
szentesiélet

„Lelkileg megvisel, ha szólnak, hogy megunták, 
vagy nem tudják hová tenni a kutyájukat.” 
– interjú Sipos Olga állatvédővel. 9. oldal

XLVIII. évfolyam 13. szám    –    2016. április 1.    –    Városi hetilap    –    Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

Tájékozottnak lenni jó!

SZERENCSE PÉNTEK
Április 1-jén (pénteken) minden törzsvásárlónk

2500 Ft feletti összeg elköltésekor +100 pontot kap ajándékba.
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Halupa Eszter

A kialakult alacsony tej ár több 
piaci és különböző gazdaság-
politikai döntésnek a hatása. A 
válság megoldását keresve Fá-
biánsebestyénben ülésezett a 
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesü-
lete is március 24-én, ahol saj-

tótájékoztató keretében Farkas 
Sándor kiemelte, hogy fontos a 
tejágazat további fennmaradá-
sa. Ez pedig nemcsak a termelők, 
hanem a fogyasztók érdeke is. 
Sajnos az elmúlt 5-6 évben, közel 
10 százalékkal csökkent a tejter-
mékek fogyasztása Magyaror-

szágon. A térség országgyűlési 
képviselője elmondta azt is, 
hogy vissza kell állítani azt a fo-
gyasztási kultúrát, ami nemcsak 
a folyótejre, hanem a tejtermé-
kekre is vonatkozik. Lépni kell. 
– A kormányzati intézkedések 
támogatásával, támogatás poli-
tikával, piacvédelemmel, a piaci 
szabályozók összehangolásával, 
a feldolgozókkal és az értékesí-
tőkkel, kereskedelmi egységek-
kel való egyeztetésben gondol-
kodunk – tette hozzá.

Ilyen mértékű válságban még 
nem volt a tejágazatban. Jelen-
leg, a tej felvásárlási ára 73 fo-
rint. Egy nagyon komoly vesz-
teséget okoz az ágazatban. 
Farkas Sándor abban látja a 
megoldást Fábiánsebestyénben, 
hogy azokat a hatékonysági mu-
tatókat, melyek elkezdtek javíta-
ni, tudják folytatni. Ha a tej ár 90-

95 forint között mozogna, nem 
lennének ekkora gondjaik. Az 
alacsony felvásárlási árból azon-
ban a fogyasztók szinte semmit 
nem éreznek.

Az utóbbi években a termelők 
jelentős részének lehetősége 
volt uniós támogatásból fejlesz-
teni a gazdaságát. Ez jelent most 
kényszerhelyzetet, hiszen nem 
tehetik meg azt, hogy felhagy-
nak a tejtermeléssel, hiszen a tá-
mogatás feltétele a tevékenység 
fenntartása.  

Farkas Sándor kiemelte a mar-
keting szerepét. Fontos lenne 
felhívni a fogyasztók figyelmét 
a magyar termékre, ami bizton-
ságos, egészséges, jó minőségű 
és tejből készül. Ha sikerül a köz-
étkeztetésben ezeket a magyar 
tejtermékeket bevezetni, akkor 
a fogyasztói szokásokban is elő-
relépés várható – tette hozzá.

Ottjártunkkor éppen a látoga-
tóközpont falát díszítette Valkai 
Csaba, a szegedi székhelyű Vas-
úttörténeti Alapítvány szentesi 
gyűjteményének ezermestere. 
Ahogy a gyűjtemény többi épü-
lete is, az átfazonírozott egykori 
MÁV raktárépület is teljesen el 
volt hanyagolva.

Több mint egy évtized mun-
kájának gyümölcse a gyűjtemény 
és környezetének jelenlegi cso- 
dás, látogatóbarát állapota. 
Valkai Csaba műszaki reszor-
tosként 38 évet töltött a MÁV-nál, 
majd 2005 óta, nyugdíjasként – 
ahogy fogalmazott –, annak él, 
amit szeret, vagyis régi vasúti 
járműveket restaurál, vagy éppen 
a múlt vasútállomásainak hangu-
latát idéző képeket fest; sőt, 
egész épületeket újít fel és még 
a gyűjtemény zöldövezetét is 
rendben tartja. Röviden, megőrzi 
a múltat a jelen számára. Ak-
tív éveiben sem mondta magát 
vasútmániásnak, munkája még-

is olyasfajta rajongást tükröz a 
múlt vasúttörténeti emlékei iránt, 
amely egyszerre csodálatra- és 
tiszteletreméltó. 

Magának és munkájának ura; 
elképzeléseit önmaga valósítja 
meg, amelyben az alapítvány tá-
mogatja. Készséggel mutatta be 
nekünk a park látványosságait, 
kezdve az 1927-ben készült, ma is 
működőképes BC motorkocsitól, 
a restaurált MDa 3003-ason és 
a hajtányon át, az értékes vasúti 
könyvekig. A mindenre kiterjedő 
gondosság figyelhető meg az 
igényesen berendezett „múzeu-
mi termekben” is.

– A budapesti Magyar Vasút-
történeti Park után, a máso- 
dik legjelentősebb vasúttörté-
neti gyűjtemény a szentesi – 
mondta Valkai Csaba, hozzátéve, 
hogy az ingyenesen látogath-
ató gyűjteménybe az ország és 
a világ számos tájáról szívesen 
kirándulnak. A kiállításon a gye- 
rekek is életre szóló élmények-

kel gazdagodhatnak: a parkban 
egy Thomas kisvasút parkol, sőt 
egy nemrég megjavított szénda-
ru segítségével a levegőbe emel-
kedhetnek a kicsik. – A látogatók 
jókedvűen, élménnyel megtelve 
mennek el. Az egész ezért 
működik – fogalmazott a kurátor. 

Nemrég került a gyűjteménybe 
a Kunszentmárton-Szentes vas-
útvonal egykori őrházának sütő-
kemencéje, amely alkalomadtán 
a frissen sült cipó illatával csá- 
bítja az érdeklődőket. Április 
22-én pedig háromnapos mo-

dellkiállítással – az önkormány- 
zat támogatásával – nyílik meg 
a látogatóközpont. – Ekkora mo-
dellbemutató még nem volt Sze-
ntesen, csak nagyobb városok-
ban – tudtuk meg Valkai Csabától, 
aki elmondta, hogy vetítővászon 
is lesz a gyűjtemény központ-
jában, amelyre projektorral vagy 
16 mm-es vetítőgéppel vetítenek 
eredeti vasúti filmeket. A nyáron 
kellemesen hűvös épületben a 
pihenést szolgáló asztalok és 
padok is helyet kaptak. A távla-
ti elképzelések között szerepel, 
hogy a használaton kívüli irodák-
ból modellterem és könyvtárszo-
ba lesz. 

Kép: Károly herceg is felkereste.

Válságban a tejágazat

Modellkiállítás az új látogatóközpontban
Rozgonyi Ádám

Háromnapos modellkiállítással nyílik meg áprilisban a sze-
ntesi vasúttörténeti gyűjtemény újonnan felújított helyisége. 
Az asztalokkal és padokkal berendezett tágas kiállítóhelyen 
nemcsak vasúti eszközöket és járműveket, hanem archív vasúti 
filmeket is megtekinthetnek a látogatók. 
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Szeged-Csanád Egyházmegye 
támogatási kérelmet kíván be-
nyújtani a TOP-1.4.1-15 számú, A 
foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztésével tár-
gyú felhívásra, „Bölcsőde építé- 
se Szentes Város Felsőpárti tel-
epülésrészén” címmel. 

A projekt keretében Szentes 
Város Önkormányzata konzor-
ciumi partnerként vesz részt. 
A szándéknyilatkozatot Szirbik 

Imre polgármester és Kiss-Rigó 
László Szeged-Csanádi Egyház-
megye megyéspüspöke írta alá, 
március 30-án szerdán. A böl-
csőde a Római Katolikus Egy-
ház tulajdonában lévő Rákóczi 
Ferenc utca 109. szám alatt épül 
meg nyertes projekt esetén. Si- 
keres pályázat esetén, a gyere-
kek 2017 végén vehetik birtok-
ba a várhatóan 25 férőhelyes 
bölcsödét, mely az igények sze-
rint bővíthető.

A képviselő-testület Műve-
lődési-, Ifjúsági-, és Sportbi- 
zottságának tagjai sajtótá-
jékoztató keretében hozták 
nyilvánosságra az idei sport-
támogatásokat március 24-én. 

A 2016-os költségvetésben 
28,483 millió forint volt elkül-
önítve sporttámogatásra. Közel 
38 pályázat érkezett be. Ebből 
26,82 millió forintot ítélt oda a 
bizottság, emellett tartalékkere-
tet is biztosítanak – főként a 
diáksport rendezési költségeire.

A március 24-én tartott sajtó-
tájékoztatón Kovács János, a bi-
zottság elnöke elmondta, hogy 
szinte kétszer annyi támogatá-
si igény érkezett, mint amennyi 
összeg a rendelkezésükre állt. 

Nagy tradícióval rendelkező 
egyesületek kaptak több támo-
gatást. Móra József, a bizottság 
tagja többek között azt emelte 
ki, hogy a Nemzet Sportvárosa 
címhez méltó módon igyekez-
tek a támogatásokat szétosztani. 

A bizottság másik tagja Buj-
dosó Tamás kiemelte, hogy a jö-
vőben elkerülhető lenne, hogy 
azonos sportágban több egye-
sület is működjön. A hatéko-
nyabb munka, jobb eredmé- 
nyek, nagyobb támogatás érde- 
kében felesleges egy sportág-
ban akár három szakosztályt 
működtetni.

A 2016. évi sporttámogatások 
részletes összege, megtalálható 
a szentes.hu honlapon.

A Közös Önkormányzati Hivatal a következő hetekben ügyfél 
elégedettségi felmérést végez, melyhez kéri a lakosság segítségét.

Felhívás!
„Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptem-

beri ülésén, munkatervének megfelelően meg kívánja tárgyal-
ni a Közigazgatási elégedettségről szóló jelentést. Jelentésünk 
előkészítéséhez a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. áprilisában 
ügyfélszámlálást végez. Az eljárás nagyon egyszerű és gyors. Mind-
en ügyfelet meg fogunk kérdezni, amikor a hivatal épületébe belép, 
hogy melyik irodánkat kívánja felkeresni.

A hivatal szervezetében jelenleg hét iroda működik: Polgárm-
esteri Iroda, Jegyzői Iroda, Számviteli és Tervezési Iroda, Adóiroda, 
Közigazgatási Iroda, Szociális Iroda, Műszaki Iroda

Amennyiben ügyfelünk nem tudja, hogy problémáját me-
lyik irodában intézik – ahogy eddig is – a bejáratnál található in-
formációnál felvilágosítják.

Kérem, segítsék munkánkat, amely a felmérés során többnyire 
semmilyen fennakadást nem okoz, bár előfordulhat, hogy egyszerre 
sokan érkeznek a kapuhoz, ekkor pár másodpercet várni kell.

Köszönöm türelmüket és várom segítségüket, javaslataikat a 
májusban történő felmérésünkhöz, amelyben arra leszünk kívánc-
siak, Önök, ügyfelek mennyire vannak munkánkkal megelégedve, 
milyen esetleges változásokkal tudnánk javítani azt.”

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző

Bölcsőde a Felsőpárton Idén több jut sportra

Mennyire elégedett 
Ügyfél Ön?

 

 

 

 

 
MEGHÍVÓ 

Az Esély a Mosolyra Alapítvány 

2016. április 22.-én rendezi meg 
III. Tavaszköszöntö Jótékonysági Bálját 

a „békebeli Magyarország” hangulatában. 
A rendezvény fövédnöke Bozóné Ágoston Mária a Vitálcenter Tündérkert Játszóház 

ügyvezetö igazgatója 
A rendezvény helyszíne: 

Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 
(6600 Szentes, Kossuth tér 1.) 

Menü: sültes tál vegyes körettel, zöldségsaláta, aprósütemény, pezsgö 

Belépö: 3000 Ft/fö. Belépésre nem jogosító támogatói jegyek is kaphatók 500 Ft/db áron. 

A jó hangulatról a Gazsó & Szücs Duó gondoskodik. 

Program: 
19:00: kapunyitás, vendégfogadás 

19:00-20:00: vendégek köszöntése, a rendezvény megnyitása, kulturális bemutatók 
20:00-21:00: pohárköszöntö, Vacsora 

21:00: bulizás kifulladásig 
24:00: Tombola értékes nyereményekkel 

A bál bevételéböl az Esély a Mosolyra Alapítvány a Rigó Alajos Általános Iskola és Szakiskola 
növendékeit és az intézményben folyó szakmai munkát támogatja! 

Jegyek kaphatók: 
a Rigó Alajos Általános Iskola és Szakiskola iskolatitkári irodájában a 6600 Szentes, Kossuth 

Lajos u. 18. szám alatt. Érdeklödni lehet a 06-63/444-188-as telefonszámon. 

Minden érdeklödö kedves támogatót nagy szeretettel várunk! 

a Rendezöség 
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Darók  József

Súlyosan megrongálódott 
festményeket sikerült újjáva- 
rázsolnia a Koszta József 
Múzeumnak. Így a frissen res-
taurált Erzsébet királyné és 
I. Ferenc József, valamint II. 
Rákóczi Ferenc nagyméretű, 
egészalakos portréival egé-
szült ki az intézmény megye-
házi épületének történelmi 
arcképcsarnoka. 

Többségében államférfiak és 
szentesi polgármesterek fogad-
ják a múzeum megyeházi köz-
ponti épületébe érkező láto-
gatókat. Ezt már tíz éve „teszik”, 
egészen pontosan 2006. már-
cius 15-e óta, akkor nyitotta meg 
kapuit az épületbe költözött in-
tézmény. Eljött az ideje a felújí-
tásnak, s átrendezett formában 
avatták fel újra a festmények-
kel teli folyosószakaszt március 
22-én. Ahogyan dr. Béres Mária 
múzeumigazgató fogalmazott, 
egy-egy korszak politikai irá-
nyítóit képek révén próbálták 
megeleveníteni az akkori em-
berek számára, ez főleg a közép-
korban volt elterjedt szokás. Az 
intézményvezető beszélt arról az 
1703-ban keltezett védlevélről, 

melyet II. Rákóczi Ferenc ad-
ott a neki hűséget esküdő 
Szentesnek, eképpen kapcso-
lódik a fejedelem városunkhoz. 
A felújított arcképcsarnokban 
látható Szentes híres szülötte, 
Horváth Mihály egykori kultusz- 
miniszter portréja, mely közvet-
lenül Erzsébet királyné és férje, 
I. Ferenc József mellett kapott 
helyet. A kapcsolódás magya- 
rázata az, hogy a történetíróként 
is ismert Horváth Mihály köny-
veiből ismerte meg a magyarok-
kal rokonszenvező Sissy az 1848-
49-es  szabadságharc történéseit 
behatóbban.

A múzeumigazgató felidézett 
egy 2003-ban, a Szentesi Levél- 
tárban történt tűzesetet, mely- 
nek következtében az oda köl-
csönbe adott két festmény, 
Sissy és férje portréi súlyosan 
megsérültek. Az Erzsébet király-
nőt ábrázoló képet az első vizs-
gálat menthetetlennek ítélte, hi- 
szen felhólyagzott, lefolyt róla 
az olajfesték. Három év után 
a múzeum megvizsgáltatta a 
képeket, s egy restaurátor – 
előzetes tisztítás után – vállalta a 
rendbehozatalukat. A Sissy fest-
mény újjávarázsolása egy évet 
vett igénybe. Dr. Béres Mária 

szerint volt értelme összesen 
másfél millió forintot áldozni a 
képekre, egyrészt mert a múze-
um feladata, hogy a rábízott 
műtárgyakat megőrizze, meg- 
óvja. – Ráadásul hűtlenek lettünk 
volna az arcképcsarnok többi 
szereplőjének cselekedeteihez, 
ha nem tesszük – fogalmazott az 
igazgató. A közösség is ezt vár-
ta el, beleértve a támogatókat. 
Közülük Benkő Zsoltot említette 
az igazgató, a környezetbe illő 
képkeretek felajánlásáért. A Sze-
ntes Városáért Alapítvány 100 
ezer forinttal járult hozzá a res-
tauráláshoz.

Az Erzsébet Amália Eugénia 
című képet 1900-ban a hason- 
lóság miatt vélhetően arról az 
eredetiről másolta Révész Imre, 
melyhez utoljára állt modellt 
Sissy, rubintokkal ékesített ruhá-
jában. A Rákóczi-festmény szin-
tén az ő munkája 1907-ből, míg 
Ferenc József alakját 1894-ben 
Vastag György vitte vászon-
ra. A falon elhelyezett 14 képet 
Sipos Anna művészettörténész, a 
tárlat rendezője elemezte. A ké-
pek zöme idealizált, ám érdemes 
megfigyelni Karlovszky Berta-
lan részlethű Deák Ferenc ábrá-
zolását, míg a legrégebbi fest-
mény V. Ferdinánd Habsburg 
uralkodót jeleníti meg, mely a 
szentesi ifj. Kiss Bálint munkája. 

Fotó: Lantos Imre

Rozgonyi Ádám

Április végén kiderül hol, 
melyik középiskolában foly-
tathatják tanulmányaikat a 
nyolcadik osztályos tanulók. 
A Horváth Mihály Gimnázi- 
um tagozatai idén is nép-
szerűek a középfokú oktatás-
ba lépő fiatalok körében.

Minden középiskola a saját 
pontszámítási szabályai szerint 
rangsorolja jelentkezőit, a vég- 
ső eredményt az egyeztetett 
felvételi jegyzék alapján küldik 
ki a középiskolák április 26-án. 

A Horváth Mihály Gimnázium 
tagozatai idén is népszerűek a 
középfokú oktatásba lépő fia- 
talok körében, mindezt a je-
lentkezők száma is tükrözi. 

–  Egyre messzebbről is jön-
nek hozzánk, és nemcsak az 
irodalmi-drámai osztályba. Az 
ország különböző régióiból, sőt 
a határon túli magyarlakta te-
rületekről is; köztük a Délvi-
dékről, Kárpátaljáról és Erdély-
ből. A diákok nem egészen fele 
helyi, tekintélyes hányada be-
járó, mintegy 140 kollégistánk 

van – fogalmazott lapunknak 
Tóth Tamás. Az igazgató el-
mondta, hogy a hagyományos, 
eddig is meglévő tagozatokra 
nyerhetnek felvételt a diákok, 
a hatosztályos képzés kivételé- 
vel, ugyanis az a következő 
tanévben nem indul. – Az volt a 
tapasztalat, hogy a többi tagozat 
vonzereje miatt kilencedik év-
folyamtól sok esetben átjelent-
keztek más osztályokba a tanu-
lók – indokolt az iskolavezető. 

A gimnázium természettudo- 
mányi tagozatai közül a bioló-
gia-kémia, idegen nyelvű kép-
zései közül pedig az angol a leg-
népszerűbb. A nebulók második 
nyelvként franciát, oroszt vagy 
latint is tanulhatnak. Tóth Tamás 
kiemelte, hogy a földrajz szak 
országosan egyedülálló, terep-
gyakorlattal megtűzdelt képzé-
si tervvel rendelkezik. A média 
tagozat erőssége pedig a szak- 
oktatók, akik a médiában dol-
goznak; a tagozat gyakorlatiassá 
tétele a cél. A német szakosok 
az egyetemen vehetnek részt 
gyakorlaton, de az úgynevezett 

diákcsere program is népszerű a 
nyelvszakosok körében. Az első 
humán tagozatos csoport most 
érettségizik, sok szép verseny-
eredmény született, megmutat-
ta értékeit a tagozat. A gimná-
zium sporttagozatán vízilabda 
és tánc szakirányon tanulhatnak 
a sportszerető diákok, a Szen- 
tesi Vízilabda Klub és a Szilver 
Táncsport Egyesület együtt-
működésével. Az általános tago-
zat azoknak kínál képzési alter-
natívát, akik még nem hoztak 
határozott döntést tanulmányai-
kat illetően.

– A legnagyobb egyetemeken 
– az orvosi egyetemen, a mér-
nöki karokon – is elismerik az 
itt megszerzett tudást. Az ösz-
szes tagozat azon alapul, hogy 
a kerettantervben előírt tudás-
nál többet adjon. Rendhagyó 
órákat szervezünk olyan neves 
meghívott előadókkal, mint 
Wittner Mária ’56-os szabadság-
harcos, Gróf Nádasdy Borbála 
írónő, Pitti Katalin operaénekes. 
Fontosnak tartom, hogy ne szak-
barbárokat, hanem teljes embe-
reket képezzünk – fogalmazott 
Tóth Tamás.

Újjávarázsolt császári és királyi pár

Népszerűek a HMG tagozatai
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Rozgonyi Ádám

Családi ünnepségen köszöntötték 90. születésnapja alkal-
mából Hódi Józsefné Marika nénit március 26-án. Szirbik Imre 
is jelen volt a rendezvényen, aki mint városvezető és egykori 
munkatárs mondta el jókívánságait az ünnepeltnek, majd 
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tartal-
mazó oklevelet.

Hódi Józsefné iskoláit Szen-
tesen végezte. Lapunkkal meg-
osztotta, hogy a Horváth Mi-
hály Gimnáziumot levelező 
tagozaton, munka mellett, jó 
eredménnyel járta ki, majd öt 
éven keresztül dolgozott a 
helyi Vendéglátó Vállalatnál, fel- 
szolgálóként, vezetőként, ezt 
követően pedig közel két év- 
tizeden keresztül volt anya-
könyvvezető az akkori Váro-
si Tanácsnál. Két házasságból 
egy lánya és egy fia született, 
de már dédunokái is vannak: 
egyikük egyetemre, másikuk pe-
dig középiskolába jár – mesélte 
Hódi Józsefné, akit Szirbik Imre 
polgármester – városvezetőként 
és egykori munkatársként – vi-

rágcsokorral köszöntött, majd átadta az Orbán Viktor miniszterel-
nök jókívánságait tartalmazó oklevelet. Marika néni önállóan vezeti 
a háztartását, szabad idejében pedig szívesen kertészkedik és olvas. 
Hogy mi a hosszú élet titka? Az ünnepelt szerint egymás megértése, 
megértésben élni.

 Kép: Szentesi Gyors

Kik részesüljenek Dr. Csergő 
Károly emlékéért díjban 2016-
ban?

Kérik a város lakosságát, gaz-
dasági és társadalmi szerveze-
teit, tegyenek javaslatot azon 
személyekre, akiket méltónak 
tartanak arra, hogy részükre a 
„Dr. Csergő Károly emlékéért” díj 
2016 évben odaítélésre kerüljön.

Szentes Város Önkormányza-
ta Képviselő-testülete 24/ 2015. 
(X.12) önkormányzati rendelet 
értelmében A „Dr. Csergő Káro-
ly emlékéért” díjban Szen-tes 
Város területén közszolgálati 
(kormánytisztviselői vagy köz- 
tisztviselői) jogviszonyt koráb-
ban betöltő, vagy jelenleg is ak-
tív jogviszonyban álló személy 
részesülhet.

Az a közszolgálati tisztviselő 
részesülhet ebben az elisme-
résben, aki több évtizedes mun-
kájával szolgálva a város előre 
haladását, az ügyfelek, a város 
polgárai érdekében humánus, 
az alapszolgáltatásokon messze 
túlmutató probléma megoldá-
si képességét bizonyította. Aki 
személyiségével, alázatával, em-
berközpontúságával példát mu-

tat a fiatalabb kollégák számára, 
ily módon mind munkatársai, 
mind az ügyfelek nagyrabecsü-
lését magáénak tudhatja, vagy 
nyugdíjasként tudhatta aktív 
éveiben.

Az elismerésre méltó közszol-
gálati dolgozó személyére tett 
javaslatról a Képviselőtestület 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszer- 
zési Bizottsága javaslatára a 
Képviselőtestület dönt.

A részletes indokolással ellá-
tott, a kitüntetésre javasoltak 
életútját és szakmai munkás-
ságát bemutató indítványokat 
május 30-ig kérjük eljuttatni 
a Szentesi Közös Önkormány- 
zati Hivatal Jegyzői Irodájához, 
Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.

Sebők Tamás

Már hosszú évek óta megfi-
gyelhető, hogy milyen magas 
számú humán-erőforrás keres-
let van jelen az informatikai és 
elektronikai szakmákban, me-
lyek az autóiparral karöltve a 
gazdaság legdinamikusabban 
fejlődő ágazatai. A rohamosan 
fejlődő technikai újításokkal 
a Hódmezővásárhelyi Szak-

képzési Centrum Pollák An-
tal Szakképző Iskolája is fel-
veszi a versenyt és számos 
lehetőséget kínál a szakma 
iránt érdeklődők képzésére.

A 9-12-es évfolyamokban je-
lenleg ágazati képzés folyik, két 
területen: Villamosipar és elek-
tronika, valamint az informati-
ka ágazaton. Ez azt jelenti, hogy 
az érettségire való felkészítés 
mellett kiemelt óraszámban ta-

nulják a gyerekek a szakmai 
tantárgyakat is. Ennek a ma-
gas óraszámnak köszönhetően 
a normál érettségi tantárgyak 
mellett kötelező a szakmai 
tárgyból érettségizniük. Ez már 
szakmai képesítést is jelent szá-
mukra, amivel munkát vállal-
hatnak, ugyanakkor a rengeteg 
órának köszönhetően csupán 
további egy évet kell eltölteniük 
az intézményben ahhoz, hogy 
egy OKJ-s technikusi bizonyít-
ványt is megszerezzenek. Az 
OKJ-s technikusi szakmákból 
jelenleg hármat képeznek a Pol-
lákban. Az informatika terüle-
tén zajlik a CAD-CAM informati-
kus képzés, melynek fő profilja a 
3D-s számítógép alapú tervezés, 
a másik az informatikai rend- 
szergazda, az elektronika terü-
letén pedig az erősáramú elek-
trotechnikus képzésben tanul-
hatnak a jelentkezők. Az iskola 
képzési kínálata a jövőben fo-
lyamatosan változni fog a piaci 
igényeknek megfelelően – tud-
tuk meg Kovács Attilától. Az in-

tézmény igazgatója elmondta, 
hogy a duális képzés miatt a pol-
lákos tanulóknak nyári szakmai 
gyakorlaton is részt kell venniük, 
ami nagyon hasznos, hiszen kü-
lönböző cégeknél töltik el ezt az 
időszakot és remélhetőleg nagy 
számban el is tudnak helyezked-
ni az adott vállalatnál, ahol már 
a középiskolai évek alatt „bedol-
gozzák” magukat.

 A szeptember 1-től szakgim-
náziummá váló intézményben 
esti képzések is zajlanak heti 3 
alkalommal, ahol a már felsorolt 
OKJ-s szakmákat tanulhatják a 
résztvevő felnőttek. Jelenleg kö-
zel 40 fő tanul ezen a tagozaton. 

Aki érdeklődik a Hódmezővá- 
sárhelyi Szakképzési Centrum 
Pollák Antal Szakképző Iskolájá-
nak képzései iránt, az betekin-
tést nyerhet az iskola profiljába 
április 15-én este 18 órától 22 
óráig a szakmák éjszakáján, ahol 
színes programokkal: fizikai, in-
formatikai, elektronikai bemu-
tatókkal és koncertekkel is vár-
ja az érdeklődőket az intézmény.

Megértésben élni Javaslatát várják!

Informatikában és elektronikában az elsők
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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.

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Vezetősége hagyományos 

versenyeit megrendezi az idei évben is. Április 8-án, pénteken 8.30 

órától csecsemőgondozás és egészségnevelési versenyt szerveznek 

3 fős csapatok számára a Dózsa-házban. 11 órától elsősegélynyújtó 

versenytre várják az 5 fős csapatokat, szintén a Dózsa-házban, ahol 

13 órakor lesz a rajzpályázat eredményhirdetése.

A spanyolországi Cambrils adott otthont a Profi Standard Euró-
pa-bajnokságnak, amelyen a profi standard magyar bajnok László 
Csaba és Páli Viktória képviselte Magyarországot.

Az Európa-bajnokságon 27 páros lépett parkettre, a László- 
Páli kettős bejutott a döntőbe – profiként Európa-bajnokságon 
eddig kétszer végeztek a 8. helyen, ez volt az első alkalom, hogy 
döntőt táncoltak. Rajtuk kívül egy-egy orosz, litván, dán, lengyel és 
olasz duó táncolt a fináléban. László Csaba és Páli Viktória, a SZILVER 
TSE párosa  a 4. helyet szerezte meg a kontinens viadalon.

Az Országos Diákszínjátszó Találkozó kecskeméti regionális 
döntőjén 2 előadással vett részt idén a Horváth Mihály Gimnázium 
drámai tagozata. Arany minősítést kapott a 10.D osztály Tükör-kép-
ernyő című előadása, továbbá különdíjban részesültek a csopor-
tos alkotómunkáért. Az előadást rendezte: Csizmadia Judit és Pádár 
Zsolt. 

Bronz minősítést kapott a 11.D osztály 150 című előadása, melyet 
Matos Ibolya állított színpadra. 

Börcsök Bálint, 12.D osztályos tanuló dráma tantárgyból beju-
tott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny harmadik for-
dulójának döntőjébe. Felkészítő tanára: Matos Ibolya.

Ovszák Bernadett, 9.D osztályos diák pedig az Országos Dráma 
Tanulmányi Verseny 2. fordulójába jutott tovább. Felkészítő tanára: 
Békési Eszter.

Versenyt rendeznekNegyedikek lettek

D rámaisok sikerei

Rozgonyi Ádám

A Bartha János Kertésze-
ti Szakképző Iskola a hagyo-
mányoknak megfelelően idén 
is megrendezi ÖKO-napi ren- 
dezvényét, amely április 7-én 
színes előadásokkal és bemu- 
tatókkal várja az érdeklő-
dőket.

A Bartha János Kertészeti 
Szakképző Iskola az első isko-
lák között kapta meg az Örö- 
kös Ökoiskola címet. Az intéz-
mény tantestülete arra törek-
szik, hogy ne csak a szakmai 
képzésben legyen szerepe a 
környezeti nevelésnek, hanem a 
közismereti tárgyakba is beépít-
sék ezt a szemléletet. Az isko-
la idén április 7-én rendezi meg 

az ÖKO-napot, amely idén rend-
hagyó lesz. A rendezvényre 
meghívást kaptak a környék ál-
talános iskolái is – szegedi és 
szarvasi is jelezte részvételi szán-
dékát –, amelyek többek között 
vetélkedőn vehetnek részt és 
divatbemutató keretén belül 
mutathatják be az általuk újra-
hasznosított anyagból készített 
ruhadarabokat vagy használa-
ti tárgyakat. A legötletesebb és 
legkreatívabb pályamunkákat 
díjazzák – tudtuk meg Junó 
Ferenc igazgatóhelyettestől, aki 
elmondta, hogy érdekes elő-
adások és bemutatók is várnak 
a diákokra. Horkai Zoltán, a „ma- 
gyar farkasember” a rendezvény 
egyik jeles meghívott előadója, 

aki magával hozza állatbarátait 
– a bátrabb vendégek megsi-
mogathatják a farkasokat, illet- 
ve bebújhatnak a ketrecbe is. 
A Körös-Maros Nemzeti Park 
munkatársai solymász bemu-
tatóval készülnek, a vendégek 
kötélhúzásban összemérhetik 
erejüket a Szentesi Ebtenyésztők 
és Sportkutyások Kutyaisko-
lájának tanulóival, Csák Petra pe-
dig Kutyaterápia nem csak ku-
tyáknak címmel tart ismertetőt. 
A rendezvény ideje alatt folya-
matos foglalkozások lesznek: 
agility (látványos kutyás bemu-
tató), Herman Ottó tanösvény, 
valamint növényültetés „ÖKO 
módra”. – Az ÖKO-nap legfontos-
abb célja, hogy természettuda-

tos gondolkodást alakítson ki a 
tanulókban, amellett, hogy a lá-
togatók az iskolát is megismerik 
– fogalmazott Junó Ferenc.

Farkas simogatás az ÖKO-napon
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Majzik Attila

Remekül alkalmazkodott az 
idén januártól életbe lépő 
törvényi változással járó fel-
adatokhoz a Családsegítő 
Központ. Ez év első napjá-
tól ugyanis a családsegítés 
csak gyermekjóléti szolgálta-
tással integráltan – egy szer-
vezeti és szakmai egységben 
– működhet, azaz települési 
szinten a család- és gyermek-
jóléti szolgálat, járási szinten 
a család- és gyermekjóléti köz-
pont keretében.

A Központ szolgáltatásai és 
tagintézményei az 1993-as meg- 
alapítása óta a törvényi válto-
zásoknak, illetve a helyi szük- 
ségleteknek megfelelően vál-
toztak, jelenleg a Gyermekek- 
és a Családok Átmeneti Ottho-

nai, a tanyagondnoki szolgálat, 
a szigligeti gyermeküdülő, a 
Dózsa Ház-béli Közösségi Tér, a 
népkonyha és a Család- és gyer-
mekjóléti szolgálat, illetve köz-
pont működik az intézmény 
keretein belül.

Gál Antal, az intézmény igaz- 
gatója kiemelte, az elmúlt évek- 
ben nagyon sok sikeres pályáza-
tuk volt, amiknek köszönhetően 
az összes telephelyük megújult, 
a tárgyi- és épületi feltételek 
európai színvonalúak. Persze 
emellett szükség volt a város 
képviselő testületének nagy szo-
ciális érzékenységére és támo-
gatására is ahhoz, hogy Szen-
tesen országos szinten is egy 
példaértékű szociális rendszer 
alakuljon ki.

– Januártól komoly jogsza-
bályi változások voltak, ame-
lyekhez alkalmazkodva át kel-
lett szerveznünk intézményünk 
tevékenységi körét, de a szük-
séges változásokon túl inno-
vatív elemeket is be tudtunk 
építeni. Az új szervezeti rend-
szerben helyet kapott a jog- 
szabályi előírásoknak megfelelő 
szakmai csoportok mellett az 
önálló szakmai teamként meg-
szervezett Közösségi és Preven-
ciós Szolgálat is. – mondta el 
lapunknak Gál Antal igazgató.

Az új rendszerben a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont, valamint a már említett 
Közösségi és Prevenciós Szol-
gálat működik. Mivel Szentes 
járásközpont, ezért a Család- 

és Gyermekjóléti Központ nem 
csak az itt élő fiatalokkal törődik, 
hanem a járás többi települését 
is ellátja. Az igazgató kiemelte,  
e feladatok mellett kórházi szo-
ciális munkát, kapcsolattartási 
ügyeletet, éjszakai krízis ügyele-
tet, utcai szociális munkát, csa-
ládterápiát, mediációt, jogi és 
pszichológiai tanácsadást is kí- 
nálnak. Gál Antal a jövővel 
kapcsolatban elmondta, a Kö-
zösségi Térben a padlástér áta-
lakításával egy padlásszínházat 
is létrehoznának, hogy irodal-
mi felolvasóesteknek, klubszín-
házaknak adjanak teret.

Az igazgató hangsúlyozta, 
három fő pontban foglalható 
össze, mitől működik a szente-
si szociális ellátórendszer: – Ezek 
egyike a racionalitás, hogy valós 
problémákra adunk választ kor-
rekt tartalmú szolgáltatások-
kal. A másik tényező, hogy a 
képviselő testület pártállástól 
függetlenül nagy szociális ér-
zékenységgel bír. Elvárják, hogy 
bárminemű szolgáltatás kialakí-
tása, működtetése alaposan 
alá legyen támasztva, komoly 
előkészítést követelnek meg, de 
nem volt még olyan, kellő indok-
lással alátámasztott probléma, 
amit a képviselő testület elve-
tett volna. A harmadik aspektu-
sa pedig, hogy rendkívül jó csa- 
pattal dolgozhatok, olyan szak- 
emberekkel, akikben vakon meg- 
bízhatok – összegezte a szentesi 
szociális rendszer működésének 
receptjét Gál Antal.

A Művelődési, Ifjúsági és 
Sportbizottság március 23-i ül-
ésén döntött idén először az 
addig beérkezett pályázato-
król. Több mint 10 millió forin- 
tos igény érkezett be a dön-
téshozókhoz a 4,5 millió forintos 
keretösszegre.

A támogatások elbírálása 
során a bizottság figyelembe 
vette, hogy a pályázó előzetesen 
vállalt-e önrészt programja meg-
valósításához, és ha igen, az 
összköltséghez képest mekko-
ra saját erőt kívánt bevonni, va-
lamint kapott-e korábban támo-
gatást és hogyan számolt el vele.

A mostani döntéskor nem a 
teljes keretösszegről határoztak, 
hanem 1 millió forintot megh-
agytak későbbi felhasználásra, 
melyre egész évben várják a pá-
lyázatokat.

Most kapott támogatást töb-
bek között több általános isko-
la, óvoda, szakképző iskola, a 
Művelődési Központ, egyesül-
etek és alapítványok, valamint a 
gimnázium is.

A legmagasabb támogatá-
si összeg 400 ezer forint volt, a 
szilveszteri tűzijátékra, de ma-
gas összeggel támogatják több 
nagyobb városi rendezvény és 
iskolai versenyek megszervezé-
sét is.

Pályázati adatlap és a pályáz-
tatással kapcsolatos információ 
kérhető a polgármesteri hi-
vatal közművelődési, civil és 
esélyegyenlőségi referensétől, a 
218-as irodában.

Az új feladatokkal is megbirkóznakDöntöttek

ELVESZETT
ELVESZETT március 29-én arany 

nyakláncom a sürgősségi épület főbe-
járatának aluljárójában. A becsületes 
megtaláló jutalom ellenében hívja a 
30/586-3628-as telefonszámot.

INGATLAN
ELADÓ közel 70 négyzetméte- 

res házrész Szentes belvárosában, a 
Gyógyfürdő közelében, a Sima Fe-
renc utcán. Csendes környezetben, 
frekventált, belvárosi helyen, egyedi 
fűtéssel ellátott lakás. Érdeklődni: 
06/70-382-9219 vagy 06/70-600-
1674.

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár: 2.2 
m Ft. Tel: 70/6198125, 30/9825773

SZÁNTÓFÖLD Szentes határában, 
a Vásárhelyi betonút mellett a reptér-
rel szemben 3,1ha 91,3AK földműves 
állattenyésztőnek eladó. Telefon: 06 
20 260 1455

VÉTELRE keresek 1,5 szobás pa- 
nellakást a városközpontban, 2. eme-
letig. Telefon: 30/209-6124

MUNKA
GYÓGYSZERÉSZT, gyógyszertári 

asszisztenst keresünk Kertvárosi pati-
kába. Tel: 70/2650865

SZOLGÁLTATÁS
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

SZOBAFESTÉS, Mázolás, Tapé-
tázás, Török Krisztián, Tel.: 06 20 
2992766

ÁLLAT
TETRA-SL tojóhibrid jérce kapha-

tó. Tel.: 20/9415-540 Időpont: márci-
us 25., április 1., 8., 15., 22., 29.

VEGYES
ELADÓ Páfrány, árnyliliom, dísz-

fű, hunyor-egyéb évelők. Leanderek, 

cserjék (hóbogyó, boglárka, japán-
birs, tiszafa) házi kertből eladók. Érd: 
63/312-522

3 RÉSZES ágyazható rugós új 
ülő-garnitúra féláron eladó. Telefon: 
30/209-6124

ELADÓ 3 fázisú, 4KW-os kisipari 
rönkcirkula .80 e Ft. Érdeklődni:15.00 
óra után. Telefon: 30/468-8736

ELADÓ 3 fázisú 10 KW-os hid-
raulikus kisipari hasítógép. 450 e Ft. 
Érdeklődni: 15.00 óra után. Telefon: 
30/468-8736

ELADÓ CSAK MŰGYŰJTŐNEK 
Rudnay Gyula, Kiss Róz Ilona, Bényi 
László, Bődy Mária, Holló László, Ha-
lász Szabó Sándor, Szabó Miklós, Cze-
ne B. festmények és Koszta József mini  
öregkori szemüveges önarckép védett 
grafika. Érdeklődni: 06-20/357-0474

H I R D E S S E N I N G Y E N
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Sebők Tamás

Ön mit tenne, ha például a 
szentesi színház 1968-as fel- 
újításáról szeretne informá-
ciót gyűjteni? Hogyan kor-
szerűsítették akkoriban az 
épület belsejét? Milyen számú 
nézőközönség befogadására 
volt képes, és mekkora szín-
pad állt a fellépők rendelkezé-
sére? Nos, nem lenne egyszerű 
a gyűjtőmunka, de mostantól 
nem jelentene problémát a 
dolog.

Januárban Tímár Ferenc és 
Labádi Lajos munkájának kö-
szönhetően elkészült a két DVD-
ből álló digitális archívum, mely 
a Szentesi Élet városi hetilap – a 
kezdetekben még havi rendsze-
rességgel megjelenő lap – ösz-
szes számát tartalmazza és bár-
ki számára elérhető közelségbe 
kerülnek olyan cikkek, melyek 
még a ’60-as évek végén szü-

lettek. A lemezek 1968-2000-ig, 
valamint 2001-2015-ig tárolják 
a lapokat.

– Fontos megemlíteni, hogy 
egyrészt mindenki dolgát ké-
nyelmesebbé teszi ez a digitá-
lis archívum, másrészt a levéltár-
ban található eredeti példányok 
sem használódnak el, így növek-
szik az élettartamuk. Az első év-
folyamokat 1968-1975-ig BSC 
hallgatóként a Szegedi Tudo-
mányegyetem könyvtárának 
gyors-szkennerén dolgoztam 
fel, majd a 2008-ig tartó archí-
vumot a könyvtárban olvas-
tuk be az aktuális segítőimmel. 
2014 decemberében a levél-
táros kollégák vetették fel, hogy 
a PDF-lapszámokat célszerű len-
ne offline is olvashatóvá ten-
ni, hiszen úgy sokkal gyorsab-
ban elérhetők lennének, illetve 
egy keresés valamely kifejezésre 
ez esetben több lapszámra is 

kiterjeszthetővé válik. Így készült 
el ez a kétkorongos kiadvány 
– nyilatkozta lapunknak Tímár 
Ferenc.

Hogy valóban bárki számára 
elérhető legyen ez a DVD cso-

mag, 2.500 forintos áron meg-
vásárolható a városi vönyvtár-
ban, ahol mellesleg a felmerülő 
kérdésekre maga a szerző is 
készséggel válaszol.

– Hogyan lépett be az életébe a 
labdarúgás?

– Ez a történet egészen 1956-
ig nyúlik vissza, a nagyszüleim-
nél éltem Orosházán. Ott jár-
tam iskolába is és a nagyapám 
az Orosházi Kinizsi szurkoló-
ja volt. A bátyám már járt 
meccsekre és egyszer én is en-
gedélyt kértem, hogy megnéz-
hessek egy mérkőzést. A nagy-
papám támogatta is a csapatot 
és igazából így csöppentem 
bele a labdarúgásba. Az álta-
lános iskola befejeztével Szen- 
tesre kerültem és a Szen-
tesi Vasutas ifjúsági csapa-
tában játszottam egészen 
1962-ig, amikor megsérül-
tem. Később Dukai Imre, a 
Szentes Járási Labdarúgó Szö- 
vetség Játékvezető Bizottsá- 
gának elnöke vitt el játékve-
zetőnek és 25 évig foglalkoz-
tam bírás-kodással.

– Hogyan került képbe a Szen-
tesi Kinizsi labdarúgó szakosz-
tálya? 

– Még a játékvezetői pályám 
alatt, 1977-ben keresett fel a 
vezetőség, hogy legyek a szak-

osztály tagja. A játékszabályok-
kal a játékvezetői mivoltomból 
fakadóan tisztában voltam, így 
már csak az átigazolási szabály-
zatot kellett megtanulnom, ami 
akkor körülbelül 12 oldal volt, 
ma már ennek többszöröse. A 
felkérést elfogadtam és így már 
40 éve dolgozom a Kinizsinél.

– Edzői feladatokat is vállalt?
– Egy szezonban igen, amikor 

nehezen mentek a dolgok. Ak-
koriban több csapat volt Szen-
tesen, több fiatal sportolt és 
maga a foci nagyon változatos 
volt. Az egyik szezonban baj-
nokok lettünk, a következőben 
kiestünk, tehát nem volt hosszú 
a sikerforma. 

– Milyennek látja mai szemmel 
a szentesi helyzetet?

– Nagy a fluktuáció, nem min-
dig a legtehetségesebb gyerme-
kek maradnak meg a labdarúgás 
területén, hanem azok, akik lel-
kesek, akiknek a szívükben van 
a foci. Sokan továbbtanulnak, és 
olyan képesítést szereznek, ami 
arra kényszeríti őket, hogy el-
hagyják a várost, bár néhányan 
visszajönnek ide játszani. De ez 

teljesen rendben van, hiszen ez 
az élet rendje.

– Hogyan érezte magát a díj át-
vételekor?

– A város egyik legidősebb 
sportvezetője vagyok, és a me-
gyei szövetségben is régóta 
tevékenykedem. 2016 január-
jában az MLSZ Csongrád Megyei 
igazgatósága 5 embert díjazott 
életműdíjjal, ebből kaptam én 
az egyiket. Megtiszteltetés volt 
számomra hogy megkaptam és 
nagyon örültem neki. Ezt a város 
is észrevette és ők is jutalmaz-
tak. Úgy érzem lelkesen és be- 
csületesen végeztem a munkám 
a városért, a fiatalokért és persze 
a sportágért. Jó érzés volt, hogy 
több száz sportoló mellett en-
gem is díjaztak.

– Mi volt karrierjének fény- 
pontja, amire örömmel emlékszik 
vissza?

– Sokáig a Szegedi Ruhagyár 
szentesi kirendeltségén dolgoz-
tam és a szakszervezet a közpon-
ti üzem sportvezetőjévé válasz- 
tott meg a kiemelkedő sport-
teljesítményeink után. Főleg 
hölgyekkel készültünk atlétikai 
versenyekre, számos sikert ér-
tünk el. Ezeket a sikereket a 
moszkvai nyári olimpiai játé- 
kokon való 2 hetes részvétel-
lel díjazta a központ, ami egy 
felejthetetlen élmény lesz ne-
kem. Ezen a szinten helyez-

tem el a nemrégiben kapott 
életműdíjakat is.

– Zárásként a magyar váloga-
tottra és az Európa-bajnokságon 
való szereplésre szeretnék kitérni. 
Mit vár a nemzeti csapattól?

– Nagy öröm, hogy kijutott 
a válogatott az EB-re. Régóta 
benne vagyok a magyar lab-
darúgás világában, mégis azt 
gondolom, hogy az én életem-
ben már nem következik be az, 
hogy előre lép a magyar futball. 
Úgy vélem, hogy nagyon anya-
gias lett ez a sport és az életnek 
is olyan összetevői vannak, amik 
elvonják a fiatalok figyelmét a 
labdarúgásról. A kérdésre vála- 
szolva azt tudom elmondani, 
hogy bár sokan bizakodóak, azt 
gondolom, hogy nagyon nehéz 
a csoportunk és csak óriási sze-
rencsével tudunk továbbjutni.

47 év munkája egy dupla lemezes kiadványon

A városért, a fiatalokért és a sportágért
Sebők Tamás

Csepregi István negyven éves labdarúgói, edzői, játék-
vezetői munkájáért járó ’Életmű díjat’ vehetett át a városi spor-
tolói ünnepségén, valamint korábban az MLSZ Csongrád 
Megyei igazgatósága is kitüntette. A díjazásáról, az életútjáról 
és a magyar labdarúgás aktualitásairól beszélgettünk vele.
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Palicska Irén

Április 1. lévén megpróbál-
tam csokorba szedni az elmúlt 
időszak vicces történeteit, hi-
szen nemcsak szürke hétköz-
napokból áll egy kis család élete. 
Sőt! Minden nap történik vala-
mi új, érdekes. Mondhatnám azt 
is, hogy nálunk minden nap ün-
nep. A mai szösszenetben lesz 
szerelmi szál, téli napfürdőzés, és 
megtudhatják, miért maradtam 
le életem legjobb cseréjéről. 

– Hadd indítsak egy friss sze-
relmi történettel. A legnagyobb 
öröm ugyanis akkor ért, amikor 
szerelmet vallottak Gergőnek. 
A négy hónapos Eszterrel, és 
anyukájával, Anitával már Ma- 
minbabára és Baba-mama jó-
gára is együtt járunk. Az első 
jóga órán is egymás mellé ke-
rült a két csöppség a jóga sző-
nyegen, és Eszter le se vette a 
szemét a fiamról. A gyerekem 
azonban úgy látszik, az idősebb 
csajokra bukik, mert kiszemelt 

egy hét hónapos kislányt. Ani-
ta szerint Eszter azóta szerel- 
mes Gergőbe, amióta látta mez- 
telenül pelenkázás közben. Fi- 
noman közöltem az édesanyá-
val, hogy szerintem Ger-
gő még nem áll ké- 
szen egy komo- 
lyabb kapcso-
latra. 

Említettem, 
hogy rend- 
s z e r e s e n 
m e g l á t o -
gatjuk a nagy- 
szülőket Kun-
szentmártonban 
és Szarvason. Szü-
leimnél több napot is 
eltöltünk, ilyenkor benépesül 
a ház. Az első utunk kisebb ván-
dorcirkuszra emlékeztetett, hi-
szen több bőrönddel, kisággyal, 
matraccal, kiskáddal pakoltuk 
fel a kocsinkat. Persze mindig 
itthon felejtünk valamit. Múlt- 
kor csak a tápszer és a cumis-
üveg-mosó maradt ki a csoma-

gokból. Ilyenkor beszerezzük a 
harmadik, negyedik darabot is. 
Üvegmosóból legalább öt da-
rab leledzik otthon. Az esti für-
detést és etetést nagymamára 

bízzuk, én csak a keze 
alá dolgozom: meg-

engedem a für- 
dővizet, előké-

szítem a pe-
lust, pizsit, há-
lózsákot és 
babaápolási 
termékeket. A 

fürdetés meg-
volt, Mama már 

keni Gergőt 
„ t e s t á p o l ó v a l ”, 

amikor eszembe jut, 
hogy azt meg fent hagytam a 

szobánkban!? 
Kiderült, hogy Anyu az én 

naptejemmel kente be a gye-
reket, mert ugyanolyan kék fla-
konja volt, mint a testápolónak. 
Sebaj, legalább télen sem fog 
leégni a gyerek. 

A minap különleges ajánlatot 

kaptam. Gergővel minden nap 
a Kurca-parton sétálunk, amit 
nagyon szeretek, mert csend 
van, béke és nyugalom. A tél 
végi napsütés és szokatlan me-
leg sokakat kicsábított a szabad-
ba. Itt találkoztam össze egy 
idős nénit kerekes székben toló 
hölggyel. Babakocsis anyukákat 
könnyen leszólítanak, így hamar 
beszédbe elegyedtünk. Szó 
esett a fiamról, hogy milyen 
hamar felnőnek a gyerekek, és 
a 90 éves néniről, akinek az uno- 
kái épp most jöttek haza Né- 
metországból. Fél óra után elkö- 
szöntünk egymástól, mire a 
hölgy felajánlotta, hogy cserél-
jünk! Ő haza vinné Gergőt, én 
pedig megkaphatom a 90 éves 
nénit. Természetesen viccnek 
szánta az egészet, de kíváncsi 
lettem volna a férjem fejére, 
amikor a gyerek helyett hazaállí-
tok egy idős nénivel! Így szalasz-
tottam el életem „legjobb” 
cseréjét.

Baba a fedélzeten

Életem legjobb cseréjét  szalasztottam el

Darók József

Sokaknak megnyugtató ér- 
zés, hogy vannak olyan em-
bertársaink, akiknek akár egy 
várost védelmező akcióhős-
nek, bátran szólhatunk, ha 
elkóborolt kutyát látunk, baj-
ba került cicát találtunk, vagy 
éppen gólya sétál a megye-
háza oldalában, és nem tud 
elrepülni. Sipos Olgára lehet 
számítani. Önkéntese az Or-
szágos Állatvédőrségnek, de 
karitatív hajlama nem csupán 
a négylábúakra terjed ki, fel-
karolja a segítségre szoruló 
embereket is.

– Gyerekkorom óta állatok 
közelében élek, galambok, nyu-
lak, cicák és kutya is mindig 
volt a családnál. Az Országos 
Állatvédőrség hirdetését a Face-
bookon három éve láttam meg, 
önkénteseket kerestek, és szi-
gorú vizsgázás után állatvédőr 
oklevelet kaptunk. Már benne 
voltam az állatvédelemben, s 
gondoltam, akkor tegyük hivata-
lossá.

– A gyakorlatban hogyan zajlik 
az állatmentés?

– Általában gyorsan kell men- 
teni vagy chipet olvasni. Isme-
rőseim szólnak, már szinte egy 
figyelőszolgálat alakult ki. Sokan 
a Facebookon írnak az üzenő 

falamra, ott is aktív vagyok, lát-
ható a tevékenységem. Főként 
kutyákat mentek, de előfordul, 
hogy cicákat is. Volt egy eset, 
amikor magánterületen akná-
ba esett cicát kellett kiszabadíta-
ni. Szóltam a gázműveknek, 
nyissák ki az aknafedőt. A Tisza 
árterében rendőrt hívtam egy 
két méteres láncra egy beton-
oszlophoz kötött gyönyörű né-
metjuhászhoz. Járőrt küldtek, 
helyszínelők is kijöttek, feljelen-
tést tettem az ügyben. Rendőrt 
már többször kellett hívnom, de 
a beszélőkémet veszem inkább 
igénybe, igyekszem meggyőzni 
a gazdát.

– A legemlékezetesebb esetek?
– Voltak híresebbek. Tuki, a 

spániel egészen az országos is-
mertségig vitte. Saját blogja is 
van, Tuki szerint a világ címmel, 
rengetegen követik. Árvát, a ko-
mondort a hajdúböszörményi 
gyepmesteri telepről mentettük 
közösen a Mogyoró Állatotthon-
nal, gyakorlatilag a halál elől. Ez 
tavalyelőtt az év mentése volt. 
Isteni helyre, Ausztriába került. 
Lulut, a gólyát a Vásárhelyi úton 
ütötték el, sérülten nem tudott 
repülni, az emberek mellett sé-
tált a városban. Furcsa érzés volt 

gólyát a kezembe fogni, ez volt 
az első alkalom.

– Vannak azért nehéz pillana-
tok is?

– Lelkileg megvisel, ha szól-
nak, hogy megunták, vagy nem 
tudják hová tenni a kutyáju-
kat, vagy rossz érzés azzal szem-
besülni, amikor már nem lehet 
megmenteni egy állatot. Sajnos, 
felelősségteljes állattartásról 
még mindig nem beszélhetünk.

– Jól gondolom, hogy ez nem is 
csak egy 24 órás szolgálat, hanem 
már kiszállni sem lenne egyszerű 
belőle?

– Így van. Már rááll a szemem 
vezetés közben is a bajbajutott, 
út szélén fekvő, sérült kutyákra. 
Időhiányban szenvedek két 
munkahely mellett. Viszont már 
ki van építve a kapcsolatrend- 
szer, a szentesi Mogyoró Állat-
otthonban önkénteskedem, 
melynek fenntartója a Mentor-
4Dogs és Kovács Ildikó vezetővel 
nagyon jó a kapcsolatom. Kö-
zösen mentünk és segítjük 
egymást, az otthon segít elhe-
lyezni az utcáról mentett álla-
tokat. Szerencsére a két lányom 
is aktívan kiveszi a részét az ál-
latmentésből. Néhányszor azt 
is megkaptam: emberekkel ké-

ne inkább foglalkoznom álla-
tok helyett. Nos, én emberek-
kel is foglalkozom, nemcsak 
biztosítási munkám révén, de 
például ruhát is gyűjtök. Nemrég 
Nagymágocson leégett egy csa-
lád háza, két autónyi adományt 
vittem nekik. A felhívásom-
ra azóta négy autónyi segítség 
érkezett hozzájuk. A vörösiszap-
katasztrófa idején Kolontárra 
egy egész kamionnyi adományt 
vittem.

Embereken is segít az állatvédő
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Évről-évre visszatérnek a ro-
mantikus pasztell árnyalatok. 
Nem is baj, hisz épp elég söté-
tet viselünk a téli időszakban. 
A legnépszerűbb idén a rózsa-
kvarc és a babakék, de hódít a 
vajszín, a kék minden árnyalata, 
az élénkvörös, az ún. boglárka 
sárga, a harsány zöld és a jegeská-
vé-szín is. Ezek feketével és fe- 
hérrel egyaránt jól kombinál-
ható, de a bátrabbak együtt is 
viselhetik őket. (Természetesen 
a megfelelő összhangot eltalál-
va.) 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
a farmer idén is kihagyhatatlan 

része ruhatárunknak. Legyen 
nadrág, ing, szoknya, sportos-
abb, illetve elegáns – minden stí-
lus képviselteti magát a 2016-os 
divatban. 

Az örök alapdarab, vagyis a 
fehér ing is az új szezon fő-
szereplője lett, most azonban 
teljesen más szerepet kapott, 
mint eddig. A tervezők a klasszi-
kus megjelenés helyett a létező 
összes extrém variációt kipró- 
bálták: láthatunk félvállas, alul 
megcsavart fazonokat, de elő-
fordul hátul gombos verzió is. 
Bátran kísérletezzünk vele ott- 
hon: csupán egy nagyobb mé-

retű ingre van szükségünk, amit 
egyaránt viselhetünk megkötve, 
övvel vagy egy hangsúlyos nyak-
lánccal. 

Már tavaly tavasszal és nyáron 
is hódítottak a váll nélküli topok 
és ruhák, és így lesz ez az idei 
szezonban is. A teljesen nyi-
tott fazonok mellett a félvállas 
megoldások is visszatérnek az 
üzletekbe fodrokkal vagy csip-
kével fűszerezve, de a minima-
lista divat kedvelői is biztosan 
találnak kedvükre valót. A csipke 
igazi örök klasszikus. Finom, 
nőies és elegáns – ez lesz a ta-
vasz egyik legnagyobb slágere. 
Visszafogott díszítésekkel, kis 
gyöngyökkel vagy hímzett sze-
gélyekkel a blúzok is tovább 

hangsúlyozzák a trend könnyed-
ségét.

Évek óta népszerűek a virág-
mintás holmik, 2016-ban pedig 
a levélmotívumok is főszerepet 
kapnak. Ha túl soknak érzed, 
válassz inkább ilyen mintájú 
kiegészítőket! 

Végezetül most divatosak a 
tükrös, fényes felületek és anya- 
gok is. Úgy tűnik, hogy az idei 
évben az ezüst fogja átven-
ni a fehér domináns helyét. Le-
het flitter vagy bármilyen egyéb 
díszítés, a lényeg, hogy idén ta-
vasszal csillogó ezüstben tün- 
dököljünk. Akár hétköznapra 
is választhatunk ilyen ruhada-
rabokat, csak arra kell ügyel-
nünk, hogy egyszerű, letisztult 
darabokkal kombináljuk őket. 
Egy ezüst cipő tökéletes dön-
tés a hétköznapokra: kényelmes, 
sportos és mégis elegánssá tesz 
a mindennapi öltözékünket. 

Bármit is válasszunk az idei 
trendből, a legfontosabb, hogy 
a saját stílusunkhoz passzoljon 
és jól érezzük magunkat benne. 
A divat mindig csak egy irány-
mutatás, egyedi pedig tőlünk, a 
saját személyiségünktől lesz.

Tavaszköszöntő a gardróbbanTrendi

Városi Könyvtár
Április 4-én, hétfőn 18 órakor a Király Ist-

ván Kertbarát Kör és a városi könyvtár közös 
szervezésében Petőfi Sándor: A helység 
kalapácsa című felolvasó est lesz.

Április 5-én, kedden 18 órakor Labádi 
Lajos: A szentesi városháza építéstörténete 
című könyv bemutatója lesz. A szerzővel 
beszélget: Vágvölgyi Zoltán.

Április 6-án, szerdán 18 órakor Magyar-
ország a 20. században. A koalíciós korszak 
(1945-1947) című előadás lesz. Előadó: 
Poszler György tanár.

Április 9-én, szombaton 15 órakor a Kur-
ca festőkör és a mindszenti Művészsarok 
festményeiből rendezett kiállítás megnyitója 
lesz. Megnyitja: Szűcs Ildikó, a városi könyv-
tár igazgatónője. Megtekinthető: május 6-ig.

Koszta József  Múzeum  
Április 2-án szombaton 10-12 óráig, Bo-

gyó és Babóca, Múzeumi Családi Matiné me-
sével, játékkal, kézműves foglalkozással.

Tokácsli Galéria 
Április 2-án, szombaton 15 órakor: 

„Rejtelmek, ha zengenek....” Alkotó ped-
agógusok régiós XIX. képzőművészeti tár-
latának megnyitója. A kiállítást megnyitja: 
Dr. Tóth Attila művészeti író, a zsűri elnöke.  
Közreműködik: Takács Gabriella - fuvola.

A tárlat megtekinthető április 30-ig, 
keddtől-péntekig 9-13 és 15-17 óráig, szom-
baton 9-13 óráig.

A Zöldág Hagyományőrző Szakkör 
szervezésében

A Művelődési és Ifjúsági Házban ápr-
ilis 8-án, pénteken 17 órától MÁTKASÁG, 
ESKÜVŐ, LAKODALOM néprajzi előadás lesz 
hallható.

Műsorok:  Mezőségi népdalok, páros tán-
cok, pár-választás, elődeink bennünk él-
nek-családfa készítés. Közreműködnek: Soós 
János (vőfély), Balla Tibor (citera, tekerő), 
Kádár László (tambura, ének), Tarján András 
(harmonika), Siha Attila (bőgő).

Programajánló 

Heti menü április 4-8
Hétfő
A menü: Tárkonyos krumpli-
leves, borsos tokány, tészta
B menü: Fokhagymakrém leves,
Rántott csibemáj, Zöldborsófőzelék
Kedd
A menü: Zöldbableves, Karaj sok magvas 
bundában, burgonyapüré
B menü: Paradicsomleves, Sajtmártásos 
csirkefalatok, párolt rizs
Szerda
A menü: Lencseleves virslivel, 
Lasagne Carbonara
B menü: Grízgaluskaleves, Csevapcsicsa 
pulykából, sült burgonya

Csütörtök
A menü: Sertésraguleves, 
Kolbászos krumplipaprikás, 

vagy chilis bab
B menü: Vegyes gyümölcsleves, 

Zúzapörkölt, tészta
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Rózsa Sándor aprópecsenye,  
sült burgonya
B menü: Brokkolikrémleves, 
Kapros Túróval töltött gombafejek, 
mexikói rizs

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

 A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, és a Magyar Vörös-
kereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szerdán délelőtt 
07.30–12 óráig, és csütörtök délután 14-17 óráig tart véradást a Vérel-
látó Állomáson.

Ezen felül kiszállásos véradást is szerveznek a Laktanya Műszaki 
napján április 22-én, pénteken 10 és 13 óra között, melyre minden 18. 
életévét betöltött, egészséges váradót várnak.

 A Szívügy Klub összejövetele április 6-án, szerdán délután 4 óra-
kor lesz az Ifjúsági házban, ahol egy egészségügyi előadásra kerül sor, 
melynek címe: Kezedben az életed, te vagy érte felelős.

Csepeli Dóra

A tavasz mindig változást hoz: nemcsak a természet szüle-
tik újjá, hanem bennünk is elindul, újra kezdődik valami. Vá-
gyódunk a szabadba, a napsütésre, a vidámságra, szívesebben 
szervezünk programokat. Az első tavaszi napsugarak nemcsak 
a kedélyállapotunkra vannak jó hatással, hanem a ruhatárunk-
ra is. Végre száműzhetjük a sok feketét, barnát a szekrényből és 
előkerülhetnek a színes darabok. A gardróbfrissítéshez szeret-
nék pár tippet adni, hogy hogy is csempésszük bele meglévő 
ruháink mellé a 2016-os divatot.
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Péntek (április 1.)
14:00 3D Kung Fu Panda 3
16:00 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
18:45 Bazi nagy görög lagzi 2
20:30 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
Szombat (április 2.)
12:00 3D Kung Fu Panda 3
14:00 3D Kung Fu Panda 3
16:00 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
18:45 Bazi nagy görög lagzi 2
20:30 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
Vasárnap (április 3.)
12:00 3D Kung Fu Panda 3
14:00 3D Kung Fu Panda 3
16:00 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
18:45 Bazi nagy görög lagzi 2
20:30 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
Hétfő (április 4.)
14:00 3D Kung Fu Panda 3
16:00 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala

18:45 Bazi nagy görög lagzi 2
20:30 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
Kedd (április 5.)
14:00 3D Kung Fu Panda 3
16:00 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
18:45 Bazi nagy görög lagzi 2
20:30 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
 Szerda (április 6.)
14:00 3D Kung Fu Panda 3
16:00 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
18:45 Bazi nagy görög lagzi 2
20:30 3D Batman Superman ellen - Az 
igazság hajnala
Csütörtök (április 7.)
14:00 3D Robinson Crusoe
16:00 A Főnök
18:00 A Főnök
20:00 A Főnök
Péntek (április 8.)
14:00 3D Robinson Crusoe
16:00 A Főnök
18:00 A Főnök
20:00 A Főnök

Moziműsor

A Magyar labdarúgó Szövet-
ség tett feljelentést, miszer-
int az egyik szentesi labdarúgó-
mérkőzésen az egyik szurkoló 
a játékvezetőt akarta megdob-
ni egy tárggyal. Az illető ellen 
rendbontás vétsége miatt in-
dult eljárás. Az eseményről vi-
deófelvétel készült, a szurkoló 
beazonosítása folyamatban van, 
az illető a cselekedetéért akár 
két éves szabadságvesztéssel is 
büntethető, és a sportrendezvé-
nyek látogatásától is eltilthatják. 

Két idős férfi verekedett össze 
az egyik otthonban.  Az egyik 
férfi egy járóbottal hátba vágott  
egy másikat, aki elvette tőle a 
botot és úgy megverte a mási-
kat, hogy a férfi nyolc napon 
túl gyógyuló sérüléseket szen- 
vedett.   A 84 esztendős úr el-

len könnyű testi sértés, a 67 éves 
férfi ellen súlyos testi sértés mi-
att indult eljárás.

Kerékpárokat loptak a város-
ból, az egyiket a Brusznyai sé-
tányról, március 25-én az esti 
órákban, a másikat Somogyi 
Béla utcából, ez utóbbi nem volt 
lezárva. 

Mobiltelefont loptak az egyik 
szentesi szórakozóhelyről. A 
mintegy 200 ezer forintos készül-
éket a tulajdonosa őrizetlenül 
hagyta, és mire visszament érte, 
addigra már nem volt ott a mo-
bilja.

Húsvétkor a rendőrök termé- 
szetesen különös figyelmet for- 
dítottak az ittas vezetők kiszű-
résére, és jó hír, hogy mindössze 
egy járművezető akadt fent a 
rostán a hétfői napon.

Megak ar ta dobni 
a  játékvezetőt

Labádi Lajos

A szentesi református eklé-
zsia 470 éves fennállása óta 
számos nagy tudású, országos 
tekintélyű, kiemelkedő szó-
noki képességű prédikátorral 
büszkélkedhetett. Ezek közé 
tartozott Gaál István is, aki a 
XVIII. század második felében 
volt a szentesi gyülekezet leg-
nagyobb formátumú szemé-
lyisége. 

Gaál István ifjúságáról keve-
set tudunk. A történeti források-
ból csak annyi derül ki, hogy 
valószínűleg 1723-ban született 
Érsemlyén (ma Románia), köz-
rendű szülőktől. Alsóbb isko-
láit szülőhelyén végezte, majd a 
Debreceni Kollégium diákja lett. 
1741-ben – nyolcadikos diák-
ként – Szikszóra ment iskolarek-
tornak, mely tisztségét 1743-ig 
viselte. Több nevesebb eklézsia 
már ekkor kiszemelte őt prédiká-
torának, ezek közé tartozott 
Szentes is.

1745-ben elvetődött Szentes-
re, ahol megnyerő modorával, 
ékesszólásával és széles körű 
tudásával annyira megnyerte az 
egyházi elöljárók tetszését, hogy 
még ittartózkodása alatt meg-
választották a gyülekezet pap-

jává. A „megmarasztalás” igazi 
biztosítékát azonban inkább az 
jelentette, hogy időközben sze-
relembe esett Gálos Erzsikével, a 
Harruckern bárók nagyhatalmú 
tiszttartójának, Gálos Mihály lá-
nyával.

Majd tanulmányútra ment 
Hollandiába, majd egy év eltel-
tével visszatért és 1746. már-
ciusában elfoglalta lelkészi hi-
vatalát. 

Még ugyanebben az évben 
– 1746. július 26-án – feleségül 
vette a szeretett leányt, Gálos 
Erzsébetet, akivel hét gyermek- 
nek adtak életet. A családi örö- 
mök után megkezdődtek a küz- 
delmes hétköznapok, amelyek- 
ből Gaál Istvánnak az elkövet-
kező 22 évben aránytalanul 
sok kijutott. Tudni kell ugyanis, 
hogy a legnehezebb időszakban 
vette át a szentesi reformá-
tus gyülekezet vezetését. Mária 
Terézia 1742-ben elrendelte a 
protestánsok jogállását szabá- 
lyozó, 1731-ben keletkezett ún. 
Carolina Resolutio végrehajtá- 
sát, amely többek között előírta, 
hogy: a katolikus hit elhagyása 
büntetendő, vegyes házasságok 
csak katolikus pap előtt köt-
hetők, a katolikus ünnepek meg-

tartása a protestánsoknak is 
kötelező, a protestáns lelkészek 
a katolikus főesperességek felü-
gyelete alá helyeztetnek. 

Mivel Szentes lakossága a XVI. 
század közepétől szín reformá-
tus volt, az ellenreformáció fel- 
erősödéséből fakadó felekeze- 
ti súrlódások nem voltak jellem-
zők. Egészen 1742-ig, amikor 
báró Harruckern Ferenc lett 
Szentes földesura, aki katolikus 
iparosokat telepített a városba. S 
noha létszámuk elenyésző volt, 
1746 nyarán helytartótanácsi 
rendelet intézkedett arról, hogy 
a reformátusoknak át kell adniuk 
az általuk használt templomot a 
maroknyi számú katolikusoknak. 
Ugyancsak ki kellett üríteniük a 
lelkész- és kántorlakot, valamint 
a fiú- és leányiskolákat. A végre-
hajtásra egy év haladékot kap-
tak. 

Amikor az új egyházi épüle-
tek végre felépültek, azt hihet- 
ték a hívők, hogy vége a kál-
váriájuknak. Nem így lett. Az 
elkövetkező években iszonyú 
sáskajárás pusztította el a la- 
kosság termését, majd hólya-
gos-, és vörös himlő vitte el a 
gyermekek és felnőttek igen 
nagy részét. 1751-ben kiöntött a 

Körös és a Tisza, s az egész vidék 
víz alá került. Két esztendőn át 
tutajon és dereglyéken közle-
kedtek. Mindezek betetőzése-
ként 1760. április 7-én (Hús-
vét másnapján) tűzvész ütött ki, 
amelynek következtében leégett 
a város kétharmad része. A tűz 
martaléka lett az 1747-ben épült 
új templom, paplak és iskola. A 
kétségbeesésből Gaál István ráz-
ta fel a híveket. „Az ő hatalmas, 
a nagyok között is nagy lelkére 
volt az egyháznak szüksége 
ezekben a nehéz időkben, hogy 
el ne vesszen, meg ne semmisül-
jön” – jegyezte föl a krónikás. 
Váratlan hirtelenséggel hunyt 
el 1768. január 21-én. Még csak 
45 éves volt. A hívek 1957-ben 
emléktáblát helyezetek el a 
templomban lévő nyughelyé-
nél, amely ma is látható. 1932 
óta utca viseli nevét, más fele-
kezetek jeles papjainak szom-
szédságában.

270 éve történt

Új lelkész a református gyülekezet élén
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Múlt heti megfejtésünk: Keressük Sze-
ntes családi ízeit. A Mátyás Italdisz-
kont által felajánlott díszdobozos Jäger-
meister-t Lantos Balázs (Kossuth u. 20.). 
Nyereményét a Mátyás Italdiszkontban, 
a Mátyás király u. 3. szám alatt veheti át. 

Ezen a héten a Váczi-Vill Kft. 5000 fo-
rintos ajándékutalványát sorsoljuk ki. 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: 1. A megfejtés első része. 15. 
Lassan mászik, kúszik. 16. Győzelme, sikere. 
17. Állóvize. 18.Tűzparancsot ad. 20. Női 
név. 21. Hamis. 22. Fordított lakoma! 24. 
Átellenben. 26. Hazafele! 27. Magával ra-
gad. 29. Központi Statisztikai Hivatal – röv. 
31. Régi pénz. 33. Névelővel: a Zsiguli utód-
ja. 35. Orosz női név. 37. Energikus, tevéke-
ny. 43. Rangjelző előtag. 45. Nagyméretű 

órával felszerelt magas építmény. 47. Oxi-
gén, neon és urán vegyjele. 48. Ételízesítő. 
49. Világrész! 51. Egy nagyhatalom szörnye, 
fantomja (két szó) 52. Határtalanul lesújt. 53. 
Jámbor, engedelmes. 55. Matéria. 57. Fordí-
tott kamionfelirat. 58. Következő. 60. Maga-
tok. 61. Kétes! 62. Szimatol, puhatolózik. 64. 
Hatalmi fölénye. 68. Halpete. 69. Női név. 
72. Ilyen rák is van. 73. A földre. 74. Sziget-
lakó nép. 75. Arisztid társa. 76. A megfejtés 
második része (zárt betűk: Á,I,K).

Függőleges: 1. Sikertelenné tesz (pl. gép-
fegyvert). 2. Hatalmában tartó. 3. Acidum 
(maró hatású vegyület). 4. Sarcoló, vala-
mit kikényszerítő. 5. Kétharmad réz! 6. Vil-
lamos feszültség mértékegysége. 7. Szezon 
jelzője lehet. 8. Palindrom férfinév. 9. Sze-
gecs. 10. Tantál vegyjele. 11. BAZ megyei 
település. 12. Nyakmelegítő (ékezethiány). 
13. A My Fair Lady c. musical virágáruslán-
ya. 14. A fegyverviselést és esküt tiltó, csak 

felnőtteket keresztelő szekta tagjai. 19. 
Ró, karcol. 23. Időmérő szerkezet tartozé-
ka. 25. Olasz (Seria A) fociklub. 28. Orosz 
igenlés. 29. Ázsiai ország. 30. Se …, se ham-
vát (népi mondás). 32. Nógató szócska. 34. 
Német mutató névmás. 36. Lepusztult vár. 
38. Román fizetőeszköz. 39. Európai Unió. 
40. Egri sportegyesület. 41. Illatos ker-
ti nö-vény. 42. Vészjelzés. 44. Fruska, bakfis. 
46. Kiindulópont. 47. Acélosodik, …dik 
(visszafelé). 50. Sebes. 52. Csurgó. 53. Meg-
küzd, … ellene. 54. Betű kiejtve. 56. A távol-
abbi. 59. Határok nélküli Bogács! (BAZ 
megyei település). 60. Morzejel. 63. Orosz te-
herautó márka. 64. Félig havasi! 65. Adóhi-
vatalunk névbetűi. 66. Intés, figyelmezte-
tés. 67. Káros. 70. Patás háziállat. 71. Nátrium 
vegyjele. 74. Monte Cristo grófjának vár-
börtön szigete.

Beküldendő a vízszintes 1. és 76. számú 
sorok megfejtése.

H a  v i l l a n y s z e r e l é s ,  a k k o r  V á c z i - V i l l  K f t . !

Őrültebb, még görögebb 
filmmel tér vissza az HBO 
Films. Az első részben a Por-
tokalos család lány tagja, Tou-

la küzdött a hagyományok 
ellen, mikor egy nem-görög 
férfit kellett elfogadtatnia vő-
legényeként. 

Még mindig a család étter-
mét vezeti Toula és Ian lánya, 
Paris lassan felnő és készül 
a nagybetűs életre. Szülei 
házassága kezd laposodni, 
ezért szeretnének egymás-
ra több időt fordítani, ebből 
persze sok kínos szituáció sül 

ki. Például Paris gondban van 
a főiskola kiválasztásával is. 
Azzal is ellenkezik, hogy fé-
rj-hez adják, mert a család 
szabályai többek közt meg-
kötik, hogy egy Portokalos 
csak göröggel házasodhat. 
A sztori csattanója, amikor 
a család híresen hagyo-
mányörző párja, Gus és Ma-
ria rájön, hogy a szertartásu-
kon a kijelölt pap alá sem 

írta az anyakönyvi kivona-
tot, tehát nem házasok. Szé- 
gyenteljes lenne bármelyik 
Portokalos-lánynak, ha egye-
dül maradna, így jó ötletnek 
tartják, hogy megrendezzék 
azt, amiért ez a film az ami: 
A második bazi nagy görög 
lagzit. Felkészülni! Kezdődjön 
a tányérzúzás, asztaltörés! A 
mozikban az év leggörögebb 
bulifilmje, némi drámával, 
romantikával és persze sok 
poénnal!

B a z i  n a g y  g ö r ö g  l a g z i  2 . 
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

Menü április 11-17.
Hétfő: Meggyleves

A menü: Rizottó
B menü: Budapest sertésragu, tésztaköret
C menü: Párizsi csirkemell, sült burgonya

Kedd: Lebbencsleves
A menü: Tejfölös gombás csirkeragu, 

tészta köret
B menü: Rántott sertésszelet,

sárgarépa főzelék
C menü: Szezámmagos rántott 
sertésszelet, zöldséges köles

Szerda: Francia hagymaleves 
zsemlekockákkal

A menü: Sajtos sült csirkecomb,
rácos burgonya

B menü: Paprikás burgonya kolbásszal, 
vegyes vágott savanyú

C menü: Rántott kacsamáj,
ráczos burgonya

Csütörtök: Húsleves
A menü: Rakott kelkáposzta,

B menü: Főtt sertéshús, szilvamártás
C menü: Rántott csirkecomb, szilvamártás
Péntek: Tárkonyos csirke raguleves

A menü: Burgonyás tészta
B menü: Lecsós csirkemáj, 

petrezselymes rizs
C menü: Rántott zöldségek,

petrezselymes rizs
Szombat: Olasz zöldségleves

Mustáros csirkemell,
petrezselymes burgonya

Vasárnap: Sárgaborsó leves
Marhapörkölt, 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

Csirkemell
ropogós bundában

A családunkban népszerű étel a 
csirkemell, hogy ne legyen unal-
mas, próbálom minél változa-
tosabban elkészíteni, szeretek új 
ízekkel kísérletezni különböző 
panírokat kitalálni. Ez a recept 
egyszerű mégis ízletes. Elkészí-
tése: A csirkemellet felszeletelem, 
mustár és joghurt keverékében 
pácolom egy éjszakán át. Nem 

kell félni a mustártól nem lehet 
kiérezni az ízét. A bundához sós 
kekszet durvára török mandu-
lát durvára aprítok és ebbe for-
gatom bele a bepácolt csirkemell 
szeleteket. Pici sót tehetünk rá, de 
egyéb fűszerezést nem igényel, a 
mustár megteszi a dolgát. Vigyáz-
va kell sütni könnyen megéghet a 
bunda, főleg a lehulló darabokra 
kell figyelni.

Lakatos Katalin,
Felsőpárt

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 28- április 04-ig a  Dr. Weiss Patika Gyógyszertár  (Sze-
ntes, Rákóczi u.71.) hétfőtől-péntekig 7.30-19 óráig, szombaton 7.30 -12-ig vasárnap és 
ünnepnapokon zárva. Április 4-11-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u.6.) Hétfőtől - péntekig 
7.30-18 óráig, szombat: 8 -12 óráig, vasárnap és 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:
Nagy Lászlónak és Roszik 

Etelka Máriának (Hunyadi János 
u. 14.) Attila, Polgár Rudolfnak és 
Tomasovszki Ildikónak (Temető 
u. 40.) Emese, Kulbert Márknak és 
Nyáry Anna Erzsébetnek (Móra 
Ferenc u. 1/4) Hanna, Szabó 
Ákosnak és Bazsó Krisztina Zsu-
zsannának (Dr. Berényi Imre u. 
55.) Norina, Szabics Péternek és 
Piti Nórnak (Új u. 9. 2. em. 12 a.) 
Kristóf nevű gyermeke.

Elhunyt:
Felföldi Mihály (Kováts Károly 

u. 3.), Mészáros Imre (Bercsényi u. 
121.), Szilágyi László (Mátyás kirá-
ly u. 1.).

Házasságot kötött:
Brnya Balázs és Varga Anikó 

(Szeged, Zöldfa u. 10., 7/27.)

Családi

Burgonya: 120-170 Ft/kg, piros 
retek: 50-200 Ft/kg, répa: 200-250 
Ft/kg, gyökér: 250-690 Ft/kg, zeller: 
200-250 Ft/kg, új karalábé 150-250 
Ft/kg,

Petrezselyem: 50-100 Ft/csomó, 
alma: 150-300 Ft/kg, cékla: 200 Ft/
kg, fokhagyma: 1200-1500 Ft/kg, 
hegyes erős paprika: 70-140 Ft/
kg, fehér paprika: 1000-1200 Ft/
kg, karfiol: 900 Ft/kg, paradicsom: 
450-600 Ft/kg, körte: 250-400 Ft/kg, 
vöröshagyma: 250-200 Ft/kg, tojás: 
35-40 Ft/db, zöldhagyma 120-150 Ft, 
saláta 120-150 Ft/kg, padlizsán: 650 
Ft/kg, cukkini: 650 Ft/kg, eper: 2000 
Ft/kg, új tök 750 Ft/kg.

PIAC

Kos
Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit mondanak, mert könnyen csalód-
hatsz, ha másokra hallgatsz. Hallgass a belső megérzéseidre!
Bika
Kövesd a szíved vágyát, és ne feledd, hogy azoknak a képességeknek, me-
lyek benned rejlenek, figyelemre és időre van szükségük. 
Ikrek
A személyes kapcsolataid kielégítőbbé fognak válni, ha hajlandó vagy a 
legbelső érzéseidet is feltárni, ha nehéz helyzetbe kerülsz. 
Rák
Ha egyszerre csak egy dologra próbálsz meg koncentrálni, rá fogsz jön-
ni, hogy mennyi rejtett erőforrás rejlik benned, amire eddig nem is gon-
doltál. 
Oroszlán
Szükség lesz a nagy optimizmusodra, mert ebben a hónapban minden 
nehezebben és lassabban fog menni, mint gondoltad. 

Szűz
A távolabbi céljaid valóra válhatnak, ha reálisak és gondosan elő vannak 
készítve. De ne feledd, hogy türelmesnek kell lenned.
Mérleg
Jelentős változásokra számíthatsz, de nyugodj meg, nem fogják fenekestől 
felforgatni az életedet!
Skorpió
Állj meg egy pillanatra és nézz körül a környezetedben, ugyanis van valaki, 
aki többet rejt magában, mint gondolnád!
Nyilas
A kis dolgokat mindig nagy dolgok követik, ezért ne hagyj figyelmen kívül 
semmit, mert lemaradsz az igazán jó dolgokról.
Bak
A közvetlen reakció és rámenősség felvidító lehet számodra, de ne feledd, 
hogy a türelem hosszú távon sokkal hatásosabb. 
Vízöntő
Szeretsz túlzásokba esni, amikor hagynak téged függetlenül működni, de 
próbáld meg tartani a mértéket, főleg, ha mások is érintettek.
Halak
Lassan és módszeresen vágj bele mindenbe, mert a türelmed elnyeri 
méltó jutalmát.

Április 1-7

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
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Darók József

Apja után Czakó László Zénó 
is megszerezte a mesterfoko-
zatot a helyi wing tsun kung-
fu klubban. A fiú még csak a 
mesterjelöltségre pályázott, 
ám a hazai nagymes-ter két 
fokozattal léptette előre. A fiú 
apja nyomdokain halad, vagy 
inkább fordítva történt? 

Még 2002-ben, a Boros szak-
középiskolában tartott bemu-

tatóra ment el édesapjával az 
akkor 10 éves Laci, akit – mint 
mesélte – megragadott a pla-
káton Bruce Lee fotója, aki kez-
dőként a wing tsun kung-fut ta-
nulta, majd persze a bemutató 
is. Közölte apjával, szeretne jár-
ni edzésre, de csak akkor, ha ő 
is beiratkozik. Az idősebb Czakó 
Lászlónak megtetszettek az ott-
hon a fiától látott mozdulatok, 
azóta a 2. mesterfokozatnál jár, 

igaz, ő az eltelt időben folya- 
matosan, míg a fia kisebb-na-
gyobb kihagyásokkal gyakorol-
ta a kung-fut. Czakó László 
Zénó februárban egy szegedi 
szemináriumon jelentkezett 
mesterjelölt vizsgára, ami a 12. 
tanulófokozatot jelenti. Egyéb-
ként mesterfokozatból is ugyan- 
ennyi van, a fiatalember pedig 
meglepetésre a stílus hazai 
meghonosítójától, si-fu Máday 
Norbert nagymestertől az em-
lített megmérettetésen meg- 
kapta az első mesteri fokozatot. 
A szemináriumon vizsgázott Sza-
bó János Róbert is 5. tanulófoko- 
zatra.

A vizsga során Lászlónak be 
kellett mutatnia a 9-12. tanuló-
fokozat szekciók technikai anya- 
gát, majd adott feladatként sza-
badküzdelem közben a wing 
tsun repertoárjának egyik jel-
legzetes elemét, a tapadó kezek 
technikát kellett alkalmaznia. 
Ennek eredményeként sikerült 
két szintet lépnie a fiatalem-
bernek. Jelenleg három aktív 
mester található a szentesi klub-
ban, az élenjáró közülük si-hing 
Tihanyi Mihály, aki 3. fokozat-
tal rendelkezik.  Véleménye sze-
rint kortól-nemtől függetlenül 
elkezdhető és elsajátítható a 
wing tsun, leginkább kitartás, 

szorgalom és hozzáállás kér-
dése a fejlődés, nem igényel 
nagy fizikumot, extra hajlékony- 
ságot. Nyilván egyénenként más 
és más okoz nehézséget a tanu-
lás és gyakorlás során, de náluk 
egy átlagembernek sem lé-
tezik lehetetlen, sokszor ez fej-
ben dől el. Sok lemondással járó, 
kemény munka vezet a mester-
ré válásig, tette hozzá. Emellett 
magánórákra is szükség van, 
Tihanyi Mihály is rendszeresen 
részt vesz a 9. fokozatú si-fu 
Máday kecskeméti mesteredzé- 
sein. A családi ebéd helyett edz, 
fogalmazott tréfásan, merthogy 
ezeket a 6-7 órás tréningeket 
vasárnaponként tartják. Apa és 
fia közösen járnak edzésre, van, 
hogy ők tartják meg az órát a 
si-hing távollétében. A keleti 
harcművészetek világában egy- 
általán nem szokatlan, hogy le-
származottakra örökítik tovább 
a tudást. Az idősebb Czakó a 
remek példa arra, hogy nem a 
fiatalabb kor vagy a nagyobb 
erő számít, hanem a jártasság: 
63 évesen bizony meg tud-
ja lepni mozdulataival az izmos 
fiatalokat is. Erről is meg lehet 
győződni április 22-én, amikor 
a Műszakiak napján, a lakta-
nyában tartanak bemutatót a 
kung-fusok.

Hering Viktor

Elkezdődött a futóidény, 
amit mi sem bizonyít jobban, 
hogy a Honvéd Rákóczi SE 
versenyzői már le is gyűrték az 
első nagy „falatot”, a Balaton 
Szupermaratont. Április 17-én 
több, mint húsz szentesi futó 
lehet ott a fővárosi Vivicittán. 

A Balaton körüli futással 
megkezdődött az idei atlétikai 
futószezon. A Honvéd Rákóczi 
versenyzői közül Vakhal Nor-
bert combsérülése miatt a ne-
gyedik helyről volt kénytelen 
feladni a versenyt, Vakhal 
György pedig sérülése miatt 
nem állhatott rajthoz. A félmara-
toni távon a páros versenyek- 

ben az Őze László-Papp Dániel 
páros korosztályában az első he-
lyen végzett, míg Szaszkó Nor-
bert és Szaszkó Dominik második 
lett. Az abonyi duatlon spirint- 
ranglista versenyen az első ver-
senyén részt vevő Balastyán 
János az ötven esztendőn felü-
liek mezőnyében a negyedik 
helyen végzett, míg Héjja Imre 

a középmezőnyben ért célba a 
hatvan éven felüliek korosztá-
lyában.

A Makó-Földeákon megren-
dezett kétnapos tájékozódási 
futóversenyen Lőrincz Gábor a 
második helyen végzett. Ápri-
lis közepén a budapesti Vivi-
cittán 20-25 szentesi futó rész-
vétele várható, majd a hónap 
végén, Kaszón vesz részt a csa-
pat a duatlon-triatlon sprint csa-
patversenyen. 

Sebők Tamás

A Magyar Vízilabda Szövet-
ség támogatásával jött létre 
a magyar-amerikai vízilabdás 
csereprogram, melyből váro-
sunk is jelentős részt vállalt 
és nemrégiben a Los Angeles 
CHWAP csapatát fogadtuk a 
fedett uszodában. A tervezett 
közel 50 főből az Európában 
fennálló migráns helyzet miatt 
18 vízipólóst és 4 szakvezetőt 
láttak vendégül a húsvéti hét-
végére.

A március 25-i ünnepségen a 
szentesi és a Los Angeles-i csapat 
a medence két partján vonult fel 
a nemzeti lobogókkal, majd eze-
ket az uszoda falára akasztot-
ták. Kiss Viktória, a HSZC Boros 

Sámuel Szakközépiskola diák-
ja, valamint a Lajtha László Alap-
fokú Művészeti Iskola magáné-
nek szakos énekesnője énekelte 
el a két nemzet himnuszát. Őt 
követően Szirbik Imre polgár-
mester nyitotta meg a progra-
mot, és beszédében a vízilab-
da sportág sikereit említve tért 
ki arra, hogy örömmel tölti el az 
a tény, hogy más kontinensről is 
köszönthet barátokat városunk-
ban.

A továbbiakban Szénászki 
Zsolt a program egyik munka-
társa, szentesi edző mondta el 
a háromnapos program rész- 
leteit, melyben kiemelt fontos- 
ságot kapott a hétfői nap, a-
mikor az ország több városából 

érkeznek utánpótlás sportolók 
és szakemberek, hogy részt ve- 
gyenek a nyári amerikai edző-
táborok draftján. Ezen a napon 
az amerikai csapat kapitánya, 
Greg Salinski tekinti meg a fiatal 
tehetségeket és választja ki az 
edzőtáborok résztvevőit. A je-
les sporteseményen részt vesz 

dr. Molnár Tamás háromszo-
ros olimpiai bajnok vízilabdázó, 
a Magyar Vízilabda Szövetség 
játékvezetői bizottságának el-
nöke is, aki szintén egyik támo-
gatója a programnak. Az ün-
nepség zárásaként a két csapat 
barátságos felkészülési mér-
kőzést játszott. 

Családban marad a kung-fu

Szentesiek a Szupermaratonon

Amerikai edzőtábor a cél
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Sebők Tamás

Sikeresen zárta a 2015-ös 
esztendőt a Szentesi Delfin 
ESC úszó csapata, hiszen mind 
belföldön, mind külföldön 
számos versenyről tértek haza 
igen előkelő eredménnyel, 
országos csúcsokat döntve, és 
a kazanyi Szenior Úszó Világ-
bajnokságon is képviseltette 
magát az egyesület.

– Magyarországon évente kö- 
rülbelül 12-14 medencés ver-
seny van, ebből igyekszünk 
mindegyiken ott lenni, bár a 
tavalyi évben egy kicsivel ke-
vesebb versenyen jelentünk 
meg, de ezt a csorbát már idén 

kiküszöböltük, hiszen jobban 
kezdtük 2016-ot, mint a tava-
lyi esztendőt. A kevés verseny 
ellenére azonban 202 aranyér- 
met szereztünk 2015-ben olyan 
versenyeken, melyeket évtize-
dek óta megrendeznek, mégis 
kiemelkedőek ezek közül a há-
romszor megrendezett országos 
bajnoki fordulók, ahol 50 bajno-
ki címet szereztünk – értékelte 
a tavalyi évet Pólyáné Téli Éva az 
egyesület tagja és a Magyar Sze-
nior Úszók Országos Szövetsé-
gének alelnöke

A Szentesi Delfin ESC spor-
tolói mindezek mellett nyíltvízi, 
fedett pályás és rövidpályás 
versenyeken is megmutatják te-
hetségüket, de a szomszédos 
országok: Románia, Szlovákia 
versenyeit sem hagyják ki, sőt a 
tavalyi esztendőben Pólyáné Téli 
Éva a Kazanyban megrendezett 
Szenior Úszó Világbajnokságon 
is teljesítette a távot úgy, hogy 
pár héttel a verseny előtt megsé-
rült a lába, de így is a 10 legjobb 
között zárt. Az úszók sikerességit 
nem csak az aranyérmekben 
mérik, hanem a csúcsok is igen 
fontos tényezők és ebben sem 
szűkölködik, az egyesület, szá-
mos korosztályos csúcsot tar-
tanak, akad olyan is, melyet több 
mint 5 éve senkinek nem sikerült 
megdönteni. Mindezek mellett a 
világ- és Európa ranglista hely-

ezések is ékesítik a Szentesi Del-
fin ESC eredményeit, előbbiben 
Melkuhn Dezső, valamint Ven-
czel Kincső is a legjobb 10 között 
szerepel, utóbbiban pedig csat-
lakozik hozzájuk Bocskai Zsófia 
és Bertényi Mária is.

Az egyesület természetesen 
a versenyek rendezését is szem 
előtt tartja, több versenyt sike-
rült lebonyolítaniuk a tavalyi év-
ben is, elektromos időméréssel, 
és Pólyáné Téli Éva azt is elmond-
ta, hogy számos versenyző na-
gyon szereti a szentesi légkört, 
a várost, akadt olyan fővárosi 
tagjuk is, aki nyugdíjba vonulá-
sa után Szentesre költözött. Idén 
sem zárkóznak el a rendezői 
feladatoktól, hiszen a szövetség 
felkérte őket, hogy januárban 
rendezzenek egy versenyt, ahol 
1500 méteres számot, illetve egy 
4x 50m-es sprint számot írtak ki. 
Ez hatalmas sikert aratott több 
mint százan neveztek a hosszú 
távra. A másik saját rendezésű 
versenyükre pedig körülbelül 
egy hónap múlva kerül sor, ez 
lesz a XXI. Nemzetközi Szenior 
Úszóverseny. A torna érdekes-
sége, hogy úgynevezett rang-
listaverseny lesz, melynek felté-
tele az 50 méteres medence és 
az elektromos időmérés. Ezek 
a feltételek az úszókat is job-
ban motiválják az indulásra. A 
szervezői feladatok mellett az 
egyesület célja, hogy a legtöbb 
országos és határon túli verse-
nyen elinduljon 2016-ban.

Hering Viktor

Egy gólt és három pontot 
szerzett Makón a Szentesi Ki-
nizsi megyei első osztályú 
labdarúgó-csapata. A mieink 
győztes találatát Kovács Nor-
bert szerezte. A Kinizsi április 
2-án a Tápéval játszik a Pusztai 
László Sporttelepen.

A listavezető Algyő elleni 
bra-vúros hazai döntetlen után 
Makóra utazott a Szentes, azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy 
pontot szerezzenek a rivális 
otthonában. A győztes találat-
ra egészen a 79. percre kel-
lett várni, amikor Kovács Nor-
bert megszerezte a vezetést a 
mieinknek, ez a találat egyben 
a győzelmet, és újabb három 
pontot jelentett a csapatnak. 
– Fontos győzelmet arattunk – 
mondta értékelőjében Koncz 
Zsolt, a csapat játékos-edzője. 
– Az Algyő elleni mérkőzéshez 
képest öt helyen is változtat-
tunk a kezdőcsapat összeállítást 
illetően, és akik bizalmat kaptak, 

nem okoztak csalódást. Öröm-
teli, hogy a 18 esztendősen a 
felnőttek között lehetőséget 
kapó Bubori Dániel jó teljesít-
ményt nyújtott a védelemben. 
Ebből is látszik, hogy senkinek 
sincs bérelt helye a csapatban. 
Ezúttal célfutballt játszottunk, öt 
védővel, a biztonságos játékból 
próbáltunk építkezni, és ellen-
támadásokat vezetni. A három 
pontért jöttünk, és sikerült is 
hazavinnünk mindhármat. A 
Tápé ellen itthon kizárólag a 
győzelem elfogadható szá-
munkra.

A Kinizsi legközelebb szom-
baton, 16 óra 30 perckor lép 
pályára a Tápé ellen, hazai kör-
nyezetben. A Tápé jelenleg a 
táblázat 10. helyén áll, 23 pont-
tal, míg a mieink a 6. pozícióban 
vannak 39 pontot gyűjtve.

Sajnos a rangadón az ifjúsági 
együttes 3-1-re kikapott Makón, 

így a hazaiak pontszámban be-
érték a Kinizsit. A makóiak a 
38. percben már 2-0-ra vezettek, 
ám Molnár Zsolt a 72. percben 
szépített – később a gólszerzőt 
kiállították –, a vendéglátók pe-
dig a 90. percben bebiztosítot-
ták győzelmüket. A makóiak 

helyzete annyival előnyösebb, 
hogy egy mérkőzéssel keveseb-
bet játszottak a mieinknél, így ez 
a vereség akár a bajnoki címé-
be is kerülhet a csapatnak. A 
bajnokság azonban hosszú, még 
a rivális is veszthet pontokat.

A világ legjobbjai között

G y ő z e l m e t  é r t  K o v á c s  g ó l j a

Menü április 04-08-ig
Hétfő

A menü: Kapros tökleves, 
csirkecomb roston, rizi-bizi, 

joghurtos savanyúság
B menü: Kapros tökleves, csáky 

rostélyos, vajas galuska, 
uborka saláta

Kedd 
A menü: Húsleves, fahéjas alma- 

mártás, párolt sertés szelet, 
burgonya röszti

B menü: Húsleves, sült kacsacomb, 
hagymás tört burgonya, 

párolt káposzta
Szerda

A menü: Karfiol leves, harcsapaprikás, 
nokedli, uborkasaláta

B menü: Karfiol leves, kapros túróval 
töltött gomba, zöldséges rizottó, 

tartár mártás
Csütörtök

A menü: Csontleves eperlevéllel, 
burgonya főzelék, fokhagymás 

pulykacomb
B menü:  Csontleves eperlevéllel, 

vajban párolt csirkemell, csőben sült 
brokkoli, barack befőtt

Péntek
A menü: Palócleves, mákos guba, 

vaníliasodó, alma
B menü:  Palócleves, csülök pékné 

módra, tepsis burgonya, 
káposzta saláta

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

Központi konyha



INGYEN

ELVESZETT
ELVESZETT március 29-én 

arany-nyakláncom a szentesi sürgős-
ségi épület főbejáratának aluljárójá-
ban. A becsületes megtaláló jutalom 
ellenében hívja a 30/586-3628-as te-
lefonszámot.

INGATLAN
ELADÓ közel 70 négyzetmé-

te-res házrész Szentes belvárosában, 
a Gyógyfürdő közelében, a Sima Fe-
renc utcán. Csendes környezetben, 
frekventált, belvárosi helyen, egyedi 
fűtéssel ellátott lakás. Érdeklődni: 
06/70-382-9219 vagy 06/70-600-
1674.

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár:2.2 

m Ft. Tel: 70/6198125, 30/9825773
SZÁNTÓFÖLD Szentes határában, 

a Vásárhelyi betonút mellett a reptér-
rel szemben 3,1ha 91,3AK földműves 
állattenyésztőnek eladó. Telefon: 06 
20 260 1455

VÉTELRE keresek 1,5 szobás 
pa-nellakást a városközpontban, 2. 
emeletig. Telefon: 30/209-6124

SZOLGÁLTATÁS
DJ KAOSS Disco, születésnapi 

partik, esküvők, rendezvények le-
bo-nyolítása, hangosítás. Retro, latin, 
r’n’b, dance, house, sláger zenék. Tel.: 
30/426-5511 Szeri László

SZOBAFESTÉS, Mázolás, Tapé-

tázás, Török Krisztián, Tel.: 06 20 
2992766

MUNKA
GYÓGYSZERÉSZT, gyógyszertári 

asszisztenst keresünk Kertvárosi pati-
kába. Tel: 70/2650865

ÁLLAT
TETRA-SL tojóhibrid jérce kap-

ható. Tel.: 06 20 9 415 540 Időpont: 
március 25., április 1., 8., 15., 22., 29.

ELADÓ Páfrány, árnyliliom, dísz-
fű, hunyor-egyéb évelők. Leanderek, 
cserjék ( hóbogyó, boglárka, japán-
birs, tiszafa) házi kertből eladók. Érd: 
63/312-522

VEGYES

3 RÉSZES ágyazható rugós új 
ülő-garnitúra féláron eladó. Telefon: 
30/209-6124

ELADÓ 3 fázisú, 4KW-os kisipari 
rönkcirkula .80 e Ft. Érdeklődni:15.00 
óra után. Telefon: 30/468-8736

ELADÓ 3 fázisú 10 KW-os hid-ra-
ulikus kisipari hasítógép. 450 e Ft. 
Érdeklődni:15.00 óra után. Telefon: 
30/468-8736

ELADÓ CSAK MŰGYŰJTŐNEK 
Rudnay Gyula, Kiss Róz Ilona, Bényi 
László, Bődy Mária, Holló László, Ha-
lász Szabó Sándor, Szabó Miklós, Cze-
ne B. festmények és Koszta József mini  
öregkori szemüveges önarckép védett 
grafika. Érdeklődni: 06-20/357-0474

APRÓHIRDETÉSEK

HIRDESSEN INGYEN!

A várostól a városnak!

Szentes, Kossuth tér 5.
hirdetesszentesielet@gmail.com

5 sor erejéig

minden olvasónk

ingyen hirdethet!


