-án, pén-
teken 15.30-18 óráig, valamint a Zsoldos Ferenc Középiskola és 
Szakiskolába, március 21-én, hétfőn 9-12 óráig.

Szentes családi ízei
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Sebők Tamás

A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban már-
cius 8-án rendezték meg a már hagyományossá vált nőnapi 
gálaműsort. Az önkormányzat és a művelődési központ közös 
szervezésében létrejött eseményt Varróné Szabó Ildikó, a művelő-
dési központ igazgatónője nyitotta meg.

A mintegy 250 főnyi nézőközönség több teremben tekinthette 
meg az ünnepi előadást, melynek felvezetőjében Szirbik Imre 
köszöntötte a megjelenteket. Beszédében a nőnap nemzetközi tör-
ténetét elevenítette fel, a női emancipációra is kitekintve, végül 
jókívánságaival és egy tanáccsal zárta köszöntőjét: – Maradjanak 
meg örök nők!

A nőnapi gálaműsor a már több alkalommal városunkban fellépő 
Maya trió Egy Darabot a Szívünkből című előadásával folytatódott. 
Sajnos a trióból betegség miatt hiányzott Horváth Melinda énekesnő, 
de Kamenik Klaudia és Mohácsi Attila duója is igen színvonalas 
zenés esttel kínálta meg a megjelenteket. Dalaik között szere-
peltek olasz nosztalgiaslágerek, magyar táncdalslágerek és táncol-
ható swing alapú dalok is. Mutatós jelmezeik és interaktív előadás-
módjuk gondoskodott a közönség jókedvéről.

A zenés előadást követően már hagyományos módon a pol-
gármester képviselőtársaival, Kovács Jánossal és Szabó Zoltánnal 
nőnap alkalmából egy szál rózsával ajándékozták meg a megjelent 
hölgyeket.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai, Alsó- 

párttól Felsőpártig, Legelők szán-
tók vadvizek, Céhek iparosok se-
gédek, Susanna – a zenegépek 
története

Időszaki kiállítások:
A Vizsolyi Biblia 425 éve c. ván-

dorkiállítás áprilisig látogatható.
Művelődési és Ifjúsági Ház
Március 17-én 19 órai kezdés-

sel Bödőcs Tibor: Cefrepalota cí-
mű önálló estje szerepel a prog-
ramban.

PÓDIUMBÉRLET
A Szentesi Művelődési Köz-

pont szervezésben a Megyeháza 
Konferencia és Kulturális Köz-
pont dísztermében (Kossuth tér 
1.) március 16-án, szerdán 19 óra-
kor Mellettem az utódom címmel 
Hűvösvölgyi Ildikó és Kisfaludy 
Zsófia estje lesz műsoron.

A Szentesi Művelődési Központ 
szervezésében a Művelődési és 
Ifjúsági Ház klubjában március 
17-én, csütörtökön 19-21 óráig 
a KOROK ÉS ALKOTÁSOK AZ 
IRODALOMBAN című sorozat kö- 
vetkező előadásán Bulgakov: 
A Mester és Margarita című 
regényérő beszélgethetnek az 
előadóval.

Előadó: Poszler György, tanár
Városi Könyvtár
Március 14-én, hétfőn 18 óra-

kor a Filmklubban   Az öregember 
és a gyerek című francia filmet 
vetítik.

Március 16-án, szerdán 18 óra-
kor Magyarország a 20. század-
ban című sorozat következő elő-
adása: A német megszállástól a 

háború befejezéséig címmel 
Poszler György tanár tart elő-
adást.

Március 17-24-ig a 17. Internet 
Fiesta keretében:

- ingyenes internet használat a 
regisztrált olvasóknak

- térítésmentes beiratkozás
- könyvvásár a könyvtár selej-

tezett könyveiből, folyóirataiból 
és ajándék könyveiből.

Március 18-án, pénteken 18 
órától Arcképek Szentesről. „Egy 
nővér naplója” címmel bemu-
tatkozik Sebők Erika. Az Együtt 
Szentesért Egyesület és a váro-
si könyvtár közös szervezésében. 
Közreműködik: Kis Erika.

Március 19-én, szombaton 15 
órakor a művelődési központ ké-
zimunka szakkörének Párnák kö-
zött című kiállítása nyílik meg. 
Megnyitja: Szemerédi Endréné 
szakkörvezető. A kiállítás meg-
tekinthető: április 8-ig.

Tokácsli Galéria 
Március 26-ig Olasz Attila festő-

művész kiállítása látható.
Városi Diákpince
Március 15-én, kedden 8 órai 

kezdettel VII. Városimereti Túra- 
versenyt rendeznek. A jelent-
kezők felnőtt, családi és diák 
kategóriában indulhatnak a ve-
télkedőn.

Közösségi Tér – Dózsa-ház
Március 18-án, pénteken 18 

órai kezdettel Húsvéti Éjszakai 
Tojáskereső Túraverseny lesz. 
Kiscsaládos, nagycsaládos és 
nyílt kategóriákban lehet indul-
ni. Jelentkezés a Dózsa-házban. 
A fejlámpát, és a zseblámpát ne 
felejtsék otthon!

Nőnapi gálaműsor 
a Megyeházán

Programajánló 

Heti menü
március 14-18.

Hétfő
Menü nincs, de az étterem 
nyitva tart.
Kedd
Nemzeti ünnep
Menü nincs, de az étterem 
nyitva.
Szerda:
A menü: Palócleves,
Rakott zöldbab
B menü: Zöldborsóleves 
csirkeaprólékkal,
Rántott csibemáj, 
meggyszósz

Csütörtök:
A menü: 

Pirított tarhonya leves,
Dónáti sertésszelet, tészta  
B menü: Sütőtök krémleves
palacsintametélttel,
Rántott csirke, rizibizi
Péntek:
A menü: Marhahúsleves,
Párolt marhahús,
sós burgonya, 
paradicsomszósz
B menü: Gyümölcsleves,
Gyros, sültburgonya

6600 Szentes, Petőfi u. 7/a.
info@galeriakavehaz.hu
www.galeriakavehaz.hu

 Februárban több versenyen is eredményesen szerepeltek 

a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói. A 

hónap elején Kazinczy-versenyt rendeztek Nagymágocson, ame-

lyen az iskola 5-6. évfolyamosai közül első helyezést ért el Pé-

ter Anna Csenge, a 7-8. évfolyamosok közül pedig harmadik lett 

Ferke Anna. Felkészítő tanáraik Szabóné Gyermán Erika és Hor-

váth Miklósné voltak. Február 26-án a Sajátos Nevelési Igényű 

Tehetségeket Segítő Tanács felkérésére rendezték meg az V. 

Országos Szépíró Verseny megyei döntőjét Szegeden, ame- 

lyen 17 település, 38 iskolájának, 300 fejlesztő foglalkozásra járó 

tanulója, öt korosztályos – általános és középiskolás – kate-

góriában versenyzett. Szabó Gábor 2.b osztályos tanuló – 

felkészítői Szilágyi Gyöngyi és Ádorné Ruska Ella voltak – és Páhi 

Lujza 5. b osztályos – Kovács Zoltánné, Bagi László felkészítésében 

– diákok bejutottak az április 16-i budapesti országos döntőbe.



8  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. március 11. 

Majzik Attila

A Megyeháza Konferencia 
és Kulturális Központ díszter-
mében vette át Dr. Mészáros 
Antal főorvos a Dr. Bugyi Ist-
ván Emlékérmet. Az 1987-ben 
létrehozott díj elismerés, de 
egyben főhajtás is az orvoslás 
nagy helyi elődei előtt.

A főorvos a belgyógyászaton 
belül a legtöbbet elsősorban a 
gyomor- és bélrendszeri-, a ke-
ringési- és a szívbetegségekben, 
valamint a magas vérnyomás-

ban szenvedőkkel foglalkozott 
amellett, hogy évekig végezte a 
pajzsmirigy betegek kivizsgálá- 
sát és kezelését is. Több évti-
zedes munkája alatt – mivel a 
szentesi kórház a szegedi egye-
tem oktatókórháza lett – rend-
szeresen foglalkozott orvostan-
hallgatók képzésével, tanított a 
„közgé” egykori egészségügyi ta- 
gozatán és részt vett a munka 
melletti ápolónőképzésben, a je- 
lenlegi ápolói kar jelentős része 
még volt tanítványa.

– Miért döntött az orvosi hiva-
tás mellett, mi volt az, ami erre az 
útra vezette?

– Alapvetően gimnazista ko-
romban fogalmazódott meg 
bennem, Bakó Károly személyé-
ben olyan biológiatanárom volt 
a gimnáziumban, aki ilyen irány-
ba terelte az érdeklődésemet.

– A díjátadón Dr. Papp Zol-
tán úgy fogalmazott, a Bugyi Ist-
ván Emlékérem nem csak elis-
merés, melyet egy közösség ad, 
hanem emlékezést is jelent a nagy 
elődökre. Ön kit tekint szakmai 
példaképének?

– Sok mindenkitől tanulhat-
tam, egy nagy generáció dol-
gozott a kórházban, amikor én 

odakerültem: a sebészeten Bu-
gyi tanár úr, a belgyógyásza-
ton Udvardi professzor és Máté 
tanár úr, a neurológián Szécsé-
nyi főorvos. Tőlük szakmai szem-
pontból nagyon sok mindent 
lehetett tanulni, sok dologra fel-
hívták az ember figyelmét. Tu-
lajdonképpen az a generáció 
volt az, aki a tudását átadta a 
fiataloknak.

– Hosszú pályafutása gyakor-
lása alatt mi az, amivel emberileg 
gyarapodott?

– Azzal, amit mi a kórházban 
úgy hívtunk, hogy a Bugyi-isko-
la szellemisége, azaz a szakmai 
dolgokon túl a beteghez kap-
csolódó humánus ellátás, az 
empátia, a páciensek problémái-
nak átérzése, ami nagyon fontos. 
Mindegy, hogy ki milyen szak-
területen dolgozik, ez az orvos-

tudomány minden szakágára 
vonatkozik.

– Ha visszatekint az elmúlt 
évekre, akkor mit tart legnagyobb 
eredményének?

– Ami számomra nagy dolog, 
hogy végig itt tudtam maradni, 
kitartani a kórházban. Az embert 
érik csábítások, hogy ide-oda 
hívják, de nagyon jól éreztem 
magam ebben a közösségben. 
Igaz, hogy nagyon sok ügyelet is 
volt, de mindig olyan emberek-
kel és emberek között dolgoz-
tam, akikkel nemcsak szakmai, 
hanem nagyon jó emberi kap-
csolataim is kialakultak.

– Mostanság mi tölti be a leg-
fontosabb szerepet az életében?

– Még most is kötődöm a 
kórházhoz, de kedvenc elfog- 
laltságaimnak, az olvasásnak és 
a horgászatnak is hódolnok. 
A szüleim kilencvenegy évesek, 
őket is mindennap megláto-
gatom.

Majzik Attila

Az ország tizenegy legjobb 
erősáramú elektrotechnikus-
hallgatója jutott tovább a 
Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny és az Országos Szakmai 
Tanulmányi Verseny megyei 
elődöntőjéből az országos 
döntőjébe, köztük Csongrád 
megyéből egyedüliként a Pol-
lákos Bori Mihály.

– Mondhatni rutinos versenyző 
vagy, tavaly Luczó Istvánnal és 
Göbölyös Gilbert Martinnal csa-
patban megnyerted a Magyar 
Villamosenergia ipari  Átviteli 
Rendszerirányító Zrt. iskola-
programjának országos döntőjét.

– Éles volt a mezőny, voltak ott 
is komoly ellenfelek, mint a győri 
Pattantyús iskola, de úgy szed-
tük össze a csapattal a dolgokat, 
hogy az első három hely valame-
lyike tuti volt. Kellemes meglepe-
tés volt, hogy mi nyertünk.

– A megyei szakmai elődöntőn 
elméleti feladatokat kellett meg-
oldanod, mennyire volt ez nehéz 
számodra?

– Olyan, mintha egy dolgo-
zatot írtam volna. Főképp a 
logikára volt szükség, logiku-
san kellett kikövetkeztetni, hogy 
mit kell kiszámolni, és utána már 
könnyű volt a dolog.

– A mostani fordulóban már 
gyakorlati feladatot is meg kel-
lett oldani. Arra készültetek, hogy 
egy kapcsoló  és vezérlőszekrény 
összeállítását és méréseit kell 
megcsinálni. Mennyire jött be a 
számításotok?

– Nem pont azt kaptuk, amit 
vártunk, egy menetvágó gép 
irányítását kellett lemodellezni, 
hogy gombnyomásra forogjon 
jobbra, illetve balra. Nem kellett 
„konyhakészre” kiépíteni, egy 
kicsit másra számítottunk.

– Mekkora kihívásnak érzed ezt 
a fordulót?

– Az volt benne a nagy kihívás, 
hogy a szakma legjobbjaival 
kell versenyeznünk, versenykör-
nyezetben kellett teljesíteni, 
mindennek a legjobban kellett 
kinézni és működni is. Ha itt si-
kerül továbbjutni, akkor kerül-
hetek a Szakma Sztár Fesztivál 
döntőjébe.

– Izgulós típus vagy?
– Nem igazán, a verseny előtt 

szokott lenni bennem egy kis 
drukk, de egyébként nem.

– Milyen érzés volt, hogy to-
vábbjutottál a megyei fordulóból?

– Meglepetés volt; azért vet-
tem részt a versenyen, mert 
egy megmérettetés volt, nem 
a továbbjutás volt a cél. Nem 
számítottunk rá, hogy tovább-
jutok. A döntőn sincs konkrét 
elvárás, megpróbálom a lehető 
legtöbbet kihozni magamból. A 
cél persze az, hogy minél tovább 
jusson az ember, de ha nem si-
kerül, akkor sem csüggedek, 
mert az is nagy dolog, hogy 

egyedül én jutottam tovább 
Csongrád megyéből a szakmám-
ban. Úgy érzem, hogy a 60% 
meglesz, ami azt jelenti, hogy 
ezáltal megszerzem a szakmai 
vizsgát.

– Ez a megfelelő felkészítés 
nélkül nem jött volna össze.

– Így van, egy rossz szavam 
nem lehet a Pollákos tanárokra. 
A lehető legjobbat próbálják ki-
hozni mindenkiből, a kevésbé 
tehetségeseket is próbálják fel-
hozni – már csak a diákokon 
múlik, hogy tudnak élni ez-
zel. Tényleg a legjobbat akar-
ják nekünk, hálás vagyok a 
tanáraimnak.

Továbbvinni a Bugyi-iskola szellemiségét

A szakma legjobbjai között

Dr. Mészáros Antal orvosi diplomáját 1972-ben szerezte meg Szegeden, 1972. 
szeptember 15. óta dolgozik a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórházban.

1977-ben belgyógyászatból tett szakvizsgát. Kezdetektől fogva a Belgyó-
gyászati Osztályon dolgozott (sokáig osztályvezető helyettesként). Főorvosi 
kinevezését 1991. július 1-jén kapta meg. A rezidensek, orvostanhallgatók kép-
zése által aktívan részt vesz a szakorvos utánpótlásban, jelenleg nyugdíjasként 
a Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi teendőit látja el.

Elismerései:  „Kiváló Munkáért” kitüntetés (1986), Szentes Városért Emléké-
rem (2008), CsMÖ–Egészségügyért Díj (2009), Miniszteri Díszoklevél (2012)
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Sebők: – Hosszú ideje sportolsz, 
hogyan kerültél kapcsolatba a 
sporttal? 

V.K.: – 8-9 éves lehettem, 
amikor bekerült a sport az éle-
tembe az általános iskolában. 
Ekkor kezdtem versenyek-re jár-
ni, de több sportágban is ki-
próbáltam magam, többek kö- 
zött táncoltam és kézilabdáz- 
tam is. Végül 12 éves korom-
ban kötöttem ki az atlétikánál. 
Kiskunhalason éltem és a test-
nevelő tanárom tehetségkuta- 
tóján figyeltek fel rám, azóta 
vagyok dobóatléta.

Sebők: – Hogyan került a képbe 
Szentes és a Maximus SE?

V.K.: Kiskunhalason 2010-ben 
megszűnt az egyesület, és bu-
dapesti egyetemi tanulmánya-
im befejezésével úgy gondol-
tam, hogy a régióban szeretnék 
munkába állni. Ez persze nehéz 
volt, de Pista bácsi (Benkő Ist-
ván) az egyik versenyen felvetet-
te, hogy segít nekem. Felvetette 
a Szentesre igazolás lehetőségét 
is, és mivel minden igényem-
hez nyitottan álltak, ide igazol-
tam. Egyébként Makón élek, ott 
is dolgozom, az edzések pedig 
Szegeden zajlanak, ahol több 
szentesi atléta is megfordul.

Sebők: – Milyen fontos sikereket 

említenél meg az eddigi karriered 
során? 

V.K.: – Az első országos bajnoki 
címemet 2006-ban nyertem, és 
onnantól kezdve egészen 2014-
ig meg tudtam őrizni a címet a 
korosztályomban, és tavaly is si- 
került újra megnyernem. 2009-
ben kijutottam az első ifjúsági 
világbajnokságomra Bressano-
neba, ahol 10. lettem. Egy évvel 
később pedig kvalifikáltam ma-
gam a 2010-es szingapúri ifjúsá-
gi olimpiára is. Ezt tekintem a 
pályám eddigi legnagyobb elis-
merésének, hiszen a 2. helyet 
értem el. Ezek után sorban ré-
szt vettem nemzetközi verse-
nyeken, ahonnan jó eredmé-
nyekkel tértem haza, és ezeket 
is egytől egyik pályám sikerének 
élem meg.

Sebők: – Mekkora motivációt 
ad egy sportolónak, ha egy ilyen 
elismerést kap?

V.K.: – Nekem ez nagyon na-
gyot adott, mert Szingapúr óta 
nem nagyon volt nyilvános elis-
merésem. Örültem a díjnak, hi-
szen hatalmas nevek hangzottak 
el a díjátadón és megtiszteltetés 
számomra, hogy így is én lettem 
az év sportolója, és hogy ezzel 
elismerik a munkámat. Ez a mo-
tiváció a jövőre nézve is.

Sebők: – Biztos nem könnyű 
egyszerre két dologban helyt-
állni. Nehéz összeegyeztetni az 
edzéseket a munkáddal?

V.K.: – Nagyon nehéz. Már az 
egyetem alatt is embertpró- 
báló feladat volt ez. Úgy gon-
dolom, ez a vízválasztó egyéb-
ként egy sportolónál. Az egye- 
temi időszak. Most nem mel-
lesleg még nehezebb, de mo-
tivált vagyok és próbálom min- 
dig megoldani, hogy összejöj- 

jenek az edzések és a verse-
nyek, de ezek rengeteg más 
lemondással is járnak. 

Sebők: – Mi a célod a sporttal? 
Mi az álmod?

V.K.: Az országos bajnokság-
ban a csúcsdöntéseket tűzöm ki 
célként. Hosszabb távon pedig 
minden komoly sportolónak az 
olimpia az álma. Ehhez rengeteg 
munkára van még szükségem, 
de nem lehetetlen a feladat, 
motivált vagyok.

Váradi Krisztina

Motivál, hogy elismernek

Palicska Irén

Különleges élményben volt 
részünk Gergővel a múlt szom-
baton. Baba-mama jógán jár-
tunk. Nem vagyok egy jóga- 
fun, de kipróbáltam már né- 
hány órát az ország számos 
pontján. Akkor ragadott ma-
gával a mozgásforma, amikor 
a jógaoktató személyisége is 
közel állt hozzám. Berényi 
Zsuzsi baba-mama órája ta-
lán ezért is fogott meg igazán. 
Remélem Gergő is jól érezte 
magát, hiszen a lényeg, hogy 
egymásra hangolódjunk. 

A 60 perc alatt ötvöztük a 
klubdélelőttöt a táplálkozási 
tanácsadással, énekórával és a 
mozgással. Mind az öt anyuka, 
aki már rendszeres látogatója a 
baba-mama jógának megosz-

totta egymással, hogy épp jön 
a gyerek foga, miért jó a köles 
golyó, Zsuzsi pedig megmutat-
ta, hogyan készítsünk házilag 
csírát. Ezen felül persze, 
amíg a mamák elvégez-
tek néhány gyakorla-
tot, a gyerekeket is 
szórakoztatta. 

Öt különböző ko-
rú baba bizony más-
más törődést igé-
nyel. A nagyobbak 
rögtön megtalálták a  
vizes palackokat, a kon-
nektorokat, és szinte le- 
bontották a stúdiót. Gergő na-
gyon jól viselte az órát. Vihán-
colt, nézelődött, vagy épp a zok-
nijától próbált megszabadulni. 
Az óra végére már vizesek vol-
tak, mert mostanában mindig a 
lábát rágcsálja. A következő al-

kalommal kitolok vele, harisnyát 
húzok rá. 

Akadt olyan gyakorlat, amit 
nem mertem megcsinálni Ger-
gővel, ilyenkor Zsuzsi készsége-
sen bemutatót tartott. Például 
hanyatt fekve a baba bokáját 
és csuklóját összefogva fele-
meljük, és meghintáztatjuk. 

A következőnél a comb-
ját kellet megfogni, és 

fejjel lefelé tartani, 
majd megfordítani. 
Erre se vállalkoz-
tam, de Zsuzsi fog-
ta a fiamat, és meg-
forgatta. Pont ennyi 

kellett neki és a 
gyomrának. A nyu-

godt és mosolygós ba-
ba titka, hogy teli legyen 

a poci és üres a pelus. Ne le- 
gyen álmos, nyűgös. Jóga óra 
előtt ettünk, aludtunk, így in-
dultunk útnak. Nos, a forga-
tás hatására a reggeli tápszer 
és a délelőtti alma-banán tur-
mix is Zsuzsi nadrágján landolt. 

Sűrű elnézések közepette vissza-
vettem a gyereket. (Ennél kel-
lemetlenebbül csak akkor érez-
tem magam, amikor az első 
viziten, egy hónaposan Gergő 
lepisilte a védőnőt.) A rutinos 
baba-mama jógaoktató azon-
ban, mintha mi sem történt vol-
na, folytatta az órát. 

Aztán egy nagyobb plédbe 
helyeztük a gyerkőcöket, és úgy 
hintáztattuk őket, közben kü-
lönböző mondókákat mondo- 
gattunk. Ekkor Gergő megré-
mült, ismeretlen volt számára az 
érzés. Zsuzsi azt javasolta, hogy 
vegyem fel videóra a mozdulat-
sorokat, és otthon gyakoroljunk 
apával. Az óra végén a ma-
mik is relaxálhattak, de nem ig-
azán tudtam ellazulni, mert a 
fiam rugdosott, és gagyarászott. 
Összességében nagyon pozitív 
élményt és tapasztalatot sze-
reztem, így hetente beiktatjuk a 
jógát is az életünkbe.

Baba a fedélzeten

Baba a jógaszőnyegen

Idén is jutalmazták városunk legkiválóbb teljesítményt nyúj-
tott sportolóit. Számos sportegyesület versenyzője és csapa-
ta kapott elismerést tavaly végzett munkájáért, és a rendez- 
vény utolsó felvonásában a különdíjasokat is elismerték, az 
Év sportolója címet Váradi Krisztina, a Maximus SE diszkosz-
vetője kapta.
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Halupa Eszter

Miért nem működik a  „Százszor meg-
mondtam!”? Uzsalyné Pécsi Rita Phd. 
elgondolkodtató és nagyon tanulságos 
előadását hallhattuk a Kiss Bálint Re-
formátus Általános Iskolában, a sikeres 
nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia 
címmel. 

Ha visszagondolunk az osztálytalálkozók-
ra, érdeklődve hallgattam a volt osztálytár-
sak életútját. Amikor gimnáziumba kerül-
tem, osztályfőnöki órán az első feladatunk 
az volt, hogy írjuk le egy papírra, hogy mi- 
vel szeretnénk foglalkozni felnőttkorunk-

ban. Annak idején annyira magukkal ragad-
tak a természetfilmek, a tenger élővilága, 
hogy tisztán emlékszem, hogy búvár szeret-
tem volna lenni. Persze nem ide akartam ki-
lyukadni, hanem arra, hogy mindenki osz-
tálytársai között voltak nagy reménységek. 
Kitűnő tanulók, tanulmányi verseny nyerte-
sei, akiknek fényes karriert jósoltak. Vissza-
térve az osztálytalálkozókra, jól körülnézve, 
nem feltétlen váltották be a kiváló tanulók 
a nagy reményeket. Ennek vajon mi is lehet 
az oka? Erre a kérdésre is választ kaptam az 
előadáson. 

– Nehéz nevelőkkel nevelésről beszélget-
ni. A legfogósabb kérdést pedig már most 
felteszem: miért nem alkalmazzuk, amit 
már tudunk? – ezzel kezdte előadását 
Uzsalyné Pécsi Rita Phd., aki elmondta, 
hogy leginkább az érzelmi intelligencia 
fejlesztésében látja a megoldást. Az iskolai 
idő körülbelül 93 százalékát az IQ fejlesz- 
tésével töltik. 

– Fontos-e az érzelem? Hogyne lenne az. 
Viszont belső érzelmeket előhívni, előállítani 
nem lehet. Parancsra nem lehet szeret-
ni, érdeklődni, haragudni, kíváncsinak len-
ni. Feltéve, ha az érzelmek támogatják. 
Mindennel jár érzelem. Ha kapunk egy ér-
zelmi ingert, az mindenre kihat. Az érzelmi 
háló a nevelés C vitaminja. A személyiség 
formálásának kulcsa az érzelmi háló. Min- 
den tettünket érzelmek kísérik. Bármilyen 
hatás ér bennünket, érzelmekkel reagálunk, 

még akkor is, ha ez nem tudatos (például. iz-
zad a tenyerünk, kipirulunk) Fontos tudnunk 
nevelőként és szülőként is, hogy minden-
kiben megvan a lehetőség, hogy nyitottsá-
gát, érzékenységét, alkalmazkodóképessé-
gét vagy éppen vezetési és együttműködési 
készségeit kifejlessze. Sőt, igen nagy nevelői 
hiba, ha ezt nem segítjük elő! – tette hozzá 
Uzsalyné Pécsi Rita. 

Az előadó kitért arra is, hogy mindenki- 
nek szüksége lesz arra, hogy például egy 
családot, egy munkacsoportot vagy akár 
csak a saját ügyeit, idejét kézben tartsa. 
A csúcsvezető is csak abban az esetben 
boldogul, ha képes elfogadni mások véle-
ményét, csapattagként lemondani saját el-
képzeléséről, időnként beállni a sorba. 

Éljük át az érzelmeket. Ebben segítsé-
günkre van a mese, a játék, a történelem az 
irodalom, az átélhető történetek. Érzelmi 
megérintettség nélkül nincs fejlődés. 

A következő történettel zárta igazán 
megindító előadását Uzsalyné Pécsi Rita: 
Új pap kerül a faluba. Az első vasárnap 
nagyszerű prédikációt tart. A hívek elhíresz-
telik, hogy érdemes meghallgatni őt… Jön-
nek is, és lám, a lelkész megint elmondja 
ugyanazt a beszédet. Nagy meglepetésükre 
a következő vasárnap is elmondja ugyanazt, 
és ez még néhány héten át megismétlődik, 
mígnem egy atyafi veszi a bátorságot és 
megszólítja őt a sekrestyében: Plébános úr! 
Igazán nagyszerű, amiket mond, de árulja 
el, miért mondja hétről hétre ugyanazt? Erre 
a pap csodálkozva ránéz és így szól: Miért? 
Már csinálják?

Rozgonyi Ádám

Varga Imre volt a vendége 
az MSZP Szentes és Térségi 
Helyi Szervezetének Közéleti 
Klubjának. A külpolitikai szak- 
értő hangsúlyozta, a szomszé- 
dos országokkal kell együtt-
működnünk. 

A Közéleti Klub keretein belül, 
a magyar közélet alapjaiban be-
folyásoló politikai, társadalmi 
és gazdasági témái kerülnek te-
rítékre, szakemberek tolmácso- 
lásában. A március 7-i est meg-
hívott előadója Varga Imre, kül-
politikai szakértő, korábbi bel-
grádi és szarajevói nagykövet 
volt. Előadásában két korszakot 
különített el a magyar külpoliti-
ka elmúlt 26 évének törekvései 
alapján, amely jelenleg próbál 
megfelelni a kihívásoknak, ide-
oda lépeget. Úgy véli, a magyar 
gazdaság kizárólag 500-1000 
kilométer hatósugarú körben 
képes hatékony lenni, ezért e- 
gyütt kell működnünk a szom-
szédos országokkal. Kiemelte, 

hogy a mindenkori kormánynak 
támogatnia kell a határon túli 
magyar közösségeket. – Itt 
élünk, itt kell megtalálni a bol-
dogulásunkat – mondta Varga 
Imre, hangsúlyozva, hogy deter-
minál minket az ország elhelyez-
kedése. 

– Minden ország legfonto- 
sabb közege a szomszédság 
– fogalmazott. Úgy látja, a ma-
gyar-szerb viszony szorosabb-
ra fonódik; Bosznia-Hercego- 
vinában pedig tisztelet övezi 
a magyarokat. Móra József, 
MSZP-s önkormányzati képvise-
lő hozzátette: a bosnyák ország-
ban a szentesi műszaki alakulat 
részt vett a radicskai híd építé-
sében.

Növekedett az influenzaszerű megbetegedések száma Cson-
grád megyében, emiatt látogatási tilalom lépett érvénybe Cson-
grád megye több kórházában, köztük a Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórházban.

Az influenzaszerű megbetegedések száma tovább emelke-
dett az előző heti adatokhoz képest, az aktivitás meghaladta a 
járványküszöböt Csongrád megyében. A 20 százalékos  lakossá-
gi mintán végzett megfigyelés alapján megállapítható, hogy a 
múlt héten a megyében 817 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű 
tünetekkel, mely 62 százalékkal több mint a megelőző héten. 
Csongrád megye több kórházában látogatási tilalom lépett ér- 
vénybe a megyei tisztifőorvos, dr. Bonyákovits Tünde döntése alap-
ján.  

Látogatási tilalom van érvényben március 9-től a SZTE Szent- 
Györgyi Albert Klinikai Központjának épületeiben, a szentesi 
kórházban és Deszken, a Csongrád Megyei mellkasi Betegségek 
Szakkórházában. A járványügyi adatoknak megfelelően a Cson-
grád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és 
kakasszéki telephelyén a látogatási tilalom továbbra is fennáll. 
A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.

Szentesen egyébként emelkedett az influenzaszerű megbetege-
dések száma, itt 28 főt regisztráltak. 

A CSMKH Népegészségügyi Főosztály Mikrobiológiai laboratóri-
umába 5 esetben érkezett vizsgálati minta influenza kimutatás 
irányába. Minden mintát közösségi járvány miatt küldtek be, mind 
az 5 esetben Influenza A+B pozitivitás igazolódott. A vizsgálatok 
kizárták az Influenza A (H1N1) kóroki szerepét.

Az érzelmi háló a nevelés C vitaminja

Jószomszédi viszony kell

Látogatási tilalom
a kórházban

FOGADÓÓRA – Kovács János, a 2-es számú választókörzet 
önkormányzati képviselője személyes fogadóórát tart már-
cius 17-én, csütörtökön 17 órától a Damjanich János utcai 
Tagóvódában.
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Labádi Lajos

Az 1848/49-es szabadságharc 
leverése után berendezkedő ab- 
szolutista hatalom feloszlatta 
a népképviseletialapon válasz-
tott városi és megyei képviselő-
testületeket, és 11 éven át nem 
hívták össze a magyar ország-
gyűlést. Magyarország ügyeit 
alkotmányellenesen felállított, 
Bécsből vezényelt császári-királyi 
hatóságok intézték. Az 1850-es 
évek végére nyilvánvalóvá vált, 
hogy az ország kormányzásában 
nem vezettek eredményre Fe-
renc József császár nyílt abszo- 
lutista törekvései és módszerei. 
Ennek beismerése eredményez-
te 1860-ban az „Októberi Diplo-
ma” kibocsátását, amelyben az 
uralkodó újraszabályozta a Habs- 
burg-birodalom közjogi viszo-
nyait. Az uralkodói abszolutiz- 
must némileg korlátozó szabá- 
lyok Magyarország vonatkozá-
sában figyelmen kívül hagyták 
az 1848. évi forradalmi törvény-
hozás legjelentősebb eredmé- 
nyeit, de a régi magyar alkot-
mányt részlegesen helyreállítot-
ták. A hagyományos vármegyei 
szervezet újjáalakításának enge-
délyezése és az országgyűlés 
összehívásának ígérete bizako-
dással töltötte el a diplomával 
elégedetleneket is.

Az uralkodó, ígéretéhez hí-
ven, 1861 áprilisára összehívta 
a magyar országgyűlést. Feb-
ruár folyamán országszerte 
megkezdődtek a követválasz-
tási mozgalmak. Szentesen a 
választások előestéjén megtar-
tott városi közgyűlésen össze-
állították a megválasztandó 
követ személyével szemben tá-
masztandó követelményeket. 
Több városi képviselő hangsú- 
lyozta az összeülő országgyű-
lésre váró feladatok fontosságát, 
hisz a „jelen országgyűléstől 
függ jövő mikénti maradásunk 
vagy eltöröltetésünk, édes ma-
gyar hazánk léte vagy a biroda- 
lomba beosztása általi nemlé-
te”. Ezért olyan követet kell a 
városnak az országgyűlésbe kül-
denie – jelentette ki az egyik 
képviselő –, akinek „múltja ga-
rancia a jelenre, s így szív- és 
lélekben tántoríthatatlan hazafi, 
ki nem retten vissza a fenyegető 
vész első mozzanatától, ki nem 
hajol meg a megvesztegetés 
undok fegyvere előtt”. Ezért a 
városatyák alapvető követel-
ményként kimondták, hogy a 
megválasztandó országgyűlési 
követ „ismerje erkölcsi és haza-
fiúi kötelességének a becsület- 
szó szent esküje mellett nyil-
vánítani a választóközönség 
előtt, miként politikai hitvallásul 

egyedül s kizárólag csak az 
1848-iki törvényeket veendi 
iránytűül a nemzet jövendő bol-
dogsága megalakítása s megszi-
lárdítására”.

A szóba jöhető jelöltek so-
rában elsők között merült fel 
Boros Sámuel (képünkön) volt 
főbíró, a szabadságharc alatti 
polgármester neve. Tudni kell, 
hogy Boros Sámuelnek 1849. 
augusztus elején sikerült a csá- 
szári csapatok elől elmenekül-
nie. Két éven át hiába köröz-
ték, végül 1851 őszén önként 
jelentkezett a Pesti Cs. Kir. Ha- 
ditörvény-szék előtt. A szabad-
ságharc alatti tevékenységéért 
felségárulás címén teljes va-
gyonelkobzásra és kötél álta-
li halálra ítélték. Utóbb a súlyos 
ítéletet kegyelemből 4 évi vár-

fogságra enyhítették. Büntetését 
a josefstadti börtönben töltötte 
le; 1855-ben szabadult, s hazaté-
rt Szentesre. Képviselővé jelölé-
sét szinte mindenki támogatta, 
csupán magas életkora ébresz-
tett némelyekben aggályokat, 
hiszen Boros ekkor már a 74. 
évét taposta. Az 1861. március 
4-én megtartott választáson a 
közbizalom mégis inkább a ki-
próbált régi népvezér irányába 
hajlott. Boros Sámuel 662 sza-
vazatával szemben az ellenjelölt-
ként felléptetett Vecsery Zsig-
mond városi főbíró csupán 153 
szavazatot kapott. (Említést ér-
demel, hogy ezen a választáson 
az 1555 szavazásra jogosult la-
kos közül 815 élt jogával, vagyis 
a jogosultak 52 százaléka.)

A történelemkönyvekből tud-
juk, hogy az uralkodó mereven 
elutasította az 1848-as törvé-
nyek csorbítatlan visszaállítását 
kérő országgyűlési feliratokat, 
1861. augusztus 22-én pedig 
feloszlatta az országgyűlést. Az 
alkotmányos megyei és váro-
si képviselőtestületek egy rövid 
ideig még működhettek, de no-
vember elején ezek üléseit is 
betiltották. Az alkotmányosan 
választott tisztviselők benyúj-
tották lemondásukat, helyükre 
ismét kinevezett császári hivatal-
nokok kerültek.

Rozgonyi Ádám 

Kilencvenedik születésnap-
ja alkalmából köszöntötték 
Székely Mihálynét a Reformá-
tus Idősek Otthonában, itt 
vette át azt az emléklapot is, 
amelyet Orbán Viktor minisz-
terelnök küldött neki a jeles 
alkalomból. Terike nénit sze-
retet és megbecsülés övezi; 
nemcsak közeli hozzátartozói 
és a lakóközösség tagjai me-
séltek róla meghatódottság-
gal, hanem Horváth Imre, az 
intézmény igazgatója, Szirbik 
Imre polgármester és Fehér 
Csaba, az otthont fenntartó 
Nagytemplomi Református 
Egyházközség lelkipásztora is.

Az ünnepségen Fehér Csa-
ba jó ismerősként üdvözölte az 
ünnepeltet, hiszen – mint el-
mondta –, Terike néni az otthon 
kápolnájában rendezett isten-

tiszteleti alkalmakon mindig je- 
len van; annak idején az alsó- 
párti református gyülekezet 
presbitereként is tevékenyke-

dett. Horváth Imre szerint az 
egész évfordulóknak rangja van, 
a kor előrehaladtával, egyre in- 
kább elgondolkodunk az éle-

tünkről, hogy vajon hányszor 
tíz év adatik még számunk-
ra. Szirbik Imre virágcsokorral 
köszöntötte a szépkorút, majd 
átadta a miniszterelnöki em-
léklapot. A polgármester még 
sok mosollyal teli napot kívánt 
Terike néninek, aki szerint a 
hosszú élet titka nem más, mint 
békésségben élni. 

– Hosszú éveken át dolgozott 
a szentesi varrodában. Precízen, 
szeretettel végezte munkáját, 
sokan visszajártak hozzá. Férje 
édesanyját és testvérét is gon-
dosan ápolta. Élete Isten-szol-
gálat volt. Számunkra példakép, 
aki bearanyozza életünket. Ha 
meglátogatom, mindig meg-
köszönöm, hogy van nekünk 
– mesélte az ünnepelt rokona, 
Molnár Lászlóné. 

Az otthon lakói versekkel 
tolmácsolták jókívánságaikat, 
majd közös zsoltár énekléssel, 
a jubileumi torta átadásával és 
beszélgetéssel zárult az ünnep-
ség.

155 éve történt

Országgyűlési képviselőválasztások 1861-ben

S ugár zó derű és  bölcsesség
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A terroristák még mindig nem 
tudnak nyugton maradni. Egy-
szer már megtámadták a Fe-
hér Házat most pedig London 
vezetőrétegét célozzák meg, így 
Mike Banning (Gerard Butler) 
ismét akcióba lendül.

2013-ban láthattuk a film 
első részét, amikor a Fehér Ház-
ban csapdába esett Banning-
nek, a titkosszolgálat ügynöké-
nek, Benjamin Asher amerikai 
elnököt (Aaron Eckhart – A sö-
tét lovag) kellett kiszabadítania 
a terroristák fogságából. 

Most, 3 évvel később a brit 
miniszterelnök rejtélyes körül-
mények között meghal és a te- 
metésén minden nyugati ve-
zetőnek is részt kell vennie. Ter-
mészetesen a biztonsági óvin-

tézkedések ellenére is beüt a 
krach. Erre az eseményre fel-
készül egy terrorista-csoport, 
akik támadásba lendülnek. 

Lerombolják London neveze-
tességeit és ezután, a világ fon-
tos személyei kerülnek célke-
resztjükbe, hogy elénk tárják az 
általuk elképzelt „szörnyű jövőt”. 
Banningnek tehát a Fehér Ház 
megóvása után London veze-
tőinek és hazája elnökének meg-
védése lesz a feladata. Ebben 
segítségére lesz Speaker Trum-

bull (Morgan Freeman), a bölcs, 
veterán politikus és a brit tit- 
kosszolgálat egyik ügynöke, aki 
a történtek után mindenkivel 
szemben bizalmatlanul ép fel. 

Ízig-vérig akciófilmnek ígérke- 
zik ez tehát, hatalmas robbaná-
sokkal, rengeteg tűzpárbajjal. 
Leginkább azoknak tudnánk 
ajánlani a filmet akik, szeretik 
az izomtól és ólomtól fröcsögő 
akciófilmeket vagy nincs ked-
vük túl sokat gondolkodni a kö-
vetkező mozi élményükön.

Múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése: Szentesi Élet - 
Tájékozottnak lenni jó. A Szentesi Mozi két belépőjét Bodor 
Mária nyerte. Nyereményét a Szentesi Élet szerkesztőségében 
(Kossuth tér 5. fsz. ép.) veheti át. 

Ezen a héten az Eötvös Cirkusz előadásaira sorsolunk ki 
5 darab páros belépőt. A megfejtéseket március 16-ig kér-
jük megküldeni szerkesztőségünkbe, feltüntetve telefonos 
elérhetőségüket!

A világszinten is népszerű Eötvös Cirkusz hazánk leg-
kiemelkedőbb cirkuszai közé tartozik, aki műsorában nemzet-
közi artistaművészeket is felvonultat.

Vízszintes: 1. Hernádi Gyula drámája. 15. Talán ilyet is mon-
dunk, ha összeveszünk ismerősünkkel. 16. Injekció – gyereknyel-
ven. 17. Övezet. 18. Lakrészt. 20. Részben fektet! 21. Emlékezet. 22. 
Páros portéka! 23. Rejtő Jenő láthatatlan csapategysége. 25. Fordít-
va üdítőital. 26. Fa része. 27. Légáramlat, fuvallat. 29. A megfejtés 
második része (zárt betű:I). 38. Rajzolat (nyomdai sajtolás). 40. Ve-
télytárs (ékezethiány). 41. Kőttes tésztaféle. 42. Kétharmad áfa. 44. 
Kevert etil. 45. Párosan hitelesek! 46. Erkölcsöst, tisztességest. 48. 

Végtelen zokni! 50. Visszafelé: életnedve. 51. …-alkohol (metanol). 
53. Ilyen a tengervíz. 54. Iskola – röviden. 56. Depressziós. 58. Tüzet 
szüntet. 60. Esőn álltak. 62. Hamis. 63. Fél víkend.  64. Zenei előírás: 
egyenletesen.  66. Karmizsol, horzsol.  68. Magyar pásztorkutya.

Függőleges: A megfejtés első része (zárt betűk: Z,E,Ö,T). 2. In-
dián törzs Észak-Amerikában. 3. Nobel-díjas német fizikus, felfedező 
(Wilhelm Conrad). 4. Hiányos káka! 5. Léha egynemű hangzói. 6. Jó 
nevű egyetem az USA-ban. 7. Lendülete, futása. 8. Habarcs, tapasz. 
9. Megkevert rozoga! 10. Ütőkártyája. 11. Mondat eleme. 12. Bu- 
gyogva, pezsegve. 13. Menyasszonyt. 14. Leplez, titokban tart. 19. 
Diadala. 21. Hullámtörő gátat. 24. Effélét. 26. A szomszédba dob. 
28. Érzelgő, áradozó. 30. Páratlan őrizetest. 31. Átkarol. 32. Smirglizik. 
33. R-betűvel az elején: nagy testű édesvízi hal a pontyfélék család-
jából. 34. Evőeszköz. 35. Népszerű kártyajáték. 36. Ismételt tagadás. 
37. Idegen eredetű női név. 39. Visszafelé: hódpatkány. 43. Ezüst-
papír. 45. Rostos gyümölcsital. 47. Konyhai edény (népiesen). 49. 
Hetyke, pimasz. 52. Futva menekül. 55. Nyakvédője. 57. Uruguayi, 
spanyol és zambiai autók nemzetközi jelzése. 59. Felsőfok jelzője. 
60. Határtalanul pácáz! 61. Páratlan kaptár.65. Arzén vegyjele. 66. 
A kiütés jele. 67. Hangtalanul rág! 69. Suba közepe.

Beküldendő a függőleges 1. és a vízszintes 29. számú sorok 
megfejtése.

Támadás a Fehér Ház ellen 2.: London ostroma

Menjünk cirkuszba!
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ELADÓ Benyovszky: Csikós, 5 
lóval – akvarell (3ox4ocm) Irányár: 
120 ezer Ft Tel: 06/20-357-0474, 06/ 
26-951-523

SZÁNTÓFÖLD Szentes határá-
ban, a Vásárhelyi betonút mellett 
a reptérrel szemben 3,1ha 91,3 AK 
földműves állattenyésztőnek eladó. 
Telefon: 20/260-1455

3 Részes ágyazható rugós ülő-
garnitúra féláron eladó 30/209-6124

TETRA-SL tojóhibrid jérce kap-
ható Tel.: 20/941-5540 Időpont: már-
cius 18., 25., április 1., 8., 15., 22., 29.

APRÓHIRDETÉS

HIRDESSEN 
INGYEN!

Mi tartozik a rendszeres megtakarítások 
közé? Hogyan tudunk gondoskodni gyerme-
kinkről, magunkról és a nyugdíjas éveinkről? 
Prievara Gabriella, a Szegvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet szentesi kirendeltségének 
vezetője lát el ismét hasznos tanácsokkal 
bennünket. 

Amennyiben van rá lehetőségünk, érdemes 
rendszeres megtakarításokban gondolkodnunk. 
Mérjük fel elsődlegesen, hogy milyen céljaink van-
nak, mire szeretnénk félretenni, és hogy meny- 
nyire legyen rugalmas a megtakarítás. Amit szok-
tunk javasolni az ügyfeleknek is, az a rendszeres 
megtakarítási program, amely minden banknál, 
takarékszövetkezetekben is elérhető, másnéven 
évgyűrűknek is szokták nevezni. Ha egy hónap-
ban, egy bizonyos összeget, mondjuk 10 ezer for-
intot félreteszünk, akkor gyakorlatilag szabadon 
felhasználható megtakarítást növelünk. A meg-
takarításunkat pedig a végén, kamatokkal együtt 
elkölthetjük. Nagyon praktikus, amikor például a 
gyermeknek teszünk félre, vagy valamilyen előre 
nem várt kiadásra tartalékolunk. Emellett szin-
tén nagyon népszerű a Babakötvény, más néven a 
Startszámla. Jelenleg már csak a kincstárnál veze-
tik ezeket a számlákat. Amikor gyermekünk szü- 
letik, akkor az államkincstár minden gyermek-
nek nyit Startszámlát, melyen elhelyez egy bizo-
nyos összeget, majd a gyerek 7 és 14 éves korában 
szintén megteszi ezt. A szülőknek is van lehetősége 
bármikor, ehhez az összeghez hozzátenni. Tehát, 
ha havonta tudunk rendszeresen ehhez hozzáten-
ni, pl. 5 ezer forintot, akkor minden évben 6 ezer 
forintos állami támogatás érkezik a babaszám-
lára. Figyelnünk kell arra, hogy ennek a megtaka-
rításnak a felhasználása korlátozott, hiszen csak a 
gyermek 18 éves kora után használható fel, élet-
kezdési célokra. 

A lekötött betétek kamatai is, a rendszeres meg-
takarítások kamatai is relatív alacsonyak. Ennek el-
lenére azt gondolom, hogy mindenképp érdemes 
félretennünk, hiszen ha havonta rendszeresen tu-
dunk megtakarítani, akkor egy idő után tényleg 
összegyűlhet egy tekintélyes összeg. Másrészről, 
a rugalmasságot tekintve, egy startszámla csak 
meghatározott célokra használható fel és csak 18 
éves kor után. Egyéb rendszeres megtakarítások 
közé soroljuk még a nyugdíjra rendszeresen meg-
takarított összeget. Lehet önkéntes nyugdíjpénz- 
tárba, vagy pedig életbiztosításhoz kötve, nyug-
díjzáradékkal ellátva. Fontos tudni, hogy csak ak-
kor használhatjuk fel, ha nyugdíjellátásra jogosul-
tak vagyunk. Amit ide félreteszünk, vegyük úgy, 
hogy el is felejtettük a nyugdíjunkig. Az a lehetőség 
is megvan, hogy szüneteltetjük. Ha olyan helyzet-
be kerülünk, hogy átmenetileg nem tudjuk fizetni. 

Szintén rendszeres megtakarítás a lakáscélra fél-
retett összeg. A lakástakarékpénztár több pénz-
intézetnél elérhető. Ebben az esetben lakáscélra 
kell fordítanunk a megtakarítást, az állami támo-
gatás is jelentős. Ide tartozik a lakásvásárlás, felújí-
tás, bővítés, konyha, fürdőszoba, beépített bútorok 
beszerzése. Amennyiben hamarabb szeretnénk 
hozzáférni, nem kapjuk meg az állami támogatást. 

Rendszeres 
megtakarítások.

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü március 21-27.

Hétfő: Zöldségleves
A menü: Bácskai rizseshús

B menü:  Hortobágyi sertésragu, rizibizi
C menü: Rántott csirkemell, rizibizi

Kedd: Csigatészta leves
A menü: Sült kolbász, szárazbab főzelék
B menü: Toszkán csirkeragu, karfiolpüré

C menü: Rántott sertésszelet, karfiolpüré
Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Csirkecomb becsinált, 

tészta köret
B menü: Zöldborsós paprikás sertésszelet

petrezselymes burgonya
C menü: Párizsi sertésszelet

petrezselymes burgonya
Csütörtök: Csurgatott tojásleves

A menü: Lecsós tarja szelet, 
tepsis burgonya

B menü: Székely káposzta
C menü: Rántott szárnyas máj,

párolt káposzta
Péntek: Májgaluska leves

A menü: Császármorzsa
B menü: Bolognai spagetti

C menü: Rántott sajt, 
párolt zöldség és rizs
Szombat: Rizsleves
Brassói aprópecsenye

Vasárnap: Lencseleves
Csirkepörkölt, pirított tarhonya
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 h-ig
Szentes területén.

700 Ft/nyugdíjas menü,
800 Ft/menü,

csomagolás díja 100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Március 13-19.

HETI HOROSZKÓP
KOS
Újult erővel futhatsz neki a hétnek. Fontos, hogy építő tevéke-

nységre használd energiád! Ötleteid megvalósításának végre elé-
rkezett az ideje.

BIKA
Kiváló lehetőségeket hozhatnak az elkövetkező napok. 

Használd ki, mert ez összefüggésben lehet a munkáddal és szak-
mai előmeneteleddel is!

IKREK
Ne legyél szigorú, vagy kritikus magaddal, mert a környezeted-

ben élők is bírálni fognak! Légy kitartó!
RÁK
Kiegyensúlyozott napok követhetik egymást. Kellemes és 

előremutató fordulat jöhet, életedben és ez a pozitív szemlélet a 
környezetedre is kihat.

OROSZLÁN
A váratlan események meglephetnek. Szerencsére nem 

problémából, hanem nyugalomból, jó hírekből, örömből és 
harmóniából lesz sok.

SZŰZ
Baráti, családi kapcsolataid kerülhetnek előtérbe a héten. Ez 

most jól jöhet, ha az elmúlt időszakban kicsit hanyagoltad őket.
MÉRLEG
Több nehézséggel is szembe kell nézned a héten, melyek lelki-

leg is megterhelhetnek. Bizonytalan napok következnek.
SKORPIÓ
Szétszórtságod és figyelmetlenséged miatt könnyen kevered-

hetsz kisebb konfliktusokba, melyekből vesztesként kerülhetsz ki.
NYILAS
Az elmúlt hetek hajtása után most jöhet a megérdemelt 

pihenés. Tegyél félre minden hivatalos ügyet és kapcsolódj ki!
BAK
Most minden úgy alakul, ahogy eltervezted. Lépj a tettek 

mezejére! Energiáddal, tenni akarásoddal, még új embereket is 
magad mellé állíthatsz.

VÍZÖNTŐ
A pozitív hatások azt eredményezhetik, hogy a szokásosnál is 

jobban tele leszel erővel, energiával. Kiváló lehetőségeket kínál-
nak a következő napok.

HALAK
A napokban a kompromisszum-készségedre lesz szükség, mert 

előkerülnek a múltban a szőnyeg alá söpört ügyeid. 
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Hering Viktor

Bajnoki rögbimérkőzést ját-
szik a SZEKERCE, vagyis a szen-
tesi, kecskeméti és ceglédi já-
tékosokból álló vegyes csapat 
a fővárosi MEDVEX együttesé-
vel szombaton, 13 órától a Pusz-
tai László Sporttelepen, a Spar- 
tacus pályán. Ez lesz a gár-
da idei első mérkőzése, de ez 
a derbi arról lesz emlékezetes, 
hogy utolsó mérkőzését játssza 
felnőtt bajnoki mérkőzésen 
Törőcsik Sándor, a Szentesi ’91-
esek legen-dás játékosa. A két 
és fél évtizede a pályán lévő 
népszerű „Csü-lök” ezután már 
csak öregfiúk mérkőzéseken lép 
majd pályára, mert mint mond-

ja: 20 évesek között már elég 
viccesnek tűnik, ahogy szaladgál. 
És, ha már 25 év, a szentesi rögbi 
ebben az esztendőben ünnep-
li fennállásának negyedszázados 
évfordulóját, ebből az alkalom-
ból jubileumi edzést szerveznek 
a tojáslabda szerelmeseinek 
március 19-én, szombaton 16 
órára, amelyre minden egykori 
és mai rögbist szeretettel várnak. 
További információkat az edzés-
sel kap-csolatban a 06-30/655-
6509-es telefonszámon vagy a 
’91-esek facebook oldalán kap-
hatnak az érdeklődők.

Hering Viktor

15 fiatal sportoló kap lehe-
tőséget arra, hogy a vízilab-
dázás mellett tanulmányokat 
folytasson az Egyesült Álla-
mokban. Júniusban egy szen-
tesi sportoló, ifj. Bocskai István 
utazhat ki Kaliforniába, közel 
két hónapra. Csak rajta múlik, 
hogy él-e a nem mindennapi 
lehetőséggel, hogy egy otta-
ni egyetemen folytassa tanul-
mányait.

Egy speciális kritériumrend- 
szer alapján választják ki azokat 
a fiatalokat, akik Szénászki Zsolt 
és Póka Sándor segítségével, 
és kapcsolataik révén, az Egye-
sült Államokba utazhatnak 2- 
2,5 hónapra. Itt egy kiválasz-
tott csapatban vízilabdázniuk 
kell, edzéseken vesznek részt, 
és közel negyven mérkőzést 
játszanak. Mindemellett tanul- 
niuk is kell, fejlesztik angol-
tudásukat és egyetemek teszt- 
jeit töltik ki. Szentesen az után-
pótlásedzők javaslatai alapján 

ifj. Bocskai Istvánra esett a vá-
lasztás, aki amellett, hogy tehet- 
séges vízilabdázó, kiválóan ta-
nul, úgy tűnik, hogy emberi-
leg is alkalmas erre a feladatra. 
Szénászki Zsolttól, a program 
egyik vezetőjétől megtudtuk, 
hogy a kiutazó fiatalok folyama-
tosan játékban lesznek, más lég-
körben, új impulzusokat kapva 
készülhetnek, és olyan körülmé-
nyek között dolgozhatnak, ame-
lyek teljesen más világot nyit-
nak meg előttük. – Itthon, ha 18 
évesen nem kerülsz be egy OB 
I-es csapatba, akkor a befekte-
tett 10 esztendős munka lassan 
a végéhez ér, míg odakint még 
az egyetemi csapatban tovább 
vízilabdázhat a fiatal, a tanulás 
mellett napi két edzésen vesz 
részt – mondta Szénászki Zsolt. 
– Külön öröm számunkra, hogy 
a Szentesi Vízilabda Klub elnöke, 
Magyar József mindenben segít 
bennünket, valamint dr. Molnár 
Tamás háromszoros olimpiai ví-
zilabdázó is a kezdeményezés 

mellé állt, és a programunk arca 
lett. Mi mindenben segítjük a 
kiutazó fiatalokat, a célunk pedig 
az, hogy éljenek a lehetőséggel, 
és ösztöndíj-ajánlatot kapjanak 
valamelyik amerikai egyetemtől.

Ifj. Bocskai Istvántól megtud- 
tuk, hogy az egyik edzést köve-
tően derült ki, hogy Szentesről 
őt javasolták az edzők az ameri-
kai programban való részvétel- 
re, ami hihetetlen örömöt jelen- 
tett számára. – A szüleim, mint 
mindenben, ebben is támo-
gatnak, édesanyám kicsit félt, 
apa kevésbé, de azt gondo-
lom, hogy ez így természetes. 
Előreláthatólag június 10-én 
utazom majd ki és augusztus 
5-én jövök haza. Kaliforniában, 
Los Angelestől egy órányira le-
szünk elszállásolva, hogy pon-
tosan hol, azt még nem tudom, 
hiszen ez majd egy úgynevezett 
kiválasztó edzésen dől el. 

Erre a bizonyos edzésre már-
cius 25-én kerül sor Szentesen, 
amikor is utánpótlás csapatok 

érkeznek az Egyesült Államok-
ból városunkba, és a velük ér-
kező edzők döntik el, hogy a 
kiutazó fiatalok közül ki melyik 
csapatban fogja tölteni nyáron 
ezt a két hónapot.

Hering Viktor

Vereséget szenvedett Deb-
recenben a Valdor Szentesi VK 
férfi vízilabda-csapata. A mie-
ink szombaton 18 órakor a KSI 
ellen mérkőznek a ligeti uszo-
dában.

A bajnoki középszakasz má-
sodik fordulóját rendezték az al-
sóházban az elmúlt szombaton, 
amikor is a harmadik helyen álló 

Szentes a listavezető Debrecen-
hez látogatott. Előzetesen nem 
a mieink voltak a találkozó esé-
lyesei. Ennek ellenére egészen 
jól tartotta magát a csapat, 8-8 is 
volt a második negyedben az ál-
lás, ám ekkor egy 4-0-s sorozatot 
produkált a hazai együttes, így a 
félidőben 11-8 volt az eredmény 
a Varga Tamás vezette Debrecen 
javára. A harmadik nyolc percben 
is hasonló sorozatot produkál-

tak a vendéglátók, és így – bár 
a negyedik negyedet a mieink 
nyerték 5-3-ra – a végén ötgólos, 
18-13-as vereséget szenvedett a 
Valdor. 

Lukács Dénes, a csapat vezető- 
edzője értékelhetetlen kapustel-
jesítményről beszélt a találkozót 
követően, a korábbi mérkőzé-
seken nagyszerűt nyújtó Lazics 
ezúttal csak árnyéka volt önma- 
gának, a helyére beálló fiatal 
Straubnak kellett némi stabilitást 
adnia a védelemnek. 

A Szentes szombati ellenfele 
a ligeti uszodában a KSI együt-
tese lesz. 

A Hungerit-Szentesi VK női 
együttese lejátszotta utolsó, el- 
maradt alapszakaszbeli mérkő-
zését az UVSE ellen, a tét nélkü-
li összecsapáson 10-4-es hazai 
győzelem született, a mieink leg-
inkább a kapufa eltalálásában 
jeleskedtek. A szentesi hölgyek 
az alapszakaszban a negyedik 
helyen végeztek, így mérkőzni-
ük kell az elődöntőbe jutásért, 
mégpedig az Eger együttesével. 
Az egyik fél második győzelméig 
tartó párharc első mérkőzését 
várhatóan március 30-án rende-
zik. Az első két helyezett – az 
UVSE és a BVSC – már ott van a 
bajnoki elődöntőben. 

Törőcsik utolsó mérkőzése

Vízilabda és tanulás az Egyesült Államokban

A KSI ellen javíthat 
a Valdor
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Múlt vasárnap rendezték 
meg az E Hattánc és D Nyolc-
tánc országos bajnokságot 
Komlón, ahol a kiemelt orszá-
gos bajnokságok mellett a 
klubközi versenyeken is részt 
vettek a Szilver TSE párjai, 
most is eredményesen.

Az Országos bajnokság Ifjúsá-
gi D Nyolctánc országos bajnok-
ság kategóriában Márton Dávid 
és Dékány Anna 3., Oberna Ká-
roly Gábor és Váczi Bettina 4., 
Kispál Gergely Tas és Kakas Lúcia 
5. helyezést szerzett. Az Ifjúsági 
E Hattánc országos bajnokság-
ban bronzérmes lett Komáromi 
Richárd Gábriel és Cserny-Kuhn 
Fruzsina Andrea. A Junior II. D 
Nyolctánc országos bajnokságot 
megnyerte a Sinkó Péter-Busa 
Dóra páros, megelőzve Cziklin 
Dusán Pétert és Szilágyi Rebekát, 
a kategóriában pedig 7. lett Rat-
kai Márk Gergő és Márkus Lili. A 
Junior I. D Nyolctánc országos 
bajnokságban aranyérmet szer-
zett Antal Krisztián és Bulyáki Lili, 
megelőzve a 2. helyen záró Sán-

tha Rolandot és Miskolczi Nórát. 
A Gyerek II. D Nyolctánc orszá-
gos bajnokság bronzérmeseként 
Vajjon Bence és Donka Csenge 
térhetett haza, míg a Gyerek II. E 
Hattánc országos bajnokságban 
4. helyezést ért el a Karkus And-
rás-Schmölcz Enikő páros.

A Klubközi verseny Felnőtt D 
Latin kategóriájában 2. lett Kis-
pál Gergely Tas és Kakas Lúcia, 4. 
Márton Dávid és Dékány Anna. 

A Felnőtt D Standard kategó-
riában a táncosok között a Már-
ton Dávid-Dékány Anna páros 
nyerte a versenyt, 6. lett Kispál 
Gergely Tas és Kakas Lúcia, 7. 
Oberna Károly Gábor és Váczi 
Bettina.

A Felnőtt E Latin (14) kategó-
riában hatodikként zárta a meg-
mérettetést Komáromi Richárd 
Gábriel és Cserny-Kuhn Fruzsina 
Andrea, míg a Felnőtt E Standard 
bajnokságban ezüstérmet szer-

zett Komáromi Richárd Gábriel és 
Cserny-Kuhn Fruzsina Andrea.

A Junior II. D Latin verseny-
ben 4. helyen végzett Antal 
Krisztián és Bulyáki Lili, a Junior 
II. E Standard versenyt az Antal 
Krisztián-Bulyáki Lili, a Gyerek II. 
D Latin versenyt a Vajjon Bence-

Donka Csenge páros nyerte el, a 
Gyerek II. E Latin kategóriában 
5. lett Karkus András, Schmöl-
cz Enikő, a Gyerek II. E Standard 
kategóriában pedig 3. lett Vajjon 
Bence és Donka Csenge, 5. Karkus 
András és Schmölcz Enikő.

A szombathelyi Atlétikai Országos Serdülő Bajnokságon Dudás 

Vencel, a szentesi Maximus SE sportolója az  5. helyezést szerez-

te meg 38,61 méteres dobásával. – Eredeti elképzelésünk szerint 

a népes, 27 fős mezőnyben a nyolcas döntőbe kerülés volt a cél – 

nyilatkozta Benkő István, az egyesület elnöke. – A viharos erejű szél-

ben megrendezett versenyen ezt sikerült is teljesíteni. Az eredmény 

lehetett volna jobb is, mert a dobogós helyezések körül elég nagy 

volt a tülekedés, a bronzérmes és a hatodik helyezett között mind-

össze 11 centiméter volt a különbség. 

Hír még az egyesület háza tájáról, hogy a diszkoszvető Seres 

András tagja lett az Európa Kupára utazó válogatott keretnek.

Két győzelem és egy vereség a Szentesi Kinizsi SZITE asztali-
teniszezőinek utolsó három fordulóban nyújtott mérlege. A SZITE 
pingpongosai március 20-án, vasárnap állnak újra asztalhoz, ekkor a 
Mezőtúr együttese lesz az ellenfél.

Gyulán és Békésen is nyerni tudott a Kinizsi csapata az NB II-es 
bajnokság Dél-keleti csoportjában, hazai pályán viszont vereséget 
szenvedett a gárda a Kisújszállás együttesétől. Bunda Szabolcsék 
a két idegenbeli összecsapásukat is 10-8-as sikerrel zárták, itthon 
viszont már nem ment ilyen jól, a kisújszállásiak 11-8-as vereséget 
mértek a Kinizsire. A bajnokságot az Orosháza és a Kecskemét to- 
ronymagasan vezeti 25-25 ponttal, a mieink jelenleg az ötödik he-
lyen állnak, holtversenyben a szintén 14 pontot gyűjtő Kisújszállás-
sal és a Debrecennel. A Kinizsi legközelebb a nyolcadik helyezett 
Mezőtúr ellen gyarapíthatja pontjai számát, a mérkőzést jövő vasár-
nap 11 órakor rendezik a Szent Erzsébet iskola tornatermében.

Hering Viktor

Szentesi győzelemmel zárult 
a Kinizsi-Csongrád rangadó 
a megyei első osztályú lab-
darúgó bajnokság legutób- 
bi játéknapján. A hét sárga 
és egy piros lappal tarkított 
mérkőzésen Kerepeczki hajrá-
ban szerzett góljával tartotta 
itthon a három pontot Koncz 
Zsolt együttese.

Nem kezdte jól a mérkőzést 
a Kinizsi, hiszen a Mórahalmon 
lejátszott bajnokihoz hasonló-
an ezúttal is korán, már az első 
negyedóra végén megszerezte 

a vezetést a Csongrád. A 24. 
percben aztán megfogyatkoz-
tak a vendégek, négy perccel 
később pedig már a gólelőnyük 
is elfogyott, Arató Márk vette 
be Bíró Mihály kapuját. Sokáig 
úgy tűnt, nem esik több gól a 
mérkőzésen, és az emberhát-
rányban futballozó Csongrád 
elviszi az egyik pontot a Pusztai 
László Sporttelepről, ám Kere- 
peczki Csaba a 86. percben meg-
szerezte a vezetést, és mint ké-
sőbb kiderült, a három pontot 
a mieinknek. – Nagyon örülök 
annak, hogy itthon tudtuk tar-
tani a pontokat, bár kínkeser- 

ves mérkőzést játszottunk a 
Csongráddal – nyilatkozta Koncz 
Zsolt játékos-edző.

– Jelen helyzetünkben most 
a győzelem volt a legfonto-
sabb. Ősszel a Sándorfalva el- 
len játszottunk hasonló mérkő-
zést, az a győzelem elindította a 
csapatot felfelé, nagyon bízom 
benne, hogy ennek a sikernek 
hasonló hatása lesz, és egyre 
jobb teljesítményt tudunk majd 
nyújtani hétről hétre. Igyekez-
tünk sokpasszos játékkal, a lab-
dát a földön tartva felépíteni a 
támadásainkat, ám ebből kevés 
valósult meg.

Kovács Norbert eltiltása lejárt, 
sárga lapok miatt senkinek 
sem kell kihagynia a Sándorfal-
va elleni, vasárnapi mérkőzést, 
egyedül a sérült Orovecz nem 
léphet pályára. – Egy ponttal áll-
nak előttünk a táblázaton, jó csa-
patuk van, nem számítok könnyű 
mérkőzésre, de bízom benne, 
hogy onnan is három ponttal 
tudunk hazatérni. A mérkőzés 
vasárnap lesz, így a találkozó 
előtti napon is tartunk egy át-
mozgató tréninget, aztán jöhet 
a derbi – mondta Koncz Zsolt.

Az ifjúsági együttes 3-0-s győ-
zelmet aratott a Csongrád el-
len, és a fiatalok – igaz, egy mér-
kőzéssel többet játszottak, mint 
a Makó – a tabella élén állnak. 
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