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Sebők Tamás

Városunk 20 éve viseli a Nemzet Sportvárosa címet 12 másik 
magyar településsel közösen, emellett 20 éves a Dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnok, a Szentes és Csongrád között megren-
dezett GÁTfutás, valamint az Óvodától az olimpiáig nemzetközi 
úszóverseny is a két évtizedes jubileumi évfordulójához érke-
zett 2016-ban.

A héten a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban rendezték meg 
a 20-20-20 programsorozat sajtótájékoztatóját. Szirbik Imre polgár-
mester beszédében kitért a város sokszínű sporttevékenységére. 
Bár a 20 év alatt számtalan sikeres sporteseményt rendeztek Szente-
sen, ez a jubileumi esztendő sem fog eltelni nélkülük. A rendezvény-
sorozat 20 sportprogrammal kínálja meg a város lakosságát. A ren-
dezvényeket és időpontjukat Kovács János, a Művelődési, Ifjúsági 
és Sportbizottság elnöke ismertette, többek között szerepet kapott 
például a 25 órás rögbimeccs, hazánkban egyedülállóan egy kere-
kesszékes rögbimérkőzéssel egybekötve, az Óvodától az olimpiá-
ig úszóverseny, a mobilitás hét, vagy az augusztus végi sakktorna, 
melynek a Kossuth tér ad helyet. Szabó Zoltán képviselő beszédé-
ben köszönetet mondott a 20-20-20 rendezvénysorozatot támoga-
tó sportegyesületeknek, példaértékű munkájukért. Rakk László, a 
Sportközpont vezetője azt is elmondta, hogy céljuk segíteni a spor-
tolók sikereit.

Rozgonyi Ádám

A szezonra készülve új att- 
raktív elemekről, fejlesztések-
ről esett szó sajtótájékoztató 
keretében, ahol Szirbik Imre 
polgármester a városfejlesz-
tési bizottság eredményeit is-
mertette. Elmondta, a Petőfi 
Szálló külső homlokzatának, és 
a Szecessziós Háznak a felújítá-
si munkálatai már nyár végén 
elkezdődhetnek, az üdülőköz-
pontban lesz plázs és látvány-
konyha, a Kurca-part pedig 
horgászparadicsommá alakul. 

Szirbik Imre elsőként a tiszai 
stranddal kapcsolatos aktualitá-
sokról beszélt, majd beszámolt 
arról, hogy a Szentes Ház kivite-
lezése előrehaladott állapotban 
van, egyebek mellett a bútoro-
zás zajlik. Továbbá szó esett, dr. 
Chomiak Waldemar – a kertváros 
körzetének önkormányzati kép-
viselője –, javaslatáról, mely sze-
rint a  Kiss Zsigmond utcai kerék-
párútnak lesz egy leágazása a 
Százszorszép Tagóvoda melletti 
szerviz útnál, hogy a gyerekek a 
Köztársaság utcáról biztonságo-
san közelíthessék meg az iskolát.  
Szó esett arról is, hogy a Nagy-
völgy csatorna lefolyása lassú, ez 
kockázati tényezőt jelent, ezért 
a belvíz pályázat keretében egy 
helyen gyorsító átemelőt építe-

nek be a belvízbiztonság növe-
lésére. 

Márton Mária bejelentette, 
hogy az uszodában kialakítanak 
egy baba-mama szobát, mivel 
szükség mutatkozik egy olyan 
helyiségre, ahol a kisgyerme-
kek pihenhetnek és játszhatnak. 
A kültéri 50 méteres meden-
ce csúszdával gazdagodik, de a 
vendégek szórakoztatását szol-
gálja majd a vízi dodzsem és ug-
rálóvár – a víz felszínén –, vala-
mint a nerf (szivacslabda kilövő) 
is. Egy játékos KRESZ-pálya léte-
sítése is a tervek között szerepel 
– azok a gyerekek pedig, akik ezt 
teljesítik, még „jogosítványt” is 
kapnak. Az üdülőközpont ügy-
vezetője elmondta, hogy a nyár 
hónapjaiban újra lesz – ezúttal 
a homokos tengerpartot megi-
déző – plázs, péntekenként kon-
certtel vagy előadással. Itt kap-
na helyet egy kivetítő is, ahol a 
vendégek nyomon követhetik a 
labdarugó EB és az Olimpia ese-
ményeit. Megújul a büfészolgál-
tatás is, látványkonyhán készítik 
el az ételkülönlegességeket a vá-
ros mesterszakácsai. Mindezek 
mellett konditerem és faházak 
építése is a tervek között szere-
pel. A Kurca-part strandhoz kö-
zeli szakaszát kiülőkkel, bunga-
lókkal, horgász- és sütőhelyekkel 
gyarapítanák. 

2008 óta funkció nélkül áll a 
Petőfi Szálló, amely most a Te-
rület-, és Településfejlesztési 
Operatív Programnak köszön-
hetően újulhat meg. Egyelő-
re a Tóth József Színházterem 
rendbehozatalára van lehető-
ség, 1,1 milliárd forintra pá-
lyázna a város. A pályázatot 
beadják, erről döntött rendkí-
vüli testületi ülésen a képvise-
lő-testület.

Így talán esély mutatkozik 
arra, hogy hosszú idő után ismét 
színházban láthassanak színmű-
vészeti előadásokat az érdeklő-
dők. Egyébként 2008 májusában 
tartották az utolsó előadást a Pe-
tőfi Szálló épületében lévő Tóth 
József Színházteremben.

A pályázandó összegből a 
szálloda 40 százalékát lehetne 
rekonstruálni. A cél egy olyan 
turisztikai akció kialakítása, 
amelyben biztosítható legalább 
három önálló programelem le-
hetősége, illetve amely a meg-
valósítást követően képes éves 
szinten legalább 20 ezer fős lá-
togatószámot elérni.

– A terv egy 440 férőhelyes 
terem kialakítását, a homlokzat 
és a fogadócsarnok újjáépíté-
sét tartalmazza. A pályázatnak 
megfelelően öt éven át évi 20 
ezer nézőt kell becsábítani; ez 
nagy feladat, de nem lehetet-
len – mondta el Labádi-Fébert 
Andrea, az önkormányzat mun-
katársa.

A tervekből kiderül, korszerű, 

mégis a hely szellemét megidé-

ző színházterem jöhet létre az 

újjáépítés során. A rekonstruk-

ció a hely eredeti arányait, nyí-
lászárórendszerét, anyagait és 
színeit szeretné visszaadni mind 
külső megjelenésében, mind az 
enteriőrben.

A pályázatot a napokban kell 
benyújtani, a döntés júliusra 
várható.

20 év, 20 sport, 20 program Megújuló idegenforgalom

Petőfi Szálló – történelmi lehetőség
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Majzik Attila

Áprilisban írathatják be a 
szülők csemetéiket óvodába. 
A rendelet szerint a beiratko-
zásra április 20. és május 20. 
között kerülhet sor. Nálunk 
a 3-5 éves gyermekek száma 
744 fő, melyből 508 főt már 
beírattak a szülei, így várható-
an 236 kiscsoportos kezdi meg 
az óvodát ősztől.

– Április 20-21. között lesznek 
az óvodai felvételik, de az egyes 
tagóvodákban indítható óvodai 
csoportok számáról véglegesen 
csak a májusi ülésén dönt a tes-
tület az óvodai felvételek ada-
tai alapján, továbbá ekkor kerül 
sor a pedagógus létszámok és az 
ehhez kapcsolódó technikai és a 
nevelő munkát segítő alkalma-
zotti létszámok 2016/2017. ne-
velési évre vonatkozó meghatá-
rozására is – tájékoztatott Sipos 
Kitti, a Művelődési, Ifjúsági és 
Sportbizottság tagja.

Az óvodai beíratások április 
20-21-én 7 és 17 óra között tör-
ténnek a lakóhely szerint illeté-
kes vagy választott óvodában. 
A Vásárhelyi Úti Tagóvodájában 
idén nem lesz óvodai beíratás, 

de a körzet gyerekei is óvodára 
találtak.

– Márciusban tartottunk egy 
szülői értekezletet, ahol a szülők 
és a tagóvodák vezetői is részt 
vettek. Egy kellemes hangulatú 
beszélgetésen a szülők választ-
hatták meg, melyik óvodába 
íratják a gyermeküket, egy gyer-
mek szülei a Szent Erzsébet óvo-
dát, öten az Apponyi téri-, hatan 
a Farkas Antal utcai-, kilencen 
pedig a Klauzál utcai óvodát vá-
lasztották. A szülők partnerek 
voltak az értekezlet során, úgy 
érzem, mindenki megelégedé-
sére alakult a helyzet – mondta 
el Kiss Attiláné, a Szentesi Köz-
ponti Óvoda vezetője.

A szülők vigyék magukkal a 
gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát, lakcím- és TAJ kártyáját, 
oltási kiskönyvét, a szülő szemé-
lyi azonosító és lakcímet igazo-
ló kártyáját, a gyermekvédelmi 
kedvezményről szóló határoza-
tot – amennyiben van ilyen –, a 
gyermek halmozottan hátrányos 
helyzete esetén az ezt igazoló 
szülői nyilatkozatot és a sajátos 
nevelési igényű gyermekek fel-
vételéhez a szakértői és rehabili-
tációs bizottság javaslatát.

Szabó Zoltán, önkormányza-
ti képviselő a témával kapcsolat-
ban elmondta:

– Mindenképpen, ha fejlesz-
tésbe kezdünk, akkor annak 
jogi hátterét meg kell terem-
tenünk. Akkora szerelmese va-

gyok a Tiszának, hogy nagyon 
nehezen tudom elfogadni azt, 
hogy ne csináljunk semmit. 20 
év alatt, sajnos még a karban-
tartás sem volt megfelelő, ezért 
muszáj, hogy kis lépésekkel, de 
fejlesszünk a tiszai strandon. 

El tudom képzelni, hogy a fej-
lesztések és a jogtiszta helyzet 
megoldása működhet. Sajnos 
nagy lemaradása van Szentes-
nek a környező üdülőterületek-
hez képest, főleg, hogy nem is 
lett üdülővé nyilvánítva ez a te-
rület – tette hozzá Szabó Zoltán. 
Móra József, a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke ekképp nyilatkozott 
a tiszai fejlesztések kapcsán: – 
Nem az a fontos, hogy szóla-
monként elhangozzék, hogy mi-
lyen szerelmes vagyok a Tiszába. 
Azt gondolom, a legutóbbi tes-
tületi ülésen alpolgármester úr-
ral egyértelműen elmondtuk a 
jogi helyzetet. Ugyanis az elmúlt 
időszakban, törvényi változások 
léptek életbe. A vízügyi törvény, 
árvízi biztonság. Emellett fontos 
lenne tisztázni a tulajdonosi kö-
telezettségeket, melyek ebben 
az esetben szintén korlátozások. 
A szentesi tiszai strand területe 
legelő és erdőterület. A Natura 
2000 természetvédelmi terület-
hez tartozik a strand, ez is meg-
határozó. A szennyvíz kérdé-
se sem megoldott. Európai zöld 
folyosó révén több engedélyre, 
egyeztetésre van szükség. A te-
rület kivonásának lehetőségét 

javasoltam. 2000-től, mindezt 
mantraként elmondom a tiszai 
fejlesztésekkel kapcsolatban. 
Mindenki utat, tusolót, házat 
akar építeni. A tiszai strand min-
dig deficites. Többet költünk rá, 
mint amennyi bevételt termel. 

Megközelítőleg 20 fő telektu-
lajdonos, illetve bérlő volt jelen 
a tiszai stranddal kapcsolatos ta-
lálkozón, ahol többek között a vi-
lágítással kapcsolatban jeleztek 
problémát, illetve a fakivágások 
iránt is érdeklődtek. Kiss Ferenc, 
a Városellátó részéről elmond-
ta, hogy a fakivágással és a galy-
lyazással kapcsolatos munkála-
tok április végéig befejeződnek. 
Problémát okoz továbbá, hogy 
semmi sem korlátozza a motor-
csónakok sebességét, és nincs a 
gyerekek számára biztonságos 
fürdőterület kialakítva. A szeme-
teszsákok hiánya is probléma, 
emellett az árterek kitakarítá-
sa is fontos lenne. A kerékpárút 
kiépítése is a tervek között sze-
repel, várhatóan 2017-ben gu-
rulhatunk bringával le a strand-
ra, addig talán a macskaköves út 
melletti földes részt teszik alkal-
massá a kerékpározásra.

Ó vodai  beíratások

Jogilag kócos a Tisza

„Én azért szeretek a Hunor 
Coop üzletében vásárolni, 
mert egy elégedett vásárló 
vagyok mind a választék, 
mind az akciók tekintetében.”

– Gulyás Bálintné

HUNOR COOP –
A JÓ SZOMSZÉD

 A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes és a Magyar 
Vöröskereszt Szentesi Vezetősége minden héten, kedden és szerdán 
délelőtt 7.30-12 óráig, és csütörtök délután 14-17 óráig tart véradást a 
szentesi Vérellátó Állomáson. Ezen kívül kiszállásos véradást is rendez-
nek április 22-én, 10 és 13 óra között a szentesi Laktanya Műszaki nap-
ján, melyre minden 18. életévét betöltött, segíteni kívánó véradót sze-
retettel várnak.

Halupa Eszter

A tavasz beköszöntével Szirbik Imre polgármester találkozó-
ra hívta a tiszai telekbérlőket, tulajdonosokat. A legutóbbi tes-
tületi ülésen, a napirendek között szerepelt a Tiszai strand ügye 
is, amely heves vitát eredményezett.
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Sebők Tamás

1912. május 27-én adták át 
a szentesi városháza új épüle-
tét. A középület létesítését már 
1834-ben az egyik legelsőként 
határozták el a városi tanács 
tagjai, azonban nem volt prob-
lémamentes a kivitelezése, és 
végül csak 1910 augusztusá-
ban kezdődtek meg a munká-
latok. A városháza épületének 
előzetes történetéről, tervei-
ről, és építéséről Labádi Lajos, 
fő-levéltáros készített könyvet, 
A szentesi városháza építéstör-
ténete címmel, melynek ünne-
pélyes bemutatójára a Városi 
Könyvtárban került sor.

A kiadvány megszületésének 
előzményét a szentesi könyvtár 
igazgatója, Szűcs Ildikó ismer-
tette, majd a szerző mutatta 
be a könyv tartalmát, Vágvöl-
gyi Zoltán, tartalmi szerkesztő 
segítségével, az illusztráció-
kat pedig Tímár Ferenc prezen-

tálta. A könyv egy kortörténeti 
beszámolóval indít a XVIII-XX-i 
Szentesről, melyben jelentős 
szerepet játszott báró Harruc-
kern János György földesúr, 
aki jelentős kedvezményeket 
adott a Szentesre települők-
nek. Megannyi képes illusztrá-
ció mutatja be városunk első 
térképeit, a későbbiekben pe-
dig a korai városházákat. A tör-
ténelmünk során számos épü-
let, számos helyen viselte a 
városháza nevet különböző 
jelzőkkel, például kisvároshá-
za, új-városháza, ó-városháza, 
stb. A XIX. század elején a több, 
mint harmincezer lakossal bíró 
megyeszékhely közigazgatási 
egységei több helyszínen, 
egymástól távol helyezked-
tek el, ami rengeteg problé-
mával járt. 1906-ban Dr. Má-
téffy Ferenc polgármester 
pályázati hirdetményt adott 
ki, a városháza terveinek elké-

szítésére vonatkozóan, melyet 
Bohm Alajos nyert el. Az épí-
tész 1907-re készült el a tervek-
kel, de még ez után is jelentke-
ző hivatalos nehézségek miatt 
csak 1910-ben kezdhettek hoz-
zá az építéshez a szentesi mes-
terek, és 1911 őszén már be-

költözhettek a hivatalok az új 
épületbe. Az ünnepélyes át-
adásra 1912. május 27-én ke-
rült sor, melyen dr. Mátéffy Fe-
renc polgármester, Bugyi Antal 
főjegyző, és Fekete Márton or-
szággyűlési képviselő is beszé-
det mondott.

A Gábor Miklós-díjat 2000 óta 
minden évben április 7-éhez, a 
névadó színész születésnapjá-
hoz közel adják át. Az elismerést 
korábban olyan színészek kap-
ták, mint például Kulka János, 
Blaskó Péter, Pogány Judit, Király 
Levente, Cserhalmi György, Hege-

dűs D. Géza. A Hamletet Czukor 
Balázs rendezésében még 2015. 
április 7-én mutatta be a szom-
bathelyi Weöres Sándor Szín-
ház, a színdarab hétfőn este a 
budapesti Átrium Film-Szín-
házban vendégszerepelt. Az 
előadás végén Kelecsényi Lász-

ló kuratóriumi elnök nyújtot-
ta át a bronzplakettet, Vígh 
Tamás szobrászművész alko-
tását a címszerepet játszó Bajo-
mi Nagy Györgynek, akit – mint 
lapunknak elmondta – megle-
petésként ért a díj. Az elismerés 
egyik oldalán Shakespeare, má-
sik oldalán Gábor Miklós emb-
lematikus szerepében, Hamlet-
ként látható, a Madách Színház 
1962-ben bemutatott legendás 
előadása címszereplőjeként, a 
díjjal járó pénzjutalmat pedig az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma biztosította.

Bajomi Nagy György Szente-
sen született, a színjátszás alap-
jait a Horváth Mihály Gimnázi-
um drámai tagozatos diákjaként 
sajátította el tanáraitól. – Iga-
zán jó felkészítést kaptunk ta-
nárainktól, Bácskai Miska bácsi-
tól, Dózsa Erzsitől, Sineger Júliától 
és Keserű Imrétől. Örülök, hogy 
Szentesen tanulhattam – hang-
súlyozta a színész, aki előbb a 
Nemzeti Színház Stúdiójában 
töltött két évet, majd a Színház- 
és Filmművészeti Főiskolán ta-
nult tovább Huszti Péter osztá-
lyában. Pályáját Nyíregyházán 
kezdte, majd a Pécsi Nemzeti 
Színházban játszott egy évtize-
dig, azután szabadúszó korszak 
következett életében. Fellépett 
a Nemzeti Színházban, közben 

3 évig a Tűzvonalban című té-
vésorozat egyik szereplőjeként 
láthattuk a képernyőn. Ezután 
igazolt a Jordán Tamás által ve-
zetett szombathelyi Weöres Sán-
dor Színházba, mely véleménye 
szerint az ország egyik legjobb 
színházává nőtte ki magát. Itt 7 
éve játszik számos nagysikerű 
produkcióban. Színészi teljesít- 
ményét nemcsak most ismerték 
el, Székely Csaba Vitéz Mihály 
című színdarabjának főszerep-
lőjeként díjat vehetett át tavaly 
a POSZT-on, valamint a nyári Vá-
rosmajori Színházi Szemlén. A 
Thália Színház Humorfesztivál-
ján pedig 2015-ben a zsűri kü-
löndíját ítélték meg számára A 
hülyéje című Feydeau-előadás-
ban nyújtott alakításáért, illetve 
szintén itt a Finito című darabbal 
megnyerték az idei fesztivált.

– Pályám során drámában 
és komikus darabokban egya-
ránt szerepeltem, egyedül a ze-
nés-táncos produkciók állnak tő-
lem távol, ilyen jellegű színházi 
szerepekre nem is igen kértek fel 
– mondta Bajomi Nagy György, 
aki rendszeresen hazalátogat, 
nyaranta néhány napot mindig 
itthon pihen. Ilyenkor nemcsak 
édesanyját keresi fel, hanem 
testvérét, Bajomi Nagy Péter is, 
aki a kultúra egy másik területét, 
a zenét választotta hivatásának.

Összefoglaló a városháza tör ténetéről

Gábor Miklós-díjat kapott Bajomi Nagy György

Cseh-Lakos Ilona Fotó: MTI

A szentesi származású Bajomi Nagy György kapta idén a Gá-
bor Miklós-díjat a szombathelyi Weöres Sándor Színház előa-
dásában nyújtott Hamlet- alakításáért. A magát abszolút szen-
tesinek valló színészt meglepetésként érte az elismerés, mint 
mondta, pályája során meghatározó éveket jelentettek a Hor-
váth Mihály Gimnázium drámai tagozatos diákjaként eltöltött 
esztendők.
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Veres-Ravai Réka Kolozsvárott 
végezte teológiai tanulmánya- 
it, még 2011 augusztusában 
kezdte meg Szentesen a gyüle-
kezeti munkát, melynek részét 
nemcsak az istentiszteleti szol-
gálat, hanem általános iskolai hi-

toktatás, család- és beteglátoga-
tás, vasárnapi iskola is képezte. 
A lelkésznő eddig helyettes lel-
készként dolgozott. 

Gáncs Péter püspök ünnep-
nek nevezte a város és a gyü-
lekezet számára is a beiktatást, 

amelyen a város vezetői, hívők 
és érdeklődők is jelen voltak. 
Mint mondta, ezt a gyakorla-
tot kell folytatni és minél több 
embert hívni a templomba, 
folytatódnia kell az eddig is 
mozgalmas és megújuló gyüle-
kezeti hitéletnek. Ezt követően 
dr. Gombos András a püspöknek 
átadta a gyülekezet Veres-Ra-
vai Réka kinevezésére szóló ké-
relmét, majd Lázár Zsolt espe-
res beiktatta Veres-Ravai Rékát 
– akit lelkésztársai meg is áldot-
tak az istentiszteleten – lelkész-
ként a szentesi gyülekezetbe. 
Hozzátette, hogy pásztorolja az 
Úr Jézus Krisztus népét, legyen a 
gyülekezet példaképe, a szente-
si gyülekezetnek pedig gondjai-
ba és szeretetébe ajánlotta a lel-
készt, aki igehirdetésében arról 
beszélt, hogy az az ember képes 
minden problémát megoldani, 
aki bízik Istenben. 

A beiktatás végén ünnepi 
közgyűlést tartottak, amelyen a 
gyülekezet felügyelője elmond-
ta, hogy terveik között szerepel 
egy evangélikus általános isko-
la beindítása és működtetése. 
Majd a Déli Evangélikus Egyház-

kerület felügyelője, Radosné Len-
gyel Anna, a Nagytemplomi Re-
formátus Egyházközség lelkésze, 
Fehér Csaba, a Szent Anna Egy-
házközség plébánosa, dr. Grú-
ber László, valamint Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselő és 
Szirbik Imre polgármester is kö-
szöntötte a beiktatott lelkészt. 
Farkas Sándor beszédében ki-
tért arra, hogy egy lelkészbeik-
tatás mindig mérföldkő egy 
keresztyén gyülekezet életé-
ben, hiszen jelzi, hogy növeked-
ni akar a gyülekezet és közeledni 
szeretne az élő Istenhez. Ehhez 
a növekedéshez azonban min-
den gyülekezetnek vezetőre 
van szüksége, aki a gyülekezet 
sokrétű feladatait koordinálja, 
melyhez szükséges, hogy ő is 
az Isten által vezetett ember le-
gyen és példa a gyülekeze-
ti tagok számára. Szirbik Imre 
hangsúlyozta, hogy mindenkit 
szívesen fogad a város, aki elő-
rébb viszi a közösség ügyét. 
Mint elmondta, amióta Veres-Ra-
vai Réka Szentesen van, azóta az 
evangélikus gyülekezet még ak-
tívabb tagja lett a város életé-
nek.

Lelkészbeiktatás az evangélikus gyülekezetben

A Jobbik szentesi szervezete A terror árnyékában címmel tar-
tott fórumot a Művelődési és Ifjúsági Házban. Sas Zoltán, a Job-
bik Rendvédelmi és Nemzetbiztonsági Kabinetjének elnöke a 
migráns hullámról, a közelgő alkotmánymódosításáról beszélt, 
Szaniszló Adrienn, a Jobbik külügyi szakértője pedig az idősze-
rű külpolitikai kérdéseket elemezte.

– A biztonságpolitika talán az egyik legnagyobb kihívásokkal ter-
helt terület ma Magyarországon. Fontos kérdésekben kell döntést 
hoznunk, olyanokban, amelyek nemcsak a Kárpát-medencei ma-
gyarságot, hanem az Európai Unió minden polgárát érinteni fogják 
– mondta Sas Zoltán, hangsúlyozva, hogy a Jobbik támogatja a kor-
mány azon törekvéseit, amelyek valóban ezt a célt szolgálják. Úgy 
látja, az ötpárti egyeztetés konszenzusos irányba mozdította el a 
pártok közötti párbeszédet, és az alaptörvény-módosítás előterjesz-
tésének egyes pontjai alkalmasak lehetnek arra, hogy kezelni tud-
ják a migrációs válság és a terrorfenyegetettség súlyos helyzetét. A 
kerítés önmagában nem védheti meg az országot, az önálló határ-
őrség felállítása elengedhetetlenül szükséges feladat – hangsúlyoz-
ta Sas Zoltán. 

A politikus szerint az EU és Törökország között született megálla-
podás hasznos és üdvözlendő, viszont a hozzá fűzött reményeket 
egyelőre nem váltja be. A migránsok ellenőrzésével kapcsolatban 
úgy fogalmazott, az uniónak képesnek kell lennie arra, hogy megál-
lapítsa, kik ezek az emberek. 1 millió 200 ezer embert kell átvizsgál-
ni, majd megállapítani, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint jogo-
sultak-e a menekült státuszra. 

„VIRÁGSZÍNVONALASABB
SZENTESÉRT”

A rendkívüli tavaszias tél után korán eljött a kikelet.
A jó idő kicsalogatta az embereket a kertjeikbe.

A szép napok adta lehetőségeket kihasználva újra szépítik házuk 
táját, erkélyeiket. Az Önkormányzat hagyományt őrző módon is-

mételten meghirdeti a
VIRÁGSZÍNVONALASABB SZENTESÉRT

Környezetszépítő Versenyt, 
amelynek keretében kívánja elismerni azoknak a munkáját, akik 
sokat tesznek az igényesebb környezet kialakításáért, mely által a 
városkép esztétikai értéke nagy mértékben nő, így  lakókörnyeze-

tünk virágosabbá, zöldebbé, élhetőbbé válik. 
A jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:

• egyéni kategória (családi házak előtti közterület és a közterület-
ről látható magánkerti rész!)
• munkahelyi kategória (intézmények, vállalkozások)
• lakóközösségi kategória (tömbházas épületek homlokzatai, épü-
let előtti részek, erkélyek azon része, amely közterületről látható).

Az elmúlt évekhez hasonlóan minden nevezett a saját maga 
által készített fotóit CD-re írva július 30-ig nyújthatja be

a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájára.
A CD borítón jól látható módon fel kell tüntetni a versenyre je-

lentkező nevét, címét, telefonos elérhetőségét és azt, hogy
mely kategóriába szeretne jelentkezni.

A versenykiírással kapcsolatos bővebb információt a városi főker-
tésztől kaphatnak az érdeklődők.

HASZNOS MUNKÁT,
VIRÁGSZÍNVONALASABB KERTEKET KÍVÁNUNK!

Jobbik: önálló határőrség 
felállítására van szükség

Közel 5 éves szentesi gyülekezeti lelkészi szolgálat után ápri-
lis 9-én, szombaton beiktatták lelkészi hivatalába Veres-Ravai 
Réka evangélikus lelkészt. Az istentiszteleten Gáncs Péter el-
nök püspök hirdette Isten Igéjét, a beiktatást Lázár Zsolt espe-
res végezte, aki a hívek szeretetébe ajánlotta a lelkésznőt, aki 
lapunk érdeklődésére elmondta, nagy megtiszteltetés számára 
a beiktatás, úgy érzi, hogy végre a helyére ért.
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A „Tükör” Szentes Irodalmi- 
Drámai Tagozatáért Közhasznú 
Alapítvány idén is megrendez-
te a nagy hagyományokkal bíró 
Drámais Mustragálát. A 9., 10. és 
11. osztályos tanulók meghatá-
rozott számú verssel, monológ-
gal, dallal, osztály- vagy csopor-
tos tánccal készülnek minden 
évben a nagy megmérettetésre, 
az úgynevezett mustra-vizsgá-
ra. Szakmai tanáraik pontozzák 

őket, a kiválóan megfelelt tanu-
lók egyéni fellépési lehetőséget 
kapnak a mustragálán. – A vizs-
gafolyamat koronája a délután, 
amely közösségi, családi hagyo-
mány is. A tagozaton úgy élünk, 
mint egy nagy család. A gálán 
a diákok lépnek fel, a végzősök 
a szokásoknak megfelelően itt 
mutatják be a végzős darabot, 
ilyenkor búcsúznak el a gim-
náziumtól – mondta el lapunk-

nak Szurmik Zoltán, a tagozat 
vezetője, hozzátéve, hogy min-
dig vannak olyan diákok, akik 
a színművészeti egyetemre je-
lentkeznek; most 5 fiatalról be-
szélhetünk, akik áprilisban fel-
vételiznek. – Emellett sokszínű 
a paletta: van olyan diákom, aki 
biológia, de olyan is, aki mate-
matika szakra készül – fogalma-
zott. A gála elején Tóth Tamás, a 
Horváth Mihály Gimnázium igaz-
gatója köszöntötte a megjelen-
teket. Elmondta, 38 éve indult a 
gimnáziumban az irodalmi-drá-
mai tagozat, amely országos hír-
névre tett szert. – A drámapeda-
gógia Szentesről indult, amely a 
mai napig több mint 100 szín-
művészt adott az országnak – 
fogalmazott. Kiemelte, hogy a 
dráma jelen van a mindennapi 
oktatásban, a kerettanterv része 
lett. Beszéde végén külön üdvö-
zölte a tagozat alapítójának öz-
vegyét, Bácskai Mihályné Erzsike 
nénit, Molnárné Tóth Györgyit, a 
szentesi tankerület igazgatóját 
és Szirbik Imre polgármestert. 

A mustrázók idén is tudásuk 
legjavát nyújtották a világot je-
lentő deszkákon; élővé tették Ju-
hász, Reményik, Pilinszky és Jó-
zsef Attila költeményeinek sorait, 
megénekelték a magyar néplé-
lek és a világ örömét, bánatát; 

bemutatták az elsajátított tánclé-
péseket, jeleneteikkel megne-
vetették, elgondolkodtatták a 
nézőközönséget, amelyben a 
büszke szülők, tanárok, iskolatár-
sak mellett helyet foglaltak a ta-
gozat egykori tanulói is. 

A gálán megkapták kitűző-
iket a Keleti István Alapfokú 
Művészeti Iskola és Művészeti 
Szakközépiskola ballagói, majd a 
hagyományoknak megfelelően 
díjátadás következett. Csörgőcs-
ke-díjban részesültek: Börcsök 
Bálint, Gesztesi Alexandra, Márta 
Renátó, Sikó Koppány Sebestyén, 
valamint Pölös Petra szülei – Pö-
lösné Vígh Erika és Pölös Attila – 
akiknek két lányuk is az irodal-
mi-drámai tagozatot választotta. 
A Csörgősipka-díj – a tagozat 
legnagyobb szakmai elismerésé-
nek – boldog tulajdonosa pedig 
Madácsi István lett.

Az idei végzős darab igen vál-
tozatos színpadképet mutatott, 
amelyben megidéződtek a fel-
vételi izgalommal teli, ám hu-
moros momentumai, az iskolai 
életképek – pletykákkal, szerel-
mi kérdésekkel és tanár paródi-
ákkal –, a dalok sorai pedig azt 
üzenték: „szállni kéne szárnyak 
nélkül”, „arra születtem, hogy fel-
nőtt is legyek” és „valaki mondja 
meg, ki hova érhet”.

Rozgonyi Ádám

A Bartha János Kertészeti 
Szakképző Iskola a hagyomá-
nyoknak megfelelően idén is 
megrendezte ÖKO-napi ren-
dezvényét április 7-én. A 
nap szenzációja kétség kívül 
Horkai Zoltán előadása volt, 
amely során bárki megtapasz-
talhatta, milyen érzés farkast 
simogatni. 

Több éves hagyományra te-
kint vissza az ÖKO-nap elneve-
zésű rendezvény, amelyet 2011-
ben rendezett meg először a 
Bartha János Kertészeti Szak- 
képző Iskola. Azóta minden ősz-
szel és tavasszal, változatos 
programmal várja a környék is-
kolás csoportjait és az érdek-
lődőket, egy rendhagyó nyílt 
napra. – Az ökológia környezet-
tudatosságot jelent; az ember 
élje és szeresse a természetet, 
amely kölcsönösen visszasegí-
ti őt – magyarázta a rendezvény 
üzenetét Udvardi István igazga-

tó. A program-kavalkád Csák Pet-
ra kutyaterápiás bemutatójával 
kezdődött, majd Puskás László, a 
Körös-Maros Nemzeti Park mun-
katársa tartott vándorsolymász 
bemutatót, ahol a fiatalok bőr-
kesztyűben megszelídíthették 
a madarat. Ezt követően Horkai 
Zoltán, a „magyar farkasember” 
tartott egy igazán izgalmas, far-
kas simogatással egybekötött is-
mertetőt. A fiatalok bátran meg-
érinthették az állatot, aki már 
megszokta, így szelíden tűrte 
az ember közelségét. – Hihetet-
len, hogy a kisgyerekek odajön-
nek, és megsimogatják a farkast, 
mint egy plüssmackót. Az a 3-4 
farkas, akikkel járom az iskolákat, 
nagyon jól tolerálják a gyereke-
ket. Az előadásokat a természet-
védelem miatt tartjuk elsősor-
ban, nem azzal a céllal, hogy az 
állatokat nagyon sokan megsi-
mogassák. A fontos az, hogy a si-
mogatás, a testi megtapasztalás 
által olyan pozitív élmény ala-

kuljon ki a gyerekekben, mely-
nek következtében a későbbiek-
ben támogatni fogják a farkasok 
jelenlétét – fogalmazott Horkai 
Zoltán.

Az ÖKO-napon még a Pet-pa-
lackból is ruhaköltemény szü-
lethetett – a diákság újrahasz-
nosított anyagokból készített 
ruhadarabokat, használati tár-
gyakat mutatott be a divatbe-
mutatón, amelyeket zsűri érté-
kelt. Az érdeklődők a palántázás 
rejtelmeivel is megismerkedhet-
tek, a cserepek, kaspók – a ter-
mészettudatosság jegyében – 
szintén műanyag flakonokból 
készültek. A rendezvény nép-

szerűségét mutatja, hogy Szen-
tes általános iskolái mellett nem-
csak a környék intézményeiből, 
hanem Mezőtúrról és Oroshá-
záról is érkeztek látogatók az 
ÖKO-napi programokra.

– Szentesen gombamód sza-
porodnak a múlt tradícióira épü-
lő üvegházak, fóliaházak, a ter-
málvíz-készletre alapozva. Így 
nagy szükség van kertész diá- 
kokra, akik később a szak-
mát ténylegesen gyakorolják 
– mondta Udvardi István, hoz-
zátéve, hogy az intézményből 
évente kikerülő 30-40 végzett 
kertész, akár duplája is el tudna 
helyezkedni. 

Tehetséges színészpalánták jutalomjátéka

Közelebb a természethez

Rozgonyi Ádám

Április 8-án rendezték meg a már több éves hagyományok-
ra visszanyúló Drámais Mustragálát a Móricz Zsigmond Műve-
lődési Házban, amely – ahogy azt a tagozat vezetője, Szurmik 
Zoltán jellemezte – a vizsgafolyamat koronája. A gálán a tago-
zat kiválóságait is díjazták, az idei Csörgősipka-díjas Madácsi 
István lett.
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Hering Viktor

Elutasította a nyomozást a 
„Napernyős lány” szobrának 
megrongálása ügyében a rend-
őrség – mert a vizsgálat szerint 
nem történt rongálás. A vizsgá-
latba bevont igazságügyi szakér-
tő megállapította, hogy a szobor 
ernyőjének letörését anyaghi-
ba és környezeti hatások okoz-
ták. A törés helyén a rúd kereszt-
metszetében fáradásos törés 
nem volt látható, viszont a ke-
resztmetszetben megfigyelhető, 
hogy annak jelentős részében az 
anyag eloxidálódott, ami a nem 
megfelelő megmunkálás követ-
keztében keletkezett zárványok 
következménye. Azt, hogy vala-
ki megrongálta volna a szobrot, 
az is kizárja, hogy a térfigyelő ka-
merák sem rögzítettek ilyen ese-
ményt.

Több szentesi bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsítható ban-
dát fogtak el a szentesi nyomo-
zók néhány nappal ezelőtt. A 

tettesek Szentes külterületén il-
letve a berekháti városrészben 
követtek el lopásokat. Többek 
között a sértettektől hat sertést, 
kecskét, birkát loptak el, de be-
hatoltak cégek telephelyére is, 
ahonnan vasalkatrészeket, szí-
nesfémet vittek magukkal. Az 
egyik alkalommal egy színes-
fém-felvásárló telepre mentek 
be, ahonnan a fémet ellopták, 
majd a lopott árut egy másik te-
lepen értékesítették. Ők gyanú-
síthatóak annak a Vásárhelyi úti 
lakókocsinak a „kipakolásával” is, 
ahonnan használati cikkeket vit-
tek magukkal, de lakóházakban 
is jártak, ezekből alumíniumlét-
rát, fűnyírókat tulajdonítottak 
el. A rendőrség öt személy ellen 
folytat vizsgálatot, közülük egy 
előzetes letartóztatásban vár-
ja a nyomozás végét, de további 
gyanúsítottak és bűncselekmé-

nyek felderítése is várható a na-
pokban.

Elloptak egy több mint het-
venezer forint értékű mobilte-
lefont az egyik szentesi üzem-
ben. A sértett őrizetlenül hagyta 
a készüléket, és mire visszament 
érte, már nem volt ott a mobilja.

Bejelentés érkezett a Szente-
si Rendőrkapitányságra szomba-
ton éjjel, hogy egy fiatalember a 
Jövendő utcában bántalmaz egy 
nőt. A rendőrök elfogták a férfit, 
aki ellen garázdaság és testi sér-
tés miatt indult eljárás. Később 
kiderült, hogy szintén ez a férfi 
vert meg egy másik férfit egy 
órával korábban, aki nyolc na-
pon túl gyógyuló sérülést szen-
vedett. Ebben az ügyben a ve-
rekedő ellen súlyos testi sértés 
miatt indult nyomozás.

Egyedi azonosító-jel megha-
misítása miatt folyik eljárás egy 

férfi ellen, aki járművének ere-
deti rendszámát lecserélte, majd 
helyette egy másikat tett fel au-
tójára és azzal közlekedett. 

Lakossági bejelentés érkezett 
a rendőrségre április 9-én né-
hány perccel 1 óra előtt, hogy 
Szentesen a Csongrádi úton levő 
egyik buszmegálló üvegét két 
férfi kirúgta. A helyszínre érke-
zett járőrök a közelben igazoltat-
tak két fiatalt. Kiderült, hogy ko-
rábban italoztak, majd egyikük 
telefonon összeveszett a barát-
nőjével, és ezért rongálta meg a 
megálló plexi üvegeit. Kihallga-
tása során elismerte tettét. A 17 
éves helybeli fiatalkorúval szem-
ben garázdaság vétségének el-
követése megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárást a Szentesi 
Rendőrkapitányság.

Bűnbandát fogtak a rendőrök

Városi Könyvtár
Április 18-án, hétfőn 17 órakor a 

Gondolkodók klubja Humor és ne-
vetés az irodalomban címmel tart 
összejövetelt. A klubot vezeti: Beré-
nyiné dr. Papp Erzsébet.

Április 20-án, szerdán 18 órakor 
a Különös esetek a magyar történe-
lemben című sorozat következő ré-
sze: Erzsébet (Sisi) különös halála. 
Előadó: Poszler György tanár.

Árpilis 22-én, pénteken 18 órakor 
Arcképek Szentesről. Bemutatkozik: 
Labádi Lajos nyugalmazott levéltár 
igazgató.

Tokácsli Galéria 
„Rejtelmek, ha zengenek....” Al-

kotó pedagógusok régiós XIX. kép-
zőművészeti tárlata.

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

Móricz Zsigmond Művelődé-
si Ház

A Szentesi Művelődési Központ 
Díszmadártenyésztő szakköre Dísz-
madár börzét rendez  április 17-én, 
vasárnap 7-11 óráig. 

„Rejtelmek ha zengenek” című Al-
kotó Pedagógusok XVI. Előadómű-
vészeti találkozójára várják az érdek-
lődőket április 16-án, szombaton 15 
órára, a Móricz Zsigmond Művelő-
dési Házba. A rendezvényt megnyit-
ja Szemerédi Endréné.

Koszta József Múzeum
Április 18. Műemlék világ-

nap-előadás
Április 22. A Föld világnapja-té-

manap óvodás és iskolás csopor-
toknak.

Művelődési és Ifjúsági Ház
PÓDIUMBÉRLET
A Szentesi Művelődési Központ 

szervezésében április 20-án, szerdán 
19 órakor a Megyeháza KKK Díszter-
mében Filmuzikum címmel a Már-
kus Judit Qartet műsora látható.

Közreműködik: 
Márkus Judit-ének, Majtényi And-

rás-zongora, Fonay Tibor-bőgő, Ist-
ván Attila-dob, Janik László színmű-
vész

DUMASZÍNHÁZ
Április 21-én, csütörtökön 18 óra-

kor a Művelődési és Ifjúsági Ház 
Pódiumtermében a Dumaszínház 
Szentes következő előadásán Ko-
vács András Péter és Beliczai Balázs 
műsora látható.

Belépőjegyek kaphatók a Műve-
lődési és Ifjúági Házban és a Babilon 
Könyvesházban.

Április 21-én, csütörtökön 19-21 
óráig a KOROK ÉS ALKOTÁSOK AZ 
IRODALOMBAN című sorozatunk 
következő előadásán Thackeray: Hi-
úság vására című regényéről be-
szélgethetnek az előadóval. Előadó: 
Poszler György, tanár

Programajánló 

Péntek (április 15.)
16:00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 
3 - A forradalom
18:00 Ferenc pápa - Buenos Airestől a 
Vatikánig
20:00 A Főnök
Szombat (április 16.)
14:00 3D Robinson Crusoe
16:00, 20:00 A Főnök
18:00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 
3 - A forradalom
Vasárnap (április 17.)
14:00 3D Robinson Crusoe
16:00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 
3 - A forradalom
18:00, 20:00 A Főnök
Hétfő (április 18.)
16:00, 20:00 A Főnök
18:00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 
3 - A forradalom

Kedd (április 19.) 
16:00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 
3 - A forradalom
18:00 Ferenc pápa - Buenos Airestől a 
Vatikánig
20:00 A Főnök
Szerda (április 20.)
16:00, 20:00 A Főnök
18:00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 
3 - A forradalom
Csütörtök (április 21.) 
14:00 3D Nyakas kakas
16:00 3D A dzsungel könyve
18:15 3D A Vadász és a Jégkirálynő
20:30 3D A Vadász és a Jégkirálynő
Péntek (április 22.) 
14:00 3D Nyakas kakas
16:00 3D A Vadász és a Jégkirálynő
18:15 3D A dzsungel könyve
20:30 3D A Vadász és a Jégkirálynő

Moziműsor

Heti menü
április 18-22.
Hétfő
A menü: Tárkonyos burgo-
nyaleves, csülökpörkölt, tészta vagy 
hajdina
B menü: Paradicsom leves,
rántott sajt, petrezselymes rizs, tartár
Kedd
A menü: Zöldborsóleves,
Brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Szecsuáni zellerkrémleves,
zöldséges-csirkés lasagne,
Szerda
A menü: Sárgaborsó gulyás,
fasírt, kelkáposzta főzelék

B menü: Gyümölcsleves,
csirkemell szezámos bun-
dában, kukoricás rizs

Csütörtök
A menü: Gölödin leves,

házi cordon bleu, burgonya püré
B menü: Csirkebecsinált leves,
gombapaprikás, nokedli
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával, 
tűzdelt tarja, sült burgonya
B menü: Magyaros gombaleves, 
vargabéles

Szentes, Petőfi u. 7/a 
info@galeriakavehaz.hu
www.galeriakavehaz.hu
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Két új szülőággyal gyara-
podott a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház, ame-
lyek kényelmesebbé teszik a 
vajúdást a kismamák számá-
ra. A fejlesztés az egyik nagy 
gyógyszergyártó cég és a vá-
ros összefogása révén valósul-
hatott meg.

Az egyik nagy gyógyszergyár-
tó cég ősszel egészségügyi szű-
rést szervezett Szentesen, ak-
kor felajánlottak 2 millió forintot, 
majd a megjelentek létszámá-
nak függvényében még továb-
bi pénzt is. Az így összegyűlt 
több mint 5 millió forintból két 
új szülőágyat is vásárolhatott a 
kórház, amely további három 
ágyat szeretne lecserélni, illetve 
a tervek között szerepel egy va-

júdómedence elhelyezése is az 
osztályon. – Régi szülőágyakat 
tudtunk lecserélni, amely újabb 
lépés afelé, hogy eszközeink a 
21. századnak megfelelővé vál-
janak. A szülő nők komfortérze-
tét növeli, hogy modern szülő-
ágyon szülhetnek – nyilatkozta 
lapunknak dr. Kalmár Mihály fő-
igazgató.

Mint Józsa Géza főorvostól 
megtudtuk, a lecserélt szülő-
ágyak csővázas, mechanikus 
szerkezetűek voltak; az új ágyak-
ban viszont három motor műkö-
dik, állítható táblákkal rendel-
keznek, amely kényelmesebb 
pozíciót tud biztosítani a kisma-
máknak. A főorvos elmondta, az 
eddigi tapasztalat azt mutatja, a 
vajúdók szeretik az új ágyakat.

Chomiak Waldemar az egész-

ségügyi bizottság elnöke, az 
egészségváros szentesi megva- 
lósításának ötletgazdája el-
mondta, bővül az alapellátá-
si rendelők száma Szentesen, a 
testület úgy döntött, megvásá-
rolja a Vásárhelyi úti négy, és a 

Kertvárosban található rendelőt, 
hogy megfelelő munkakörülmé-
nyeket biztosítson a háziorvo-
sok számára. Hozzátette, a vá-
ros költségvetésében 3,5 millió 
forint van elkülönítve a kórház 
megsegítésére. 

Halupa Eszter

Attól a pillanattól kezdve, 
hogy egy anyuka megtudja, 
hogy gyermeket vár, egy na-
gyon különleges érzés járja 
át. Elképzeli, hogy milyen lesz 
először a karjaiban tartani a 
kisbabáját, érezni a finom il-
latát, sokak életének egyik 
legboldogabb napja. Vannak 
azonban olyan anyukák, akik 
túl korán válnak el gyerme-
küktől, mert túl korán jönnek 

a világra. Ezt tapasztalta meg 
Földvári Nagy Zsuzsa is, aki-
nek kislánya azóta már boldog 
iskolás, és mindent megtesz 
azokért a babákért és szülei-
kért, akik hasonló helyzetbe 
kerültek. 

A cikkhez kapcsolódó kép 
Zsuzsáról, egy inkubátoron ke-
resztül készült. A kis hősök így 
látják szüleiket az apró ablako-
kon keresztül. Néztem Zsuzsa 
arcát, aki nem mosolygott. – 
Ilyen nehéz élethelyzetben a 
könnyeinket is alig tudjuk vissza-
tartani, amikor látjuk, hogy kis-
babánk az életéért küzd – tette 
hozzá. 

– Borzasztóan mély trauma 
egy édesanyának, ha koraszül, 
hiszen mire vágyik minden édes-
anya? Arra, hogy negyven hétre, 
gyönyörű, egészséges, habos- 
babos rózsaszínű babát fog szül-
ni. Vajúdik a labdán, fel-le sétál 
a szülészeten, majd megérkezik 
az ő babája. Ezzel szemben, ro-
hammentő, sürgősségi császár, 
és az én esetemben egy 61 dkg-
os kislány. Iszonyatosan éles a 
kontraszt az elképzelés és a va-
lóság között. Hogy mi játszódott 
le bennem, amikor az inkubátor-
ba kukucskálva figyeltem a te-
nyérnyi gyermekem? Az önvád, 
a szorongás, a rettegés, félelem. 
Sajnos, ez ott is marad az anyu-
kákban – meséli Földvári Nagy 
Zsuzsa, a KORE elnöke. Az anyák-
ban van egy nagyon erős önvád. 

Felmerül bennük a kérdés, hogy 
miért nem tudtam vigyázni a ba-
bámra, miért nem tudtam kihor-
dani a gyermekemet. Nagyon 
maró érzés. – 2007-ben, amikor 
mi ebbe a történetbe belecsöp-
pentünk, akkor nagyon erősen 
kutattam segítség után, hiszen 
szükségem lett volna rá. Nem ta-
láltam semmilyen használható 
mankót, nem volt egy informá-
ciós oldal, nem volt kihez fordul-
ni. Ott az intenzív osztály előtt, 
mi, édesanyák, csak egymás-
ba kapaszkodhattunk – mesé-
li Zsuzsa. Fél év elteltével fogal-
mazódott meg benne, hogy, ha 
nekik nem volt segítségük, ak-
kor legalább az utánuk jövők-
nek legyen. Azóta, a Koraszülöt-
tekért Közhasznú Egyesület 5 
éves, egy országosan is elismert 
hiteles szervezetté nőtte ki ma-
gát. Tagjai kizárólag önkéntesek. 
Mindenki a családja, munkája 
mellett viszi a KORE szekerét to-
vább. Az egyesület elnöke tud-
ja, hogy nagy szükség van az 
odaadó munkájukra. – Felvállal-
tuk, hogy minden Magyarorszá-
gon lévő, mind a 21 perinatá-
lis intenzív centrumba szállítunk 
textíliákat, melyek az ellátáshoz 

szükségesek. Ez lehet akár a cit-
romról méretezett kis kötött 
sapka. Ez abban akadályozza 
meg a koraszülöttet, hogy na-
gyobb hőveszteség érje, és így 
több energiája marad a fejlődés-
re. Nekik köszönhető az inkubá-
tor póló, illetve az inkubátor fé-
szek. Ezek is a hőveszteség terén 
segítenek, illetve abban, hogy a 
babák, minél komfortosabban 
érezzék magukat az inkubátor-
ban – tette hozzá. Az egyesület 
célja az is, hogy a családbarát ko-
raszülött ellátási modell, minél 
több intenzív osztályon elérhe-
tő legyen, ami azt jelenti, hogy a 
szülő akár 24 órában látogathat-
ja a gyermekét, és nem kétszer 
20 percben, amely gyakorlati-
lag az általános eljárás. – Nekem 
is nagy segítség lett volna, ha 
többet látogathatom a gyerme-
kemet – mondta Földvári Nagy 
Zsuzsa, akinek kislánya Janka, 
aki már az első osztályban kop-
tatja az iskolapadot. 

Új szülőágyak a kórháznak

Mindent a koraszülött babákért!

Ma Magyarországon minden 10. gyermek koraszülött. A 24. és 
37. hét között érkezett gyermekeket hívjuk koraszülötteknek, 2500 
g alatti súllyal. A mai magyar társadalomban van egy elég erős 
sztereotípia a koraszülő anyákkal szemben. Nem feltétlen az édes-
anya rossz higiénés körülményei, vagy az oda nem figyelés, gon-
dozatlan várandóság az oka annak, hogy a baba korábban érkezik.

Kedves sorstársak!
Ha további információra van 

szükségetek,
keressétek egyesületünket a

www.koraszulott.com
weboldalon.

Nem vagytok egyedül!
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Milyen volna, ha egy asztal-
hoz ültetnénk Ady Endrét, Jó-
zsef Attilát és Radnóti Miklóst? 
Mit mondanának egymásnak 
költő nagyjaink? – ezt mutatta 
be költészet napi műsorában a 
Pódium Színház. 

A 20. század legnagyobb ma-
gyar költőinek verseit idézte 
meg ünnepi műsorában a Pódi-
um Színház színművész hárma-
sa, Szabó Arnold, Valázsik Péter 
és Habány Tamás. Előadásukban 
jó barátokként ült egy asztalhoz 
a három lírikus. Az egyszer jó, 
majd bús kedvű poharazgatás 
közben megelevenedtek a köl-
tősorsok; elhangzottak szerel-
mes, hazafias és időszembesítő 
költemények, talán Ady, József 
Attila és Radnóti szellemiségé-
nek legtisztább kivetülései.

– Igyekeztem úgy összeállítani 
a műsort, hogy sokszínű legyen, 
és e néhány alkotóban, valóban 
a legnagyobbakat vonultassuk 

fel. Egy irodalmi szellemidézés 
képes arra, hogy közelebb hoz-
za ezeket az embereket, akik sok 
időt nem tölthettek el együtt. 
Egyszerre mormolta a közön-
ség szinte, mint egy imát, József 
Attila talán legismertebb versét, 
a Tiszta szívvelt; fantasztikus él-
mény volt – mondta el lapunk-
nak a produkció megálmodója, 
Habány Tamás, aki társulatával 
megkedvelte a várost: – Nemré-
giben jártunk itt, Csukás István 
Ágacska című művével, nagyon 
jól sikerült előadás volt – fogal-
mazott, hozzátéve: a fiataloknak 
jót tesz, ha színházi miliőben ta-
lálkozhatnak az irodalommal, 
így emberközelibb az élmény. 
– A zenei bejátszásokat Kodály 
Zoltán és Bartók Béla műveiből 
válogattam, az álhíradó pedig 
Örkény tollát dicséri, csak az át-
kötő szövegeket írtam hozzá. A 
humor a mi menedékünk – ezt 
a darabba is belefogalmaztuk – 
mondta Habány Tamás.

Molnár Szilvia, a Zsoldos Fe-
renc Középiskola és Szakiskola 
magyartanára 10 osztályt kísért 
el a kulturális programra. Úgy 
véli, fontos, hogy a színműben a 
komoly versek mellett a humor 
is helyet kapott. – E nélkül nem 
lehet megfogni ezt a korosztályt 

– fogalmazott. A diákközönség 
jót derült Örkény és Karinthy 
egy-egy humoros írásán.

Janóné Kispál Katalintól, a Mű-
velődési Központ igazgatóhe-
lyettesétől megtudtuk, nagy volt 
az érdeklődés a rendhagyó iro-
dalom óra iránt, hiszen az egy-
mást követő két előadáson több 
mint 300 általános- és középis-
kolás diák volt jelen.

Jeles költők asztaltársasága

Palicska Irén

Olyan szerencsés vagyok, hogy a férjem 
intéz minden hivatali ügyet. Leveszi a terhet 
a vállamról. Bevásárol, csekket fizet, pénzt 
utal, drogériába, gyógyszertárba megy. Ne-
kem nincs is más dolgom, mint Gergőt el-
látni. Jó munkamegosztás, bár 24 órás szol-
gálat, de az enyém a kellemesebb része a 
feladatoknak. Így nem is tudom, 
milyen egy babával bevásárol-
ni vagy a hivatalban sorban 
állni, miközben a gyerek 
bőg vagy bekakil. Most 
azonban én is nya-
kamba vettem Ger-
gőt és a várost, hogy 
megtapasztal juk 
milyen a hivatali 
ügyintézés?

Két hónapja kap-
tam az értesítést, 
hogy megérkezett 
az új jogosítvá-
nyom, tegnap nem 
tudtam átvenni egy 
ajánlott levelet, és a 
pelenka is kifogyó-
ban! Irány tehát a hi-
vatal, a posta és a dro-
géria. Amíg a fiam délelőtt 
szunyókált,  gondoltam, 
elővarázsolom magamból a 

Nőt! Tusolás, hajmosás, smink! És végre le-
cseréltem a lepisilt, lehányt maci nacit szok-
nyára és blúzra, az egyébként kényelmes és 
meleg mamuszomat pedig egy 2-3 centivel 
magasabb sarkú cipőre. Ajánlatos egy ilyen 
átváltozás minden anyukának hetente lega-
lább egyszer. Jót tesz a lelkünknek, talán a 
férjünk se ismer ránk, kapunk egy-két elis-

merő pillantást, és klassz maminak érez-
hetjük magunkat. Gergő másfél 

órát aludt, szerintem megé-
rezte, hogy ennyi időre van 

most szüksége Anyának. 
Rendes kis fickó!

Elindultunk hát pén-
tek délelőtt a szen-
tesi járási hivatal-
ba. Közben persze 
teszteltük az új Kor- 
mányablakot. Aka-
d á l y m e n t e s í t é s 
rendben! Az épü-
letet megkerülve, 
lifttel juthatunk be 

az irodába. Babako-
csival tehát nagyon 

egyszerű a közleke-
dés. Szerencsére sen-

ki nem várt előttünk, 
így néhány perc után át 

is vehettem a jogosítványo-
mat. Kellemes, gyors, udvarias 

kiszolgálás.

Irány a Posta. Itt is gyorsan végeztünk. Ger-
gő jól tűrte a várakozást, addig is bámész-
kodott. A drogériába már egyedül men-
tem be, mert időközben telefonált a férjem, 
hogy elénk jön. Ő vigyázott addig a fiunk-
ra, amíg bevásároltam, Mire kijöttem az üz-
letből, a gyerek az apja kezében (gondolom 
nem bírt már magával a babakocsiban), az 
egyik cipője leesett a lábáról, kabátja a nya-
kába csúszott. Ez van, ha magukra hagyom 
a fiúkat. El tudom képzelni, mi történik ott-
hon, amikor kiteszem a lábam a lakásból! 
Rendbe szedtem Gergőt, és elindultunk ha-
zafelé. Ezen kívül semmi jelentős esemény, 
rendbontás nem történt hivatali ügyintézé-
sünk során. Még útba ejtettük a zöldségest 
is, ami szintén akadálymentes. Télen még be 
is vihettem a babakocsit a boltba, ne kint fa-
gyoskodjon a gyerek. Vagy a krumplis zsá-
kok, vagy a hagyma mellé tettem le Gergőt. 

A járdák minősége azonban, a térköves 
belvároson kívül elég gyalázatos! Szétrázom 
a gyereket, kerülgetem a gödröket. Ilyen-
kor jót mosolyognak azok az anyukák, akik 
babakocsi helyett hordozó kendőben, vagy 
kenguruban viszik a babákat. 

Mindeközben teszteltem a magas sarkú-
mat is, hogy tudok-e benne egyensúlyozni, 
és lejönni a másodikról kezemben a már ki-
lenc kilós Gergővel és a szokásos túlélő fel-
szereléssel. Még jó, hogy a babakocsit lent 
tároljuk a földszinten. Korábban (ha Apa 
nem volt otthon) a hozzánk érkező férfi is-
merősöket kértem meg, hogy cipeljék le az 
emeletről. Tényleg! Most jut eszembe, hogy 
azóta egyikük se jött látogatóba.

Baba a fedélzeten

B a b a  a  h i v a t a l b a n
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Csepeli Dóra

A Nordic Walking egyre na-

gyobb népszerűségnek ör-

vend hazánkban is.  A sport-
ág lényege, hogy a speciális 
botok és különleges techni-
ka segítségével végzett spor-

tos gyaloglás, egy olyan, 
az egész testre ható edzés-
módszer, amely kímélő mó-
don, mégis hatékonyan fej-
leszti az állóképességet, az 
izomerőt és a mozgáskoordi-
nációt.

A mozgásforma Finnország-
ból indult az 1930-as években. 
A sífutás szárazföldi edzései-
ből alakult ki, nagyban hason-
lít is rá, azt leszámítva, hogy 
léc nélkül, bakancsban, tehát 
mindenféle csúszási fázis nél-
kül, kisebb lépéshosszal vég-
zi az ember. Elterjedésének fő 
oka, hogy szinte bárhol űzhe-
tő: hegyekben, tengerparton, 
de akár egy városi parkban is. 

Különösen az alkar feszítő- és 
hajlítóizmait, a hátsó vállizom-
zatot, valamint a has-, mell- és 
hátizmokat mozgatja meg. Ja-
vul a szív teljesítménye és a 

vérkeringés, az egész szervezet 
oxigénellátása, az állóképesség 
és az anyagcsere. Ideális zsír-
égető módszer túlsúly esetén, 
mivel megfelelő időtartamban 
és intenzitásnál óránként akár 
500 kalóriát is elégedhetünk. 
Ajánlott azoknak is, akik hosz-
szabb ideje nem mozognak, 
mivel nem terheli meg az izom-
zatot, az ízületeket és a kerin-
gési rendszert. Ennél a sport-
tevékenységnél 80-90 percen 
keresztül hosszú, lendületes lé-
pésekkel kell haladni, a karok 
erőteljes mozdulataival segít-
ve a lábmunkát. A mozgáshoz 
a farizmokat jól megfeszítve, a 
comb- és lábszárizmokat kell 
használni, csakúgy, mint a ko-
cogáshoz. 

Botra fel, vár mindenkit a ter-
mészet és a Nordic Walking!

S por tra fel!  – Nordic  WalkingTrendi

A vállalatok számos választha-
tó eszközzel tehetik élhetőbbé 
a munkatársak mindennapjait. 
Egyike ezeknek az időbeosztás 
támogatása. A kisgyerekes anyu-
káknak nagy segítség a rugal-
mas vagy részmunkaidő. Ha van 
rá mód, a munkahelyi óvoda ki-
alakítása szintén nagyon pozitív 
példa. Másik jó eszköz a szakmai 
szempontok figyelembevétele. 
Ez egyrészt a munkahelyi kép-
zéseket jelenti (akár nyelvtanu-
lást) az otthonlét alatt, másrészt 
a nyílt kommunikációt: mit csi-
nálna szívesen a visszatérést kö-

vetően, esetleg új feladatkör 
elsajátítása a visszatérési idő-
szakban. A belső kommuniká-
ció biztosítása erősíti a közvet-
len kollégák viszonyát, egymás 
megértését és a rugalmasságot. 
Ehhez szükséges a vezetői tá-
mogatás is. Szinte minden vál-
lalatnál foglalkoznak társadalmi 
felelősségvállalást elősegítő, kö-
zösségszervező családi-, illetve 
sportprogramok szervezésével. 
A céges egészségnapokon in-
gyenes egészségügyi szűrővizs-
gálatokat tartanak, illetve hoz-
zájárulnak a dolgozók magán 

egészségbiztosítási pénztár-tag-
ságához.

A következő lapszámokban 
helyi cégeket, vállalatokat fag-
gatunk arról, hogy náluk ho-
gyan valósul meg a családbarát 
munkahely fogalma és mennyire 
tartják boldognak dolgozóikat. 

Elsőként Mészáros Zoltánt, a 
Hunor Coop Zrt, vezérigazgató-
ját kérdeztük. A cég sikerességé-
nek egyik alapja, hogy úgy tekint 
a vállalatra, mint egy  nagy csa-
ládra:  „Egy jó, összetartó, egy-
mást segítő csapat, család min-
dig többre viheti” – mondta. 
Munkahelyük filozófiája is ezt 
tükrözi, hisz csak akkor lehetünk 
sikeresek, ha egymást segítve 
mindig előre megyünk. A Hunor 
Coop pedig úgy tartja, hogy az 
ő családjában a vásárlói is ben-
ne vannak.

Számtalan céges programot 
szerveznek – többek között a 
Lecsófesztivál is innen indult ki. 
Emellett a munkatársak család-

jának, gyerekeinek is igyekez-
nek kedveskedni gyereknapi 
programokkal vagy Mikulás ün-
nepséggel. Mészáros Zoltán sze-
rint nagyon nehéz a kereskede-
lemben a klasszikus családbarát 
munkahelyet megvalósítani. Ná-
luk a hölgyek fél 6-ra járnak dol-
gozni, amikor nem sok bölcsőde, 
óvoda van nyitva. Igyekeznek te-
kintettel lenni, hogy a gyerekes 
anyukák műszakbeosztása eh-
hez igazodjon. A boltokon belü-
li jó kollektíva sokat segít ebben. 
Egy független vizsgálat azt is 
megállapította, hogy nálunk át-
lagon felül, kifejezetten szívesen 
dolgoznak a kollégák. Ha egy kö-
zösségben jó a kapcsolat – a ve-
zetéssel, egymással és a vásár-
lókkal egyaránt – ott boldogok 
az emberek. 

A Hunor Coop titka: mindig 
törekedni kell a jó emberi kap-
csolatokra és ebből lehet merí-
teni.

M i t ő l  c s a l á d b a r á t  e g y  m u n k a h e l y ?
Csepeli Dóra

Egyre több vezető ismeri fel, hogy miért is fontos, hogy mun-
katársai jól érezzék magukat a munkahelyükön. Az elégedett 
dolgozó stabil, képes azonosulni a szervezeti célokkal, haté-
kony és pozitívan hat a kollégáira is. Családbarát munkahellyé 
válni rengeteg előnnyel jár: az alkalmazottak igényeinek figye-
lembe vétele nemcsak magasabb fokú elkötelezettségre ösztö-
nöz, hanem javítja a vállalat imázsát. A családi élet és a munka-
helyi feladatok összeegyeztetése tehát mind a munkaadónak, 
mind a munkavállalónak közös érdeke. 
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Labádi Lajos

1926. március közepén örven-
detes programról számolt be a 
Szentesi Hírlap, amely szerint a 
Dugonics Társaság hamarosan 
irodalmi esetet tart Szentesen. 
Amint ismert, a nagy múltú sze-
gedi tudós társaság 1892-ben 
alakult, felvéve Dugonics And-
rás (1740–1818) piarista szerze-
tes, író, egyetemi tanár nevét. 
Tudni kell, hogy az alapító ta-
gok között ott találjuk, a szen-
tesi születésű Kulinyi Zsigmond 
lapszerkesztő-történészt és Bé-
kefi Antal író-újságírót, a Szege-
di Napló főszerkesztőit; a tagok 
között pedig Bánfalvi Lajos írót 
és lapszerkesztőt, dr. Ecseri Lajos 
jogászt, közgazdasági szakírót 
és Csallány Gábor múzeumalapí-
tó-régészt. A híradásból kiderült, 
hogy a rangos rendezvényen 
szerepelni fog többek között 
Móra Ferenc író és Juhász Gyu-
la költő.  „A most felsorolt irodal-
mi férfiak – emelte ki a tudósító 
– nem csak megyei, hanem or-
szágos vonatkozásban is igen jól 
ismert nevek, a ma élő irodalom-
nak reprezentánsai, indokolt te-
hát az a nagy érdeklődés, amely-
lyel Szentes város társadalma az 
általuk tartandó irodalmi est elé-
be néz”.

A két irodalmi nagyságot a 

szentesiek már korábbról ismer-
ték. Juhász Gyula – akit anyai ág-
ról közeli rokonság fűzött a Kál-
ló családhoz – 1904 nyarán több 
hetet töltött Szentesen a roko-
noknál (vélhetően a mai Tóth J. 
u. 23. sz. alatt), amelyről Kosz-
tolányi Dezsőhöz írt leveléből is 
tudunk. Költőként 1925 máju-
sában mutatkozott be először a 
Jókai Mór 100 éves születési év-
fordulóján tartott ünnepségen 
a Tóth József Színházteremben, 
mely alkalommal elszavalta Jó-
kaihoz írt alkalmi ódáját. Eddigi 
ismereteink szerint Móra Ferenc 
először 1922. június közepén, 
majd 1923. január 6-án tartott 
felolvasást a Szentesi Jótékony 
Nőegylet műsoros rendezvé-
nyén. (Később, az 1930-as évek-
ben is többször megfordult vá-
rosunkban.)

Az 1926. március 27-re meg-
hirdetett irodalmi estet ½ 9-kor 
tudták csak kezdeni, mivel a sze-
gedi vendégek vonata ¾ 7-re ért 
Szentesre. A szegedi híressége-
ket Madarassy Gábor főispán kö-
szöntötte, s kísérte a Tóth József 
Színházterembe. Az érdeklődő-
ket a Dugonics Társaság elnö-
ke, dr. Szalay József üdvözölte. 
Az első előadó dr. Tonelli Sán-
dor jeles közgazdász volt, aki „Az 
eljövendő idők meséje – Gaz-
dasági és technikai fejlődésünk 
útjai” címen tartotta meg refe-
rátumát, szabadjára engedve 
fantáziáját. „Szellemes, sokszor 
hangos nevetésre indító meg-
jegyzésekkel fűszerezett előa-
dása őszinte, nagy tetszést vál-
tott ki” – írta a kortárstudósító. 
Ugyanő állapította meg, hogy a 
Juhász Gyula által felolvasott sa-
ját költeményei közül különösen 
az „Örök szőnyeg” című versével 
mélyen behatolt a hallgatók szí-
vébe. „Közvetlen, egyszerű előa-
dási tónusa csak még plasztiku-
sabban kidomborította nemes, 
tiszta lírájú költeményeinek örök 
szépségét.” Említést érdemel, 
hogy Juhász Gyula ebből az alka-
lomból írta és mondta el „Szen-
tes tájain” c. versét, amely gyűj-
teményes kötetében „A szentesi 
határban” címen olvasható.

A záró program Móra Ferenc 
szabadelőadása volt „Aktuális 
irodalmi kérdések” címen. Adjuk 
át a szót a jelenvolt kortárs új-
ságírónak: „Szellemes, fordulatos 
előadása és az a megnyerő szug-
gesztív erő, mivel nemcsak olva-
sóira, de amint tapasztaltuk hall-
gatóira is hatni tud, okozta azt, 
hogy az éjfélig elhúzódott előa-
dást a legnagyobb tapssal és 
szűnni nem akaró tetszéssel fo-
gadta a közönség.” 

A tudósító azzal zárta, hogy az 
irodalmi est rendezéséért dr. La-
kos István főjegyzőt illeti meg a 
legnagyobb dicséret. „Az egész 
est – írta a jelen volt újságíró – 
közvetlen és helyi érdekű vonat-
kozások bevonásával szinte ott-
honias és barátságos volt. De 
legfőbb célját talán azzal érte el, 
hogy közelebb hozza a szentesi 
társadalmat egy létesítendő ha-
sonló irodalmi társaság eszméjé-
hez itthon, Szentesen!” 

90 éve történt

Móra Ferenc és Juhász Gyula Szentesen

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

SZENTES Nagynyomáson, bel-
területi zártkert 4db 100×8 méteres 
automatizált hideg-fóliával 6600 m2 
földterületen eladó, vagy kiadó, egy-
ben, vagy részeltekben. Érdeklődni: 
30/948-7134

NAGY telek két kis épülettel, gyü-
mölcsössel, Nagyhegyen a kispaté 
úton eladó. Érdeklődni, délután a 
30/219-6342 telefonszámon.

NAGYHEGY 135 sz. alatt 230 
négyszögöl kert gyümölcsössel, kis 
hétvégi házzal, kúttal eladó. Érdeklőd-
ni: 63/322-720

SZENTESEN az Iskola dűlőben 
400□-öl 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 környezet-

ben családi ház eladó. Érdeklődni: 
30/646-0051

SZÁNTÓFÖLD Szentes határá-
ban, a Vásárhelyi betonút mellett a 
reptérrel szemben 3,1ha 91,3AK föld-
műves állattenyésztőnek eladó. Tele-
fon: 06/20 260 -1455

VÉTELRE keresek 1,5 szobás pan-
ellakást a városközpontban, 2. emele-
tig. 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: 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: 70/619-8125, 30/982-5773

VEGYES

36 billentyűs elektromos gya-
korló-zongora eladó, adapter (12V) 
nélkül. RCA csatlakozóval, számos 
hang-programozási móddal. Érd. 
30/554-4496

JÓ állapotban lévő használt gázké-
szülékek eladók: Vaillant kéményes 
átfolyós vízmelegítő, kisméretű ké-
ményes konvektor, fali kéményes hő-
sugárzó. Telefon: 63/321-327, 63/860-
7921

ÚJSZERŰ állapotban 5 darabból 
álló szekrénysor, konyha bútor, fotel, 
fotelágy eladó. Érdeklődni: 30/646-
0051

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 : 06/20-357-0474

MUNKA
GYÓGYSZERÉSZT, gyógyszertári 

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

ÁLLAT
10 db 7 hetes malac eladó. Tel.: 

30/407-5256
TETRA-SL tojóhibrid jérce kapha-

tó. Telefon: 06 20/ 941-5540 Időpont: 
április  22., 29.

SZOLGÁLTATÁS
KEMENCÉBEN sült csíramálé a 

háznál, Deák Ferenc u.75. Minden 
pénteken 9-17 óráig, szombaton 9-15 
óráig kapható.

PEDIKŰR, problémás lábak keze-
lése, kényeztető THAI -talp masszázs. 
30/263-1625 Lindákné Andi.

SZOBAFESTÉS, Mázolás, Tapétá-
zás, Török Krisztián, Tel.: 0620/ 299-
2766

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

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

Móra Ferenc

Juhász Gyula
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Múlt heti megfejtésünk: Apróhirdetés 
ingyen a Szentesi Életben. A Legrand Zrt. 
által felajánlott nyereményt Bácskai Mi-
hályné (Szent Imre u. 12.) nyerte. Nyeremé-
nyét a Szentesi Élet szerkesztőségében ve-
heti át! 

Ezen a héten a Szentesi Mozi által fel-
ajánlott 2 fős belépőt sorsolunk 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: A megfejtés második része 
(zárt betű: S). 15. Beszólt a házba. 16. Kö-
römápolás. 17. Afrika (röv.). 18. Eredetileg a 
termékenység istene az egyiptomi mitoló-
giában. 20. Becézett Olivér. 21. Közlekedünk 
rajta. 22. Névtelen (röv.). 23. Vízlelőhely. 24. 
Kétharmad rőf. 26. Ragadozóhal. 27. Biléta. 
29. Lábbal illetés. 31. Ősi pengetőhangszer. 

33. Passz a fociban. 35. Leng. 37. Rőtvad. 39. 
Női név. 44. Halogén elem. 46. Cukorkaféle. 
48. Támogató. 50. Eszme, elképzelés. 52. Ba-
basírást utánoz. 55. Zsörtölődős. 57. Mada-
rak testét borítja. 59. Rádium vegyjele. 60. 
Szépségápolás. 63. Színtér. 65. Kecskeméti 
sportklub. 66. Portéka. 68. Arra a helyre. 69. 
Kerti szerszám. 70. Lelkialkat, modor. 72. Esz-
tendő. 73. Női név. 75. Vajon a hatalmában 
tart? 77. Becézett Pál. 78. Tolna megyei tele-
pülés. 80. A megfejtés első része (zárt betűk: 
O, I, H).

Függőleges: 1. Borsod-…-Zemplén me-
gye. 2. Üzletel, kufárkodik. 3. Rumli, felfor-
dulás. 4. Eme közelebbi. 5. Nemesgáz. 6. 
Tunéziai és zambiai gépkocsik jelzése. 7. Tisz-
tességes. 8. Utánoz. 9. Testrészünk. 10. Ma-
gának való. 11. Télisport. 12. Ökológia (röv.). 
13. Egyenként, szétválasztva. 14. Tapintó. 19. 
Félig rugdal. 22. Meleg évszakok. 25. Közö-

nyös, érzéketlen. 28. Sovány ló. 29. Rámoc-
can. 30. Egy árva lélek se. 32. Idegen szavak 
előtagjaként: mezőgazdasági. 34. A végén 
haladó! 36. A szobába. 38. …fürdő (Mezőkö-
vesd). 39. Ezüst vegyjele. 40. Részben agitál! 
41. Rossz kívánság. 42. Védőgát. 43. Szóára-
dat. 45. Zamata. 47. Salto m… - halálugrás. 
49. Történéssé. 51. Durva posztó. 53. Vissza-
felé, felcserét ékezettel: színdarab. 54. Rész-
ben kitálal. 56. Vendéglátóipari, de lehet ke-
reskedelmi vállalkozás is. 58. Farmermárka. 
61. Azonos magánhangzók. 62. Kiütés jele. 
64. Plutónium és asztácium vegyjele. 67. Ne-
mesi. 70. Sereg. 71. Sem – megkeverve. 74. 
Atomhatárok! 76. Azonosak! 77. Középen 
kapnak! 78. Betű kiejtve.79. Dátumrag.

Beküldendő a vízszintes 80. és az 1. szá-
mú sorok megfejtése.

K i k a p c s o l ó d á s  a  S z e n t e s i  M o z i b a n !

Korlátozzák a vízi közleke-
dést a Tisza szentesi gyakorló-
tér és a Csongrádi fahíd közötti 
szakaszán, mert a 37. II. Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezred hídépí-
tő százada és a vásárhelyi MH. 
5. Bocskai István Lövészdan-
dár kijelölt állománya katonai 
gyakorlatot tart Szentesi Fokos 
2016 elnevezéssel április 25-
29. között. A honvédség célja, 
a műszaki ezred kijelölt állomá-
nyának harcászati szintű gya-
korlása, valamint a kiképzések 
végrehajtása során szerzett ta-

pasztalatok összegyűjtése. Erre 
az időre hajózási és tartózko-
dási tilalmat rendeltek el a Tisza 
érintett szakaszán április 11. és 
29. között.

Ezen felül megnövekedett 
honvédségi forgalomra kell szá-
mítani a laktanya és a 4. sz. vízi 
gyakorlótér közötti útszaka-
szon, mert a szokásosnál több 
katonai jármű közlekedik a köz-
úton.

Varga István alezredes sajtó-
tájékoztató keretében azt is kö-
zölte, hogy a laktanyában április 
22-én, pénteken rendezik meg 
a rendőrséggel közösen a mű-
szakiak napját.

L aktanyanap és hadgyakorlat

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                      

 



2016. április 15. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 13

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü április 25. – május 01.
Hétfő: Zeller krémleves gyönggyel
A menü: Dónáti sertésragu, párolt rizs
B menü: Pásztortarhonya, fejes saláta

C menü: Rántott sertésszelet, párolt rizs
Kedd: Csurgatott tojásleves

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

tésztaköret
C menü: Párizsi sertésszelet, 

sült burgonya
Szerda: Gyümölcsleves

A menü: Húsos-kolbászos rakott bur-
gonya,

 B menü: Frankfurti sertésszelet,
szalonnás burgonyapüré

C menü: Görög rántott sertésszelet,
szalonnás burgonyapüré

Csütörtök: Daragaluska leves
A menü: Tejfölös karfiolos csirke ragu,

tészta köret
B menü: Stefánia vagdalt, parajfőzelék

C menü: Rántott csirkecomb, parajfőzelék
Péntek: Kertészleves

A menü: Rántott sajt, rizibizi
B menü: Morzsás metélt

C menü: Rántott szárnyas máj, rizibizi
Szombat: Zöldségleves

Csülkös káposzta
Vasárnap: Kacsa aprólék leves,

Pacalpörkölt, főtt burgonya
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

Chilis bab
Ez egy igazán tüzes, fűszeres 

étel, én enyhén csípősen készí-
tem, hogy azok a barátaim is jó íz-
zel egyék, akik nem szeretik a csí-
pős étkeket.

Hozzávalók 8 személyre: 75 dkg 
darált hús, 2 fej vöröshagyma, 6 
gerezd fokhagyma, 2 db chilis bab 
konzerv, 1 db kukorica konzerv, 1 
csomag chilis bab alap fűszerke-

verék, ízlés szerint chili paprika 
fűszer, illetve chili olaj, őrölt pi-
rospaprika, bors, só, 3 evőkanál 
olaj.

Elkészítése: A megtisztított 
hagymát és fokhagymát apró koc-
kákra vágjuk. Az aprított hagy-
mát olajon megpároljuk, míg 
üveges nem lesz. Beletesszük a 
fokhagymát is, 2 percig együtt pá-
roljuk. Adjuk hozzá a darált húst. 
Addig kevergetjük, amíg ki nem 
fehéredik a hús. Eközben kikever-
jük a chilis bab fűszerkeveréket 
vízzel. Ráöntjük a húsra a chilis 
alaplevet. Ízesítsük még egy ke-
vés pirospaprikával, borssal, só-
val. Fedő alatt kis lángon főzzük 
úgy 30 percig. Eközben ha szük-
séges vizet öntünk hozzá. Ezután 
beletesszük a bab konzerveket és 
a kukorica konzervet is. Az egé-
szet jól összeforraljuk 10-20 per-
cig. Fontos, hogy ne legyen túl 
híg vagy túl sűrű! Inkább jó szaf-
tos legyen! Főzés közben ízlésünk 
szerint ízesíthetjük chili papriká-
val is. Az elkészült chilis babot tá-
laljuk, ekkor beállíthatja az étel 
csípősségét! 

Kripner Sándor, Szelevény

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 órá-
tól 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyer-
mekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: április 18-25-ig Menta Gyógyszertár  (Szentes, Alsórét 258.TES-
CO) hétfőtől-péntekig 8 órától-18 óráig, szombaton 8 órától -18 óráig, vasárnap és ünnepna-
pokon 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: Halmai Krisztiánnak 
és Ohly Ágnesnek (Bercsényi u. 
79/a) Hédi, Szabó Mihály Attilá-
nak és Kondor Kittinek (Gógány 
u. 89.) Zoé Fanni, Fekecs Attilá-
nak és Fülöp Csillának (Deák Fe-
renc u. 108.) Attila Ákos. 

Házasságot kötött: Lakatos 
Csaba József (Berekhát tanya 
23.) és Seres Kitti (Temető u. 50.), 
Friedl Tamás László (Dr. Mátéffy 
Ferenc u. 34.) és Csák Petra (Tóth 
József u. 6/b).

Elhunyt: Kosztolányi János-
né Mikecz Terézia (Kishát u. 9.), 
Béni Sándor (Árpád u. 16.), Vá-
czi Józsefné Pusztai Mária (Gaál 
J. u. 12.), Dunai Sándor (Hétve-
zér u. 29.), Malkócs László (Akác-
fa u. 8.).

Családi

Szentes Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet
a Központi Óvoda

ÓVODAVEZETŐI
(magasabb vezető)

beosztásának
ellátására.

A pályázati kiírás
a www.kozigallas.gov.hu,

és www.szentes.hu
honlapokon megtekinthető.

Burgonya: 140-160 Ft/kg, piros 
retek: 80-150 Ft/kg, répa: 200-250 
Ft/kg, gyökér: 380-1000 Ft/kg, zel-
ler: 100-200 Ft/kg, új karalábé: 150-
200 Ft/kg,

Petrezselyem: 50 Ft/csomó, 
alma: 200 Ft/kg, cékla: 150-180 Ft/kg, 
fokhagyma: 2000 Ft/kg, hegyes erős 
paprika: 70-100 Ft/kg, fehér papri-
ka: 850 Ft/kg, karfiol: 600 Ft/kg, pa-
radicsom: 800 Ft/kg, körte: 350 Ft/
kg, vöröshagyma: 200 Ft/kg, tojás: 
35-40 Ft/db, zöldhagyma: 80-150 Ft, 
padlizsán: 500 Ft/kg, cukkini: 500 Ft/
kg, eper: 850 Ft/kg, új tök: 450 Ft/kg, 
vető burgonya: 150 Ft/kg, spenót: 
850 Ft/kg, sóska: 850 Ft/kg, uborka: 
400 Ft/kg, kapor: 100 Ft/csm, kínai 
kel: 300 Ft/kg, kelkáposzta: 280 Ft/
kg, új káposzta: 280 Ft/kg.

PIAC

Kos
Ha a jövőhétre halasztja valaminek a megvásárlását, akkor jól 
dönt. A szerencsés véletlennek köszönhetően több pénz marad 
a zsebében. 
Bika
A hétvégéje akkor lesz kellemes, ha szombaton kielégíti a családi 
elvárásokat, majd vasárnap a saját kedvére tesz. 
Ikrek
Pénteken és szombaton egy tűz háromszög felélénkíti a társasá-
gi életét. Csodásan fogja érezni magát, ha elfogadja a meghívást.
Rák
Fusson neki nagyobb ügynek. Hétvégén a szombat mozgalmas, a 
vasárnap lustálkodós lesz. 
Oroszlán
Bár döcögősen kezdődik, mégis nagyszerű hét elé néz. A tavasz 
az ereiben fog dobolni. 

Szűz
Többen találják meg a gondjaikkal. Meghallgathatja őket, adhat 
tanácsot, de nem kell megoldania! 
Mérleg
Felhívják a figyelmét, hogy milyen fontosak a testvérei, a szom-
szédjai, a párja, barátai, a kollégái. Becsülje meg őket!
Skorpió
Legyen észnél, mert az a plusz, ami a héten bejön, hamar mí-
nuszba mehet át! A karrierjének is kedveznek a bolygók. 
Nyilas
Ez lesz ez év egyik legjobb hete: kedden, pénteken és szombaton 
a tűz elem fog dominálni. 
Bak
A tüzes és a földes jegyekben járó bolygók mind erőt, elszánt-
ságot és kitartást adnak. A Hétvégén menjen ki a természetbe!
Vízöntő
Ezen a héten felváltva a tűz és a föld energiák fognak dominálni. 
Ez kiváló, ha vizsgázik, felvételizik, tárgyal.
Halak
Végre egy olyan hét, ami kitűnő hangulatban fog telni a munka-
helyén: a főnökével is egy hullámhosszon lesz.

Április 8-14.

HETI HOROSZKÓP
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Sebők Tamás

A Szentesi Tekézők Egyesülete 
2002-ben alakult meg olyan ta-
gokból, akiknek közel állt a szí-

véhez a teke sport. Férfi csapa-

tuk az NBIII-ban kezdte meg a 

szereplést, amit első évben meg-

nyertek, ezt követően pedig 5 

évig szerepeltek egy szinttel ma-
gasabb bajnokságban, az NBII-
ben.  Fél évtized után az NBI-es 
bajnokságban is versenyeztek, 
ahol a hatodik helyen zártak. Inf-
rastrukturális problémák miatt 
több szünet következett a ver-
senyzésben, később más város 
adott otthont a hazai megmé-
rettetéseiknek, de idővel a prob-
lémák sokasága a csapat felosz-
lásához vezetett.

– Akkoriban már működött 
egy amatőr női csapatunk, és 
úgy döntöttünk, hogy ezt a csa-
patot elindítjuk a Női Szuperli-
gában 2013-ban. Mivel Szente-
sen nem volt alkalmas pálya, így 
kezdetben Szolnokra jártunk át, 
majd felkerestem a Szegvári Ál-
talános Iskolát, ahol biztosítot-
tak nekünk helyet, mellesleg a 
mindennapos testnevelés órák-
ba is beépült a sportág. Ez abból 
a szempontból is pozitív, hogy 
az utánpótlás helyzet is megol-
dódott, mert számos fiatal lány 

és fiú jár edzeni hozzánk. Egyet-
len nehézség azonban továbbra 
is az, hogy Szentesen nincs 4 sá-
vos tekepálya – mesélt az aktua-
litásokról az egyesület vezetője, 
Dömsödi Ferenc.

A Szentesi Tekézők Egyesü-
lete jelenleg a Női Szuperliga 
csoportjában szerepel, ahol ki-
lenc csapattal mérkőzik meg a 
Dél-Alföldről egyedüliként. – 
Az idei évben a nyolcadik he-
lyen végeztünk és már a ráját-
szás mérkőzések zajlanak, ahol 
még egy meccsünk van hátra, 
de a helyezésünk már nem fog 
változni. Céljaim között szere-
pel, hogy a Női Szuperliga kö-
zépmezőnyébe tornázza fel ma-
gát a csapat, és szeretném, hogy 
nemzetközi versenyen is meg-
mutassuk tehetségünket. Mind-
ezek mellett egy olyan közösség 
fenntartása, bővítése a célunk, 
ahol a fiatalok is hasznosan, aktí-
van tölthetik el szabadidejüket – 
tette hozzá a vezető.

Eseményekben gazdag na-
pokat  tudhatnak maguk mö-
gött kosarasaink, a junior és a 
kadett bajnokságban, a junior 
régiós döntőben és a megyei 
leány bajnokságban is pályára 
léptek a mieink.  

Junior csapatunk számára 
ugyan véget ért az alapszakasz, 
sajnos vereséggel búcsúztak a 
fiúk, de ettől függetlenül cso-
portelsőként végeztek a Fiú ju-
nior „A-B” csoport felsőházban. 
Így újra részt vehetnek a régiós 
döntőn, ahol visszavághatnak 
az előző döntőn szerzett vere-
ségért. – A Békés elleni mérkő-
zésünkre hiányosan utaztunk, 
de magabiztosan kezdtünk, a 
harmadik negyedben 19 pont-
tal is vezettünk, azonban az egy-
re jobban durvuló játékstílushoz 
nem sikerült alkalmazkodnunk, 
a játékvezetők is szemet huny-
tak a békésiek szabálytalansága-
in. Elkezdtük kihagyni a ziccere-
ket, az utolsó percben átvették a 
vezetést a békésiek, és nem tud-
tak egyenlíteni a mieink, így 70-
69 lett a Békés SzSk-Szentesi KK 
meccs végeredménye – tudtuk 
meg Alexandr Preskartól, aki hoz-
zátette, a régiós döntőben még 
visszavághatnak a csapatnak. 

A Kadett bajnokságban a szen-
tesiek Kiskunfélegyházán lép-
tek pályára, illetve a békéscsa-
baiakat fogadták hazai pályán. 
A mérkőzésekről Laczkó Róbert 
úgy nyilatkozott, hogy Kiskun-

félegyházán elmaradt a győze-
lem. – Rosszul, álmosan kezd-
tünk, nem találtuk a helyünket 
védekezésben és komoly hát-
rányba kerültünk. Viszont a ne-
gyedik negyedbe összekaptuk 
magunkat és egy remek 23-6-
os negyeddel zártuk a meccset. 
Megérdemelten nyert a Félegy-
házi TSI ellenünk 58-49-re – 
mondta Laczkó Róbert, aki sze-
rint az U16-os csapat remek 
játékot produkált hazai pályán 
és a következő mérkőzésen 22 
pontos győzelmet aratott a Bé-
késcsabaiak felett. A játékosok 
kitűnően teljesítették feladatu-
kat, remek volt az összhang a 
csapatban (Szentesi KK – Békés-
csabai KK 85:63). 

Az április 9-i Junior Régi-
ós Döntőbe másodszor sikerült 
csoportelsőként bejutnia juni-
or csapatunknak. Az alapszakasz 
második részének régiós dön-
tőjét Pakson rendezték, ahol is-
mét a Kaposvár volt az első el-
lenfelünk. – A mérkőzést nagyon 
rosszul kezdtük. Minden lehető-
ségünket elszalasztottuk, betö-
réseinket blokkolták, bátortala-
nul támadtunk, az akciókat nem 
tudtuk végigvinni, meghátrál-
tunk a befejezéseknél. 10 pon-
tos előnyre tettek szert a kapos-
váriak. Aztán jött egy időkérés, 
ahol az edző lelket öntött a csa-
patba. Nagyon akartak a fiúk és 
reménykedtünk, hogy sikerül-
ni fog. A meccs végére felhoztuk 

az eredményt, de ez csak hosz-
szabbításra volt elég. Kicsit túliz-
gultuk a végjátékot, így 6 pont-
tal alulmaradtunk, vesztettünk 
77-71-re – részletezte Alexandra 
Preskar. Ezután a harmadik he-
lyért játszottunk a Békés csapa-
tával, a viadalban 83-68-ra győz-
tünk.

A Megyei Leány bajnokság-
ban megkezdődött a küzdelem 
női csapatunk számára. A Hód-
mezővásárhelyi KK néven indu-
ló együttesünk első mérkőzését 
– a tavalyi bajnokság második 
helyén végzett csapat játékosa-
iból álló – Kecskeméti KC Retró 
gárdája ellen játszotta. Itt vere-
séget szenvedtünk a Kecskeméti 
KC Retró ellen (73-67). A Kadett 
bajnokságban újabb kosárlabda 

mérkőzést játszott a Szentesi KK 
kadett csapata, ezúttal a Kecske-
méti KA csapata ellen.

– Rangadóhoz méltó hangu-
lat volt a városi sportcsarnokban 
a Kecskemét elleni meccsen. Fe-
szülten kezdtük a mérkőzést, de 
egy időkérés után megráztuk 
magunkat és hamar tíz ponttal 
elszakadtunk a vendégektől. Et-
től kezdve ez az eredmény kü-
lönbség volt, sőt néha még tet-
tünk is rá pár pontot. Az utolsó 
negyedben pár kényszerű csere 
megbontotta az összhangot. A 
Kecskemét egy pillanatban sem 
adta fel, megzavarodtunk picit 
és saját hibáinknak köszönhe-
tően szoros mérkőzés alakult ki. 
Összekaptuk magunkat és meg-
érdemelten nyertünk – jelentet-
te ki a 76-72-es győztes meccs 
után Lackó Róbert, a kadett csa-
pat edzője.

Tarolnak a tekések

Mérkőztek kosarasaink
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Ismét gólparádét rendezett a Szentesi Kinizsi a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság-
ban. A mieink Szőregen nyertek 5-2-re, és a csapat már a táblázat harmadik helyén áll. 

Koncz Zsolt, a Kinizsi vezetőedzője egyáltalán nem számított könnyű mérkőzésre, noha a ha-
zaiak a tabella alsó régiójában szerepelnek. A szakvezetőnek igaza lett, a szőregiek a 26. perc-
ben némileg váratlanul, de megszerezték a vezetést. Sokáig nem kellett várni a válaszra, előbb 
Kovács Norbert egyenlített, majd Szeles Dániel és Kerepeczki Csaba is betalált a kapuba. Félidő-
ben a Kinizsinek volt előnye. Majd Lekrinszki duplázott, 5-1 után pedig csak szépségtapasz volt 
a vendéglátók újabb találata. – Tudtuk, hogy egy meglehetősen gyenge minőségű pályán kell 
futballoznunk, ennek ellenére magabiztos győzelmet arattunk – értékelt Koncz Zsolt.

– A találkozó elején pontrúgásból a hazaiak szereztek vezetést, de már ekkor is érezhető volt, 
hogy csak idő kérdése, hogy mi is betaláljunk. Fordítottunk, a második félidőben pedig tovább 
növeltük előnyünket. Ha pontosabbak vagyunk, nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk 
volna, de sikerünk így is megérdemelt – mondta.

Szombaton 17 órától az UTC együttese lesz a mieink ellenfele a Pusztai László Sporttelepen. 
– Ősszel legyőztük őket, most is győzelmet várok ellenük – fogalmazta meg elvárásait Koncz 
Zsolt. – A győzelmet nem adják ingyen, de ha hasonlóan jó hozzáállással focizunk, megszerez-
hetjük a három pontot. Az ifjúsági együttes 17-0-ra verte idegenben a Szőreget, gyakorlatilag 
öt és fél percenként szereztek gólt a Kinizsi-fiatalok, viszont a jobb gólkülönbségének köszön-
hetően a ifjúsági együttes átvette a vezetést a tabellán.

(A kép egy korábbi mérkőzésen készült.)

A hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszodában rendez-

ték meg a IV. Hátgerinc Kupa Dél-Alföldi úszóversenyt, amelyen 13 

egyesület vett részt. A Szentesi Városi Úszóklub is versenyezői is si-

keresen indultak, összesen 10 érmet szereztek. A legeredménye-

sebb Batta Orsolya volt, aki három aranyérmet szerzett és a 100 mé-

teres gyorsúszásban javított eddigi legjobbján. 

100 méteres női hátúszásban Bata Orsolya nyert, harmadik he-

lyen Csatlós Flóra végzett. 100 méter férfi gyorsúszásban ezüstér-

mes lett Ágoston Máté. 100 méteres női gyorsúszásban 1. helyezést 

ért el Batta Orsolya, másodikként Csatlós Flóra, harmadikként Simon 
Anna zárta a versenyt. 200 méter női hátúszásban Csatlós Flóra má-

sodik lett, a 200 méteres női gyorsúszó versenyszámban az aranyér-

met Batta Orsolya, az ezüstöt Csatlós Flóra, a bronzot Simon Anna 

hozta haza.

A Maximus SE 2016 április 16-án, szombaton – csatlakozva a  20 

éves a Nemzet Sportvárosa programhoz – rendezi meg a „Szentes 

Kupa” Országos Minősítő Dobóversenyét. A felnőttek versenyszá-

maira délután 13 órától kerül sor a Pusztai László Sporttelep dobó-

pályáján. Az előzetes nevezések alapján indulnak a Ferencváros az 

Ikarusz SE, Békéscsaba, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs és Székes-

fehérvár versenyzői. A férfi diszkoszvetésben dobókőrbe áll a leg-

utóbbi magyar bajnokság első négy helyezettje. A női súlylökésben 

a világbajnoki ezüstérmes Márton Anita mellet a szentesi verseny-

zők is versenyeznek.

Kinizsi-gólparádé Szőregen

Három aranyat szerzett

Dobóverseny

Hering Viktor

Remek játékkal győzte le 
esélyesebb riválisát a Val-
dor-Szentesi VK férfi vízilab-
da-csapata. A Debrecen elleni 
győzelem után a Valdor fel-
zárkózott az alsóház első két 
helyezett együttese mögé. 
Lukács Dénes együttese szom-
baton délelőtt a KSI otthoná-
ban gyarapíthatja pontjai szá-
mát.

A Debrecen elleni bajnoki 
mérkőzés előtt Vörös Viktort, a 
Szentes játékosát köszöntötték, 
hiszen a kiváló vízilabdázó ezen 
a mérkőzésen a 300. OB I-es ta-
lálkozóját játszotta a hazai élvo-
nalban. – Egy Újpest – Eger mér-
kőzésen debütáltam a fővárosi 
együttesben, akkor 16 eszten-
dős voltam – mondta az ünne-
pelt, aki hozzátette: – Pontosan 
nem is tudtam, hogy ez a mosta-
ni bajnoki mérkőzés lesz a 300., 
ez plusz motivációt ad a mai 
mérkőzésre.

Sekulic góljával vágott bele a 
derbibe a Szentes, majd az első 

negyedben Weszelovszky is be-
talált, amire két góllal válaszol-
tak a vendégek. A második nyolc 
perc egyértelműen a Szentesé 
volt, ismét a hazaiak csapatkapi-
tánya, illetve Lukács Ábel fejezett 
be eredményesen egy támadást, 
így a félidőben 4-2-re vezetett a 
Valdor. A csoda tovább folytató-
dott, hiszen a remek védekezés 
és a kiváló kapusteljesítmény ez-
úttal pontos támadás-befejezé-
sekkel párosult, így fokozatosan 
elhúzott ellenfelétől a Szentes, 
már 7-3-ra is vezettek a mieink a 
debreceniek ellen. Az utolsó ne-
gyedben többször is eldönthet-
te volna a mérkőzést a Valdor, 
ám még a legnagyobb helyzetek 
is kimaradtak, Lazic viszont re-
mekül védett, így a három pont a 
Szentesé lett. – Azt hiszem, hogy 
ebben a bajnokságban ma nyúj-
tottuk a legjobb védekező telje-
sítményt, én ennek tulajdonítom 
a győzelmünket – kezdte értéke-
lését Lukács Dénes, a Valdor ve-
zetőedzője. – Ezt a Debrecent 
nagyon jó csapatnak tartom, fe-
gyelmezett, zárt védekezésük 

van, éppen ezért vagyok büsz-
ke a csapatomra, hogy fel tud-
tuk törni ezt a reteszt. A koráb-
bi, debreceni mérkőzésünkből 
nagyon sokat tanultunk, akkor 
ott 18 gólt kaptunk, ma csak ha-
tot. Ott vagyunk a 12 között, de 
azt gondolom, hogy ott is a he-
lyünk, nem lejjebb. Erős csoport-
ból érkeztünk, szoros mérkőzé-
seket játszottunk jó csapatok 

ellen, ennyire azonban egyik 
mérkőzésünkön sem védekez-
tünk jól, bízom benne, hogy si-
kerül megtartani ezt a formán-
kat hosszabb távon is.

A mieink szombaton délelőtt 
a fővárosba látogatnak, ezúttal a 
KSI lesz Somogyi Balázsék ellen-
fele. A Valdor a bajnokság alsó-
házában a harmadik helyen áll a 
tabellán, egy ponttal lemaradva 
a Miskolc és hárommal a Debre-
cen mögött.

Jó játék,  ér tékes győzelem



Nekünk fontosak
a Szentesi Hősök!
Keresse legújabb

lapszámunkat
péntekenként

a Coop boltokban és
a lottózókban.
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