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Majzik Attila

Egy költségvetési szervbe 
olvasztaná Szentes a Városi 
Könyvtárat és a Művelődési 
Központot, hogy az intézmé-
nyek gazdaságosabban mű-
ködhessenek és a kínált prog- 

ramok színvonala is emel-

kedjen. Az ügyben az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával 

egyeztet az önkormányzat.

A képviselő testületnek elő-

zetes döntéshozatali jogosult- 

sága van a könyvtár gazdasá- 

gi társasági státuszának meg-
szűntetése, majd a művelődési 
központtal összevonva egy költ-
ségvetési szervvé alakításában, 
amit akkor tud végrehajtani, 
ha megérkezik az Emberi Erő-
források Minisztériumának en-
gedélye – tájékoztatta lapunkat 
Dr. Rébeli-Szabó Tamás, a Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bi-
zottság elnöke.

A minisztériumnak 30 nap-
ja van, hogy választ adjanak 
a testületi ülés jegyzőkönyve 
alapján készült megkeresésre, 
mely tartalmazza a változás 
szakmai és gazdasági előnyeit és 
hátrányait, valamint az új alapító 
okiratot.

Mivel a környező települések 
esetében még nem volt példa 
ilyen engedélyeztetésre, ezért 
nem jósolható meg előre, hogy 
mi fog történni, de jó eséllyel 
megkapja a minisztérium hoz-
zájárulását a szükséges változ-
tatásokra Szentes városa.

– Nem arról van szó, hogy a 
korábbi funkciókat nem fogja 
ellátni az új intézmény. Mivel 
biztosítva van ezek működteté-
se, azaz a feladatok nem csor-
bulnak, csak más formában mű-
ködnek tovább, így valószínűleg 
a változtatásokhoz szükséges 
engedélyt is megkapjuk – fogal-
mazott Dr. Rébeli-Szabó Tamás.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, az intézmények össze-
vonásától elsősorban költség- 
hatékonyságot várnak el, vala-
mint azt, hogy az erejét egyesítő 
két intézmény felszámolja a pár- 
huzamosságokat és a feladatok 
egyenlőtlen elosztását. Emellett 
ha a két intézmény együttmű-
ködne tovább, akkor a jelen-
leg minimálbérrel foglalkozta-
tott alkalmazottak helyzete is 
rendeződhetne, mivel a béreket 
a költségvetési szerveknél a fize-
tési besorolás határozza meg.

Jelenleg még külön szervez 
programokat a városi könyv-
tár és a művelődési központ, 
képünkön a könyvtár egyik ren-
dezvényének hallgatói láthatók.

Halupa Eszter

A Kozmutza Flóra Általános 
Iskola és Szakiskola, Rigó Ala-
jos Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Kollégium, Gyer-
mekotthon és Egységes Gyó-
gypedagógiai Módszertani 
Intézmény adott otthont a 
XLI. Országos Komplex Tanul-
mányi verseny megyei for-
dulóját április 5-én, melyet a 
szentesiek nyertek.

Pótári Tímea elmondta, hogy 
ez a tanulmányi verseny, hosszú 
múltra tekint vissza, négyé-
vente pedig váltakoznak az in-
tézmények, ahol épp a meg-
mérettetést tartják. Amikor már 
megtudták, hogy idén a Rigó a 
soros, még nem történt meg a 
tanév eleji katasztrófa, amikor 
leégett az intézmény.

A mozgalmas tanévkezdést 
követően, újból kellett álmod-
ni az életüket és megtalálni az 
egyensúlyt. A továbbiakban is 
megteremteni a nyugalmat, a 
biztonságot a gyerekek számára. 
A tagintézmény vezető szerint 

ez mára már szerencsére meg-
valósult. – Ezért is örülünk, hogy 
sikerült az új fészkünkben meg-
valósítani ezt a nagy múltú ta-
nulmányi versenyt – tette hozzá. 
A tanulmányi verseny megnyi-
tóján, színvonalas műsort láthat-
tak a jelenlevők, akik körbe néz- 
hettek az intézmény tanterme-
iben. A földrajz teremben pél-
dául megtekinthették a gyere-
kek a hungaricumok nagy 
részét, a Pick szalámitól a szege-
di fűszerpaprikáig. Bozó Zoltán, 
a Csongrád Megyei Önkormány-
zat Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottságának elnöke is jelen volt 
a tanulmányi verseny megnyi-
tóján. – A termeket végigjárva 
látszik, hogy a nevelők, szívüket-
lelküket, kreativitásukat belead- 
ták, hogy ez a tanulmányi ver-
seny ilyen színvonalas lehes-
sen. Ez a rendezvény nemcsak 
a versenyről szól, hanem látszik 
a tanárokon, hogy nap, mint 
nap megteszik mindezt a gye-
rekekért. Szokás azt mondani, 
hogy egy társadalom érettségét 

az mutatja, hogy a résztvevők 
milyen gondoskodást kapnak, 
mekkora a felelősségvállalása a 
társadalomnak. Ez ma már ide-
jétmúlt megfogalmazás. Azt 
gondolom, hogy a társadalom-
nak az érzékenységét mutatja 
az, hogy képes e szeretettel gon-
doskodni. Ha valaki ellátogat 
ebbe a közösségbe, áthatja egy 
különleges hangulat, érzi, hogy 
az itt dolgozók mennyire elhiva-
tottak – mondta Bozó Zoltán. 

A tanulmányi versenyen sike- 
resen szerepeltek a Rigó Ala-
jos Általános iskola diákjai, hi- 
szen megnyerték a versenyt, 
megelőzve a második helye- 
zett szegedi, a bronzérmes 
hódmezővásárhelyi, és a ne-
gyedik helyen záró makói csapa-
tot. Csongrád megyét így a Rigó 
Alajos Általános Iskola négy ta-
nulója – Berezvai Péter, Mihály 
Vivien, Pindzsulya Arnold és 
Fábián László – képviseli a 
Dunaújvárosba tervezett orszá-
gos komplex tanulmányi ver- 
seny döntőjében.

Minisztériumi egyeztetés alatt

Tanulmányi verseny a Rigóban
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1969. március 21. napsü-
téses péntek délutánján avat-
ták fel a szentesi Marx (ma 
Apponyi) téren a Tanácsköz-
társaság kikiáltásának 50. év-
fordulója tiszteletére Marton 
László szobrászművész bronz-
ból készült Tanácsköztársa- 
sági emlékművét, amely két 
mezítlábas, szikár földmun- 
kás-kubikost ábrázol. A vörös-
terror egyik mementója a ma-
gyartési szoborparkba kerül, 
hogy az ‘56-os forradalom 
hősei előtt tisztelgő szobor 
kerüljön a helyére.

Már 1967-ben olthattalan 
vágy égett a helyi vezetésben, 
hogy Tanácsköztársaság egyház- 
és vallásüldözését, a diktatúrát 
és a terrort szoborba öntessék, 
hiszen – ahogy a MSZMP Köz-
ponti Bizottsága Agitációs és 
Propaganda Bizottságának iratai 
fogalmaznak – „Szentes az alföldi 
városok között jelentős szerepet 
töltött be a Tanácsköztársaság 
idején, de a magyar munkás-
mozgalomban is. Ennek ellenére 
jelenleg <1967-ben> Szentesen 
sem tanácsköztársasági, sem 
más munkásmozgalmi figurális 
emlékmű nincs.”

Az ügyben Szentes városa a 
Központi Bizottság Agitációs és 
Propaganda Bizottságához for-
dult „politikai jellegű emlék-
művek felállítása”-tárggyal, majd 

a kérelem jóváhagyása után 
Szentes Város Tanácsa pályáza-
tot hirdetett egy- vagy két- 
figurás tanácsköztársasági em-
lékmű megalkotására. A pályá-
zaton Marton László alkotását 
találták legalkalmasabbnak arra, 
hogy leginkább megtestesítse a 
Tanácsköztársaság eszméjét. És 
hogy mi volt ez az eszme? Arról 
így vall a pályázaton dícséretben 
részesített, de szobrot Balassa-
gyarmaton állító Szőllőssy Enikő 
budapesti szobrászművész: „... 
a fizikai elbukással szemben 
morális fölényből fakadó szelle-
mi túlélést, győzelmet fejez ki. 
Sematizált külsejű férfialakom a 
vereséget szenvedő, de az ön-
magát eszmeileg túlélő Tanács-
köztársaságot személyesíti meg.”

Marton kubikosai is ezzel 
a forradalmi tűzzel a szemük-
ben merednek a semmibe az 
Apponyi téren, ahová még ha 
negyedszázados késéssel is, de 
elér a rendszerváltozás friss 
levegője, hogy elfújja egy rossz 
emlékű korszak utolsó, meg- 
kövült emlékét. A legutóbbi ülé-
sén döntött úgy a város képviselő 
testülete, hogy a Tanácsköztár-
sasági emlékműnek a magyar-
tési szoborparkban a helye, az 
Apponyi téren pedig inkább 
a valódi hősöknek, 1956 for-
radalmárainak állítsanak em-

léket. Mind a testületi ülésen, 
mind a város közéletében nagy 
port kavart fel a szobor eltávolí-
tása, sokan megszokásból ra-
gaszkodnak a bronzalakokhoz.

– Sokan tévesen azt gon-
dolják, hogy az Apponyi téri szo-
bor egy kubikos emlékmű és a 
dolgos szentesi munkásoknak 
állít emléket. A kubikosok előtt 
tisztelgő szobor a Ligetben talál-
ható, ezzel szemben a volt Marx 
téri szobor Kun Bélára és rabló-
gyilkos bandájára emlékeztet.  
Az 1969. márciusi Szentesi Élet 
is beszámolt a Tanácsköztár-
saság 50. évfordulójára felállított 
Tanácsköztársasági Emlékmű 
avatásáról. Gondolati szinten 
már többször felmerült  a szobor 
eltávolítása, de eddig nem volt 
meg hozzá a kellő szándék. Sok-
kal helyesebb lenne, ha az Ap- 
ponyi téren egy ‘56-os szobor 
állna, hiszen a forradalom és 
szabadságharcnak nincs igazán 
méltó emléke Szentesen – mond- 
ta el lapunknak Bujdosó Tamás 
képviselő.

Az érintett körzet képviselője, 
Krausz Jánosné is egyetért azzal, 
hogy emlékművel emlékezze-
nek meg ‘56-ról, de ne a vitatott 
szobor helyén. – A tér lakosai 
azt szeretnék, hogy itt marad-
jon a szobor: már hozzánőtt a 
környezetéhez és a kubikosok 

emlékműjeként gondolnak rá. 
Legyen ‘56-os emlékmű is, akár 
ezzel a szoborral szemben, két 
jelentős eseményt szimbolizál-
va. A történelmi fordulópont-
jait nagyobb távlatból ítéljük 
meg, nem egy-két év után. Az 
1919-es eseményeknek sem 
egyértelmű a történelmi megí-
télésük – mondta el lapunknak a 
képviselő.

Csaknem száz évvel az esemé-
nyek után világosan kirajzolódik 
azonban, hogy a Tanácsköz-
társaság kapcsán korántsem a 
rendszerváltás előtt belénk suly- 
kolt „133 dicsőséges napról” 
kell beszélnünk, hanem sok-
kal inkább a többszáz áldoza-
tot követelő vörösterror vagy 
a Lenin-fiúk rémtetteinek tör-
ténelmi súlyáról, amivel sem-
miképpen sem lehet szellemi 
közösséget vállalni vagy pusztán 
egy vállrándítással elintézni.

A testületi döntés szerint a 
Tanácsköztársasági emlékművet 
nem rombolják le, de nem is 
köztéren helyezik el, hanem a 
magyartési szoborparkba kerül. 
Az Apponyi térre szánt ‘56-os 
emlékművet részben pályázati 
forrásból, részben önkormány-
zati önrészből készíttetnék el, 
az ünnepélyes avatásra pedig 
a kommunista diktatúra elleni 
1956-os forradalom kitörésének 
ötvenedik évfordulóján, 2016. 
október 23-án kerül majd sor.

S z o b r o z u n k

Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert a lakókörnyezetemhez 
közel van, s mindig megtalálom a keresett 
terméket.” – Radics Pálné

HUNOR COOP –
A JÓ SZOMSZÉD

Április 15-én, pénteken egy országos rendezvényen ismertetik 
szakmai képzésüket a szakközépiskolák. A Hódmezővásárhelyi 
Szakképzési Centrumhoz tartozó helyi középiskolák is színes prog-
ramokkal várják a pályaválasztás előtt álló diákokat.

A színes, szórakoztató programok péntek este 18 órától egészen 
22 óráig lesznek látogathatók a Pollák Antal Műszaki Szakközép-
iskolában, a Zsoldos Ferenc Szakközépiskolában és a Boros Sámuel 
Szakközépiskolában. Mindhárom középiskola a saját képzési rend-
szeréhez kötődő programokkal csatlakozott az országos kezdemé-
nyezéshez és ügyeltek arra is, hogy programjaikat összhangba 
hozzák, így az este folyamán egy érdeklődő mindhárom helyszín-
re ellátogathat. 

A Pollák Antal Szakközépiskola informatikai, elektronikai bemu-
tatókkal várja az érdeklődőket. A Boros Sámuel Szakközépisko-

la az Ételeidben a hiba, vagy a Hogyan 
lehetsz a titkárnők gyöngye? programok-
kal népszerűsíti képzéseit. A Zsoldos Fe-
renc Szakközépiskola rendezvényét pedig 
Rendőrségi és katasztrófavédelmi bemu-
tató is ékesíti. A programok bárki számára 
ingyenesen megtekinthetők a három in-
tézményben.

Szakmák éjszak ája
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– A négy évfolyamos kép-
zések tekintetében négy szak-
macsoportot indít az intézmény. 
Az egészségügyi szakmacsopor-
tot olyanoknak ajánljuk, akiket 
érdekel az emberi test felépí-
tése, a természettudományok, 
a pszichológia. A közgazdász 
szakmacsoport a pénz világáról, 
az üzleti életről, a piacgazdaság 
működéséről ad széleskörű 
tájékoztatást, a hallgatóknak. A 
kereskedelem-marketing szak-
macsoport a vállalati rendsze- 
rekbe nyújt betekintést, az ügy-
vitel szakmacsoportot pedig 
azoknak ajánljuk, akiket érdekel 

az informatika, az üzleti kommu-
nikáció – mutatta be a 9-12-es 
szakmai képzéseket az intéz- 
mény igazgatója, Somosné Pus-
kás Krisztina.

A 13-14. évfolyamon szak-
képző osztályok működnek a 
Borosban, szintén négy szak-
macsoportban: gyakorló ápoló, 
pénzügyi-számviteli ügyintéző, 
logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző, valamint irodai titkár 
OKJ-s képzésekre jelentkezhet-
nek az érdeklődők. Esti tagoza-
ton további két szakirányt indít 
az iskola: a pénzügyi-számvite-
li ügyintéző és szociális gon-

dozó és ápoló szakot. – A szak-
középiskolai oktatás változások 
előtt áll, amely pozitívan érinti 
a hozzánk jelentkező diákokat. 
Elnevezésünk a következő tan-
évtől szakgimnázium lesz, ami 
azt jelenti, hogy nemcsak az 
érett-ségire és a továbblépésre 
ké-szítjük fel diákjainkat, ha-
nem az érettségi bizonyítvánn-
yal együtt megszerzett szakmai 
érettségi munkakör betöltésére 
is jogo-sítja a tanulókat – tette 
hozzá az igazgató. 

A Boros Sámuel Szakközép-
iskola is csatlakozik a Szakmák 
éjszakája című országos prog-
ramsorozathoz számos olyan 
programmal, mely az iskola kép-
zéseit hivatott bemutatni az 
érdeklődőknek, így április 15-én 
részt vehetünk többek között az 
Ételeidben a hiba, a Hogyan le-

hetsz titkárnő, vagy a Sírni csak a 
győztesnek szabad! című színes 
szakmai programokon, melyek 
18 órától 22 óráig többször is 
megtekinthetők lesznek.

Majzik Attila

Szentesen rendezik a Little 
Miss Hungary 2016 országos 
gyermekszépség- és tehetség-
kutató verseny előválogatóját 
és döntőjét is. A témában tar-
tott sajtótájékoztatón Barta-
lovics Ildikó versenyigazgató 
hangsúlyozta, nemcsak a gye-
rekek szépsége, hanem a te-
hetsége is számít, amit szintén 
megmutathatnak a kicsik.

A verseny „bemelegítéseként” 

már rendeztek egy online szép-
ségversenyt, amit a szentesi 
Sáfár Ágnes Laura nyert meg. 
A hamarosan hétéves Laura a 
verseny arca lesz, sőt a zsűriben 
is helyet kap majd. A Little 
Miss Hungary 2016 szentesi 
előválogatóját április 9-én, 
13 órakor tartják a Szente-
si Üdülőközpontban. A sajtó-
tájékoztatón elhangzott, a má-
jusi döntőnek is Szentes ad 
majd otthont, a felkészítő tábor-
ral egybekötött finálét május 

4 és 8 között rendezik városunk-
ban.

A négy napos tábor és a döntő 
számos meglepetést tartogat 
majd az apró résztvevőknek 
és kísérőiknek is: Torday Hen- 
rietta marketing referens a 
sajtótájékoztatón elmondta, a 
szépségversenyhez kapcsolódó 
programokat is próbál szervez- 
ni a város, hogy ne csak a gye-
rekek, de a szüleik is tartalmas 
négy napot tudjanak eltölteni 
városunkban.

Kiemelkedő teljesítmény a régióban

Szentesen a Little Miss Hungary

Halupa Eszter

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház hátsó kapujához 
egy kamion futott be Német-
országból, melyet április 4-én 
pakoltak le. Főként gyógyásza-
ti segédeszközök érkeztek Szen-
tesre, immár hetedik alakalom- 
mal. Az adományozók Dr. Győri-
Kiss Ferenc és dr. Győri-Kiss Fe-
rencé Orsolya Szentesről elszár-
mazott Németországban élő 
házaspár, akik már több alkalom-
mal segítették adományokkal a 
szentesi kórházat és a környék-
beli idősek otthonait. A mostani 
szállítmány közel 27 millió fo-
rint értékben tartalmazott gyó-
gyításban használatos mechani-
kai eszközöket. Dr. Kalmár Mihály 

főigazgató szerint mindig sokat 
jelentenek az adományok, hi-
szen viszonylag hamar leamor-
tizálódnak a kórházi ágyak, ezért 
újaknak mindig örülnek. Óriá-
si jelentősége van ezeknek az 
adományoknak, hiszen mindig 
van mit cserélni – tette hozzá. 
A sikeres akció szervezésében 
dr. Pappné Deák Éva időt és 
energiát nem kímélve szervezte 
az adomány útját. Dr. Papp Zol-
tán főorvos elmondta, hogy dr. 
Kiss Ferenc – aki a helyi kórház 
sebészetének orvosa volt – és fe-
lesége, hosszú évekig éltek itt. 
1988 óta Németországban prak-
tizálnak és élnek. Nagy szociális 
érzékenységgel rendelkeznek, 
és meleg szívvel gondolnak 
Szentesre, amikor a német kór-

házak valamelyikében ágyakat, 
eszközöket cserélnek. Legutóbb 
ősszel küldtek adományt. Egy 
ágy kereskedelmi értéke kö-
zel fél millió forint. Most 32 
ágyat szállítottak ide. Elektro-
mos ágyak, jó mechanikával, 
a sebészetet ezzel szereltük fel. 
Emellett Jelenleg a sebészet, 

onkológia, belgyógyászat kapja. 
Az adománnyal kapcsolatban 
a városi összefogás is látszik, 
hiszen a szállítást az önkor-
mányzat, a targoncát Kovács 
György, az Árpád Agrár Zrt. áll-
ta. A kórház dolgozói is lelkesen 
részt vettek az adomány érke-
zésekor. 

Újabb adomány

Sebők Tamás

Csongrád megye északi régiójának egyetlen gazdasági és 
egészségügyi szakközép-iskolája a Hódmezővásárhelyi Szak-
képzési Centrum Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola. 
Az intézmény beiskolázási körzete azonban ennél is szélesebb 
körű, a teljes Dél-alföldi régióból érkeznek diákok a Borosba. 
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A Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság meghívására 
érkezett Szentesre Bogár 
László közgazdász. Az elis-
mert egyetemi oktató, pub-
licista a nemzeti vagyonnal, 
természeti javainkkal és em- 
beri tőkénkkel, azaz tudá-
sunkkal, egészségünkkel való 
gazdálkodásról tartott elő-
adást.

– A statisztikai számbavételi 
rendszerből 1989 után eltűnt a 
„nemzeti vagyon” kifejezés – az 
elmúlt évszázad egyik legfonto- 
sabb negyedszázada van mö-
göttünk, a rendszerváltás ne-
gyedszázada, és úgy mentünk 
át ezen az időszakon, hogy 
fogalmunk sincs, mi történik a 
nemzeti vagyonukkal – fogalma-
zott elég sarkosan Bogár László.

A közgazdász elmondta, nin-
csenek pontos adataink, de az 
valószínűsíthető, hogy igen je-
lentős fogyatkozás ment vég-
be anyagi értelmű nemzeti va-
gyonunkban. Bogár László a 
Tax Justice Network hatéves 
kutatása adataira hivatkozva 
egy sokkoló adatot is megosz-
tott velünk: Magyarországról az 

elmúlt harminc évben 242 mil-
liárd dollárt (azaz körülbelül 
kétévnyi nemzeti jövedelmünk-
nek megfelelő összeget) vittek ki 
off shore számlákon. Arra azon-
ban, hogy ez hogyan történhe-
tett meg, máig sincs magyarázat.

– Nem szabad beletörődnünk 
abba, hogy nem tudjuk, hogy 
áll a nemzeti vagyon. Neki kell 
gyürkőzni, újra és újra szóvá ten-
ni, és mindent megtenni, hogy 
ez ne maradjon ennyiben – 
mondta.

Persze nem csak anyagi javak-
ban kell gondolkodnunk, szám-

ba kell venni például az emberi 
tőkénket is Legyen egy átfogó 
nemzeti vagyonleltárunk! Ez 
nem egyszerű feladat, de attól, 
hogy valami nehéz, nem szabad, 
hogy visszariasszon minket attól, 
hogy véghezvigyük.

Végig kell gondolnunk, hogy 
mit és hogyan kell cselekednünk 
annak érdekében, hogy job-
ban értsük a minket körülvevő 
világot, és egymást, valamint 
hogy legalább egy ici picit mél- 
tóbb emberi életet éljünk a 
hazánkban – fogalmazott Bogár 
László.

Hol vagyon a vagyon?
Menü április 11-15-ig

Hétfő: Karalábé leves
A menü: Paprikás sertésszelet,

galuska köret
B menü: Dubarry sertészszelet,

rizi-bizi, őszibarack befőtt
Kedd: Magyaros burgonyaleves

A menü: Zöldbabfőzelék,
grill csirkecomb

B menü: Barackos túróval töltött 
palacsinta

Szerda: Eperkrémleves
A menü: Rántott hal,

petrezselymes rizs
B menü: Darált Steak, joghurtos
zöldségcsík, piriított burgonya

Csütörtök: Csontleves,
gríznokedlivel

A menü: Paradicsommártás,
húsgombóc

B menü: Zöldborsófőzelék,
párizsi csirkemell

Péntek: Frankfurtileves
A menü: Carbonara

B menü: Szárnyas hússaláta, 
szűzpecsenye bacongyűrűben

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

Központi konyha

A kórház műtéti tömb pályázatáról, az állami termőföld-
ügyekről és a vezetői bérplafonról is szó esett Gőgös Zoltán 
országgyűlési képviselő szentesi sajtótájékoztatóján. Elhang-
zott, hogy az MSZP helyi szervezete Gőgös Zoltánt kérte fel, 
járjon közben országgyűlési képviselőként az illetékeseknél a 
kórház fejlesztése ügyében. 

A sajtótájékoztató felvezetéseként Móra József önkormányz-
ati képviselő elmondta, hogy 2014 évelején aláírásgyűjtést 
kezdeményeztek a kórházi műtőtömb beruházással kapcsola-
tosan. – A korábban megítélt uniós támogatást felfüggesztette 
rendeletileg a kormány, arra hivatkozva, hogy az uniós ciklus-
ban nem készül el a beruházás. Aláírást gyűjtöttünk, annak 
jelzéseként, hogy tudomásul vettük a döntést, és kérjük az egész-
ségügyi kormányzatot, hogy az uniós ciklus első beruházása 
Csongrád megyében a szentesi műtéti tömb megvalósítása legyen. 
Az aláírásokat a polgármester eljuttatta az egészségügyi államtit-
kárnak, de azóta semmilyen visszajelzést nem kaptunk. Ezért meg-
kértük Gőgös Zoltánt, hogy írásban keresse meg az illetékeseket 
– mondta Móra József. Gőgös Zoltán hozzátette, várja a miniszter 
válaszát, akinek alkotmányos kötelessége, hogy 15 napon belül 
válaszoljon az országgyűlési képviselői megkeresésére. – Ha meg-
kapjuk a választ, akkor egyeztetünk a továbbiakról a helyiekkel, lát-
va azt, hogy ahol helyben kiállnak a saját igazukért,  ott a kormány is 
hajlik a változtatásra – hangsúlyozta az országos kampánykörút ré-
szeként ide látogató országgyűlési képviselő.

Gőgös Zoltán arra is kitért, hogy egyik képviselőtársával országos 
akciót indítottak útnak, amely elsődlegesen két területet érint. Az 
egyik az állami termőföldek kérdése. – Az elmúlt 25 év legnagyobb 
gazembersége az állami földek értékesítése. A mostani kormányzat 
elveszi a lehetőséget a mindenkori kormányzási szervektől, hogy ak-
tív vidékfejlesztésre használhassanak fel a földeket. Az Alkotmány-
bíróság beadványunk alapján eldöntötte, hogy termőföldeladásból 
csak termőföldet lehet vásárolni – fejtette ki. A másik beadvány az 
állami vezetői bérplafonról szól, a kettőt összevontan lopás-gátló 
népszavasnak nevezték el, de lesz újabb kérdéskör is, a szabad 
vasárnap ügye.

Helyi és országos ügyek
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.

Javaslatát várják!
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– Az egyik fő szempont a 
munkánkban, hogy más szem-
léletben állunk a lovakhoz. Ez 
azt jelenti, hogy nem kénysze-
rítjük például akadályok átug-
rására, parádéra, hanem úgy 
dolgozunk vele, hogy ő is sza-
badnak érzi magát. Célunk, 
hogy az egyénnek és az állatnak 
is egyfajta közös kikapcsolódást 
nyújtson az együtt eltöltött idő. 
Mindezek mellett vannak sport-
lovasaink is. Szentesen is vannak 
tanítványaink, de Budapestre is 
járok edzést tartani – mutatta be 
a tevékenységüket Istenes Csilla, 
az egyesület vezetője.

Csilla sokakat tanított lovagol-
ni is, ma azonban már azokat a 
szabadlovasokat szeretné meg-
fogni, akiknek van otthon lova, 
mert így már meg van a közös 
összhang az állat és a gazdája 

között, így pozitívabb az együtt 

eltöltött idő és sokkal komo- 

lyabban is veszik a közös tevé- 

kenységet. Térségünkben még 

gyerekcipőben jár ez a kikap-
csolódás, ám országosan már 
több százan nyitottak a western 
lovaglás felé. Persze akadnak 
olyanok is, akik versenyszerűen 
űzik a sportot. – Viszonylag egy 
új sportágról beszélünk, így a 
Lovas Szövetség alá sorolták 
be a sportot melynek lett egy 
western-szakága. A kezdeti idő-
szak miatt Országos Bajnoksá-
gokat rendeznek Kaposváron 
általában egy amerikai bíróval. 
Megnehezíti a dolgunkat, hogy 
nincsenek házi, vagy regioná-

lis versenyek. Ennek kiküszöbö- 
lésére jött létre a Western ku-
pasorozat, ezzel viszont az a 
gond, hogy felsőbb körökben 
eddig nem volt elismertsége. 
Dolgozunk azon, hogy saját 
szövetséget hozzunk létre – 
mondta.

Az IC Ranch Westernlovas 
Egyesület április 16-án tartja 
Egyesületi Nyílt Napját, ahol 
megismerkedhetnek tevékeny- 
ségükkel és számos szakmai 
tanácsot is elsajátíthatnak az 
érdeklődők.

Lovakkal szabadon

Ahogy elkezdi olvasni rovatunkat, már elő is készíthet egy füze-
tet, mely segítségére lehet abban, hogy csak addig nyújtózzon 
pénzügyekben, amíg a takarója ér. Ezt hívják háztartási naplónak. 
Ebben rendszeresen és pontosan elkönyvelhetünk minden ki-
adást és bevételt. Érdemes például a boltból kapott összes blok-
kot eltenni, vagy mindjárt a vásárlás napján felírni a kiadásokat. 
Érdemes átgondolni azt is, hogy mennyit költünk születésnap-
ra, névnapra, karácsonyra, nyaralásra, bulira. Ha az adott hónap 
során előre számolunk ezekkel, elkerülhető, hogy utolsó percben 
váratlan költségként jelentkezzenek. Prievara Gabriella, a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet szentesi kirendeltségének vezetője 
hasznos tanácsokkal lát el bennünket a háztartási napló vezeté-
sével kapcsolatban. 

– Hogyan tudjuk a bevételt és kiadást figyelni?
– Igen nagy szükség van arra, hogy figyeljük, menedzseljük a 

kiadásainkat és a bevételeinket. Tervezzük meg a költekezése- 
inket. Kövessük nyomon, hogy mi történt a hónapban, mire, 

mennyit költöttünk. Különböző lehetőségeink vannak az ada-
tok rögzítésére, akár egy kockás füzet, vagy egy Excel táblázat is 
a segítségünkre lehet, de akár okostelefonra letölthető, különbö-
ző alkalmazások is léteznek, magyar nyelven, ingyenesen. Így 
könnyen láthatóvá válik, hogy mire ment el, mennyi pénz. 

– Ezután mi a teendő? Van, aki elkezdi vezetni, de ettől még nem 
oldódik meg a probléma. Itt kezdődik a következő lépcső, vagyis a 
táblázat elemzése. 

– Sokszor nem is tudjuk, hogy mire költöttük el a munkabérün-
ket, így viszont könnyen nyomon követhetjük, hogy mi az, amire 
esetleg nem is volt akkora szükségünk. Vannak természetesen fix 
költségek, amelyekkel érdemes tervezni, mint például rezsikölt-
ség, internet előfizetés, a kábel tv előfizetése. Ezeket már előre 
be tudjuk táblázni. Másrészt pedig, minden költésnél érdemes 
megnézni, hogy amit megveszünk, arra tényleg szükségünk 
van-e. Nemrég olvastam arról, hogy akik rendszeresen ellenőrzik 
a bankszámlájuk egyenlegét például az internet bankon keresz-
tül, azok jobban bánnak a pénzzel. Ha nincs netbankunk, akkor 
a számlakivonatot is át lehet böngészni. Itt már kristálytisztán 
látszik, hogy mekkora az az összeg, melyből az adott hónapban 
tudunk gazdálkodni. 

Gazdálkodj takarékosan

Sebők Tamás

A western lovagló stílus, a nevéből is adódóan Ameriká-ból 
származik és egy sokkal szabadabb úgynevezett munkalovas 
sportnak számít a díjugratással, vagy a fogathajtással ellen-
tétben. Az IC Ranch Westernlovas Egyesület immáron 18 éve 
építette ki „amerikás” gazdaságát a Tisza partján elterülő 12 
hektáros területen.



2016. április 8. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 7

Rozgonyi Ádám

A helyes és kiegyensúlyo- 
zott étkezés hozzájárulhat e-
gészségünk, erőnk és jó köz-

érzetünk megőrzéséhez, így 
érdemes kiemelten figyelnünk 
rá. Azonban a rohanó hétköz-
napokban ez sokunknak ko-
rántsem ilyen egyszerű. Sze- 
rencsére van megoldás: diete- 
tikus szakember felkeresése. 
A Szentesi Egészségfejleszté- 
si Iroda jóvoltából étrendi ta-
nácsadás is működik a Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István 
Kórházban, ahol szakszerű se-
gítséget kaphatunk.

– Semmiből se essünk túlzás-
ba, együnk az életkorunknak, 
testsúlyunknak megfelelően – ta-
nácsolja Kovács Zsoltné Mariann 
dietetikus, hangsúlyozva: a he- 
lyes étrendhez a zsír, szénhidrát 
és fehérje is hozzátartozik, persze 
az arányokra ügyelni kell. – Kie- 
gyensúlyozott, vegyes táplálko-
zást nevezhetünk egészséges 
étrendnek – fogalmazott lapunk- 
nak a dietetikus. A nem megfe-
lelő táplálkozás betegség formá-

jában is jelentkezhet – szerve-
zetünk így jelzi, hogy valami 
nincs rendben. – Nemcsak annak 
van szüksége étrendi tanácsadás-
ra, aki beteg, hanem annak is, aki 
oda szeretne figyelni az egész-
séges táplálkozásra – emelte ki 
Kovács Zsoltné Mariann, hozzá-
téve, hogy rengeteg hozzáadott 
cukrot, színezőanyagot tartal- 
maznak élelmiszereink. – Lehe-
tőleg olvassuk el az összetevőket, 
a lehető legkevesebb E-számmal 
jelzett élelmiszert vásároljunk, 
figyeljünk oda a mennyiségre 
és a minőségre is – mond-
ta a szakember, akit a gyakorló 
édesanyák is bátran felkeres-
hetnek, ha tudni szeretnék, 
hogyan táplálják megfelelően 
gyermeküket. A dietetikus sze-
rint mindenféleképpen érdemes 

a gyermek életkorának ajánlott 
kalóriamennyiséggel, fehérje, zsír 
és szénhidrát összetevőkkel tisz-
tában lenni. 

Időpont egyeztetés után, ál- 
lapotfelmérő lapot tölt ki a pá-
ciens, ezt kiértékelve megálla-
pítható, hogyan kell változtatni 
étkezési szokásainkon, egész-
ségünk megőrzése érdekében. – 
Akár egy fogyókúrában, akár egy 
új betegség következtében ki-
alakítandó diéta esetében is fon-
tos az életmódváltás, és ez nem 
egy vagy kéthétre szól – fogalma-
zott Kovács Zsoltné Mariann.

Amennyiben táplálkozással 
kapcsolatos kérdései lennének, 
keresse bátran az ingyenesen 
elérhető dietetikust a kórház 
rendelőintézetében.

Hogy a háború a haza sorsán 
aggódókból milyen kitűnő öt-
leteket vált ki, annak igen érde-
kes példájáról számol be a 
„Magyar Jogélet”. Abból az al-
kalomból ugyanis, hogy a kor-
mány a hadsereg részére szük-
séges bakancsok előállításához 
a felsőbőrök rekvirálását elren-
delte, Wiener Jakab dr. fővárosi 
ügyvéd beadvánnyal fordult a 
Budapesti Ügyvédi Kamarához, 
amelyben kérte a kormány fi-
gyelmét arra a körülményre fel-
hívni hogy minden ügyvéd-
nek legalább egy jól elkészített 
bőrből való táskája van, amely-

nek mindegyike elegendő egy-
egy pár bakancs felsőrészhez. 
Indítványozza, hogy az ügyvé-
di kart hívják fel ezeknek az ak-
tatáskáknak a hadsereg részére 
való beszolgáltatására. Meg van 
győződve arról, hogy a hazafias 
ügyvédi kar azonnal beszolgál-
tatja a birtokában levő táskákat. 
Minthogy pedig a magyar szent 
korona területén közel 10 000 
ügyvéd van, az eredmény már 
ezen alapon is igen jelentékeny 
volna. Ha azonban hozzávesszük 
a bírójegyző ügyvédjelölti jog-
gyakornoki és körjegyzői kar 
részérő felajánlandó táskákat, s 

ha még csatlakozásra hívjuk fel a 
pénzintézeteket, mérnöki, orvo-
si és kereskedelmi utazókat, vala-
mint egyéb magánszemélyeket, 
ha továbbá ugyanezt az akciót 
Ausztriában is megindítják, úgy 
legalább 60 000 táska lesz ösz-
szegyűjthető, amelyből ugyan- 

ennyi pár bakancs lesz készít-
hető. Ezeknek összértéke körül-
belül 2.000.000 koronát tenne 
ki. A Budapesti Ügyvédi Kamara 
vezetősége nagy tetszéssel fo-
gadta ezt az ötletet, mert köny- 
nyen keresztülvihető anélkül, 
hogy terhet jelentene. Úgy hall-
juk, hogy az igazságügyi és hon-
védelmi minisztérium élénken 
érdeklődik az indítvány iránt. A 
kétségkívül eredeti ötletet he-
lyes volna a bőr hiányra való 
tekintettel tovább fejleszteni, 
és a felesleges utazótáskákra és 
bőrkarosszékekre is ki terjesz-
teni. (Szentesi Lap, 1916. február 
6.)

Közreadta:
Labádi Lajos

Jót  és  jól  enni

Régi szentesi újságok írták… (83.)

A z aktatásk ából  bak ancs

Városi Könyvtár
Április 11-én, hétfőn 18 órakor Paulovics 

Tamás versmondó estje lesz. Közreműködik: 
Kurucz Katinka és Molnár Szilvia.

Április 12-én, kedden 18 órakor Filmklub 
lesz.  Számkivetett a holdon. Dél-koreai film 
vetítése.

Április 13-án, szerdán 18 órakor A „Hazá-
ért mindhalálig”. Hivatás és szakma - mo-
tiváció és nemzeti érték. Előadó: Berta Tibor 
ezredes, általános helynök, Katolikus Tábo-
ri Püspökség

Tokácsli Galéria 
 „Rejtelmek, ha zengenek....” Alkotó pe-

dagógusok régiós XIX. képzőművészeti tár-
lata.

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

Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Április 9-én, szombaton 15 órakor Drá-

mais Mustragála. Színpadra lépnek a Horváth 
Mihály Gimnázium immár 38 éves irodalmi-
drámai tagozatának kiváló mustrázói .

Koszta József Múzeum
Április 18. Műemlék világnap-előadás
Április 22. A Föld világnapja-témanap 

óvodás és iskolás csoportoknak.
Művelődési és Ifjúsági Ház
Április 11-én, hétfőn 9-10.30 órakor rend-

hagyó irodalomóra a Költészet Napja al-
kalmából. A Pódium Színház előadásában 

„Találkozás a költőkkel” címmel zenés válo-
gatást hallhatnak József Attila. Örkény Ist-
ván, Ady Endre, Radnóti Miklós, Móra Ferenc 
és Karinthy Frigyes műveiből. 

Április 11-én, hétfőn 18 órakor a 
Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör 
szervezésében Lénárt Attila grafikusművész 
Egy kis mese című kiállítása. A kiállítást meg-
nyitja: Rékasi Attila fotóművész

Közreműködik: a Lajtha László, AMI réz-
fúvós kvartettje.

A kiállítás megtekinthető május 23-ig, az 
intézmény nyitva tartási idejében.

Április 14-én, csütörtökön 19-21 óráig 
a KOROK ÉS ALKOTÁSOK AZ IRODALOM-
BAN című sorozat következő előadás W. 
S. Maugham: Az ördög sarkantyúja című 
regényéről beszélgethetnek az előadóval. 
Előadó: Poszler György, tanár.

Április 13-án, szerdán 17.30 órakor „Ter-
mészet eszközökkel az öregedés és a beteg-
ségek ellen, hogyan győzzük le még a rákot 
is” előadássorozat következő programja: 
Legtöbb betegség okozója: a savasság. 
Előadó: Sóspataki Ferenc természetgyógyász

MICIMACKÓ BÉRLET
Április 12-én, kedden 9 és 10.30 órakor „A 

brémai muzsikusok” című zenés mesejáték 
látható a Nektár Színház előadásában.

Április 15-én, pénteken 18-22 óráig Szak-
mák éjszakája. Helyszín:Pollák Antal Műszaki 
Szakközépiskola, Zsoldos Ferenc Középiskola 
és Szakiskola, Boros Sámuel Szakközépiskola 

Április 9-én, szombaton 11 órakor a szen-
tesi evangélikus templomban Veres- Ravai 
Réka Júlia beiktatási istentisztelete. Az ikta-
táson igét hírdet Gáncs Péter püspök, az ikta-
tást végzi Lázár Zsolt esperes.

Programajánló 
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Sebők Tamás

Immáron 46 éve a magyar 
rockzenei élet oszlopos tag-
ja, a magyar blues koronázat-
lan királya. Deák Bill Gyula 
hosszú idő után ismét Szen-
tesre látogat és ad koncertet 
a Művelődési és Ifjúsági Ház 
színpadán.

– Nem hiszem, hogy érzed a 
bluest, ha még nem éltél meg 
nehéz időket – mondta a blues 
zene talán legnagyobb alakja, 
Muddy Waters. Nehéz időkből 
a magyar blues előadók egyik 
kiemelkedő személyiségének, 
Deák Bill Gyulának is kijutott. 
Budapest szegény negyedé-
ben, Kőbányán született. Gyer- 
mekkorában labdarúgó szere- 
tett volna lenni, de tizenegy 
éves korában egy súlyos sérü-

lés miatt amputálni kellett a bal 
lábát. A zene mindig is közel állt 
hozzá, eleinte Beatles-t hallga-
tott és énektanárokhoz járt, akik 
mindegyike operaénekesi pá-
lyára szánta. Ő azonban a blues 
zene mellé állt, olyan előadók 
nyomdokait követve, mint Jimi 
Hendrix, a Rolling Stones, a 
Doors, vagy a Cream. 1979-től 
a Hobo Blues Band tagja volt, 
itt tett szert országos ismert-
ségre, végül 1983-ban kezdte 
el szólópályáját. Népszerűségét 
csak tovább növelte, hogy ő 
játszotta Torda táltost Szörényi 
Levente és Bródy János rocko-
perájában, az István a királyban. 
1984-ben nem kisebb névvel, 
mint a Rock ’N’ Roll stílus egyik 
legnagyobb alakjával, Chuck 
Berry-vel közösen lépett fel. Az 

amerikai gitáros így nyilatkozott 
a magyar énekesről: Ő a legfeke-
tébb hangú fehér énekes, akit 
valaha hallottam. A nyolcvanas 
évek vége további sikereket ho-
zott a szólókarrierjében többek 
között Nyugat-Németországban 
és Dániában is koncertezett a 
Deák Bill Blues Band. A külföl-
di és hazai fellépések mellett új 
lemezeken is dolgozott, mára 
13 albumon hallhatjuk egye-
di hangját, ebből 7 szólólemez 
olyan örökzöldekkel, mint a 
Rossz vér, a Hatvan csapás, a 
Nem haragszom senkire, vagy 
a Kéne egy üveg vörösbor. A 
Deák Bill Blues Band 2016-ban 
is országos turnén vesz részt, 
melynek egyik állomása lesz 
a Művelődési és Ifjúsági Ház, 
április 23-án, szombaton.

Több mint 7 éve tekinti Szen-
test második otthonának a lé-
gimentőbázis vezetője, aki 3 pa- 
ramedikus és 7 orvos munka-
társával látja el a mentési fel-
adatokat a szentesi bázisról. Az 
elmúlt években több száz em-
ber köszönhette nekik életét, 
akár baleseti helyszínről, akár 
kórházból másik egészségügyi 
intézménybe történő szállítás- 
ról legyen szó. A szentesi bá- 

zis sárga angyalai előbb Szol-
nokon kezdték meg a munkát, 
majd 2009 januárjától, a légi-
mentőbázis hivatalos átadásától 
Szentesről szálltak fel feladatel-
látásra. Azóta Józsa József vezeti 
a bázist, koordinálja a kollégák 
munkáját. Mint mondta, a repü-
lés és a mentés már fiatalkorá-
ban az élete, a mindennapjai 
részévé vált. – 1975-ben érett-
ségiztem, de már előtte, 17 éve- 

sen egyedül repültem moto- 
ros repülőgépen. Előbb a tisz-
tifőiskolán tanultam pilótának, 
de egy egészségügyi vizsgálat 
során kizártak a katonai repü- 
lői pályafutásból, majd mező-
gazdasági repülő főiskolai tanul-
mányok következtek – mesélt 
tanulmányairól Józsa József, aki 
1979-ben Kecskeméten sétálva 
látta meg a mentőállomásnál, 
hogy mentőápolót keresnek. 
Éles váltás következett, de hob-
bi szinten a repülés továbbra 
is az élete része maradt, hiszen 
munkaidő után átjárt Kiskun-
félegyházára merevszárnyúval, 
vitorlásrepülővel repülni. Meg 
is kapta az Ezüstkoszorú minő-
sítést, de a hétköznapjai innen-
től kezdve a betegek földi men- 
téséről, ellátásáról szóltak, leg- 
alábbis egy ideig.

– 1989-ben légimentő szer-
vezet alakult Ferihegyen, amely 
szerves része volt az akkori 
Országos Mentőszolgálatnak. 
Kértem áthelyezésemet, s előbb 
fél, majd teljes állásban mentő-
szakápolóként kezdtem dol-
gozni a ferihegyi repülőtéren, 
ahol helikopterrel végezték a 
betegellátást. Szabadnapjaimon 
pedig Alarm-ügyeletben is részt 
vettem, melynek keretében me- 
revszárnyú repülőgéppel végez-
tük a betegellátást, vagyis hoz-
tuk haza külföldről a betegeket, 
sérülteket egészen 2005-ig – 
mondta Józsa József, aki így be-

járta egész Európát, de szállí-
tottak haza beteget a Kanári-
szigetekről is. 

2008-ban megkeresték egy ál- 
lásajánlattal, hogy igazoljon is- 
mét a „légi-csapatába”, és le-
gyen majd az épülő szentesi 
légimentő-bázis vezetője. Meg 
is csinálta a HEMS vizsgát, majd 
2008 szeptemberétől Szolnok- 
ról, 2009 januárjától pedig 
Szentesről látják el a mentési 
feladatokat, végzi a műszakok 
és a mentési feladatok koordiná-
cióját és ha igény mutatkozik rá, 
akkor a bázison kalauzolja a láto-
gatókat. 

– Több száz gyereket fogad- 
tunk az elmúlt években, hiszen 
a légimentők országos prog-
ramjának köszönhetően iskolai 
csoportok tették többször is 
tiszteletüket a bázison – emlí- 
tette Józsa József, akitől ez a fe-
ladat sem áll távol, hiszen kö-
zépiskolásként még tanárnak 
készült. Mint mondja, tapasz-
talatokban bővelkedő hivatást 
választott, neki is volt balesete 
mentőautóval, repülőn, és a be-
tegellátásban látott olyan dol-
gokat, amellyel meg kellett ta- 
nulnia együtt élni. Ennek elle-
nére nem bánja, hogy a men-
tést, betegellátást és a repülést 
választotta hivatásként. Annyi 
azonban bizonyos, hogy mind-
kettőhöz mentális és fizikális 
felkészültség szükséges, ame- 
lyért tesz is. Rendszeresen spor-
tol, de ez nem is áll tőle távol, 
hiszen atlétikában az ország leg-
jobbjai között volt jelen egykor.

Szentesen a magyar blues kiemelkedő alakja

Élete a betegellátás és a repülés

Cseh-Lakos Ilona

Még gyermekként csapta meg a levegő Józsa Józsefet, a szen-
tesi légimentő-bázis vezetőjét. Ahogy fogalmazott, számára 
az első gyerekkori repülés életre szóló élményt jelentett, ez a 
terület hivatása részévé is vált. Azután a mentés is bekopog- 
tatott az életébe, ugyanis 37 évvel ezelőtt bekapcsolódott a 
földi-, majd negyedévszázada a légimentésbe.
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Olasz Sándor

Bizonyára számos olvasónk 
értesült Benkó Sándor halál-
híréről. Az utolsó szentesi 
koncertjén nem volt előjele 
a tragédiának. Talán azért, 
mert ő is azok közé a nagy 
formátumú művészemberek 
közé tartozott, akik eldöntöt-
ték, hogy az utolsó cseppig 
kiélvezik az élet és a játék-
lehetőség örömeit – a lehető 
legnagyobb közönség előtt –, 
hogy méltósággal mehessen 
el, amikor eljön az ideje.

A zenekara új néven folytat-
ja. Mit tehetnének mást? Aligha-
nem Benkó Sándor is így akar-
ta volna. Írom mindezt a Molnár 
Dixieland Band soron következő 
szentesi koncertjét beharan-
gozó cikkben. Jogos a kérdés. 
Ez most Benkó Sándorról vagy 
Molnárékról szól? Nem. Az írás 
– szándéka szerint – a dixieland, 

vagyis a műfaj magyarországi 
jelenével és jövőjével foglalko- 
zik. Mert mára a legrégebbi 
magyar vidéki zenekar, a Ben-
kókkal majdnem egykorú szege-
di Molnár Dixieland Band lépett 
elő annak legfőbb letéteménye-
sévé, mondhatni: az ő kezükbe 
került a műfaj sorsa. A jövőbe 
azonban senki sem lát. Ezért 
vált különösen fontossá a zene-
kar „menetrendszerű” szentesi 
koncertje, amelyre április 15-én 
pénteken, 19 órakor kerül sor 
a megszokott helyszínen, a 
Zeneiskolában.

Ami egyébként is fontos 
persze, és amelyről kockázat 
nélkül megjósolható: örömte-
li és szórakoztató lesz ez az 
előadás, hiszen számos kel-
lemes örökzöld jazz-melódiát 
tett közismertté, népszerűvé a 
műfaj. Ne felejtsük el azonban, 
hogy a látszólagos könnyed-
ség mögött hatalmas szellemi 

befektetés, számtalan próba és 
rengeteg munka áll. A minden-
kori lényeg persze az, ami a szín-
padon és/vagy a kép- és hang-
hordozókon látszik, hallatszik.

Hogy meddig lesz ez így? Két-

ségem sincs afelől, hogy amíg 
Molnár Gyula játszhat a klarinét-
ján, addig bizonyosan létezik, 
létezni fog magyar dixieland. 
Minden további a földön túli 
hatalmak dolga. A miénk pedig: 
jelen lenni a nézőtéren és élvez-
ni ezt a muzsikát mindaddig, 
ameddig lehetőségünk van rá!

A dixieland él! – Molnárék, ismét

Palicska Irén

December óta készülünk ba-
baúszásra, ekkor lett Gergő 3 
hónapos. Mikulásra még szép 
kis fürdőköpenyt is vettem neki. 
Márciusban el is jutottunk a 
Szentesi Üdülőközpontba. A 
köntösét azóta persze kinőtte. 
Szerencsések a szentesi anyukák 
és babáik, hiszen már heti két 
alkalommal, két oktató is fog- 
lalkozik velük. Mi csütörtökön-
ként járunk Zsura Zoltánhoz. Ed-
dig kétszer voltunk, először csak 
ismerkedtünk, és szoktattuk 
Gergőt a vízhez, második alka-
lommal már merültünk is, amit a 
mellékelt kép is bizonyít. 

A csecsemők természetes kö-
zege a víz, mert emlékezteti őket 
az anyaméhben eltöltött időre. A 
megfelelő minőségű és hőfokú 
vízben megnyugszanak, köny-
nyedén lebegnek. Ráadásul még 
birtokukban van az úgynevezett 
„búvárreflex” is, ami azt jelenti, 
hogy víz alá kerülve leáll a lég-
zésük, ez akadályozza meg a ba-
bákat, hogy ne nyeljenek a víz-
be. Már három hónapos kortól 
a vízben sokkal intenzívebben 
mozognak, mint a szárazföldön, 
és nemcsak a tüdejük, légző iz-
maik fejlődnek, ezek a babák kie-

gyensúlyozottabbak, edzettségi 
szintjük nő, ellenálló képességük 
fokozódik a fertőzésekkel szem-
ben. Könnyebben tanulnak meg 
egyéb mozgásformákat is.

Először kicsit túlbiztosítottam 
magunkat, nem szeretek ugyan- 
is elkésni sehonnan, ennek elle- 
nére mindig mindenhonnan 
elkések. Gyerekkel meg pláne 
rá kell számolni plusz időt a 
készülődésre, mert biztos, hogy 
indulás előtt történik valami. 

Most nyitás előtt érkeztünk az 
uszodába, még a pénztáros kis- 
asszonyt is megelőztük. Az öltö-
zőben csak a kezdők öltöznek, 
pontosabban vetkőznek, ruti-
nos anyukák a medence szélén 
teszik mindezt. Különös lát-

vány a sok babakocsi a parton. 
Kicsit meglepődtem, mert az 
öltöző koedukált. Egy ekkora 
beruházásnál talán lehetett vol-
na külön férfi és női öltözőt is 
építeni. Nem mintha szégyenlős 
lennék, de érdekes lett volna 
amint vetkőzés közben rám nyit-
ja az ajtót egy apuka.  

Gergő úszópelust kapott, és 
irány a víz. Zoli instrukciói alap-
ján először szinte csak meg-
figyelőként voltunk jelen az 

órán. Még egy baba, a 3 hóna-
pos Mira és szülei is partszélre 
voltak állítva. Pontosabban ül-
tetve, és együtt néztük a víz-
ben, milyen gyakorlatokat csi-
nálnak a gyerkőcök. Elsőként 
szépen megtornáztatták, átmoz-

gatták a kis karjukat, lábukat. Az 
egyszerűbb mozgássorokat mi 
is elvégeztük. Az oktató min- 
den egyes babával külön- 
külön is foglalkozik. Aztán jöhet 
az úsztatás hason, háton, kí-
gyóban tekeregve, kivilágított 
alagúton keresztül. Az én fiam 
hatalmas szemeket meresztve 
egy mukk nélkül, szépen csinált 
mindent. Talán leginkább a 
wellness részleg gépészete kel-
tette fel az érdeklődését, mert 
felfelé tekintgetett, a kanyargó 
csöveket és világítást figyelte. 
Persze a vizet is élvezte. 

Első alkalommal még nem 
merülhettünk, csak óvatosan 
Gergő arcába paskolta a vizet 
az oktató. Házi feladatként pe-
dig azt kaptuk, hogy fürdetésnél 
is tegyük ugyanezt. A „merülés” 
jelszó után kicsit paskoljuk meg 
vízzel. A második óránkon már 
Gergő is merülhetett egy másik 
oktató segítségével. Nagyon 
ügyes volt, nem nyelt vizet, és 
nem is sírt. A babák már nagyon 
profik voltak, igazi úszó és me- 
rülő bajnokok. Eközben a rosz- 
szalkodó apukákat a sodró fo- 
lyosóra száműzte Zoli. Minden 
óra közös játékkal ér véget. 

Kifelé menet még kerestem 
egy pelenkázót, és találtam is az 
ötven méteres medencénél. Igaz 
el volt zárva, nem tudtunk bejut-
ni a helyiségbe. Biztos a riói o-
limpiára készülő babák számára 
van fenntartva. 

Baba a fedélzeten

Merülés!
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Csepeli Dóra

Szeretem az egyedi, külön- 
leges ékszereket – még a leg-
egyszerűbb ruhadarabot is 
feldobja vagy alaklomhoz 
illővé varázsolja. Felvinczy 
Zitáról először egy ismerősö-
mön keresztül hallottam. Szá-
momra mindig öröm, ha ma- 
gyar tervező munkáira aka-
dok, viszont a Felvinczy-éksze- 
rekben nem csak ez fogott 
meg. Egyszerre nőiesek és kifi-
nomultak, ugyanakkor sugár- 
zik belőlük az erő és az élete-
nergia. Ezt legjobban Zita 
mottója tükrözi:

„Nő vagyok, és nem félek 
használni!”

– Hogy kerültél kapcsolatba az 
ékszer-készítéssel? 

– Nagyon régi álmom volt az 
ékszerkészítés, de a művészi am-
bícióimat sokáig elnyomtam. 
Míg otthon voltam a kisfiam-
mal, minden szabadidőmet erre 
fordítottam, egyszerűen csak al- 
kottam, dolgoztam, szenvedé-
lyesen, tűzzel, folyamatosan, 
eleinte különösebb cél nélkül, 
belső szükséglet volt az egész. 
Mindent kipróbáltam, mindent 
megtanultam, amit csak lehe-
tett. Mondanom sem kell, sikert 
sikerre halmoztam, eleinte a 
technikai dolgoknál éreztem, 
hogy minden könnyen megy, 
később már a barátaim szóltak, 
hogy ezek az ékszerek annyi-
ra különlegesek, hogy érdemes 
lenne kissé komolyabban venni 
ezt a tevékenységet. Ekkor már 
én is éreztem, hogy ez több, mint 
időtöltés. Többszörösen is sze-
rencsés voltam, mert az alkotás 
mellé kaptam egy mentort, aki 
segített elhinni, hogy valóban 
különleges dolgokat alkotok, és 
hogy ez az egész többre hivatott. 

Így lettem ékszertervező, vállal- 
kozó, így kezdtem el felépíteni 
lépésről lépésre a saját márká-
mat, a Felvinczy-márkát.

– Milyen stílust képviselnek az 
ékszereid?

– Nem szeretem kategorizál-
ni a munkáimat. Egyedi darabok, 
egyedi érzésekből táplálkoznak. 
Miközben azt is nehéz meg-
mondani, hogy egy-egy bizo-
nyos ékszer, egy bizonyos stí-
lus mitől egyedi, különleges. 
Azt mondják, hogy az én mun-
káim felismerhetőek, különlege- 
sek, hogy lelkük van, hogy szeb-
bé, különlegesebbé teszik a 
lányokat. És én örülök annak, 
hogy ezt mondják a munkáim-
ról, mert az alkotás attól izgal-
mas, hogy örömöt okozok vele 
másoknak. Szeretem a mosolyt 
a nők arcán. Amikor felveszik az 
ékszereimet, mintha valamiféle 
metamorfózison mennének át, 
megszépülnek, megváltozik a 
tartásuk, a tekintetük, és végre el-
hiszik, hogy gyönyörűek. Csodá- 
latos érzés, imádom!

– Munkáidban nagy szerepet 
kap a nőiség, a nőiesség megélése. 
Miért tartod ezt fontosnak?

– A célközönségem nőkből áll, 
teljesen meglepő módon, így 
folyamatos kapcsolatban vagyok 
velük. Ismerem küzdelmeiket, 

ismerem vágyaikat, tudom, 
hogy milyen változásra vágynak 
kívül-belül, és azon vagyok, 
hogy mindezekben segítséget 
tudjak nyújtani. Az ékszereim 
nem puszta tárgyak, hanem a 
nőiség külső megnyilvánulásai, 
így, amikor egy nő viselni kezdi 
az ékszereimet, női mivoltában 
is megerősödik. Küldetésemnek 
tekintem, hogy felébresszem a 
nőkben a nőiség, a szépség irán-
ti vágyat, hogy emlékeztessem 
őket azokra a belső és külső ér-
tékekre, amelyek tudatában 
meg tudnak erősödni, szárnyra 
kapni, és kifele is sugározni a 
bennük lévő bölcsességet és 
szépséget.

– Milyennek látod a mai nőket? 
Mit tanácsolnál, üzennél nekik?

– A mai nők pont olyanok, 
mint a tegnapiak és holnapiak: 
lehetőségekre, elfogadásra, elis-
merésre és szeretetre vágynak, 
tele vannak ambícióval és tenni 
akarással, kreativitással, bölcses-
séggel és értelemmel. Sokkal 
többre képesek, mint gondol-
ják! Ha tanácsolhatok bármit 

is a nőknek, akkor csak egyet, 
hogy higgyenek önmagukban, 
vegyék tudomásul, hogy olyan 
erők birtokában vannak, amiket 
aktiválni, használni kell, és he-
gyeket fognak tudnak ezzel 
mozdítani! Fogadják el, hogy 
úgy tökéletesek, ahogy vannak, 
és ne akarjanak folyton min-
denki elvárásának megfelelni. Az 
élet csak ebben az elfogadásban 
élhető normálisan.

– Honnan merítesz mindig ihle-
tet? Honnan töltődsz, mi tölt fel?

– Az én munkám gyakorlatilag 
folyamatos megújulás követel. 
Minden inspirál, ami körülöttem, 
bennem vagy velem történik. 
A természet, az emberek, fura 
formák, jelenséget, régi bútorok 
és régi tárgyak, minden, amit 
egyébként is szeretek, gyűjtök, 
vagy csodálok. 

A világ egy hatalmas játszó-
tér, tele inspirációval, csak észre 
kell venni a mindennapi apró kis 
csodákat, és teremtő energiává 
átalakítani – és én is pontosan 
ezt teszem!

Interjú Felvinczy Zitával, a 
Felvinczy-ékszerek megálmodójával

Trendi

Sebők Tamás

Városunk fodrász sikerei újra gyarapod-
tak, hiszen április 2-án Békéscsabán rendez-
ték meg a Kós Károly Nemzetközi fodrász ta-
nuló, kozmetikus tanuló- és felnőtt versenyt, 
ahol a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Cent-
rum Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakis-ko-
la három fodrász szakos hallgatója is részt 
vett. Nappali frizura tanuló kategóriában 
Rádóczi Klaudia ötödik, és Papp Virág hete-
dik helyezése mellett, Garai Dorina harmadik 
helyezést érte el ezen a rangos, országos meg-
mérettetésen.

A tanulók a gyakorlati óráik alatt is a versenyre 
készültek, mely körülbelül egy hónapot fedett le. 
– Nagy öröm számomra ez a harmadik hely, hiszen 

ez volt az első versenyem, amin indultam és úgy 
gondolom, hogy egy elsős diáknak pozitív visz-
szajelzést hozhat egy ilyen siker, hogy érdemes 
továbbra is a fodrászattal foglalkoznom. Babafe-
jen mutattuk be a munkánkat, mivel ez sokkal lát-
ványosabb és a gyakorlás is egyszerűbb volt vele, 
hiszen bármikor, bárhol a rendelkezésemre állt – 
mesélt Dorina lapunknak tapasztalatairól igen 
előkelő helyezése után. A Békéscsabán elért har-
madik helyezés után Dorina a jövőbeni céljaira 
is kitért. – Szeretném továbbra is folytatni a ver- 
senyzést. A következő hónapban is lesz egy ver- 
seny Hódmezővásárhelyen, amin szeretnék elin-
dulni. Hosszabb távú céljaim között pedig a szak-
mai papír megszerzése, később pedig egy saját 
üzlet megalapítása is szerepel – mondta.

Előkelő eredmények az országos fodrászversenyen 
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Péntek (április 8.)
14:00 3D Robinson Crusoe
16:00, 18:00, 20:00 A Főnök
Szombat (április 9.)
12:00 3D Zootropolis 
– Állati nagy balhé
14:00 3D Robinson Crusoe
16:00 Bazi nagy görög lagzi 2
18:00, 20:00 A Főnök
Vasárnap (április 10.)
12:00 3D Zootropolis 
– Állati nagy balhé
14:00 3D Robinson Crusoe
16:00 A Főnök
18:00 Bazi nagy görög lagzi 2

20:00 A Főnök
Szerda (április 13.)
14:00 3D Robinson Crusoe
16:00, 18:00, 20:00 A Főnök
Csütörtök (április 14.)
16:00 A Főnök
18:00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 
3 – A forradalom
20:00 A Főnök
Péntek (április 15.)
16:00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 
3 – A forradalom
18:00 Ferenc pápa – Buenos Airestől a 
Vatikánig
20:00 A Főnök

MoziműsorHeti menü
április 11-15
Hétfő
A menü: Karfiolleves,
sertéspörkölt, pirított tarhonya
B menü: Póréhagymaleves,
Grassalkovich töltött palacsinta, 
rizibizi
Kedd
A menü: Száraz bableves füstölt 
ízekkel, dónáti sertésszelet
B menü: Szecsuáni  csípős csirkeleves,
bolognai lasagne
Szerda
A menü: Húsleves tésztával,
rántott karaj, tökfőzelék

B menü: Csirkegulyás,
túrós gombóc, vanília 
sodóval

Csütörtök
A menü: Lestyános csorba,

frankfurti tokány, tészta
B menü: Gyümölcsleves,
sajtos csirkecomb, kukoricás rizs
Péntek
A menü: Makói vágottas,
milánói sertésszelet,
B menü: Zöldségleves, csirkeaprólékkal
gyros, sült burgonya, saláta

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

Labádi Lajos

A felső archív fénykép az 
egyik legrégebbi ismert felvé-
tel városunkról, amely 1897 ta-
vaszán készült. A Fő tér (később 
Piac tér, majd 1892-től Kossuth 
tér) délkeleti részét ábrázolja, 
balról az egykori Zöldkoszorú 
Nagyvendéglő sarki épületét, 
jobbról Szépe Károly és Pola- 
csek J. üzleteit. A vendégfoga-
dót vélhetőleg még báró Har-
ruckern János György építtette 
valamikor 1730 körül, mivel 
földesúrként őt illette meg az 
italmérés és „korcsmáztatás” 
joga. A szemközti oldalon volt 
Stöckl János 1815-ben meg-
nyílt gyógyszertára, amelynek 
tulajdonjogát 1832-től Gold-
schmidt Gusztáv gyógyszerész 
vette át, – vagyis az utca ele-
jén folyamatosan működött egy 
gyógyszertár. Innen ered, hogy 
a mai Petőfi utcát a korai időben 
előbb Patika utcaként, majd az 
1860-as évektől Úri utcaként 
emlegették, utalva az utca jó-
módú, előkelő lakosaira. A köz-
ponti vendéglő az 1836. évi 
örökváltsági szerződés révén a 
város tulajdonába került. 1845. 
október 13-án egy éjszakát a 
vendégfogadóban töltött gróf 
Széchenyi István, aki a Tisza- 
szabályozás előkészítése ügyé-
ben időzött Szentesen Vásárhe-
lyi Pál mérnök társaságában. A 
fogadó leghíresebb haszonbér-
lője a varsói születésű lengyel 
emigráns, Rambovszky József 
volt. Ő 1865 és 1887 között üze-
meltette a kocsmával, étterem-
mel és kávéházzal egybekötött 
létesítményt. Említést érdemel, 
hogy 1869-ben a vendéglő ud-
varában egy nyári színkört (aré-
nát) építtetett fából, biztosít-
va ezzel a vándor színtársulatok 
rendszeresebb vendégszereplé- 
sét. Rambovszkytól ered a szen- 

tesi gyökerű, de országszerte 
elterjedt „csoze” szavunk, ame-
lyet a munkanélküli, semmittevő 

naplopókra alkalmaztak. A ha-
gyomány szerint a lengyel Ram-
bovszky a reggeli nyitáskor a 
Zöldkoszorú körül ácsorgó, lé- 
zengő naplopókat azzal köszön-
tötte, hogy: – No co jest? (Na, mi 
van? Mi kéne?) Majd némi al-
kalmi munka – söprögetés, hor-
dógurgatás – után, meginvitál-
ta őket egy ingyen sörre, vagy 
fröccsre. A helyiek ezt a gyakran 

hallott „üdvözlést” magyarítot-
ták „csoze”-ra, az ingyenélő nap-
lopók megjelölésére alkalmazva.

A XIX. század végére a város-
központban lévő vendégfogadó 
omladozó, romos, egészségre 
ártalmas építménnyé vált, ezért 
felerősödött az igény egy kor 
színvonalán álló szálloda és 
vendéglő építésére. 1896 őszén 
országos tervpályázatot írtak ki, 
amelyre 15 pályamű érkezett. 
A képviselőtestület 1897. már-
cius 29-i ülésén elfogadta az 

országos hírű építész szakem-
berek véleményét, s ennek meg- 
felelően Komor Marcell buda- 
pesti építésznek, a „Magyar 
Szellem” jeligéjű pályázat készí-
tőjének ítélte az I. díjat, egyúttal 
felkérve a tervezőt a kivitelezés 
műszaki vezetésére. Május fo- 
lyamán megkezdődött a Zöld-
koszorú Nagyvendéglő elbon- 
tása; a fenti felvétel az ezt meg-
előző napokban készült. A ma-
gyaros szecessziós stílust követő 
új szálló Kossuth utcai szárnya 
1898 nyarára elkészült. Dr. La-
kos Imre polgármester ekkor 
jelentette be, hogy e magya-
ros stílusú építményt a legma- 
gyarabb költőről „Petőfi Szálló”-
ra keresztelik. Az ünnepi aktus a 
zárkőre történt kalapácsütések-
kel zárult. A korabeli tudósító 
szerint a legjobb és legidősze-
rűbb jelszót Magyar József he-
lyettes polgármester mondta a 
maga kalapácsütésénél: „Aki 
vizet önt a borba, szálljon lel-
ke a pokolba!” A második ütem-
ben az Úri utcai szárny építése 
történt, s 1899-re befejeződött. 
Az impozáns saroképület Kos-
suth utcai szárnyának földszint-
jén a kávéház, sörcsarnok, étte-
rem és korcsma, az emeleten a 
vendéglős lakása és 33 vendég-
szoba kapott helyet. A Petőfi ut-
cai szárny emeletén 3 bérlakás 
és különböző egyleti helyisé-
gek, a földszinten 5 üzlet, az ud-
vari szárnyban pedig a színház 
került elhelyezésre. Az épület 
ünnepélyes átadásával párhuza-
mosan az Úri utcát Petőfi Sándor 
utcára keresztelték át. (Az utca 
túlsó oldalán 30 évvel később 
felépült a Bankpalota, amelyről 
később részletesen írunk.)

Szentes arculata régen és ma (2.)

Városunk ősi vendégfogadója
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Múlt heti megfejtésünk: Húsz éve Szen-
tesen Váczi-Vill Kft. A Váczi-Vill Kft. által 
felajánlott 5000 forintos vásárlási utal-
ványt Musa Sándor (Borza u. 20.) nyerte. 
Nyereményét a Váczi- Vill. Kft. Rákóczi 
Ferenc u. 155. szám alatti üzletében ve-
heti át. 

Ezen a héten a Legrand Zrt. által fela-
jánlott nyereményt sorsoljuk ki. A meg-
fejtéseket 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. Rossini operája. 20. Igaz. 
21. Fiat-modell. 22. A Déli-sark madara. 23. 
Magyar író (Ferenc). 24. Asztácium vegyjele. 
25. Vessző, husáng. 27. Csodálva, imád-
va. 28. Suli. 30. Állami Biztosító. 31. Nóta. 33. 
Tippelős játék. 35. Becézett Anikó. 37. Fél csi-
bor. 38. Arra a helyre. 40. Bosszúságot kifejező 
szó. 41. Néma goj. 42. Hasadás, repedés. 44. 

Bejáró. 46. Fejetlen puli! 47. Kor, korszak. 49. 
Arány, mérték. 51. Falragasz, plakát. 53. Gyári 
szakmunkás. 55. Soha a végein. 56. Ázsi-
ai autómárka. 57. Tizenkét órai étkezés.63.
Kintlévők közepe. 64. Kettős mássalhang-
zó. 66. Bababúcsúztató. 67. Léghuzatos. 69. 
Robogó márkanév. 71. Macskafarok! 73. So-
mogy megyei településről való. 76. Sivatag az 
Andok alján. 78. Szabómester használja. 79. 
Csapda, kelepce. 81. Szaknyelven sulfur. 82. 
Mamlasz. 84. Adásvételre felkínált portéka. 
88. Szappanmárka. 89. A megfejtés második 
része (zárt betűk: Y,Z,T).

Függőleges: 1. Kaució. 2. Nagyapa. 3. 
Messzire. 4. Gyulladás. 5. Férfinév. 6. Római 
hatos. 7. A megfejtés első része. 8. India egyik 
állama. 9. Öregember. 10. Fél vinjak! 11. Enge-
dély – röviden. 12. Lógóvá egynemű hang-
zói. 13, Hittérítői. 14. Nikkel vegyjele. 15. 
Kubai, norvég és izlandi gépkocsik nemzet-
közi jelzése. 16. Becézett Imre. 17. Magyar-

ország – röv. 18. Időmérők javítója. 19. Szol-
gasors. 26. Fogva, kezdve. 29. Könnyezik. 
32. Borász munkaeszköze. 34. Színültig. 36. 
Ismét. 37. Olasz köszönés. 39. Tobzódik va-
lamiben, bővében van. 43. Valaminek az ára. 
45. Az egyik szülő. 46. Taxis vendége. 48. Ügy-
irat. 50. Termelőszövetkezet – röv. 52. Du-
plán apró cukorka. 54. Rangjelző előtag. 
55. Szikes talajon élő (növény). 58. M… - 
merengő. 59. Olasz város. 60. Einsteinium, ar-
zén és nit-rogén vegyjele. 61. Női név. 62. El-
lenben, viszont. 65. Költő (István). 66. Stagnál, 
poshad. 68. Dunántúli megye. 70. Pép. 72. 
Egyiptomi. 74. Öröklődő tulajdonságok hor-
dozója. 75. Lám. 77. New York operaházának 
népszerű rövidített neve. 79. Páratlan vekker! 
80. Emez. 83. Banánmaradék! 85. Röszke ha-
tárai. 86. Elesik a közepén! 87. Túl a kéthar-
madán!

Beküldendő a függőleges 7. és a víz- 
szintes 89. számú sorok megfejtése.

V i l l a m o s  s z e r e l v é n y e k  a  L e g r a n d  Z r t . - t ő l !

Michelle Darnell (Melissa Mc-

Carthy) egy börtönből szaba-

dult iparmágnás volt. Most, a 

hűvösen töltött évei után Ameri-

ka legújabb kedvenceként sze-

retne érvényesülni, amit a ko-

rábban általa átvert személyek 

nem néznek jó szemmel. Ez a 

film egy tipikus McCarthy film-

nek ígérkezik. Aki látta a hölgy 

előző filmjeit (Női szervek, A 

kém) az tudja, hogy pontosan 

azt az abszurditást próbálja be-

csempészni Hollywoodba mint 

például Will Ferrel. Nem riad 

vissza semmitől, bármit bevál-

lal, ha a poén megkívánja. Sze-

ret trágár szavakat alkalmazni és 

az altesti humor sem utolsó nála, 

de a hangsúlyt mindenekelőtt 

a dialógusokra helyezi. Hihe-

tetlenül nagyszájú karaktereket 

alakít, akiket senki sem győzhet 

le szájkaratéban. Őszinték, szóki-

mondóak, odaszúrnak akárki-

nek ugyanakkor szerencsétle-

nek is. Mindezek mellett a rájuk 
bízott feladatot sikerrel teljesí-
tik, sőt problémamegoldó ké-
pességük még a társaik fölé is 
emelkednek. Ebben a filmben 
is erre számíthatunk. McCarthy 
nem fog kímélni semmit és sen-
kit kegyetlen lesz és idióta. Ez a 
mozi azoknak lesz elsősorban 
szórakozás, akik élvezik az alpári 
dialógusok szárnyalását (mert 
ezek nem a földön járnak) vagy 
nem riadnak vissza egy-egy 
fájdalmasan abszurd jelenettől 
sem.

A  f ő n ö k  –  T h e  B o s s

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 

20     21     22        23    

24   25 26   27         28 29   30  

31  32  33  34   35 36    37   

  38 39   40   41   42 43    

44 45    46    47  48  49  50  

 51   52    53   54     

55   56    57 58 59 60  61 62   63    64 65 

  66   67 68      69   70   71 72   

73 74   75  76     77   78   79   80  

81    82 83    84   85 86   87   88   

89                      
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü április 18-24.
Hétfő: Zöldborsóleves
A menü: Húsos káposzta,

B menü: Harcsafilé szezámos bundában,
sárgarépás rizs

C menü: Rántott sajt, sárgarépás rizs
Kedd: Pirított tarhonyaleves

A menü: Skót húspogácsa, tökfőzelék
B menü: Dubarry sertésszelet

C menü: Görög rántott sertésszelet, 
petrezselymes burgonya

C menü: Rántott csirkemell, tökfőzelék
Szerda: Lencseleves

A menü: Zúzapörkölt, galuska köret
B menü: Majorannás sertésragu,

 tésztaköret
C menü: Rántott csirkecomb, 

tepsis burgonya
Csütörtök: Hamis gulyásleves

A menü: Rakott karfiol,
B menü: Ananászos csirkeragu, párolt rizs

C menü: Párizsi sertésszelet, párolt rizs
Péntek: Frankfurti leves
A menü: Húsos rakott tészta

B menü: Meggyes-túrós kuglóf
C menü: Rántott csirkeszárny,

tejfölös karfiol
Szombat: Fahéjas szilvaleves

Ráczos szelet,
Vasárnap: Orjaleves,

Hentes tokány, tésztaköret
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

Eredeti olasz pizza
Az igazi, olasz pizza egyszerű 

étel, amit bármilyen feltéttel íze-
síthetünk, kedvünk szerint. Több- 
ször sütöttem már családtagok-
nak, barátoknak.

Kézmeleg vízben elkeverek 1 
teáskanál cukrot és 3 evőkanál 
olívaolajat, majd belemorzso-
lom az élesztőt, és hagyom fel-
futni. A lisztet és a sót átszitálom, 
lyukat formázok a közepébe, ha 
az élesztő felfutott, a liszt köze-
pébe öntöm és egy villa segítsé-
gével lazán összekeverem, majd 
összedolgozom, amíg sima nem 
lesz. Ránézésre száraz, tapintásra 

nedves kenyértésztát kell csinál-
ni. 1 órát állni hagyom. Ha a tész-
ta a duplájára kelt, átdolgozom, 
majd pizzányi darabokra vágom, 
nagyjából 250 g lisztet számol-
hatunk pizzánként. A darabokat 
egyenként még átgyúrom, majd 
gombócokat formázok belőle. 
Lisztezett felületen, letakarva ke-
lesztem a gombócokat még ne-
gyed órát. Ha nem használom 
fel azonnal, fóliába csomagol-
va néhány napig akár hűtőben is 
eltartható. A továbbiakban már 
csak formázni, feltétekkel meg-
pakolni és sütni kell!

Havrán Árpád

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: április 11-18. Kertvárosi Patika  (Szentes, Köztársaság u.29.) 
hétfőtől-péntekig 7 órától-18 óráig, szombaton 8 órától -12 óráig, vasárnap és ünnep-
napokon 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: Karasz Zoltánnak 

és Pongrácz Aranka Máriának 

(Honvéd utca 18. A lph. 4/12) 

Gábor, Kertész Ákosnak és Korpa 

Ildikónak (Dr. Berényi Imre u. 92.) 

Betsabé Lea, Rúzs-Molnár András 

Lászlónak és Pap Szandrának 

(Rákóczi Ferenc u. 113.) Dominik, 

Szabics Péternek és Piti Nórának 

(Új u. 9. 2/12) Kristóf nevű gyer-

meke.

Házasságot kötött: Marton 

András (Bálint utca 28.) és Janiga 

Lilla (Széchenyi István u. 16.).

Elhunyt: Szabó Sándorné 

Keresztes Nagy Jusztina (Boros 

Sámuel u. 39.), Kun Sándorné 

Harangozó Zsuzsanna (Árpád u. 

40.).

Családi

Szentes Város Önkormányza-
ta közvélemény kutatást folytat 
az önkormányzat fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítá-
sához (Petőfi szálló Tóth József 
szecessziós színháztermének 
rekonstrukciója). Az anonim 
kérdőív kitöltésével szeretnék, 
ha település jövőbeni fejleszté-
sének megalapozásában Önök 
is szerepet kapnának.

A kérdőív itt tölthető ki: http://
www.szentes.hu/?p=13186

Kérdőív

Burgonya: 120-170 Ft/kg, piros 
retek: 50-150 Ft/kg, répa: 200-250 
Ft/kg, gyökér: 400-500 Ft/kg, zeller: 
150-200 Ft/kg, új karalábé: 200 Ft/kg,

Petrezselyem: 50-70 Ft/csomó, 
alma: 250 Ft/kg, cékla: 150-180 Ft/
kg, fokhagyma: 1500 Ft/kg, hegyes 
erős paprika: 70-120 Ft/kg, fehér 
paprika: 800-1000 Ft/kg, karfiol: 
900 Ft/kg, paradicsom: 750-800 Ft/
kg, körte: 250-400 Ft/kg, vöröshagy-
ma: 180-200 Ft/kg, tojás: 35-40 Ft/
db, zöldhagyma: 100-150 Ft, saláta: 
1000 Ft/kg, padlizsán: 550-600 Ft/kg, 
cukkini: 550-600 Ft/kg, eper: 1200 Ft/
kg, új tök: 600 Ft/kg, vető burgonya: 
150 Ft/kg, spenót: 850 Ft/kg, sóska: 
850 Ft/kg.

PIAC

Kos
A hónap közepe táján egy hagyományosan jól fizető ágazatban 
helyezkedhetsz el. 
Bika
Kockázatot vállalhatsz azért, hogy pénzügyi nyereségre tegyél 
szert.  
Ikrek
Ha a párod munkája miatt másik városba kell költöznötök, képes 
vagy úgy szeretni őt, hogy feladd miatta az otthonodat? 
Rák
Kevesebb energiát ölj a kemény munkába, és többet fordíts 
karriered menedzselésébe.
Oroszlán
Cselekedj, ne lazsálj, az idő telik! Jól teszed, ha most erősen 
hivatásodra összpontosítasz.

Szűz
Érdekes és váratlan dolgok megtételére szánhatod el magad; 
tanulásra igen kedvező az április.
Mérleg
Jelölj ki egy hétvégét, amikor nem találkozol senkivel, és csak 
olyan dolgokkal foglalkozol, amelyek kikapcsolnak.
Skorpió
Ha életmódváltáson töröd a fejed, az április ideális lehet erre: 
kezdj el sportolni!
Nyilas
Pozitív kisugárzásodat a környezeted is megérzi, emiatt a 
kapcsolataid is a lehető legjobban alakulnak.
Bak
Történhet valami olyasmi, ami még téged is rég nem látott 
módon kihoz a sodrodból. 
Vízöntő
Ne veszítsd el a türelmedet: nyújtsd a legjobb tudásodat, így 
senki nem talál majd fogást rajtad!
Halak
Ne félj kimutatni a szeretetedet, kellemes meglepetést 
szerezhetsz!

Április 8-14.

HETI HOROSZKÓP
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Hering Viktor

Ha nagy küzdelem árán is, 
de mindkét mérkőzését meg-
nyerte az Eger ellen a Hunge-
rit-Szentesi VK női vízilabda-
csapata, és a lányok bejutottak 
a legjobb négy közé a bajnok-
ságban. Az elődöntőben a 
tavalyi bajnok UVSE lesz a 
mieink ellenfele. Jövő héten a 
LEN-kupa négyes döntőjében 
játszik mérkőzést a fináléért 
a csapat.

Az egyik fél második győzel-
méig tartó párharc az elmúlt hét 
közepén kezdődött Szentesen 
az Eger ellen. Bizakodásra adott 
okot, hogy a Hungerit az alap-
szakaszban könnyedén legyőzte 
az egrieket, mégpedig nagy 
gólkülönbséggel. Ezúttal azon-
ban csak szenvedett a csapat, 
de a lányok dicséretére legyen 
mondva, hogy az ellenfélen kívül 
önmagukat is legyőzve végül 
9-7-re megnyerték a mérkőzést, 
és előnnyel utazhattak vasárnap 
a második összecsapásra. Tóth 
László vezetőedző arról beszélt 
a találkozó előtt, hogy hason-

lóan nagy küzdelemre számít, 
míg a hazaiak mestere. Kele-
men Attila győzelmet várt lánya- 
itól. Az egriek valóban nagyot 
harcoltak, és bár a találkozó 
végéhez közeledve többször is 
egy góllal vezettek a mieink, a 
hazaiak 2 és fél perccel a vége 
előtt 7-7-re egyenlítettek, sőt, 
akár a győzelmet is megszerez-
hették volna, ám az eredmény 
már nem változott, így követ-
kezhettek a büntetők. Az ide-
gek harcát a szentesi lányok 
bírták jobban, így a párharc 
nyertese a Hungerit lett, Bujka 
Barbaráék a tavalyi bajnok UVSE 
ellen folytathatják a bajnok-
ságot, immár az elődöntőben 
– ha nehezen is, de sikerült ki-
harcolni a továbbjutást, de vál-
toztatnunk kell a játékunkon, 
mert most sem úgy ment min-
den, ahogy azt elterveztük – 
nyilatkozta Tóth László vezető-
edző a találkozót követően.

Az elődöntőt idegenben kez-

di a csapat, a pályaelőny tehát 
a fővárosiakat illeti meg. Előtte 
azonban nemzetközi vizeken 
próbál maradandót alkotni az 
együttes, április 15-én a LEN-
kupa négyes döntőjében érde-
kelt a Hungerit, az ellenfél pedig 
a görög Vuliagmeni együttese 
lesz. Érdekesség, hogy koráb-

ban az orosz Uralocska lett 
összesorsolva a mieinkkel az 
elődöntőben, de a spanyol 
együttes, a Mataro csak olyan 
feltétellel vállalta a Final Four 
rendezését, ha ők meccselhet-
nek majd az oroszokkal. Ahogy 
kérték, úgy is lett, így orosz-spa-
nyol összecsapás várható.

Hering Viktor

Való igaz, hogy Szentesen 
vannak nagy múltú, „öreg” 
triatlonos versenyzők, akik 
fiatalokat megszégyenítő se- 
bességgel és kitartással edze-
nek (Vakhal György, Lőrincz 
Gábor, Héjja Imre, Lenti Péter). 
Mellettük komoly eredmé-
nyeket érnek el a középkorúak 
(Csendes Zoltán, Dósai M. Szil-
via, Őze László, Szaszkó Nor-
bert, Vakhal Norbert), és akad 
20 év körüli „megszállott is 
(Mészáros Csaba, Csala Dávid, 
Szaszkó Dominik).

Hiányzik azonban a 6-14 
éves korú utánpótlás. Ennek a 
hiánynak a megszüntetése mi-
att kezdett a Four Diamond Tri-
atlon SE – az elnök: Szakál Sán-
dor és az edzők: Vidovics Zoltán 
és Horváth Sándor vezetésé-
vel – gyerekeket toborozni. 
Az új projektről Vidovics Zoltán 
testnevelő tanárt, úszóedzőt 
kérdeztük.

– Hogyan kezditek a fiatalok 
oktatását? 

– Először úszásoktatással, 
úszóedzésekkel alapozzuk meg 
a sportági készségeket, ezu-
tán jöhet az atlétikai képes-
ségek fejlesztése, végül néhány 
év múlva a versenykerékpározás 
elsajátítása. A legfiatalabb tanít-
ványainkkal már idén ellátoga-

tunk közeli versenyekre, hogy 
szokják a hangulatot. Ezek rövid 
távú utcai futóversenyek 2-300 
méteren. Óvodásaink nagyon 
szeretik, hogy a ligeti futásban és 
az uszodai edzésben is sok a já-
tékos elem. Eközben csiszolódik 
a mozgásuk, nő az állóképes-
ségük, sokoldalúan fejlődik az 
ügyességük. Megtanulják, ho-
gyan melegítsenek, nyújtsanak, 
illetve hogyan vigyázzanak ma-
guk és társaik testi épségére. 
A számukra is teljesíthető mini 
távoktól (50 m úszás, 1000 m 
kerékpár, 200 m futás) szorgal-
mas munka mellett el fognak 
jutni az Ironman távig, amely 
szinte minden felnőtt triatlonista 
bakancslistáján szerepel.

– Ahogy láttam, a sporton kívül 
az életre is neveltek…

– Pedagógiám középpontjá-
ban a sokoldalú mozgástanítás 
áll, játékos formában. A sport 
által tanítani és nevelni is le-
het. Ki lehet alakítani egy jó kis 
közösséget, amiben életre szóló 
barátságok köttetnek. Meg le-
het tanulni, hogy céltudatos 
munkával fel lehet készülni a 
legkeményebb próbatételekre 
is, és nem baj, ha nem leszünk 
bajnokok, ha magunkat sike-
rül felülmúlni. Sőt az sem baj, 
ha néha elesünk, csak tudni kell 
felállni és tovább folytatni a 
„versenyt”! De ez már nem csak 

a sport kapcsán hasznosítható 
filozófia, hanem az élet nagy 
buktatóinál is.

– Kiket vártok az edzéseitekre?
– Foglalkozásainkon, nyári tá- 

borainkban, versenyeinken szí- 
vesen látjuk a nagy mozgásigé-
nyű (akár hiperaktív) gyereke-
ket. Várjuk azokat a srácokat/

lányokat is, akik a három közül 
„csak” egy-két sportágban sze- 
retnének fejlődni, hiszen a szá- 
razföldi és vízi edzések és verse-
nyek egymástól függetlenül is 
látogathatóak. Aki érdeklődik 
irántunk, az az egyik legnép-
szerűbb közösségi portálon 
megtalál bennünket.

Elődöntőkben játszhat a Hungerit

C s e p e r e d i k  a  t r i a t l o n o s  u t á n p ó t l á s
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Szoros mérkőzésen az öt gólt 
szerző Weszelovszky vezérleté-
vel tudott nyerni az Újpest ott-
honában a Valdor-Szentesi VK 
férfi vízilabda-csapata. Gyengén 
kezdett a Szentes, az Újpest már 

3-0-ra vezetett, amikor megér-
keztek a meccsbe a mieink, akik 
előbb egyenlítettek, majd 5-5 
után át is vették a vezetést. A 
különbség később tovább nőtt, 
három találattal is vezettek a 

mieink, ám ezt követően a li-
lák percei következtek, 10-10 
volt az állás, amikor Nagy Már-
ton megszerezte – egy perccel a 
vége előtt – a Valdor 11. találatát, 
amire az újpestieknek már nem 
volt válaszuk.

A találkozót követő értékelé-
sekor Lukács Dénes, vezetőedző 
is a rossz kezdést emelte ki, de 

pozitívumként tette hozzá, hogy 
ezután csapata átvette az irányí-
tást, és a győzelmet is megsze-
rezte. – A legfontosabb célunkat 
elértük, bejutottunk a 12 közé – 
mondta.

A mieink legközelebb április 
9-én, szombaton este a Debre-
cent fogadják 18 órától.

Győzelem Újpesten

ELVESZETT
ELVESZETT március 29-én arany 

nyakláncom a szentesi sürgősségi 
épület főbejáratának aulájában. A be-
csületes megtaláló jutalom ellenében 
hívja a 30/586-3628-as telefonszámot.

INGATLAN
Nagyhegy 135 sz. alatt 230 négy-

szögöl kert gyümölcsössel, kis hét-
végi házzal, kúttal eladó. Érdeklődni: 
63/322-720

Szentesen az Iskola dűlőben 400 
négyszögöl zárt kert nortonkúttal, vil-
lannyal, lakókocsival eladó. Érdeklőd-
ni: 30/494-2910

Kis rezsijű, olcsó ház eladó. Érdek-
lődni: 30/608-4081, 70/548-2267

Szentesen csendes környezetben 
családi ház eladó. Érdeklődni: 30/646-
0051

SZÁNTÓFÖLD Szentes határában, 
a Vásárhelyi betonút mellett a reptér-

rel szemben 3,1ha 91,3AK földműves 
állattenyésztőnek eladó. Telefon: 20 
260 1455

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

ELADÓ közel 70 négyzetméte-
res házrész Szentes belvárosában, a 
Gyógyfürdő közelében, a Sima Ferenc 
utcán. Csendes környezetben, frek-
ventált, belvárosi helyen, egyedi fűtés-
sel ellátott lakás. Érdeklődni: 70/382-
9219, vagy 70/600-1674.

Sima Ferenc utcán. Csendes kör-
nyezetben, frekventált, belvárosi 
helyen, egyedi fűtéssel ellátott la-
kás. Érdeklődni: 70/382-9219, vagy 
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: 70/619-8125, 30/982-5773

VEGYES
Újszerű állapotban 5 darabból álló 

szekrénysor, konyha bútor, fotel, fo-
telágy eladó. Érdeklődni: 30/646-0051

Eladó Bődy Mária: Babarózsa cse-
répkancsóban c. csendélet, festmény 
(olaj, faroston, 5ox6o-cm-es). Irányár: 
55 ezer forint. Érd.: 20/357-0474. A 
festmény a Feng-Shui szerint a gyer-
mekek területére illik, azt erősíti, hogy 
egészségesek, sikeresek és boldogok 
legyenek.

ELADÓ CSAK MŰGYŰJTŐNEK 
Rudnay Gy., Kiss R. Ilona, Bényi L., 
Bődy M., Holló L., Halász Sz. Sándor, 
Szabó M., Czene B. festmények és 

Koszta József mini öregkori grafika. 
Érdeklődni : 20/357-0474

MUNKA
GYÓGYSZERÉSZT, gyógyszertári 

asszisztenst keresünk Kertvárosi pati-
kába. Tel: 70/265-0865

ÁLLAT
TETRA-SL tojóhibrid jérce kapha-

tó. Telefon: 20/941-5540 Időpont: áp-
rilis 15., 22., 29.

SZOLGÁLTATÁS
Kemencében sült csíramálé a ház-

nál, Deák Ferenc u.75. Minden pénte-
ken 9-17 óráig, szombaton 9-15 óráig 
kapható.

Pedikűr, problémás lábak kezelése, 
kényeztető THAI-, talpmasszázs. Tel.: 
30/263-1625 Lindákné Andi.

Szobafestés, mázolás, tapétázás, Tö-
rök Krisztián, Tel.: 20/299-2766

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

A Makó otthonában aratott 
győzelem után hazai közön-
ség előtt futballozhatott a Ki-
nizsi, és végre remek játékkal 
kényeztették szurkolóikat Ko-
vács Norberték. A félidőben már 
három góllal vezettek a mieink, 
a Tápé csak a találkozó elején 
tudta megnehezíteni a Kinizsi 
dolgát, de aztán fokozatosan 
fölénybe kerültek a hazaiak, és 
a fölény gólokban is megmu-
tatkozott. A második játékrész-
ben két gólt is kapott a csapat, 
de újabb hármat szerzett, ez-
zel 6-2 lett a vége, így jogosan 
szólt a szurkolói taps a találkozó 
lefújását követően. A Szentes 
góljait Kovács Norbert (2), Kon-
cz, Lekrinszki, Orovecz, Kerepeczki 
és Koncz szerezték. –  Köszönjük 
a gratulációkat, de a győzelem 
ellenére, és ez lehet, hogy most 

furcsának tűnik, maradt ben-
nem hiányérzet a találkozó után 
– értékelte a történteket Koncz 
Zsolt játékos-edző. – Egy kissé 
motiválatlan ellenféllel találtuk 
szemben magunkat, akik ellen 
akár nagyobb arányú győzelmet 
is arathattunk volna. A helyzetek 
értékesítésénél jobban kell kon-
centrálnunk a jövőben, mint 
ahogy a védekezésünkön is 
akad még javítani valónk. Igye- 
keztem játéklehetőséget biz-
tosítani a fiataloknak, akik úgy 
érzem az ifjúsági keretből fel-
kerülve hétről hétre bizonyít-
hatják, hogy számíthatunk rájuk 
a jövőben. Ezúttal más játékfel-
fogásban játszottunk, mint a- 
hogy azt legutóbb Makón tet- 
tük, most mi igyekeztünk irá-
nyítani a játékot, és hasonló 
teljesítményt várok labdarúgó-

imtól a Szőreg ellen is. Ha ott is 
meg tudnánk szerezni a veze-
tést, akkor az jó alapot adhat-
na a folytatáshoz. A célunk 
ugyanis nem lehet más, mint a 
győzelem. Papíron könnyebb 
mérkőzéseink jönnek, de senkit 
nem vehetünk félvállról, min- 
den kilencven percben meg kell 
szakadnunk a győzelemért, és 
akkor még előrébb léphetünk a 
táblázaton. 

A csapat jelenleg az ötödik he-
lyen áll, 42 ponttal, a harmadik 
helyezettől mindössze kettő 
pont választja el a Kinizsit.

A fiatalok gólzáporos mérkő-
zést játszottak a Tápé ellen, a ta-
lálkozó a szünetben véget ért, 
mert a Kinizsi már 16-0-ra veze-
tett, és az ellenfélnek sérülések 
miatt nem maradt elegendő 
bevethető labdarúgója.

Kiszak adt a gólzsák
Hering Viktor

Gólzáporos győzelmet aratott a Szentesi Kinizsi megyei első 
osztályú labdarúgó-csapata a Tápé ellen. A mieink vasárnap a 
hátsó régióba tartozó Szőreg ellen lépnek pályára idegenben, a 
cél nem lehet más, mint a három pont begyűjtése.



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.


