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1988 és 1996 után újra összegyűjtik 
Szentes kulturális és közéletének meg-
határozó szereplőit. A szerkesztői stáb 
még ebben az évben szeretné befejez- 
ni a művet, ami bár nyomtatásban fog 
megjelenni, az internet adta lehetősé-
gekre is támaszkodik majd.

Eddig két alkalommal próbálták meg 
összegyűjteni a Szentes életét formáló pol-
gárokat. 1988-ban Bodrits István, Labádi 
Lajos és Majtényiné Túri Katalin szerkesz-
tésében és összeállításában jelent meg a 
kötet, majd a rendszerváltozás után 1996-
ban Bodrits István és Tímár Ferenc szer-
kesztette egységes művé Balogh Margit, 
Kádár József, Kozák Péter szócikkeit. Persze 
már ekkor is egy nagyobb csapat dolgo- 
zott a városismertető létrehozásán, a mos-
tani kötettel sincs ez másképp, többen 
gyűjtik az adatokat.

– Az adatgyűjtésben igyekszünk felhasz-
nálni a modern technika adta lehetőségeket, 
ezért megpróbáljuk bizonyos fázisait elek-
tronikus formában is megoldani. Adatla-
punkat a http://goo.gl/forms/uUFWzZmnBi 
címen lehet kitölteni. Persze nehéz kérdés, 
hogy kik kerülhetnek bele ebbe a kiadvány-
ba, valahol meg kellett húznunk egy ha-
tárt. A legelső kiadványba mindenki be-
került, aki Szentessel valamilyen formában 
kapcsolatban volt. A második kiadásba 
már csak az konkrétan, aktívan Szentesen 

közreműködőket gyűjtötte, mi ezt a vonalat 
próbáljuk vinni tovább, de a kiadvány nem 
csak „Ki kicsoda?”-ként, de egyfajta szente-
si adattárként is szolgálna, szeretnénk sok-
sok olyan adatot megosztani, ami érde-
kes lehet – magyarázta Karikó-Tóth Tibor, a 
szerkesztőbizottság egyik tagja.

A kötetbe a politikusok, az intézmények, 
egyházak vezetőin, valamint a városi és 
országos elismerések birtokosain és spor-
tolókon kívül is keresik azokat a szemé- 
lyeket, akik közérdeklődésre tarthatnak 
számot.

– Megpróbálunk minél több ilyen sze- 
mélyt megkeresni, ezért is dolgozik a kö-
teten egy nagy csapat, hiszen mindenkinek 
lehet az ismeretségi körében olyan ismert, 
érdekes, Szentes életében nagy szerepet 
játszó ember, akikből összeáll az a névsor – 
fogalmazott Vágvölgyi Zoltán.

A kötet szerkesztői már túl vannak az 
egyik legnehezebb szakaszon, a kérdőív 
összeállításán, a következő kérdés már csak 
az, hányan fogják kitölteni az adatlapokat. Ez 
a kérdés a korábbi két kötet szerkesztőinek 
is sok fejfájást okozott, ma sem biztos, hogy 
mindenki úgy dönt majd, szerepet vállal 
ebben az ügyben.

A tervek szerint a kiadvány 2016 vé-
gére készülne el, ezt a ritmust egyelőre 
tarthatónak tartják a köteten dolgozók. Új-
donságot jelent a készülő adattárban, hogy 

nemcsak könyv formájában lesz elérhető, de 
lesz egy digitális megfelelője is, amit folya-
matosan javítanak és frissítenek majd. A két 
verzió szorosan összefügg, a tervek szerint a 
nyomtatott kiadványban okostelefonnal be-
olvasható kódokat helyeznek majd el, amik 
a digitális adattárra mutatnak, ahol egy-egy 
szócikket bővebben is el lehet olvasni.

Nagyon jó idő van, és ez 
azt is jelenti, hogy a Szente-
si Üdülőközpontban is meg-
kezdődtek azok a kültéri mun-
kák, melyek a környezetünk 
szebbé tételére irányulnak – ek-
képp kezdte el a márciusi saj-
tótájékoztatóját Márton Mária. 
Az intézmény ügyvezetője ki-
tért arra is, hogy egy pályázat 
kapcsán, a konditermet és 8 
pihenőhelyes rész kialakítását 
is megkezdték a vízilabdások 
számára. 

A szaunaszeánszok és verse-
nyek rendezése kap nagyobb 
hangsúlyt ebben a hónapban. 
Emellett jól beindultak az ed-
zőtáborok, március 16-tól, pon-
tosan 9 edzőtábor kezdődik el 
a komplexumban. A szállást is 
igénybe veszik a sportolók, illet- 
ve a szomszédos étteremben 
biztosítanak számukra étkezést. 
A garanciális javítások után az 

élménymedencék is látogatha- 
tók. Március 22. a Víz világnap- 
ja, melynek alkalmából a fürdők, 
különböző pezsdítő progra-
mokkal kedveskednek a ven-
dégeknek, korosztálytól függet- 
lenül. Vannak olyan fürdőhe- 
lyek, ahol ebből az alkalomból 
koncertet, hastáncbemutatót 
tartanak, vagy éppen lézershow-
val csalogatják be a látogatókat.  
A Szentesi Üdülőközpont is ké-
szül a Víz világnapjára, még-
pedig a Katasztrófavédelmi 
igazgatóság ezen a napon egy 
országos úszóversenyt rendez. 
Április 2-án pedig 24 órás úszó- 
versenyt szervez a helyi úszó-
klub.

Márton Mária a sajtótájékoz-
tató végén azt is hozzátette, 
hogy hamarosan kihelyezik a 
kerti bútorokat és a büfék is 
megújult környezettel készülnek 
a nyitásra, május 1-jén.

Készül a következő „Szentesi ki kicsoda?”

Indul a szezon

Dreher dobozos sör 199 Ft

Steffl doboz sör 179 Ft

Kőbányai üveges sör 145 Ft
Rocky Cellar 
 üveges sör (4,0 V/V %) 99 Ft

Coca termékek 1,75 liter 329 Ft

Kaphatók még termelői borok,
üdítők széles választékban!

Nyitva tartás: hétfő-szombat 7-19-ig,
vasárnap és ünnepnapokon 16 óráig.

Szentes, Mátyás király utca 5.
(a Holdvirággal szemben)
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Sebők Tamás

Az önkormányzat és a Civil 
Tanács rendezésében került sor 
március 11-én a IX. Civil Szak-
mai Napra. Az ese-ményen szá-
mos helyi szervezet képviselője 

is megjelent melynek házi-
gazdája Vidovicsné Molnár Zsu-
zsanna közművelődési, civil és 
esélyegyenlőségi referens volt. 
Az előadások több fontos té-
mára is kitértek, többek közt 
például jogi útmutatók, elszá-
molással kapcsolatos tanácsok, 
és az új pályázati lehetőségekről 
is szóba kerültek.

A rendezvényen Kovács János, 
a Művelődési-Ifjúsági és Sport-
bizottság elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, majd átadta a 
szót Demeter Attila alpolgár- 
mesternek, aki a civil jogi kér-
désekről tartott előadást. Is-
mertette az utóbbi évek markáns 
változásait, majd felhívta a figyel-
met az új Ptk. (2014. március 15.) 
hatályba lépése miatt a civil szfé-
rában felmerülő jogi kötelezett-
ségekre is, melyek benyújtási ha-
táridejét végül a jogalkotó 2017 
márciusáig meghosszabbította. 
A továbbiakban Molnár Elvira, 
a Civil Információs Centrum Re-
gionális koordinátora ismertette 
a szervezet történetét, tevékeny-
ségüket, kitért néhány jogsza-
bályra és az azzal kapcsolatosan 
felmerülő hibákra, valamint két 
pályázati lehetőségekről is szót 
ejtett, melyeket az 1956-os for-
radalom 60. évfordulójának ap-
ropóján írt ki a NEA és az MMA. 
Vidovicsné Molnár Zsuzsanna 

a civil szférával kapcsolatos új 
munkakörét és tevékenységeit 
ismertette, melyekben kitért a 
rendezvényszervezésre, a civil 
tevékenységekre, valamint az 
esélyegyenlőségi munkacsopor- 
tokra is. Polyák Sándorné az ön- 
kormányzat belső ellenőre fel- 
hívta a civil szervezetek képvi-
selőinek figyelmét a támogatá-
sok elszámolása során fellépő 
gyakori hibákra. Labádi-Fébert 
Andrea, a SZVSZ Kft. Városfej-
lesztési Csoportjának vezetője a 
közelgő TOP pályázatokat mu-
tatta be és az ezek során fellépő 
civil pályázati lehetőségekre is 
kitért. A délutánt Gilicze András- 
nénak, a Városi Civil Tanács Elnö-
kének szavai zárták, aki a tanács 
történetéről, tevékenységéről, 
újjászerveződéséről, rendezvé-
nyekről, az önkéntes pontok 
munkájáról, képzéseiről és a ta-
nács jövőbeni céljairól is beszélt 
a péntek délutáni szakmai ta-
nácskozáson.

Rozgonyi Ádám

Március 15-én koszorúzás-
sal és ünnepi műsorral emlé-
kezett Szentes az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 
hőseire. Az ünnepségen Szir-
bik Imre polgármester gratu-
lált Antal László ezredesnek, 
aki szakmai érdemei elisme-
réséül a Szolgálati Érdemjel 
arany fokozatát vehette át dr. 
Simicskó István honvédelmi 
minisztertől március 11-én.

A megemlékezés ünnepélyes 
zászlófelvonással kezdődött a 
Kossuth téren, ahol az önkor-
mányzat, a fegyveres testületek, 
a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Szentesi Járási Hivatal, 
a szentesi tankerület, valamint 
a pártok és a civil szervezetek 
képviselői elhelyezték az em-
lékezés koszorúit Kossuth Lajos 
és Horváth Mihály szobránál. 

A koszorúzáson közreműködött 
Szentes Város Fúvószenekara. 

A rendezvény a Megyeháza 
Konferencia és Kulturális Köz-
pont dísztermében, ünnepi 
műsorral folytatódott. Szirbik 
Imre, Szentes polgármestere kö- 
szöntőjében úgy fogalmazott, 
ez a nap, a legnehezebb pilla- 
natokban, a különféle diktatúrák 
ellen szót emelő fiatalokban is 
ott volt, s jelen van ma is a Ma-
gyarországért küzdeni akarók 
lelkében. Kossuth Lajos hívósza-
vára több mint félezer szentesi 
vette fel a harcot a magyar füg-
getlenségért – mondta a vá-
rosvezető, hozzátéve, hogy rá- 
juk, de mellettük még Horváth 
Mihályra, a higgadt történet-
íróra, Szentes szülöttjére is em-
lékezünk ezen a napon, aki 
az egyetlen katolikus püspök 
volt, aki a forradalom mellé állt. 
Szirbik Imre köszöntője végén 

gratulált Antal László ezredes-
nek, aki szakmai érdemei elis-
meréséül a Szolgálati Érdem-
jel arany fokozatát vehette át 
március 11-én dr. Simicskó Ist-
ván honvédelmi minisztertől. 
A szentesi 37. II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki ezred parancsnoka be- 
szédében kiemelte, hogy a hő- 
sök nevét csak töredékében ol-
vashatjuk a könyvekben; nem-
csak ők vívták meg a harcot, 
hanem vezetésükkel, az egész 
magyar nemzet. Úgy fogalma-
zott, Szentes méltán őrzi szilárd 
történelmi alapjait. Elmondta, 
hogy Csongrád vármegyében 
elsőként Szentesen kezdődött 
meg a nemzetőrség szervezése, 
a ’48 októberében meghirde-
tett népfelkelést követően pedig 
3100 szentesi „szállt táborba”, 
az akkori városi lélekszámhoz 
viszonyítva minden hetedik em-
ber.  A megemlékezés ünnepé-
lyességét emelte Újréti László 

színművész szavalata, Takács 
Gabriella és Vágvölgyi Melinda, 
a Szentesi Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskola tanárai- 
nak zenés összeállítása és a szeg-
vári Dobbantó Néptáncegyüttes 
palotása. 

Az ünnepség végén kihirdet- 
ték az önkormányzat és a műve- 
lődési központ általános isko- 
lásoknak rendezett rajzpályá- 
zat végeredményét. Az 1-2. osz- 
tályosok között Szőke-Török 
Maja, a 3-4. osztályosok között 
pedig Tomcsik Réka, a Szent Er-
zsébet Katolikus Általános Isko-
la diákjai vé-geztek az első 
helyen; az 5-6. és 7-8. osztályo- 
sok legjobbjai Dömsödi Anna és 
Papp Evelin, a Klauzál-iskola ta- 
nulói lettek. Különdíjban része- 
sült Lévai Dávid, a Rigó Alajos- 
iskola tanulója. A megemléke-
zést követően Pilvax kávéházzá 
alakult a díszte-rem, amely min-
denkit egy közös beszélgetésre 
várt 1848 hangulatos zene- és 
ízvilágával. 

Civil Nap

Közös emlékezés a nemzet hőseire
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Sebők Tamás

Március 11-én rendezte meg 
a Hódmezővásárhely Szakkép-
zési Centrum (HSZC) Szentesi 
Boros Sámuel Szakközépisko-
la és Szakiskola szokásos díj- 
átadóját, ahol három kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott 
végzős tanuló kapta meg a 
Boros-díjat, további egy pedig 
a Boros Közösségi-díjat. Az 

ünnepségen mindezek mellett 
megemlékeztek az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
eseményeiről is.

A Megyeháza Konferencia és 
Kulturális Központ dísztermében 
tartott ünnepség előzményeként 
a Boros-díj jelöltjei, valamint a 
város képviselői koszorút he-
lyeztek el városunk első pol-
gármesterének néhai otthonán. 

Az ünnepségre ezt követően 
került sor, ahol az iskola diákjai 
különböző műsorokkal emelték 
az esemény színvonalát. Első-
ként Kiss Viktória 10.c osztá- 
lyos tanuló adta elő a Valahol 
Európában című musical a Zene 
az kell című dalát. A továbbiak-
ban Tóth Evelin szavalta el Petőfi 
Sándor Magyar vagyok című 
versét, nyírségi táncbemutatót 
tartott Pintér Petra, Vígh Anett 
és Oláh Dániel, és Kölcsey Fe-
renc Parainesis Kölcsey Kálmán-
hoz című művének egyik részle-
tét adta elő Csák Gergő szintén 
a 9.a-ból. A műsort Dudás Eleo-
nóra (12.c) és Csiszár György ze-
netanár közös fuvolajátéka, va- 
lamint Kovács Éva Dömötör-dí-
jas operaénekes előadása zár-
ta. Az ünnepség végén az in-
tézmény igazgatója, Somosné 
Puskás Krisztina mutatta be az 
idei jelölteket. Négy tanuló adta 
be pályázatát a Boros-díjra, to- 
vábbi kettő pedig a Boros Kö-
zösségi-díjra. A tantestület dön- 
tése alapján Mészáros Gabriella 

(12.c), Őze Barbara (12.a) és Koz-
ma Dávid (12.a) kapták meg 
a Boros díjat, valamint Varga 
Gergő lett a Közösségi díjazott. 
A fiatalok mindegyikének nagy 
motivációt nyújt ez a díj, és 
már nagy figyelmet fordítanak 
továbbtanulásukra: tanári, mér-
nöki és kommunikációs pályá- 
ra készülnek.

– Idén 25 éves a Boros-díj és 
ez az ünnepség amolyan záró-
akkordja az egész heti Boros 
programsorozatunknak, hiszen 
minden napra jutottak bőven 
események, amelyek jól sikerül-
tek, így jó érzéssel, megelégedve 
zárnám a hetet. Rendkívül fon-
tos dolognak tartjuk iskolánk 
tanulóinak díjazását, ismétel-
ten kiváló diákok adták be pá-
lyázatukat, mindannyian meg-
feleltek a kritériumoknak, de a 
6 főből csak 4-et jutalmaztunk. 
Emiatt fáj is a szívem, de termé-
szetesen hatalmas gratuláció 
illeti mindannyiójukat, és na-
gyon örülök, hogy ilyen kiváló 
diákjai vannak az iskolának – 
értékelte az egész heti esemé-
nyeket Somosné Puskás Kriszti-
na igazgatónő.

Sebők Tamás

Március 4-én a Megyeháza 
Konferencia és Kulturális Köz-
pont dísztermében tartott díj- 
átadón ismerték el a tavalyi 
év legkiválóbb teljesítményt 
nyújtott sportolóit, valamint 
edzőit. Az Év utánpótlás 
edzője díjat Bíró Dániel, a 
Szentesi Vízilabda Klub edző-
je kapta meg.

– Vízilabdázóként kezdted a pá-
lyád. Mikor és hogyan választot-
tad az utánpótlás neve-lést?

– Több, mint 10 éve kezdő- 
dött, ekkor csináltunk egy OB- 
2-es férfi vízilabda csapatot 
Csendes Tamással közösen. Ed-
zéseken többször játszottunk 
az akkori női csapattal, és egy 
ilyen alkalommal a klub akko-
ri elnöke, Beleon Zsolt és Pel-
lei Csaba a szakosztály-vezető 
felfigyeltek rá, ahogy a vízben 
irányítottam a csapatot. Ekkor 
kérdezték meg, hogy volna-
e kedvem edzősködni? Ehhez 
először papírt kellett szereznem, 
így végül 2008-ban kaptam meg 
az első utánpótlás csapatomat, 
amikor Szremkó Krisztinának 
segítettem, amíg ő a pekingi 
olimpián volt. Hazaérkezése 
után, már közösen edzettük a 
csapatot.

– 2015-ben harmadik helyezést 

értél el a gyermek csapattal az 
országos bajnokságban. Mik vol-
tak az elvárások, és ho-gyan látod 
ezt a harmadik helyet?

– Magyarországon a férfi vízi- 
labda válogatott sorozatos olim- 
piai sikerei óta jelentősen meg- 
növekedett az utánpótlás egye-
sületek száma. Ebből adódóan a 
bajnokság mezőnye is kiteljese-
dett. A gyermek, serdülő, ifi kor- 
osztályok mindegyikében körül- 
belül 30 csapat versenyez felső- 
és alsóházra bontva, előbbiben 
lettünk mi harmadikok. Az elvá-
rás pedig az, hogy mind a három 
korosztály megragadjon a fel-
sőház élmezőnyében, lehetőleg 
az első hatban. Mondhatjuk, 
hogy tavaly várakozáson felül 
teljesítettünk.

– Hogyan látod az utánpótlás 
helyzetet országos szinten, és hol 
helyezkedik el ebben a szentesi 
csapat?

– Egyre több uszoda épül, 
egyre több egyesület jön létre. 
Szerintem Magyarországon so-
ha nem volt ilyen jó meríté-
si lehetőség az utánpótlásból. 
Szentesen azzal, hogy felépült 
a fedett uszoda, sokkal több 
vízfelület és idő jut edzésre. Ez 
nagyban meghatározza a sikert, 
de nem emiatt népszerű a 
sportág a városban. Iskolát sem 
az alapján választunk, hogy új 

nyílászáró van, vagy szép a fal, 
hanem a pedagógust, az edzőt 
választjuk gyermekünknek.

– Sok fiatal életében eljön az a 
vízválasztó pont, amikor felhagy 
a sporttal és inkább tanulmányai-
ra koncentrál, mások profi játéko-
sok lesznek. Hogyan látod ezt a 
helyzetet?

– Ezzel nincsen semmi baj. 
Be kell látni, hogy nem min- 
denki alkalmas arra, hogy 
OB-1-es játékos, vagy váloga-
tott legyen. Az idő múlásával 
egyre több fiatalnál jelent ne-
hézséget a többszöri edzések 
és a tanulmányok összhangba 
hozása. Problémák inkább akkor 
adódnak, amikor a szülők nem 
mérik fel azt, hogy a gyermekből 
nem lesz az, akit ők akarnak. 
Mi nem csak vízilabdásokat ne-
velünk a gyerekekből, hanem 
elhivatott embereket. Lehet-
nek később edzők, játékvezetők, 
testnevelők.

– Mit jelent neked ez a díj, 
és hogy érezted magad, amikor 
megkaptad?

– Az ember elgondolkozik 
azon, hogy tényleg megérdem-
li-e. Én eltereltem ezt a dolgot 
arra, hogy bár az én nevem áll 
rajta, de azt gondolom, hogy ezt 
a klub kapta. Nálunk több edző 
foglalkozik utánpótlás nevelés-
sel, egymásnak adjuk tovább a 

korosztályokat. Közös munkánk 
van, az érdem is közös.

– Mik a célok 2016-ra? 
– Az 5-6. helyen állunk a csa-

pattal, szeretnénk ezt megtar-
tani, vagy ha szerencsénk van, 
akkor előrébb lépni. Tavaly 
két játékosom került korosztá-
lyos válogatott csapatba, Tóth 
Gyula és Kunszeri Csanád, idén 
pedig március végén utazhat 
szintén egy válogatott tornára 
Bozó Péter. Nagyon örülök az ő 
sikerüknek is, és ez visszaigazo-
lását jelenti annak, hogy megéri 
sokat dolgozni.

Idén is átadták a Boros-díjakat

Interjú Bíró Dániel utánpótlás vízilabda edzővel

Az egész klubnak szól a díjam
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Melyek a leggyakoribb, látással 
kapcsolatos betegségek, melyek-
kel találkozik? 

Amennyire a korunk nép-
betegsége a magas vérnyomás, a 
cukorbetegség és az elhízás, úgy 
a mi szakmánkban a szürkehá-
lyog és az éles látás helyét érintő 
sorvadás, a makula degeneráció. 
Ma, az európai vaksági statisz-
tikákat egyértelműen vezeti az 
éleslátás helyének a betegsége. 
Bár a tudományos előrehaladás 
nagymértékű, ráadásul a min-
dennapi gyakorlatok kezelésé-
ben most már a legnagyobb 
előrehaladás ebben a betegségi 
kategóriában van, de még min-
dig nem tudunk győzni. 

Miért pont a szürkehályog az 
egyik leggyakoribb probléma a 
pácienseknél? 

A lakosság is öregszik. Egy el- 
öregedett lakosságot kell gyó- 
gyítani. Nagyon sokan meg-
élik az éleslátás helyének a be- 
tegségét, azzal, hogy nem ké-
pesek olvasni. A szürkehályog 
betegség az elöregedésből szár-
mazik, hiszen leginkább a 65 
év feletti korosztályt érinti. A 
szürkehályogos esetében, ma 
már nagyon gyorsan operálunk. 
Ma már olyan technikák vannak, 
melyekkel, szinte száz százalé-
kosan – ha más betegség nincs 
– visszaadható a látás. 

A mindennapokban hogyan 
tudunk odafigyelni a szemünk 
világára? 

Amit megtelhetünk otthon 
– és ezt sajnos nagyon sokan 
elfelejtik –, hogy külön-külön 

szemmel is meg kell nézni a te-
levíziót, vagy az órát a falon. Ne 
mindig két szemmel nézzük, ha-
nem a jobbat vagy a balt leta-
karva. Így könnyen össze tudjuk 
hasonlítani időnként a látásun- 
kat. Ez az egyik tanács, amivel 
figyelhetünk magunkra. A másik 
pedig az, hogy sajnos a szemé-
szetben vannak olyan nagyon 
alattomos betegségek, amelye- 
ket egyszerűen, csak akkor tu-
dunk észlelni, ha szakember 
megfelelő műszerekkel meg-
vizsgálja a szemünket. Egy vi-
szonylag rendszeres szemorvosi 
vizsgálat mindenképp ajánlott. 
Már akkor is sokat tesz vala-
ki a látásáért, ha egy optiká-
ba elmegy és egy optometris-
ta megvizsgálja a látóélességét, 
felírja a megfelelő szemüveget. 
Nem feltétlenül szükséges ma 
már szemorvoshoz fordulni. Ők 
már nagyon jól képzett, főisko-
lát végzett kollégák, akik a szű-
rővizsgálatok nagy részét meg 
tudják oldani, orvosi segítség 
nélkül. 

Melyek azok az eszközök, me-
lyek megújultak, és nagyon haté-
kony segítséget jelentenek a sze-
mészeti vizsgálatok során?

A prevenció kapcsán, mind-
enkinek meg kell mérni a szem- 
nyomását. A zöldhályogos be-
tegség az, amikor megemelke-
dik valakinek a szemnyomása. 
Általában, 21, 22 Hgmm körül 
fogadjuk el normálisnak a sze-
mnyomást. E fölött gyanús kat-
egória, de 25 Hgmm fölött már 
biztos, hogy zöldhályogos vala- 

ki. Ezt ma már egy újfajta mód-
szerrel mérjük, nonkontakt to- 
nométerrel, ugyanis már nem 
ér a szemhez műszer, hanem 
egy levegőfuvallattal a készülék 
meg tudja mérni a szemnyo- 
másunkat. Ez egy újdonság a 
mindennapos szemészeti gya- 
korlatban. A lézeres kezelés-
sel is sok estben nyújt meg- 
oldást, leginkább cukorbete-
geknél. Erről mindig olyan misz- 
tikusan gondolkodnak a páci- 
ensek. Ebben az esetben a lé-
zer segítségével, kiégetjük a lá-
tóhártyának azon területeit, me-
lyek nem kapnak elég oxigént. 
A cukorbetegség a kiskapillá-
ris ereknek a belső falát teszi 
tönkre. Mivel ezek végkapillá-
risok, ami annyit jelent, hogy 
egy végkapillárishoz, megfelelő 
mennyiségű retina látóhártya-
terület tartozik. Ha azzal a vég-
kapillárissal történik valami, – 
összeszűkül – annak a szövet-
nek, ami hozzá tartozik, nincs jó 
vérellátása. Emiatt, olyan kóros 

anyagok szaporodnak fel, ami 
miatt arra készteti ezeket a kis-
kapillárisokat, hogy növeked-
jenek. Először csak kis vérzések 
keletkeznek az oxigénhiányos 
területen, utána beindul egy 
nagyon súlyos, kóros folyamat. 
Egy olyan rossz érfalú új ér kelet-
kezik a szem belsejébe, ami a lá-
tásra nézve katasztrofális. Ezt 
az állapotot kell megelőznünk 
azzal, hogy amikor még ezek a 
kiskapillárisok beszűkültek, és 
látjuk, hogy nincs elég oxigén 
annak a látóhártya területnek, 
akkor apró kis égetésekkel azt a 
területet lezárjuk, elégetjük. Ez-
zel megóvjuk a centrális, éles-
látást, és így a cukorbetegek a 
látásukat megőrzik, életük vé-
géig. Ma már nem kell a cukor-
betegségben belevakulni. Ez 
megelőzhető. Ehhez rendsze-
res vizsgálatokra van szükség. 
Részben az alapbetegségnek a 
karbantartása, részben pedig az 
évente legalább egyszeri szem-
orvosi vizsgálat.

Célkeresztben a látás

Az idősebbektől gyakorta hallhatjuk emlegetni: – Bezzeg 
a régi Szentes sokkal szebb volt! Igaz, nem igaz, vagy csak 
részben igaz? Döntsék el Önök. Az elkövetkező hónapokban 
gyakorta közzéteszünk két jellegzetes városképet, amelyek 
közül az egyik 80–100 éve készült, a másik pedig napjainkban, 
ugyanarról a helyről fotózva, ahonnan egykor az archív felvé-
tel készült. Új sorozatunkkal szeretnénk elérni, hogy az ifjabb 
nemzedék valamelyest megismerhesse a régi Szentes arcula-
tát és miliőjét, az idősebb korosztályhoz tartozók pedig felidéz-
hessék emlékeiket egy-egy régi felvétel láttán. A mai állapotot 
tükröző képek megmutathatják, hogyan óvjuk (óvtuk), becsüljük 
építészeti emlékeinket, s egyben jelzik az adott városrész arcu-
latának változásait. A régi felvételek többsége a Szentesi Levél-
tár gyűjteményéből valók; a mai Szentest bemutató fényképek 
pedig Tofán Sándor (Tofi Fotó) munkái. A képekhez Labádi Lajos 
főlevéltáros ír magyarázó szövegeket. Fogadják szeretettel múlti-
déző sorozatunkat; és kérjük, osszák meg velünk esetleges ész-
revételeiket, gondolataikat!  (Szerk.)

Új sorozatunk indul

Halupa Eszter

Öt érzékszervünk van: a szem a látás, a nyelv az ízlelés, 
az orr a szaglás, a fül a hallás, a bőr pedig a tapintás érzék-
szerve. Ezek közül messze a legfontosabb a szemünk. Az 
összes benyomás 80 százalékát ezzel az emberi kamerával ér-
zékeljük. És ha egy másik érzékszervünk, például az ízlelés 
vagy a szaglás nem működik, akkor a szemünk véd meg leg-
jobban a veszélyektől. Dr. Gyenes Ágota szemész főorvos lát el 
hasznos tanácsokkal.

Március 19., szombat
12:30 3D Kung Fu Panda 3
14:15 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:15 3D Kung Fu Panda 3
18:15 Zoolander 2
20:15 Zoolander 2
Március 20., vasárnap
12:30 3D Kung Fu Panda 3
14:15 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:15 3D Kung Fu Panda 3
18:15 Zoolander 2
20:15 Zoolander 2
Március 21., hétfő
14:30 3D Kung Fu Panda 3
16:15 3D Kung Fu Panda 3
18:15 A Beavatott: A hűséges
20:30 Zoolander 2

Március 22., kedd
14:30 3D Kung Fu Panda 3
16:15 3D Kung Fu Panda 3
18:15 Zoolander 2
20:15 Zoolander 2
Március 23., szerda
14:30 3D Kung Fu Panda 3
16:15 3D Kung Fu Panda 3
18:15 Zoolander 2
20:15 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
Március 24., csütörtök
12:00 Zoolander 2
14:00 3D Kung Fu Panda 3
15:45 3D Kung Fu Panda 3
17:45, 20:30 3D Batman Superman el-
len - Az igazság hajnala

Moziműsor
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„Krisztus feltámadt, elmúlt kín, gyalázat”
(Evangélikus Énekeskönyv 213)

A Húsvét ünnepe, vagy he- 
lyesebben a Feltámadás ünnepe 
a legnagyobb ünnep az evan-
gélikus egyházban, hasonlóan 
a többi keresztény felekezet 
esetében. Jézus Krisztus ártat-
lan halála és dicsőséges feltá-
madása megváltásunk záloga, a 
bűnből való szabadulásunk le-
hetősége. Olyan hatalmas ün-
nep ez, hogy szükség van egy 
nagyon komoly lelki felkészü-
lésre előtte. 

Ez a lelki felkészülés a nagy- 
böjt időszaka: húshagyó-ked- 
del és hamvazószerdával in-
dul és aztán követke-zik a 6 
böjti vasárnap. Az evan- 
gélikus istentiszteleti litur-
giában ezeknek a vasárna-
poknak latin nevük és Jézus-

hoz, a Megváltóhoz kapcsolódó 
témájuk van. Ezek a témák és 
az Igék, amelyek elhangzanak, 
segítenek a böjti elmélyülésben.

Az evangélikus egyházban 
nem kötelező a böjthöz testi 
böjtöt is csatlakoztatni. Termé- 
szetesen nem is tiltott, ha va-
laki úgy érzi, szüksége van tes-
ti megtisztulásra ezt nyugod- 
tan megteheti, számá- 
ra megfelelő 
formában.

A 
böjti 
lelki 

elmélyülés a Nagyheti esemé-
nyekben csúcsosodik ki. Virág-
vasárnap kezdődik a Nagyhét, 
amikor Jézus Krisztusnak Jeru-
zsálembe való bevonulására 
emlékezünk. A következő fon-
tos állomás Nagycsütörtök, az 
úrvacsora szerzésének ünne-
pe, majd Nagypéntek, amikor 
Jézus kereszthalálára emléke-
zünk. Ilyenkor szoktunk temp-
lomainkban passiót olvasni. 

Ez Jézus Krisztus szenvedé- 
sének története, az evangé-

liumok tudósítása alapján. 
Végül, de ez az egész Nagy-

hét csúcspontja húsvétva- 
sárnap, a Feltámadás ünne-

pe. Mint az elején em-
lítettem, ez egyházunk leg-
nagyobb ünnepe, az értünk 

önmagát feláldozó 
Krisztus dicsőséges 
feltámadásának ün-

nepe. 
Ennek az ünnepnek 

az a lényege, hogy nem em-
lékezés, hanem valóság, valóság-
gá kell váljon a megfelelő for-
mában mindennapi  életünkben 
azért, hogy élhessünk.

Húsvét második napja a mi 
egyházunkban is ünnep, leveze-
tése a vasárnapnak, az emmausi 
tanítványokra emlékszünk, akik 
csak akkor ismerték meg a velük 
haladó Urat, amikor megtörte 
a kenyeret és bűnbocsánatot 
ígért. Természetesen ilyenkor 
mi is „hódolunk” a népi hagyo-
mányoknak, de ez önmagában 
is egy cikket kiadó esemény.

Ebben az esztendőben azt 
kívánom, hogy minél többen 
találjuk meg az ünnep igazi lé-
nyegét, a tojások, nyuszik, barik 
között az élet igazi Forrását, az 
ártatlan Bárányt, Jézus Krisztust!

Veres-Ravai Réka,
evangélikus lelkész

Húsvét

SZÁNTÓFÖLD Szentes határában, 
a Vásárhelyi betonút mellett, a reptér-
rel szemben 3,1 ha; 91,3AK földműves 
állattenyésztőnek eladó. Tel.: 20/260-
1455

3 Részes ágyazható rugós ülőgar-
nitúra féláron eladó. Tel.: 30/209-6124

Vételre keresek 1,5 szobás panel-
lakást városközpontban 2. emeletig. 
Tel.: 30/209-6124

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

Páfrány, árnyliliom, díszfű, hunyor-
egyéb évelők. Leanderek, cserjék (hó-
bogyó, boglárka, japánbirs, tiszafa) 
házi kertből ELADÓK. Tel.: 63/312-
522

DJ KAOSS - Disco, születésnapi 
partik, esküvők, rendezvények lebo-
nyolítása, hangosítás. Retro, latin, 
r’n’b, dance, house, sláger zenék. 
Tel.:30/426-5511 Szeri László

ELADÓ 3 fázisú, 4KW-os kisipari 
rönkcirkula 80 e Ft és 3 fázisú 10 KW-
os hidraulikus kisipari hasítógép 450 e 
Ft. Érd.:15 óra után Tel.: 30/468-8736

ELADÓ CSAK MŰGYŰJTŐNEK 
Rudnay Gyula, Kiss Róz Ilona, Bényi 
László, Bődy Mária, Holló László, 
Halász Szabó Sándor, Szabó Miklós, 
Czene B. festmények és Koszta József 
mini  öregkori szemüveges önarckép, 

védett grafika eladó. Érdeklődni a 
20/357-0474-es telefonszámon lehet.

ELADÓ közel 70 négyzetmé-
teres házrész Szentes belvárosában, 
a Gyógyfürdő közelében, a Sima Fe-
renc utcán. Csendes környezetben, 
frekventált, belvárosi helyen, egyedi 
fűtéssel ellátott. Tel.: 70/382-9219 
vagy 70/600-1674.

ELADÓ Benyovszky: Csikós 5 lóval 
(akvarell, 3ox4ocm; 120 ezer Ft) és 
Rudnay Gyula: GOLGOTA (akvarell, 
2ox3o cm; 25o ezer Ft) Tel.: 20/357- 
0474, 26/951-523

HIRDESSEN INGYEN!

Sebők Tamás

Húsvét hétfőn immáron ötö- 
dik alkalommal rendezi meg 
a Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület a Kézműves Ízek 
Fesztiválját. A részben gasz-
tronómiai, részben kulturá-
lis eseménynek a Művelődési 
és Ifjúsági ház és környéke ad 
otthont.

– A rendezvény különleges-
sége az, hogy a hagyományos 
készítményeket nemcsak be-
mutatják, hanem kóstolásra is 
lehetősége lesz a látogatóknak, 
ezek mellett a gyakorlati elkészí-
tésre is lehetőség van – kezdte a 
sajtótájékoztatót Matkócsik Pál, 
az egyesület elnöke.

A nap folyamán számos kéz-
műves is bemutatja munkáját, 
de a gasztronómiai élmények 
mellett több műsort is napi-

rendre tűztek a szervezők. Nép-
zenével, néptánccal, vers- és me- 
semondással is készülnek a lá-
togatók fogadására, valamint 
előadások is színesítik a prog- 
ramot. A vállalkozó kedvű ven-
dégek saját locsolóverseiket is 
előadhatják. A minél gazda- 
gabb városi program elérése 
érdekében számos civil szer- 
vezettel együttműködve készí-
tették el aktuális programjukat, 
melyhez a kistérségből, Szeg- 
várról, Árpádhalomról, Fábián-
sebestyénről is csatlakoztak kéz-
művesek. A rendezvény egyik 
újítása a húsvéti tojásfa díszítés, 
melyek a Kossuth téren, vala-
mint a Luther téren álló fák- 
ból lesznek kiválasztva és nagy-
péntektől húsvétig lesz lehe-
tőség a díszítésükre. Az esti órák-
ban a Zöldág Mozgáskultúra 

és Sportegyesület jóvoltából 
táncházra is sor kerül, de a Fé-
nyesség Táltos Dobkör ünnepi 
műsora is megtekinthető lesz. 
A Kézműves Ízek Fesztiváljára 

a hat éven aluliak számára in-
gyenes a belépő, az idősebbek 
pedig 400 forintos jegyáron 
vehetnek részt a teljes napot 
felölelő rendezvényen.

Közeledik ismét a Kézműves Ízek Fesztiválja
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Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai, Alsópárttól 

Felsőpártig, Legelők szántók vadvizek, Céhek 
iparosok segédek, Susanna – a zenegépek 
története.

Időszaki kiállítások:
A Vizsolyi Biblia 425 éve c. vándorkiállítás 

áprilisig látogatható.
Március 22-én 16.30 órakor a felújított 

Történelmi Arcképcsarnok átadása, melyben 
bemutatásra kerülnek a frissen restaurált 
Sissy és I. Ferenc József c. festmények is.

Az átadást követően Széchenyi kalandos 
élete címmel Szemerédi Ágnes néprajzku-
tató és Köröndi Leona múzeumpedagógus 
tart előadást.
Művelődési és Ifjúsági Ház

A Szentesi Művelődési Központ Dísz-
madártenyésztő szakköre Díszmadár börzét  
rendez március 20-án vasárnap 7-11 óráig a 
Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

A Szentesi Művelődési Központ szervezé-
sében a Művelődési és Ifjúsági Ház klubjában 
március 24-én csütörtökön 19-21 óráig a 
KOROK ÉS ALKOTÁSOK AZ IRODALOMBAN 

című sorozat következő előadása. Előadó: 
Poszler György, tanár
Városi Könyvtár

Március 21-én hétfőn 18 órakor Szen-
tes kincsei. Félezer alkotás az Interneten. 
Előadó: Lantos Imre és Tímár Ferenc.

Március 23-án szerdán 18 órakor Különös 
esetek a magyar történelemben. Rákóczi 
Ferenc szökése a bécsújhelyi börtönből című 
előadás lesz. Előadó: Poszler György tanár.

Március 24-én csütörtökön 18 órakor 
A „Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár” c. 
könyvet bemutatja a mű fordítója: Arany 
László
Tokácsli Galéria 

Március 26-ig Olasz Attila festőművész 
kiállítása látható.
Árpád Szabadidős Sportklub Szentes, 
Legrand Lövészklub

Március 20-án megrendezi a szokásos ta-
vaszi légfegyveres lövészversenyét a Magyar 
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére. 
Helyszín: Szentes, Ipartelepi út 14. sz.

Időpont: március 20., vasárnap 9 órától.
Nevezni lehet: Postás László 06-30/907-

2099, Ignácz János 06-20/378-840

Programajánló 

 Március közepén 2 kiszállásos véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Szente-
si Területi Szervezete és a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó Osztálya 
Sürgősségi, rendkívüli véradást szerveznek a Rákóczi Ferenc utcai Óvodában március 
18-án, pénteken 15.30-18 óráig, valamint a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolába, 
március 21-én, hétfőn 9-12 óráig.

Lapunk is beszámolt arról az e- 
setről, hogy egy szempillaspirált 
tulajdonított el az egyik szente-
si áruházból egy szarvasi nő, majd 
a biztonsági őrt fellökve távozott 
a helyszínről. Néhány órán belül 
elfogták a gyanúsítottat, aki ellen 
rablás bűntettének megalapozo-
tt gyanúja miatt indult eljárás. A 36 
éves nőt őrizetbe vették, a Szente-
si Rendőrkapitányság előterjesztést 
tett előzetes letartóztatására. So-
kan nem értették, hogy miért ek-
kora hír egy szempillaspirál ellopá-
sa, és hogy miért indult rablás miatt 
eljárás a nő ellen. Kérdésünkre a 
Szentesi Rendőrkapitányságon el- 
mondták, hogy a rablás, mint bűn- 
cselekmény, személy elleni erő-
szakkal elkövetett eltulajdonítá-
si magatartást foglal magába, míg 
a lopás „csak” elvételt. A rablás 
esetében 5 forinttól 5 millió forint 
értékig elkövetett bűncselekmény 
esetén kettőtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel sújtható az el- 
követő. Az élet- és vagyon elleni 
bűncselekmények között, az em-
berölés után a rablás a legsúlyo- 
sabb bűncselekmény. Korábban 

volt olyan rablás, amikor 10 forintért 
vertek félholtra egy személyt. A 
jogalkotók úgy döntöttek, hogy 
ha a tetten ért tolvaj az eltulaj-
donított tárgy megtartása érdeké-
ben az őt tetten érőt bántalmazza 
vagy vele szemben erőszakot al- 
kalmaz, hogy a lopott tárgyat meg-
tarthassa, akkor rablást követ el. 
Ez a szarvasi nő, akiről a hír szólt, 
nem ismeretlen a rendőrség előtt, 
és amellett , hogy most ellene rab-
lás miatt folyik eljárás – és a bíróság 
közben el is rendelte előzetes le-
tartóztatásba helyezését –, koráb-
bi ügyei miatt további eljárások 
folynak ellene időskorúak sérelmé- 
re, az ő megtévesztésükkel, na- 
gyobb értékre elkövetett lopás 
bűntette, és időskorúak sérelmére 
elkövetett lopás vétsége miatt. 
Lapunk információi szerint – bár ez-
zel kapcsolatban a Szentesi Rend-
őrkapitányságon nem akartak nyi- 
latkozni – ő az a nő, aki koráb-
ban embercsempészetből kívánt 
megélni, és ő volt az, aki korábban 
autóbalesetet szenvedett menekül-
tek szállítása közben.

Őrizetben a rablással 
gyanúsított nő

 Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott  
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 

országos programhoz 
 

Szirbik Imre Polgármester Úr 
meghirdeti  

„A legszebb konyhakertek” 
Szentes programot 

 
 

Várjuk minden konyhakerttel rendelkez� 
kertm�vel� és közösség jelentkezését! 

 
 

Jelentkezési határid�:  

2016. április 30. 
 

Jelentkezési lap kérhet� és leadható: 

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal  
6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

M�szaki Iroda (226/1) szoba mindennap 8ó-12 óráig 
 
 

Nevezési kategóriák: 
 

Balkon: Erkélyen kialakított Zártkert 1.:  Zöldség 
Mini: 10 – 50 m2 Zártkert 2.:  Gyümölcsös 
Normál: 50 m2 felett Zártkert 3.:  Vegyes (zöldség és gyümölcs) 
Közösségi:  Csoportok, szervezetek által megm�velt kertek 

 
A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor el�zetes id�pont egyeztetés alapján 

 
Eredményhirdetés:  

2016. október 17. 15 óra Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 
Díszterme 

Szirbik Imre 

Szentes polgármestere
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Add a neved a munkádhoz! – 
tanácsolta Puskás Sándor szen- 
tesi asztalosmester Bajczár Sán-
dornak, aki ifjúkorában megszív-
lelte a bölcsességet, amely a mai 
napig meghatározza munkához 
való hozzáállását. A bajba ju-
tottak megsegítése, a rászorul-
tak támogatása – családjától ka-

pott értékek pontos útmutatást 
adtak számára. Gépszerelőként, 
gépkocsivezetőként dolgozott, 
majd egy kollégája felhívta fi-
gyelmét egy új munkalehető-
ségre. Bajczár Sándor döntött: az 
életmentésnek szenteli életét.

– Már az első napokban úgy 
éreztem, ezt végig kell vinnem az 

életemben – mondta lapunknak 
a mentőgépkocsi-vezető, aki e-
leinte a betegszállításban vett 
részt, majd esetkocsiba ült. 
A sürgősségi betegellátásban 
nagy tapasztalatra tett szert 
az évek során, de napi rutinról 
ezután is aligha beszélhetünk, 
hiszen ahogy elmondta, min-
den feladat más, amelyet telje-
síteni kell. 

Mi kell ahhoz, hogy valaki 
jól, és hosszú távon, kitartóan 
végezze ezt a munkát? – tettük 
fel a kérdést. Válaszadónk né-
hány fogalommal érzékeltetve 
felelt: – Emberszeretet, elhiva-
tottság, segítő szándék és aka- 
rat – mondta. Nemcsak fizikai 
terhelést, éjszakai ügyeletet, ha- 
nem roncsba szorult sérült el-
látását, szülés levezetését, újra- 
élesztést, és az ezzel járó óri- 
ási lelki terhet is jelent a men-
tőmunka. Csak szívvel, lélek- 
kel lehet ilyesmire vállalkozni. 
Perceken, másodperceken, em-
beri életek múlnak.

Nem fogják tudni a nevün-
ket. Azt sem, hogy mit tettünk 
értük. A mi munkánk rejtett és 
névtelen – hangzik dr. Felkai 
Tamás mentőorvos mondása, 
aki a világon először ülhetett 
korszerű orvostechnikával fel-

szerelt mentőegységbe, azaz 
rohamkocsiba. Megmentett és 
megmentő között azonban sok 
esetben barátság alakul ki, va-
gyis talán inkább lélektársi vi-
szonyként jellemezhető ez a faj- 
ta kötelék; a megsegített életé-
nek nyomon követése. Bajczár 
Sándor több ilyen emberi kap- 
csolatról is említést tett: volt, 
aki egy igazán kedves gesz-
tust bemutatva friss gyümölcs-
csel lepte meg a mentősöket. 
Ilyenkor „újszülöttként” köszön-
tik az életbe visszatérteket. – A 
másokon való segítés beleivódik 
az emberbe, a civil életben is 
folytatódik – fogalmazott az 
OMSZ gépkocsivezetője, aki 
több éve egyesületeket támo-
gat. 

Hozzá kell tenni, hogy egy 
mentős családjának magas fo-
kú toleranciáról kell tanúbizony- 
ságot tennie a mindennapok-
ban. – Ha egy bajtárs megbe- 
tegszik, vagy rendkívüli ese- 
mény történik, azonnal elérhe- 
tőnek kell lennünk. Az állandó 
készenlét sok programot felbo-
rít, a családi ünnepek sokszor el-
tolódnak – mondta Bajczár Sán-
dor, rámutatva arra, hogy egy 
mentősnek ünnepnapokon is 
teljesítenie kell kötelességét. 
Azonban melyikünk mondhatja 
el magáról, hogy az esti tévézés, 
hétvégi pecázás helyett, egész 
héten életeket ment?

Rozgonyi Ádám

A Horváth Mihály Gimnázi-
umban 2014. novemberében 
alakult meg a Rákóczi Szövet-
ség ifjúsági szervezete. Azó-
ta számos program valósult 
meg szövetségi támogatással; 
a határon túli magyar települ-
ésekre tett kirándulások alap-
jaiban változtatták meg több 
diák gondolkodását arról, mi a 
magyarság. 

A Rákóczi Szövetség 1989-ben 
alakult. Célja a Kárpát-medencei 
magyarság sokoldalú támogatá-
sa hosszú távú megmaradásá-
ért folytatott küzdelmében. Az 
anyagi segítségnyújtás mellett 
figyelmet fordít a szomszédos 
országokban kisebbségben élő 
magyarság oktatásügyének, kul- 
túrájának támogatására, vala-
mint a Kárpát-medencei ma-
gyarság összetartozás-tudatá-
nak erősítésére. A Szövetségnek 
több mint 180 Kárpát-meden-
cei középiskolában működnek 
ifjúsági szervezetei, taglétszáma 
meghaladja a 18 ezret.

– Nemcsak a határontúli ma-
gyar területekre tett kirándu-

lások anyagi hozzájárulása ré-
vén, hanem a közösségépítés 
sok más formája által is hiány-
pótló és rendkívüli szerepet tölt 
be a Rákóczi Szövetség – mond-
ta Tóth Tamás gimnázium igaz-
gató kiemelve, hogy díjmentes 
nyári táborokban is részt ve-
hetnek a diákok. A gimnázium 
igazgatója hozzátette, hogy a 
pedagógusok Kárpát-medencei 
magyar és történelemtanár tá- 
borban gazdagíthatják ismere-
teiket, építhetik kapcsolataikat. 
Véleménye szerint az utóbbin 
van a hangsúly, hiszen – ahogy 
fogalmazott – életünk olyan, 
mint amilyen az emberi kap- 
csolataink minősége. – A Szövet-
ség programjain keresztül ha-
sonlóan gondolkodó emberek 
találkozhatnak, tartalmas mó-
don. Kapcsolatokat építhetnek, 
amely korunk atomizált társa-
dalmában hiánypótló – véle-
kedik az igazgató.

Tavaly Sátoraljaújhelyre, a Fel- 
vidéket is érintő, egyhetes kirán-

dulásra indult öt gimis diák és 
tanár kísérőjük. Szalay Róbert 
Zsolt elmondása szerint szkep-
tikusan állt a táborhoz. – Nem 
hittem volna, hogy működik. 
De működött. Sátoraljaújhe- 
lyen ismertem meg a barátnő-
met – mesélte a gimnazista, kie-
gészítve azzal, hogy rengeteg új 
barátra is szert tett. – Úgy gon-
dolom, hogy egyedül barátság-
gal menthető meg a Kárpát- 
medence, és lélekben, Nagy-
Magyarország. Elhangzott egy 
mondat, amely azóta is fejem-
ben zenél: Szeressük vissza Kas-
sát! Akit magyarnak áldott a 
Jóisten, az legyen magyar; eb-
ben kell segítenünk – mondta 
Szalay Róbert Zsolt, aki amikor 
társaival Nagyváradra, vagy a 
Délvidékre utazott, tapasztal-
ta meg igazán, hogy mekkora 
kincs magyarnak lenni. Róbert 
sok iskolatársának véleménye 
változott meg a kirándulások 
alkalmával, erősödött nemzeti 
tudatuk. 

Dr. Halzl József, a Rákóczi Szö-
vetség elnöke lapunknak úgy 
fogalmazott, hogy az általa irá-
nyított szervezet jól működik. 
– Ebben benne van az, hogy jó 
célokat tűzött ki, amelyet igyek-
szik hatékonyan megvalósítani. 
Másrésztről vannak olyan em-
berek – tagok, vezetők, ifjúsági 
vezetők –, akik a munkát nagy 
lelkesedéssel, empátiával vég-
zik. A Szövetség felfelé ívelő 
pályán halad. Remélhetőleg ez 
így marad a továbbiakban is – 
jelentette ki.

Évtizedek óta a mentésben

Megtanulni újra magyarnak lenni

Rozgonyi Ádám

Bajczár Sándor 1988 óta, az Országos Mentőszolgálat gép-
kocsivezetője. Három gyermek boldog édesapja, nemrégen pe-
dig unokája született, így nagypapa is. Közel 30, szolgálatban 
töltött év után úgy vélekedik, elsősorban emberszeretet, elhi-
vatottság, segítő szándék és akarat kell hivatásához.
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Majzik Attila

Az unalmas téli napok után 
a kertbarátok már alig várják, 
hogy gumicsizmát és kesztyűt 
húzzanak és termőre fogják a 
kiskerteket. Eljött a korai ve-
tések, a fa-, szőlőmetszés és a 
lemosó permetezés ideje!

Már vetni kellene a borsót és 
a gyökeret, azonban a csapa-
dékos tél miatt nagyon nedves 
a talaj, így sok helyen nemhogy 
géppel, de emberi erővel sem le-
het rámenni. A tavalyi év is ilyen 
volt, és bizony eléggé elcsúsz-
tak a vetések. Az akkori csapa-
dékos időjárást nagy szárazság 
követte, idén bízunk abban, 
hogy ez mérsékeltebb lesz.

– Az sem tenne jót, ha nagyon 
száraz idő jönne, egy kis csapa-
dékra mindig szükség van. Még 
nagyon vizes a talaj, ennek el-

lenére ugyanúgy be kell iszapol-
ni a frissen ültetett gyümölcs-
fákat, hogy a gyökereik ne 
gombásodjanak – tudtuk meg 
a kerti praktikákat Sipos Antal 
gazdálkodótól, aki azt is elmond- 
ta, az enyhe téli idő miatt előre-
haladtak a gyümölcsfák rügyei, 
így ha jön egy fagyosabb éjsza-
ka, az elviheti a korán virágzó 
gyümölcsfák, a cseresznye, a ba-
rack virágait.

Szentesen sokan foglalkoznak 
kiskertekkel, vannak, akik a vá-
rosból járnak ki a Nagyhegyre 
földet művelni.

– Régebben fóliás termelés 
is folyt, munka után jártak ki az 
emberek. Mára jócskán megfo-
gyatkoztak ezek, de azért ker-
tészkednek a szentesiek. Az em-
berek esküsznek arra, hogy az a 
legegészségesebb, amit maguk 

termeltek – még ha nem is 
olyan szép, de tudják, hogy mi 
van benne és nincs tele mé-
reggel. A sajátjában jobban bízik 

az ember. Én magam a bioper-
metezés híve vagyok, a tetű el-
len például csalánnal is lehet 
védekezni – vallja Sipos Antal.

Kezdődnek a kerti munkák

Palicska Irén

„A gyermek számára az érin-
tés, a simogatás, a masszírozás 
táplálék. Ugyanolyan táplálék, 
mint az ásványi anyagok, vitami-
nok és fehérjék. Táplálék, amely 
maga a szeretet.” Az idézet Fré-
dérick Leboyer francia szülész-
nőgyógyásztól való, aki beve-
zette az érintést születéskor. A 
Gyöngéd születés című könyvé- 
nek megjelenése után szinte 
minden kismama ilyen szülés-
ről, születésről álmodott. A ba-
bamasszázs létrehozója, az el- 
ső tanfolyamok elindítója Vi-
mala McClure. 21 évesen egy 
kis árvaházban kezdett el dol-
gozni Észak-Indiában. Itt a leg- 
idősebb lány minden nap meg-
masszírozta a kisebbeket mus-
tármaggal. Az indiai anyák 
rendszeresen masszírozzák a 
család minden tagját, és ezt a 
tudást tovább adják lányaik-
nak. McClure indiai tapaszta- 
latait tovább fejlesztve írta meg 
„Babamasszázs-Gondos szülők 
című kézikönyvét 1977-ben. E 

rövid történti áttekintés után én 
is beszámolok babamasszázs-
tapasztalataimról. A szentesi 
Védőnői Szolgálat rendszeresen 
hirdet ingyenes tanfolyamokat. 
Gergővel mi is csatlakoztunk 
most márciusban. Az öt alka-
lomból eddig kétszer voltunk. 
Először nyolc anyuka jött el ba-
bájával, a második szerdára 
már csak öten maradtunk. Több 
édesanya is említette, hogy 
nekik, illetve a babának nem 
jött be a masszázs. A kicsi sírt, 
nyűgösködött, nem tetszett ne-
ki, és egy óra után abba is hagy-
ták a tanfolyamot. Persze nem 
kell ahhoz szakszerűen nyúlni 
a babához, hogy szeretettelje- 
sen átöleljük, simogassuk, masz-
szírozzuk. 1 órás masszázst kevés 
gyerek bír ki nyugalomban. Ta-
lán a kisebbek (2-3 hónaposak) 
még nem annyira mozgéko-
nyak, az 5-6 hónaposak (mint 
az én fiam is) már mocorognak, 
forgolódnak, nehéz őket egy 
helyben tartani.

Gergő mindkét alkalommal 

nagyon ügyes volt, büszke va-
gyok a fiamra. Hagyta magát 
masszírozni, és tetszett is neki. 
Először a lábakat, majd a hasat, 
mellkast masszírozzuk végig, 
különböző mozdulatokkal és 
technikákkal, közben mondó-
kákkal szórakoztatjuk a kicsi- 
ket. Segítségül lehet hívni a 
csörgőt, rágókat, mindenféle 
játékot, hogy le tudjuk kötni 
a gyerkőcöt. Gergőnek elég a 
cumija is, eljátszik vele órákig. 
De kéznél van a keze és a lába 
is, legújabb játékszernek. Nem 
kell több tízezres kütyüt venni, a 
legegyszerűbb dolgok is kielé-
gítik a babák kíváncsiságát. 

A babamasszázsnak csak jó-
tékony hatásai vannak. Erősíti 
az immunrendszert, segíti az ér-
zékszervek és az izomrendszer 
fejlődését, stresszoldó hatása is 
ismert, gyorsítja a koraszülött 
babák fejlődését, és természe-
tesen erősíti a baba és a mama 
közötti érzelmi kötődést. Bocsá-
nat, az apukákat ki ne hagyjuk, 
hiszen ők is elsajátíthatják, és 
gyakorolhatják a masszázst a 
picúrral. Az első tanfolyami órára 
el is jött egy kispapa, akinek 
felajánlottuk, hogy a babamasz-
százs után, végig masszírozhat-
ja az összes anyukát. Nem élt a 
lehetőséggel.

Imádom egyébként, amikor 
a férfiak is részt vesznek a gye-

reknevelésben: etetnek, altat-
nak, fürdetnek, sétáltatnak. Az 
én férjem már profin készíti el 
a tápszert, állítja be a fürdővíz 
hőmérsékletét, és a nagy mu-
mus, a kakis pelus se fog ki rajta. 
A helyszínt azonban, ahol a tan-
folyamot tartják nem egyszerű 
megközelíteni babakocsival. A 
terhes tanácsadó épületében 
csak lépcsők vannak. Először ri-
asztottam is apukát, hogy segít-
sen bejutni. Közben kiderült van 
hátsó ajtó is, és egy „akadály-
mentesített” bejárat, amely u-
gyan csak 4 lépcsőfok, de olyan 
meredek és keskeny, hogy öt-
ször leizzadtam, mire felértünk 
Gergővel. A babakocsi kereke ál- 
landóan lecsúszott a betoncsík-
ról. Néhányszor nekifutottunk, 
mire feljutottunk a lépcsősor 
tetejére, ahol meg egy hatalmas 
küszöb állta utunkat. Még egy-
két nekifutás alulról, és pár perc 
próbálkozás után be is jutottunk 
az épületbe! Nem néztem a fiam 
arcát, hogy élvezte-e a rallyzást, 
vagy megrémült (mert nem volt 
rá időm), de egyszerűbb volt 
teljesíteni a Hungaroring mel-
letti tanpályán a vizes-jeges utat 
szimuláló pályát, mint eljutni a 
babamasszázs tanfolyamra. 

Fél év anya-lét után azt hiszem 
nekem is szükségem lenne egy 
jó mamamasszázsra.

Baba a fedélzeten

A z érintés csodája
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Cseh-Lakos Ilona

A Kazinczy-érem és az Édes 
Anyanyelvünk-díj után Márta 
Renátó, a Horváth Mihály Gim-
názium végzős diákja magyar 

nyelv tantárgyból bejutott az 
Országos Középiskolai Tanul- 
mányi Verseny 30 fős döntő-
jébe, mivel a verseny 2. for-
dulójában 90 százalékos pá- 
lyamunkát készített Drago- 
mán György A fehér király 
című regényének nyelvi elem-
zéséből. A döntő április elején 
lesz Budapesten.

Renátó felkészítő tanára, Szur-
mik Zoltán úgy kommentálta az 
eddigi eredményt, hogy egy szép 
munkafolyamat végére kerül 
pont. Lapunk érdeklődésére el- 
mondta, hogy már nagyon ko-
rán, első osztályban kiderült, 
hogy nagyon jó Márta Renátó 
nyelvérzéke a magyar- és az ide-
gen nyelvek vonatkozásában is. 
A középiskolában három nyel-
vet tanult, angolból és németből 
már teljesítette a középfokú 
nyelvvizsgát, illetve most áll a 
francia középfokú és a német 
felsőfokú megmérettetés előtt. 
– Renátó magával hozta az ide-
gen nyelvek szeretete mellett 
a magyar nyelv ápolása iránti 
elkötelezettséget is. Az érdek-
lődés megvolt, időben elkezdtük 
a munkát, s volt szorgalma és 

kedve tanulni. Így nem jelentett 
számára nehézséget, hogy a 
heti egy kötelező tantermi órán 
kívül is foglalkozzunk a nyelvtan-
nal. Külön céltudatosan készül-
tünk végig a versenyekre – tette 
hozzá tanára, Szurmik Zoltán. 

Az Országos Középiskolai Ta- 
nulmányi verseny első fordu- 
lójában az iskolában írtak nyelv-
tani elméleti tesztet, benne 
grammatikai, stilisztikai és nyelv-
történeti kérdésekkel. A második 
fordulóban legalább 20 oldalas 
pályamunkákat kellett készíteni 
nyelvi szempontok alapján, itt 
több alkotás elemzése közül le-
hetett választani. Márta Renátó 
A fehér királyt szorongatni kell 
címmel készített egy 26 oldalas 
dolgozatot, melyet nem a triviá-
lis nyelvtani szempontok alapján 
írt meg, hanem a pragmatikán 
keresztül, hiszen – ahogy fogal-
mazott – próbált formabontó 
lenni. 

És az eredmény? Jelenleg a 
10-12 helyen áll abban a 30 fős 
mezőnyben, amelyben az ország 
legjobbjai foglalnak helyet, il-
letve annyi már bizonyos, hogy 
eredményéért biztosan kap 

többletpontokat a felsőoktatási 
felvételi rendszerben is. A vég-
leges helyezés azonban még 
kérdéses, nem kizárt, hogy a 
3. forduló után még előkelőbb 
pozíciót szerez meg, feltéve, ha 
jól védi meg pályamunkáját a 
11 fős értékelő bizottság előtt.

– Továbbra is a nyelvekkel 
szeretnék foglalkozni – fogalma-
zott, utalva arra, hogy mindig is 
ez a terület jelentett számára a 
legtöbbet. Elmesélte, hogy kicsi 
korában is a német füzetébe írt a 
legszebben. Mindig is szem előtt 
tartotta, hogy minél több nyel-
vet beszél valaki, annál többféle-
képpen tud gondolkodni. – Ezért 
is jelentkeztem skandinaviszti-
ka szakra. A Skandináv térség-
be 3 évvel ezelőtt szeretettem 
bele, mikor egy barátomtól kap-
tam egy regényt Engedj be cím-
mel, amin keresztül bepillantást 
nyertem a térség kultúrájába, 
szokásaiba, történelmi emléke-
ibe, nevezetességeibe. Eldöntöt-
tem, meg szeretném ismerni ezt 
a környezetet, illetve a térség 
nyelvei és a diplomácia is érde-
kel – tette hozzá Márta Renátó, 
aki francia és német nyelvterü-
leten is több versenyt sikerrel 
teljesített az elmúlt években, 
sokszor díjazottként tért haza.

Rozgonyi Ádám

Nagy hatás gyakorolt rá II. 
János Pál pápa és Teréz anya, 
két pápai egyetemen is tanult, 
bejárta a fél világot, Gyulán, 
Szegeden, Deszken is hirdette 
Isten igéjét, másfél éve pedig 
Szentesen teljesít szolgálatot 
dr. Gruber László, a Szent Anna 
templom plébánosa. A vele 
készített interjú így hasonlóan 
tartalmas, mint eddigi élete.

– A lelkészek közül sokan arról 
számolnak be, hogy nem önké-
nyesen választották a papi hiva-
tást, hanem meghívást kaptak rá, 
Istentől. 

– A katonaság alatt kezd-
tem újból hitbeli, vallási kér-
désekkel foglalkozni, majd azt 
követően még intenzívebben 
tettem azt. Nagy hatást gyako- 
rolt rám II. János Pál személye, 
amikor 1991-ben hazánkban 
járt, Erdélyben is számos nagy-
szerű pappal találkoztam; belül-
ről egyértelműen éreztem a hívó 
szót, ekkor már biztos voltam 
abban, hogy jelentkezem a te-
ológiára.

Szegeden tanultam 3 évig, 
ami nagyon jó alapokat adott a 
további 5 éves római tanulmá-
nyaimhoz. Itt két pápai egyete-
men is tanulhattam, nagyszerű 
jezsuita, illetve redemptorista 
szerzetes atyák vezetésével. A 
nyári szünetekben életre szóló 
utazásokra nyílt lehetőségem: 
Európa számos országába elju-
tottam, Norvégiától Szicíliáig, 
Hollandiától Törökországig, de 
jártam Dél-Amerikában és Indi- 
ában is. Örökre emlékezetes 
marad pl. a Teréz anyával való 
személyes találkozás Calcut-
tában. Nagy kincsnek tartom a 
külföldön megszerzett nyelvis-
mereteket.

– Mely városokban, templo-
mokban teljesített szolgálatot?

– Rómában is miséztem már, 
gyóntattam, majd Gyula, a sze-
gedi Dóm, Deszk, majd Szeged-
Szőreg állomáshelyek következ-
tek. A lelkipásztorkodás mellett 
kilencedik éve tanítok a szegedi 
főiskolánk teológiai karán.

– Amikor Szentesre került, mi 
volt a benyomása a városról, ho-
gyan jellemezné a közösséget?

– Nagyon szép és hangula-
tos a belváros, rögtön megtet- 
szett. Örülök a Tisza közelségé-
nek is. Sok jó és segítőkész hívőt 
ismerhettem meg ez idáig. A ka-
tolikus közösség számos olyan 
adottsággal rendelkezik, ame-
lyek kisebb helyeken nincsenek 
meg, de tudni kell ezekkel gyü-
mölcsözően élni.

– Milyen lehetőségek vannak a 
szentmisén túli találkozásokra a 
hívekkel? 

– Nagyon jó lehetőségnek tar-
tom a házszenteléseket: ilyen- 
kor a lelkipásztor ellátogat egy 
családhoz, vagy egy magányos, 
idős hívőhöz, együtt imádkoz- 
nak, megáldja a házat, lakást, az 
ott élőket; egyúttal kötetlenül, 
hosszasan el lehet beszélget-
ni; mély témákat lehet ilyen- 
kor megérinteni. Emellett egy 
közös kirándulás, zarándoklat, 
táborozás vagy bármilyen más 
együttes munkavégzés közös-
ségteremtő erővel bír.

– Hogyan figyelhetünk Isten 
szavára a hétköznapokban?

– Fontos a tudatos nyitottság 
és keresés, valamint a csend 
megteremtése. S azt se feledjük, 
hogy: Isten sokszor a másik em-
ber által jön, szól hozzánk.

– Melyek jövőbeli elképzelései?
– Másfél év elteltével sok terv, 

elképzelés, ötlet született meg 
bennem, de azt is látom, hogy 
maga az élet is bőven rak az em-
ber elé nem tervezett, de an-
nál ígéretesebb feladatokat, és 
persze nem várt nehézségeket. 
De mit is mondhatna egy pap, 
mint amit a Jézustól tanult 
imánkban mondunk: „legyen 
meg a te akaratod”.

Nyelvtanból a legjobbak között

Belső hívószóra lett pap
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Labádi Lajos

Az 1960-as évektől a megye-
beli városok irigykedve tekintet-
tek Szentesre, ugyanis ekkor már 
nem itt volt a megyeszékhely, 
mégis rendszeresen szerepelt 
a Magyar Rádióban. Hol fel-
vételről, hol élő egyenes adás-
ban sugároztak egy-egy irodal-
mi estet, színdarabot, kulturális 
vetélkedőt, írói-költői beszélge-
tést a Tóth József Színházból, 
az ország legismertebb szín-
művészeinek felvonultatásával. 
Ez egyetlen embernek volt kö-
szönhető, mégpedig a szentesi 
születésű Dorogi Zsigmondnak, 
aki három évtizeden át irodal-
mi szerkesztőként dolgozott a 
rádiónál, és lélekben egy percre 
sem szakadt el szülővárosától. 
Az ifjabb generáció kedvéért 
idézzük fel e rendkívül tehet-
séges és megnyerő egyéniség 
életútját.

Kisiparos, földműves, napszá- 
mos család sarja. Dorogi Zsig-
mond pékmester, és a Makóról 
elszármazott Gera Erzsébet há- 
zasságából született Szentesen 
1931. március 1-jén. Még csak 
nyolc éves, amikor elveszítette 
édesapját. Alsó iskoláit a Köz-
ponti Református Elemi Nép-
iskolában végezte. A négy elemi 
után, 1945–49 között a Horváth 
Mihály Gimnáziumban folytat-
ta tanulmányait. A tanulás mel-
lett sokat futballozott; korosz- 

tályában a legjobbak között tar-
tották számon. A Szentesi Tor-
na Egylet (SZTE) futballcsapa-
tának jobbfedezete volt, „Kifli” 
becenévre hallgatott. Hetedikes 
gimnazista korában az egyik 
fővárosi sportegyesület el akar-
ta vinni Szentesről, de ő inkább 
a családdal maradt.

Felsőbb tanulmányait a Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Ka-
rán folytatta magyar nyelv és 
irodalom szakon; 1954-ben kö-
zépiskolai tanári diplomát nyert. 
1957-ig a MEDOSZ Kulturális- és 
Sportfőosztályának munkatár-
saként dolgozott, majd a Ma-
gyar Rádióhoz került. 1957-től 
az Irodalmi Osztály szerkesztője, 
rovatvezetője, 1974–1988 kö-
zött az Irodalmi Szerkesztőség 
vezetője, utóbb 1989-től 1993-ig 
főmunkatársa. Számos új, nívós 
és népszerű irodalmi műsort in-
dított útjára, így: a kétévente 

megrendezett amatőr szavaló-
versenyeket, a „Könyvről köny-
vért” és az „Olvasmányélmé-
nyeim” című műsorokat stb.

A Szentesi Élet 1969. évfolya- 
mában Kádár Mártának volt egy 
sikeres sorozata „Szentesről in-
dult” címmel, amely interjúkat 
tartalmazott a Szentesről elszár-
mazott tehetségekkel. Ezek kö-
zé tartozott Dorogi Zsigmond 
is, akitől elöljáróban megkér-
dezte az újságírónő: – Milyen 
élmények fűzik a városhoz? A 
rádiószerkesztő válaszából su-
gárzik szülővárosa iránti elfo-
gultsága, szeretete: – Szentesen 
születtem, ott végeztem isko-
láimat, ott érettségiztem. Életre 
szóló élményekkel ajándékozo-
tt meg a város, a táj, az Alföld. A 
gyermek és ifjúkor emlékei im-
már kitéphetetlenül hozzám tar-
toznak, úgy őrzöm őket, mint 
visszahozhatatlan idők egyre 
szépülő kincseit. Nem fele-
dem a jó öreg Alma Matert, 
a legboldogabb nyolc eszten-
dőt, a békalencsés Kurca-part 
víz fölé hajlongó öreg szomo-
rúfűzeit, a ligeti sétákat, a rakon-
cátlan, drága Tiszát és persze a 
labdarúgó pályát... A szülőváros, 
a szülőföld alakította ki ben-
nem – a szülői házon kívül – az 
alapvető lényeges emberi tu- 
lajdonságokat, olyanokat, ame-
lyekhez, talán nem sikertelenül, 
hű is tudok maradni. A táj, az 

emberek, a haza szeretetét ott 
ültették el szívemben, elmémbe, 
ott ismertem meg a küzdés 
értelmét, a harc szép hitét, a nyílt 
szó becsületét…

A következő kérdésére vála- 
szolva Dorogi Zsigmond a má-
nak is üzent. Kérdés: – Van-e 
javaslata, elképzelése Szentes 
kulturális fejlesztését illetően? 
Válasz: – Szeretnék sokszor és 
sok jót hallani Szentesről.  Sze-
retném e lap hasábjain olvas-
ni, hogy a Tóth József Színházat 
újjáépítik; ott rendszeresen, zsú-
folt nézőtér előtt tartanak szín-
házi előadásokat, irodalmi es-
teket. Szeretnék többet hallani a 
múzeumról, a Koszta képekről...  
Szeretnék olyasmit is olvasni, 
hogy modern könyvtár épül... 
Azt máris biztató kezdemé-
nyezésnek tartom, hogy a város 
önálló lappal rendelkezik… 

Városunk szülöttének több 
évtizedes irodalom-szervezői és 
szerkesztői munkáját számos 
díjjal elismerték, de szívének 
bizonyára az esett legjobban, 
hogy távolléte ellenére a szen-
tesiek nem feledkeztek meg róla, 
és ezt kifejezték azzal is, hogy 
1988-ban Szentes Város Díszpol-
gárává avatták. A szép gesztus 
után már csak néhány év ada-
tott neki: alig 62 évesen, 1993. 
június 28-án Budapesten el- 
hunyt. Munkásságát és megnye-
rő egyéniségét nem feledjük!

Rozgonyi Ádám

Március 4-én két kiállítást 
ajánlottak az érdeklődők fi-
gyelmébe a Tokácsli Galéri- 
ában. Olasz Attila festőmű-
vész kiállítását Pataki Ferenc, 
Megyei Prima Díjas festő, 
a kiállító mestere nyitotta 
meg; a Szivárvány Alapfo-
kú Művészeti Iskola növen-
dékeinek, a galéria kistermé-
ben megtekinthető alkotásait 
pedig, a fiatalok tanára, Olasz 
Attila mutatta be.

Két kiállítás is megtekinthető 
a Tokácsli Galériában március 
eleje óta. Az egyiket Olasz At-
tila, szegedi festőművész jegy- 
zi, aki élete első jelentős lép-
csőfokán, fiatalon, a neves fes-
tőművész, Pataki Ferenc ve-
zette képzőművész körbe került. 
Szakmai irányításával kezdett 
tüzetesebben foglalkozni a fes-

tőművészet kérdéseivel. A ceru-
za és szénrajzok mellett már 
érdekelte az akvarell, a pasztell 
az olajfestés technikája is. Pá-
lyáját Pataki Ferenc mellett, több 
elismert művész, Kass János 
Kossuth-díjas grafikusművész, 
Tolvaly Ernő Munkácsy-díjas 
és Schéner Mihály Kossuth-
díjas festőművészek is egyen- 
gették. Ahogy első egyéni 
kiállítását, úgy a mostani szen-
tesit is – Varróné Szabó Ildikó, a 
rendező Művelődési Központ 
igazgatónőjének köszöntő sza-
vai után – mestere nyitotta meg. 

Pataki Ferenc többek között 
elmondta, hogy az alkotóra 
jellemző képei témáinak erő-
teljes megformálása, valamint a 
valóságot és a képzelt világot is 

igyekszik realista módon meg-
közelíteni. – Az álmok vitorlásai, 
a hangszerekkel, a zenére utalás, 
a virágok szépséges üzenetével 
párosul. Ugyanakkor feltűnnek 
az emberarcok és a kedves tá-
jak, helyszínek is – jellemezte a 
kiállító festő alkotásait, hozzá-
téve, hogy műveinek szívesen 
választ költői címeket, ez is jól 
tükrözi a festő teljességre tö- 
rekvését.

Olasz Attila ezután a meg-
nyitón megjelent diákjait kö-
szöntötte, felhívva a jelenlévők 
figyelmét a galéria kistermében 
bemutatott alkotásaikra, ame-
lyek többek között állatalakokat 
és tájképeket formálnak meg. 
Az elvont művészet és a fantá-
ziadús gyermekmunkák találko-

zásaként jellemezte a két kiállí-
tás egyidejű jelenlétét. 

A megnyitón Erdős-Boda 
Katinka játszott el két szép zon-
goradarabot. 

85 éve született Dorogi Zsigmond

A magyar irodalom „szerény munk ása”

Mester és tanítványainak kiállítása
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Mi lehetne jobb a shopping-
őrült világban, mint egy film a 
divat fiktív hőséről? A Zoolan-
der első része a középkorú ge-

neráció nagy részének kihagy-
hatatlan lehetett 2001-ben, de 
a két rész sztorija között az átfe-
dés maximum a főhős, Derek 
Zoolander (Ben Stiller) lesz. 

Történetünk Amerikájában 
már a sokadik popsztár hal meg 
különös körülmények között, 
ráadásul mindegyik ugyanazzal 
a csücsörítő arccal posztol egy 
selfie-t közvetlenül halála előtt. 

Főhősünket és hű társát, Hanselt 
(Owen Wilson) értesítik a gyanús 
halálesetekről, mondván, csak 
Derek Zoolander ismeri az ar-
cot és az valószínűleg egy se-
gélykiáltás a híres modellért. 
Mellesleg Zoolander találmánya 
az elvarázsoló, gyönyörű  tekin-
tet, ami egy kínai dobócsillagot 
is megállít röptében. Kettejüket 
meghívják Rómába egy komoly 
divatrendezvényre, ahol később 
egy mégnagyobb összeesküvés-
ben találják magukat. Csatla-
kozik hozzájuk Valentina Valen-

cia (Penélope Cruz) kémnő is. A 
dolgok mögött egy szupergo- 
noszt sejtenek, ami be is iga-
zodik, mikor az ördögi Mugatu 
(Will Ferrell) szabadulása után 
megkezdi a divat világának el-
pusztítását. 

Tipikus kémsztori lesz a Zo-
olander 2 sok divatos ruhával, 
modellel, akcióval és rengeteg 
poénnal. Azoknak, akik látták 
az első részt, alapvető a jegyvál-
tás, de minden további nélkül 
ajánlom minden akcióvígjáték 
kedvelőnek.

Múlt heti megfejtésünk: Közel száz éve a közönség szol-
gálatában – Eötvös Cirkusz. Az Eötvös Cirkusz kétfős belépőit 
a következő megfejtők nyerték: Sulikné Mészáros Eszter, 
Kálmán Terézia, Pólya Lajosné, Héjja Sándorné, Sándor Margit. 
Nyereményüket a Szentesi Élet szerkesztőségében (Kossuth tér 
5. fsz. ép.) vehetik át. 

Ezen a héten a Szentesi Moziba sorsolunk ki páros belépőt, a 
megfejtéseket továbbra is várjuk e-mail-ben a szentesielet@gmail.
com internetes, postai úton a 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. 
levelezési címre!

Vízszintes: A megfejtés első része (zárt betű: S). 15. Mese-
ország, illúzió. 16. Az orrához. 17. Litván és kubai autók nemzet-
közi jelzése. 18. Okmány. 19. Kisebb seb, horzsolás. 20. Zacskó. 22. 
Vásári szemfényvesztő, szélhámos. 24. A földre. 25. Feketeón, Sn a 
vegyjele. 26. Magatok. 27. Átlátszó, kékszínű drágakő. 29. Lármáz-
tató, motort berregtető. 31. Pusztító. 32. A kerítés túloldalára zu-
hant. 37. Spielberg földönkívülije. 39. Félig sirató. 40. Lárva. 42. Cin 
+ inni adó (rég. szomjat oltó „edény”). 44. Címermadár. 46. Nagyít, 
tódít. 48. Hatvan határai. 49. Vadgalambok. 51. Horgany. 53. Római 
ötvenegy. 55. Baden-… lakos. 57. Francia író (Jules). 59. Kicsi Éva. 

61. Több amerikai űrhajó neve. 63. Szénatomos telített szénhidrát. 
65. Elhallgattat. 67. Személyes névmás. 69. Nép, nemzet. 70. Éhgyo-
morral. 73. Német helyeslés. 75. Semmikor.

Függőleges: 1. A megfejtés második része (zárt betűk: T, Á, S, T). 
2. Keresztülvezető irányvonal, sétány. 3. Fecsegőt, lefetyelőt. 4. Túli-
um vegyjele. 5. Óvodák – gyereknyelven. 6. Végtelen Zirc. 7. Katonai 
kiképzés jelzője. 8. Szájat nyitó. 9. …-móg (dohog). 10. Távbeszélő 
készülék. 11. Eléri – keverve! 12. Édes, mint a … 13. Alél. 14. Akarat-
lan, önkéntelenül. 19. Ókori görög filozófus, iskolaalapító. 21. Az. 23. 
Kálium és cirkónium vegyjele. 26. Halasztódó. 28. Felhajtja a hídra 
az állatokat. 30. Népiesen pohárszék. 31. Vita egynemű hangzói. 
33. Kopasz. 34. Párosan Istóké. 35. Telesport – röv. 36. Római tör-
ténetíró. Kora politikai életének tevékeny résztvevője, 97-ben con-
sul, majd később Asia római tartomány kormányzója (Publius Cor-
nelius). 38. Kokas párja. 41. Cseh és spanyol gépkocsik nemzetközi 
jelzése. 43. Verbum. 45. Sima, egyenletes. 47. D… - ír főváros. 48. 
Meggyőződésén, vallásán. 50. Spion. 52. Tiltószó. 54. Ékezetfelesleg: 
kézművesség. 56. Ismertsége. 57. Vanádium, nitrogén és neon 
vegyjele. 58. Holland gépkocsik jelzése. 60. Vidám, jókedvű. 62. 
Részben mocorog. 64. Palást fele. 66. A kés fontosabb része. 
68. Fohász. 70. Eme közelebbi. 71. Még, további. 72. Ekéz a közepén. 
74. Állóvíz.

Beküldendő: vízszintes 1. és függőleges 1. sorok megfejtése.

Z o o l a n d e r  2

Kikapcsolódás a moziban!
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü március 29-április 3.

Hétfő: Lencseleves
A menü: Csongrádi csípős tekercs,

majonézes kukorica
 Kedd: Magyaros gombaleves

A menü: Dónáti sertésragu, tészta köret
B menü: Rántott csirkemell,

vegyes gyümölcsmártás
Szerda: Karfiolleves

A menü: Borsos tokány, párolt rizs
B menü: Cigánypecsenye,
hagymás tört burgonya

C menü: Rántott csirkecomb,
hagymás tört burgonya
Csütörtök: Csontleves

A menü: Húsgombóc, paradicsommártás
 B menü: Esterházy csirkeragu,

tészta köret
C menü: Rántott sertésszelet,

csőben sült zöldségek
Péntek: Sertés ragu leves

A menü: Mákos guba
B menü: Chilisbab

C menü: Rántott csirkeszárny,
sültburgonya

Szombat: Csirkeaprólék leves
  Sült oldalas, paradicsomos káposzta

Vasárnap: Almaleves
Magyaróvári sertésszelet, rizibizi
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

Narancstorta
Néhány éve sütöm a narancs-

tortát, azóta a család nagy ked-
vence. 

Hozzávalók:
Tészta: 8 tojás, 30 dkg liszt, 25 

dkg cukor, 1 cs. sütőpor.
Krém: 3 csg. tejszín ízű puding, 

6 dl tej, 1 narancs héja és leve, 
1 narancs húsa apróra vágva, 1 
evőkanál citromlé, 2 vaníliás cu-
kor, 35 dkg Rama margarin, 35 
dkg cukor.

Elkészítése: A 8 tojásos piskó-
tát sütőpapírral bélelt tortafor- 
mába megsütjük. Ha kihült, 4 
részre vágjuk. A pudingot a tejjel 
megfőzzük, majd sűrűn megka- 

varva kihűtjük. Hozzáadjuk a 
margarinból és cukorból habos-
ra kevert krémet. Mielőtt a naran-
csokat hozzátesszük, kb. a krém ¼ 
részét a torta külső bevonásához, 
díszítéséhez félrerakjuk. A meg-
maradt ¾ részt készre kavarjuk a 
többi hozzávalóval. Megtöltjük a 
tortát. A tetejét és az oldalát bev-
onjuk a félretett krémmel és ízlés 
szerint díszíthetjük. A torta külső 
díszítéséhez lehet nagyok pici vér-
narancs aromát a krémbe kavarni. 
Én azért hagytam fehéren, mert a 
nagyobb fiamnak sütöttem.

Bogyóné Cs. Katalin,
Ide várjuk receptjeiket:

receptszentesielet@gmail.com

Szentes családi ízei

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 21-28-ig a   Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, 
Kossuth tér 5.) minden nap 8-20 óráig, hétvégén és ünnepnapokon is. 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: Nagy Zoltán Ró-
bertnek és Galbács Anikónak 
(Szentes, Esze Tamás u. 13.) 
Anna, Kiss Szilveszternek és Luc-
ze Katalinnak (Csongrád, Tanya 
642.) Hanna nevű gyermeke.

Házasságkötés nem volt.
Elhunyt: Hajdú Lászlóné 

(Csongrád, Kossuth tér 5.).

Családi

Kelkáposzta: 300 Ft/kg, káposz-
ta: 250 Ft/kg, burgonya: 120-170 Ft/
kg, piros retek: 100-150 Ft/kg, fehér 
retek: 200-250 Ft/kg, répa: 200-250 
Ft/kg, gyökér: 390-700 Ft/kg, zeller: 
100-250 Ft/kg

Petrezselyem: 50-100 Ft/csomó, 
alma: 150-270 Ft/kg, cékla: 150-200 
Ft/kg, fekete retek: 150Ft/kg, lila 
hagyma: 250-280 Ft/kg, fokhagy-
ma: 1000-1600 Ft/kg, narancs: 250-
370 Ft, mandarin: 470 Ft,

Citrom: 570 Ft/kg, banán: 300-
350 Ft/kg, hegyes erős paprika: 60-
120 Ft/kg, fehér paprika: 1000-1200 
Ft/kg, karfiol: 400-500 Ft/kg, pa-
radicsom: 550 Ft/kg, körte: 280-370 
Ft/kg, cukkini: 550 Ft/kg, padlizsán: 
550 Ft/kg, csíramálé: 200-300 Ft/
dob., vöröshagyma: 150-250 Ft/kg, 
kivi: 280-480 Ft/kg, tojás: 30-40 Ft/
db, dióbél: 2000 Ft/kg, mák: 1800 Ft/
kg, zöldhagyma: 100-120 Ft, spenót 
650 Ft/kg, saláta 100-120 Ft/kg, 
dughagyma 480-650 Ft/kg.

PIAC

Kos
Úgy tűnik, hogy a héten szükséged van arra, hogy járjon a szád, mert csak 
így tud járni az agyad is. A hetet szánd családodra, barátaidra.
Bika
Érdemes most jó előre végig gondolnod, hogy mit csinálsz a héten, hova 
mész, és mivel töltöd az idődet.
Ikrek
Odafigyelést vársz munkatársaidtól – akkor tudsz hatékonyan dolgozni, ha 
barátságosnak érzed a légkört. A magánéletedben vidám napon várhatók.
Rák
Érdemes jobban figyelned a munkádra. Ha főnököd veszi észre a hibákat, 
annak nem lesz jó vége!
Oroszlán
Kreatívan dolgozol, de ezt nem díjazzák a feletteseid. A magánéleted-
ben visszahúzódó hangulatban lehetsz, nincs kedved beszélgetni sze-
relmeddel. 

Szűz
Fáradtnak érezheted magad, így nem tudsz maradéktalanul odafigyelni 
a teendőidre. Párkapcsolatodban lehet néhány vita, akár a pénz miatt is.
Mérleg
Jól érzed magad a munkahelyeden. A magánéletedben kedves vagy, min-
denki örül a társaságodnak.
Skorpió
Valójában csak elfáradtál. Sokat javíthatsz a helyzeten, ha találsz magad-
nak olyan elfoglaltságot, amely pihentet és kikapcsol egy kicsit.
Nyilas
A magánéletedben sok kellemes kapcsolatod alakulgat, akár új szerelem is. 
Ha tartós kapcsolatban élsz, akkor több időt kellene szánnod kedvesedre!
Bak
Szórakozottá válsz, ami máskor nem jellemző rád. Most szétszórt lehetsz. 
A magánéletedben is sor kerülhet néhány vitára.
Vízöntő
Népszerű vagy a munkahelyeden, elbűvölően kedvesen viselkedsz. 
A magánéletedben több őszinte beszélgetés is várható! 
Halak
Több feszültséggel kell számolnod, s ez nagyon lelombozhat. Vigyázz, 
hogy kinek, mit mondasz!

Március 20-26.

HETI HOROSZKÓP

ÉGISZ 90
Temetkezési Kft.

Iroda: Szentes, Sima F. u. 21.
Telefon: 400-162, 560-940

Ügyelet: Antal Ferenc
Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 30/9-351-024
Szentesi

Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője

PÁLYÁZATOT HIRDET
közműkezelő

ügyintéző
munkakör

betöltésére.
A pályázati kiírás a

www.kozigallas.gov.hu,
és a

www.szentes.hu
honlapon megtekinthető.
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Hering Viktor

4-0-s vereséget szenvedett a Szente-
si Kinizsi megyei első osztályú labdarúgó 
csapata a Sándorfalva otthonában. A 
mieinkre szombaton még nehezebb fe-
ladat vár, a listavezető, eddig vereség 
nélküli Algyő lesz az ellenfél a Pusztai 
László Sporttelepen.

Pontszerzésben bíztak a szentesi szurkolók 
csapatuk sándorfalvi látogatása előtt, de az 
53. percre minden reményük elfogyott. Ek-
kor már három góllal vezetett a Sándorfalva, 
a negyedik gól a 88. percben pedig végképp 
eldöntött mindent. Már ha volt egyáltalán 
kérdés azt illetően, hogy melyik együttes a 
jobb ezen a délutánon. – Bármilyen furcsa, 
de mezőnyben nem volt ekkora különb-

ség a két együttes között – kezdte értékelé-
sét Koncz Zsolt, a csapat játékos-edzője. – 
Három helyzettel kezdtük az összecsapást, 
ezt követően szinte a semmiből kaptuk a 
gólt, megítéltek ellenünk két büntetőt, ami 
sajnos azt kell, hogy mondjam, befújható 
volt. A harmadik gól előtt mi végeztünk el 
szögletrúgást, amiből lekontráztak minket, 
és góllal fejezték be a támadást, amivel a 
három pont sorsa el is dőlt – mondta.

Az edző- és nem utolsó sorban a csapat 
és a játékostársak dolgát az is nehezítette, 
hogy négy labdarúgó is késve, a megbeszélt 
találkozási időpont után fél órával érkezett a 
mérkőzés helyszínére, ami azt jelzi, hogy bi-
zony vannak olyan játékosok a csapatban, 
akik hozzáállása hátrányára van a Kinizsinek. 
Ősszel ilyen problémák nem voltak, és hogy 
most miért tart itt néhány labdarúgó, az 
továbbra is rejtély. Ősszel kifejezetten jó 
formában futballozott a gárda, jó társaság 
benyomását keltette a Kinizsi, idén azonban 
hozzáállásbeli problémák jelentkeztek, ami 
még a megyei első osztályban is elfogadha-
tatlan, és azonnal megmutatkozik az ered-
ményekben. A Szentesre ráadásul újabb ne-
héz feladat vár, hiszen a mieink az abszolút 
listavezető, eddig veretlen Algyő ellen ját-
szanak majd szombaton 15 órakor a Pusztai 
László Sporttelepen. Ha a labdarúgás irán-
ti alázat nem változik pozitív irányba egyes 
labdarúgóknál, akkor újabb nagy pofonba 
szaladhat bele a csapat. A mérkőzésen biz-
tosan nem léphet pályára a legutóbbi baj-
nokin kiállított Gömöri kapus.

Darók József

Kibővült létszámmal idén 
már csapatversenyben is rajt- 
hoz tudnak állni a Honvéd 
Rákóczi SE triatlon szakosztá-
lyának sportolói. Az egyesület 
legeredményesebb szakosztá-
lyának új vezetője van Szasz-
kó Norbert személyében, aki 
versenyrendezési terveikről is 
beszélt lapunknak.

Decemberben került a szak-
osztály élére Szaszkó Norbert. 
Mint mondta, a felkérés várat-
lanul érte az egyesület elnökétől, 
Lőrincz Gábortól. A sportoló ta-

valy igazolt a HRSE-hez, koráb-
ban egyesületen kívül indult 
megmérettetéseken, de úgy 
gondolja, sokkal egyszerűbb ver- 
senyezni, ha klubszínekben teszi 
az ember. – A triatlon számít az 
egyesület legeredményesebb 
szakosztályának, melyben tízre 
bővült a létszám, felnőtt és sze-
nior korosztályos sportolóink 
vannak, de a fiatalok előtt is 
nyitva állunk.

Mindannyian indulnak verse-
nyeken is, és az aktív felnőtt spor-
tolók mellett egyáltalán nem 
lebecsülendők a 40 év felettiek, 
vagyis a szeniorok. A teljesít- 

ményt ebben a korban is a meg-
mérettetések viszik előre – fogal-
mazott a szakosztály-vezető. Sőt, 
Norbert büszkén említi:

– A legjobbak bizony felveszik 
a versenyt a huszonévesekkel 
is, nagyon erős szokott lenni a 
mezőny, és még ebben is orszá-
gos bajnokaink vannak, Lőrincz 
Gábor 3 ezer méteren, Vajda 
Zsolt tereptriatlonban nyert.

Ebben az évben versenyzési 
lehetőségeik is kibővülnek, csa-
pat ob-n, váltóban is el tudnak 
indulni. – Látványosabb egy-
egy ilyen verseny, és a felkészü-
lést is motiváltabbá teheti, hi-
szen így már nemcsak magáért, 
a másikért is küzd az ember – 
magyarázta Norbert. A legelső 
testi-lelki próba időpontja már 
javában közeleg, március 19-
20-án rendezik a Spuri FélBala- 
ton Szupermaratont, melyen a 
szentesiek két párosa is készül 
teljesíteni a Badacsonytól Sió-
fokig tartó távot. Egyéniben a 
teljes távon Vakhal György már 
sokadszorra áll rajthoz, azaz 194 
kilométert fog futni 4 nap alatt. 
Egyébként a triatlonost megelő- 
zi a duatlon szezon, az országos 
bajnokságot idilli környezetben, 

Kaszón rendezik április végén. 
Változó, kinek mi a legnagyobb 
versenye: triatlonos berkekben 
az Ironman számít a csúcsnak, 
de ehhez rendkívül komoly fel- 
készülés szükségeltetik. Mások-
nak a sprint ob júniusban Baján 
lehet a legrangosabb kihívás. 
Fadd-Domboriban is megren-
dezik a klasszikus „egynapost”, 
sorolja Norbert. Ami őt illeti, a 
sprint és a középtávon is rajt- 
hoz áll az országos bajnok-
ságon, illetve a FélBalaton egyik 
párosában igyekeznek társával 
letaszítani a trónról kétszeres 
győztes szentesi vetélytársaikat, 
Csendes Zoltánt és Őze Lászlót. 

Az egyesület helyben is ak-
tív, hiszen a Csongrád-Szentes 
g-ÁTfutás szervezéséből évről-
évre kiveszik a részüket, s a szep-
temberben immár huszadik al-
kalommal sorra kerülő jubileumi 
versenyt méltóképpen szeret-
nék megrendezni – mondta a 
szervezők nevében Szaszkó Nor-
bert. Október elejére betervez-
tek egy duatlon versenyt, mely 
a környező egyesületeknek is 
kiváló évzáró viadal lehetne, és 
hagyományt is szeretnének te-
remteni vele.

Rendet kell tenni a fejekben

Egymásért is versenyeznek a triatlonosok
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Hering Viktor

Vasárnap játszotta első tava- 
szi, hazai mérkőzését a SZEKER-
CE, vagyis a szentesi, kecskemé-
ti és ceglédi rögbisekből álló 
vegyes csapat a fővárosi MED-
VEX együttesével. A találkozó 
kezdőrúgását Gundl Diana, a 
Hungerit Szentesi Vk női vízilab-
da csapatának a kapusa végez-
te el, kellő szakértelemmel. A 
SZEKERCE jól tartotta magát 
esélyesebb riválisával szemben, 
a félidőben 12-7-re vezettek a 
vendégek, akik a második já-
tékrészben aztán alaposan oda-
csaptak a mieinknek. A buda-
pesti együttes végül 43-7-re 
nyert a Spartacus pályán.

– Kiütközött a közös edzések 
hiánya – mondta a találkozót 
követően Törőcsik Sándor, aki az 
utolsó mérkőzését játszotta a 
szentesi csapatban. – A követke-
ző mérkőzésünket Százhalom-
battán játsszuk, és bár nem mi 
vagyunk az esélyesek, igyek-
szünk tisztességesen helyt állni 
az április 2-i bajnokinkon. 

A Szentesi ’91-esek 25 éves 
jubileumi edzésüket március 
19-én, szombaton 16 órakor tart- 
ják, amire minden régi rögbist 
szeretettel várnak. További in-
formációkat az edzéssel kap-
csolatban a 30/655-6509-es te-
lefonszámon vagy a ’91-esek 
facebook oldalán kaphatnak.

Ahogy korábban már mi is 
beszámoltunk róla, Seres András, 
a Maximus SE versenyzője tagja 
volt az atlétikai Európa Kupára 
utazó magyar válogatottnak. Az 
EK első napján szombaton került 
sor a férfi felnőtt diszkoszvetők 
versenyére, ahol András 58 mé-
teres eredményével végül 10. 
lett. Az egész mezőnyben nem 
volt csak két 60 méter felet-
ti dobás, pedig többen érkez-
tek 65 méter feletti eredmény-
nyel. Figyelembe véve azt, hogy 

Seres az első négy évvel ezelőtti 
EK szereplésekor 26. volt, majd 
12. illetve tavaly 11., a mostani 
eredménye előrelépés a koráb-
biakhoz képest. – Mondtam is 
neki a verseny után, hogy még 
a nyugdíjas évei előtt dobogós 
lehet, ha így lépked előre éven-
ként – tréfálkozott a versenyt 
követően Benkő István, az egye-
sület elnöke. A csapat tagjai 
ezen a héten itthon folytatják a 
felkészülést a következő verse-
nyekre.

Hering Viktor

Ha nem is könnyedén, de 
megnyerte a KSI elleni bajno-
ki mérkőzését a Valdor-Szen-
tesi VK férfi vízilabda csapata. 
A mieink szombaton 18 órától 
a Pécs együttesét fogadják a 
ligeti uszodában.

A szurkolók sima, több gólos 
győzelemre számítottak a KSI 
ellen, ennek ellenére nagyon 
meg kellett küzdenie a Valdor-
nak a győzelemért. Büntetőből 
a vendégek szereztek vezetést, 
ám gyorsan fordítottak a mieink, 
ekkor úgy tűnt, nem lesz gond 
ezen az összecsapáson. A má-
sodik negyedet is a Szentes 
nyerte, ám a harmadik nyolc perc 
egyértelműen a vendégeké volt, 
így 8-8-as állásról indult neki a 
két csapat az utolsó negyednek. 
Sekulic és Hegedűs találataival 
két góllal ellépett ellenfelétől 
Lukács Dénes együttese, és az 
előny a találkozó végéig ki is 
tartott, 13-11 lett a vége. Az el-

lenfél edzője, Horváth János a ta-
lálkozó után úgy értékelt, csa-
pata egyenrangú ellenfele volt 
a Szentesnek, és nem érdemel-
tek vereséget, míg Lukács Dé-
nes arról beszélt, hogy ezen az 
estén csak a győzelemnek tu-
dott örülni. – Változatlanul sok 
gólt lövünk, de sokat is kapunk. 
Szerettünk volna több góllal 
nyerni itthon, de ezúttal túl nagy 
teret hagytunk ellenfelünknek, 
ezért a korábbiakkal ellentétben 
ma sokkal szorosabb mérkőzést 
játszottunk a KSI ellen. Korábban 
többször, nagyobb gólaránnyal 
győztük le őket, most is 5-6 gó-
los sikert terveztünk, ami sajnos 
elmaradt – mondta. 

A harmadik helyen álló Szen-
tes legközelebb szombaton száll 
medencébe, a mieink az alsóház 
hatodik helyén álló Pécs együtte-
sét fogadják a sportuszodában. 

A találkozó 18 órakor kezdődik. 
Hír még az együttes háza tájáról, 
hogy információink szerint a csa-
pat játékosa, Hegedűs Bence az 

idény végén távozik Szentesről, 
a vízilabdázó állítólag már meg 
is egyezett a Kaposvár együtte-
sével.

Kikaptak a SZEKERCÉK Seres tizedik lett
az Európa Kupán

A Pécs ellen folytatja a Valdor

Heti menü
március 21-25.

Hétfő
A menü: Karfiolleves, 
sertéspörkölt, tészta
B menü: Magyaros krumpli-
leves, Holstein csirkemell
spenót
Kedd
A menü: Sárgaborsókrém- 
leves, Bugaci aprópecsenye, 
sült burgonya
B menü: Tavaszi zöldségleves, 
Szecsuáni csirkefalatok, 
currys rizs
Szerda:
A menü: Scsi leves, fasírt, 
kelkáposztafőzelék

B menü: Grízgaluska 
leves, Hortobágyi húsos 

palacsinata, burgonyapüré
Csütörtök:
A menü: Sajtos póréleves, 
Sajtimádó karaj, kukoricás rizs
B menü: Makói vágottas, Stíriai 
metélt
Péntek:
A menü: Húsleves házi tész-
tával, Töltött káposzta
B menü: Gyümölcsleves, 
Csongrádi aprópecsenye, 
sült burgonya
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