
„Mindig a gyerekek jelentették a középpontot,
mind a magánéletemben, mind a munkámban.” 
Interjú Nagy Andreával, a Szentesi 
Nagycsaládosok Egyesületének elnökével. 8. oldal
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Május első vasárnapja, anyák 
napja. Ilyenkor mindig virágot vi-
szek édesanyámnak és a mamák-
nak. Sokszor érzem azt, hogy ez 
kevés, ennél sokkal többet ér-
demelnek, úgyhogy, mindig azt 
mondom: köszönöm. Gyerek-
koromban is mindig olyan ter-
mészetesnek tűnt, hogy Anyu 
reggelit készít, meghallgatja az 
élményeimet, támogat a verse-
nyeken, vagy megkérdezi, hogy 
milyen napom volt. Annyi minde-
nért vagyok hálás. Mi is az, amiért 
leginkább köszönettel tartozom? 
Azért, mert amikor beteg voltam, 
éjszakánként felkelt hozzám, es-
ténként nagyokat beszélget-

tünk, mert neki mindent elmond-
hattam. Jól bírta, amikor Öcsivel 
csépeltük egymást, bár látszott, 
hogy sokszor túlmentünk a ha-
tárokon. Az iskolai éveket is vé-
gigcsináltuk. Mindig bátorított, 
hitt bennem. Persze voltak nagy 
veszekedések is, naná. Nem le-
hetett egyszerű egy tinédzsert 
terelgetni, napi 12 óra munka 
mellett. Mikor fáradtan hazaért 
és én még csak el sem mosogat-
tam. Voltak lecsapott telefonok is, 
és kiabálások, mert én aztán tud-
tam küzdeni az igazamért. Az-
óta jó pár év eltelt. Felnőttem, a 
harci kedvem is elszállt már, in-
kább a megoldást keresem, mint 
a konfliktust. Már nem is vitatko-
zunk, inkább örülünk, ha kicsit le-
ülünk beszélgetni magunkról. A 
címünk sem ugyanaz már. Má-
jus első vasárnapján pedig biztos 
otthon leszek, hogy elmondjam 
édesanyámnak: Köszönöm, hogy 
vagy nekem.

Halupa Eszter
felelős szerkesztő

Anyák napján

biológiai növényvédelem és poszméhes beporzás

növényvédelem természetes ú ton. . .

Árpád Biokontroll 2003 Kft.

30/206-7148 
30/415-8089 
30/269-7710 
30/973-9734

www.facebook.com/ArpadBiokontroll2003Kft

24 év tapasztalat

Alkalmazzon biológiai növényvédelmet!
-paprika, paradicsom, uborka, padlizsán

Poszméhek a kiváló terméseredményért!
-paradicsom, paprika, padlizsán, cukkíni
-sárgadinnye, szamóca
-kajszibarack, őszibarack, szílva, meggy, cseresznye, alma, körte, málna, szeder

Védje növényeit BIOBEST termékekkel! 

...talaj, közeg, vízvizsgálatok a talajlaboratóriumunkban. 
Szakszerű bevizsgálással, holland szintű felszereltséggel, rövid határidővel állunk rendelkezésre:

...legjobb minőség
...legjobb szaktanácsadás

Magyarországon

DélKer-Tész tagok részére 2016-ban is ingyenes

 30/401-8524

Anyák napja
alkalmából

törzsvásárlóinknak
minden vásárlás után

tripla pontot
adunk ajándékba
május 2-től 7-ig!
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Szentesen, a Hungerit Zrt.-nél 
tett látogatást április 20-án dr. 
Budai Gyula, az Oroszország ál-
tal elrendelt embargóból fakadó 
külgazdasági intézkedésekért 
felelős miniszteri biztos. A prog-
ramon részt vett Farkas Sándor, a 
térség országgyűlési képviselő-
je is. A vendégek először meg-
tekintették a mintegy 1500 em-
bert foglalkoztató cég néhány 
üzemét, ezt követően sajtótá-
jékoztatót tartottak, ahol elő-
ször dr. Budai Gyula mondta el 
tapasztalatait, aki már a negye-
dik üzem látogatásán van túl. Ki-
emelte, hogy igyekszik „eladni” 
a Hungerit termékeit is a külpi-
acon, Japánba, Tajvanon, vagy 
azokban a térségekben, ahol 
jelen volt a cég, de nem olyan 
mértékben, mint ahogy az el-
múlt két évben megerősödött 
a magyar baromfiexport. Budai 
Gyula ismeri a cég termékeit és 
az exportnövekedésből azt látja, 
hogy azok a cégek, melyek 2014 
augusztusában komoly válság-
ba kerültek az orosz embargó 

miatt, azok most szépen felépí-
tik az alternatív piacokat és nö-
velik a belső fogyasztást. Ez je-
lenti a megoldást. A miniszteri 
biztos kifejtette lapunknak azt 
is, hogy egy termék eladható-
ságát mindig a piac határozza 
meg, valamint az adott ország-
ra vonatkozó fogyasztási kultúra 
is nagyban befolyásoló tényező. 
A belső piac pont emiatt növe-
kedést mutat, hiszem a baromfi 
már a napi étkezés része. A külső 
piacon a sikerek még jelentőseb-
bek, hiszen míg itthon a kacsa és 
libafogyasztás inkább, csak ün-
nepnapokhoz kapcsolódik, ad-
dig külföldön keresettebb – tet-
te hozzá. Közel 1,3 milliárd forint 
árbevétel kiesést szenvedett a 
Hungerit Zrt. az orosz embar-
go miatt, mégis látja, hogy nem 
roppantak össze. Budai Gyula 
másfél, két évet ad majd annak, 
hogy az orosz piac visszaerősöd-
jön, hogy a régi termékek visz-
szakerüljenek, és hogy Orosz-

országban az a középréteg, aki 
ezeket a termékeket vásárolta, 
újra fizetőképes legyen. Farkas 
Sándor országgyűlési képviselő 
a térség legnagyobb élelmiszer-
ipari foglalkoztatójának nevezte 
a Hungeritet és bízik a fellendü-
lésben, munkahelybővítésben. 

Magyar József az üzemlátoga-
tás kapcsán elmondta, hogy sok 
hozadéka lehet ennek a találko-

zónak, hiszen a kormány is azon 
dolgozik, hogy sikerüljön új pi-
acokat nyitni olyan országokba, 
ahol eddig nem volt bent a ma-
gyar termék. Az orosz embar-
go kapcsán a vezérigazgató el-
mondta, hogy a siker kulcsa a jó 
termék, precíz szállítás és elfo-
gadható ár. Ha mindez megva-
lósul, akkor van sansz, hogy visz-
szatérjünk az orosz piacra – tette 
hozzá. Továbbá bízik a távol-ke-
leti országokba irányuló, bővü-
lő víziszárnyas-export sikerében.

Fontos az orosz piac

Cseh-Lakos Ilona

Több pályázat is elbírálás-
ra vár, melyet az Árpád-Agrár 
cégcsoport nyújtott be – stra-
tégiai ágazata, a kertészet fej-
lesztésére. A 2,4 milliárd forint 
összértékű beruházások meg-
valósítása – nyertes pályázás 
esetén – várhatóan a jövő év-
ben kezdődhet el, az idei év-
ben a közbeszerzési eljárások 
elindítására kerülhet sor, hi-
szen a cégcsoport még sem a 
nyertességről nem kapott ér-
tesítést, de hiánypótlásra vo-
natkozó felhívás sem érkezett 
hozzájuk. 

Az Árpád-Agrár Zrt. tavaly 
készített SWOT-analízis men-
tén határozta meg fejlesztési el-
képzeléseit. – Örültünk a pályá-
zati kiírások megjelenésének. 
Megvizsgáltuk cégeink erőssé-
geit, gyengeségeit, a piaci fe-
nyegetettséget és ezek alapján 
döntöttünk, hogy a megnyíló, 
kertészeti ágazatra vonatkozó 
forrásokra milyen pályázatokat 
nyújtunk be. Nehézséget oko-
zott, hogy változtak a pályáza-
tokra vonatkozó jogszabályok. 
Ezek egyike, hogy egy cég csu-
pán egy projekt megvalósítá-
sára nyújthat be pályázati kon-
cepciót, maximum 500 millió 
forint támogatási összeg eléré-
se a felső határ, és legfeljebb 1 
milliárd forint NHP3 (Növekedé-
si Hitelprogram) kedvezményes 
hitelt hívhat le. A 25 millió forin-
tos támogatási összeghatár fe-
letti projektek esetében pedig 
közbeszerzési eljárást kell kiír-
nia a pályázónak – részletezte 
a változásokat Dr. Katona Mag-
dolna. 

Az Árpád-Agrár Zrt. gazdasá-
gi igazgatója elmondta, hogy a 
cégcsoport egy 2,5 hektáros pa-
lántanevelő megépítésére pá-

lyázott, 1,1 milliárd forint ér-
tékben. Az Árpád-Masterplant 
Palántanevelő Kft. és a Szente-
si Paradicsom Kft. esetében pe-
dig 650-650 millió forintért pa-
radicsomnevelő üvegházakat 
kívánnak létesíteni, előbbinél 
egy 2,5, utóbbinál egy 2 hektá-
ros üvegházzal terveznek.

Megtudtuk, hogy a benyúj-
tott pályázatok esetében nem 
érkezett hiánypótlásra vonatko-
zó felhívás, de amint értesítést 
kapnak a projektek nyertessé-
géről, azonnal elindítják a köz-
beszerzési eljárást, várhatóan 
még az idei évben. Így reálisan 
számolva a megvalósításra, már 
csak jövőre lesz lehetőség az Ár-
pád-Agrár cégcsoport kertésze-
ti ágazatában, amely az elmúlt 
több mint 5 évtizedben már bi-
zonyított, nemcsak hazánkban, 
hanem nemzetközi viszonylat-
ban is. Nevük garanciát jelent 
Magyarországon és más euró-
pai országokban is arra, hogy 
a legjobb minőségű terméke-
ket állítják elő, akár palántáról, 
paprikáról, vagy paradicsom-
ról legyen szó. A pályázatok pe-
dig termékeik előállításának 
bővülését jelentik, amelyre óri-

ási a kereslet, hiszen az évnek 
vannak olyan időszakai, amikor 
például nem tudják teljes mér-
tékben kielégíteni a palántavá-
sárlásra vonatkozó nagy meny-
nyiségű vevői igényeket.

– Az Árpád-Agrár cégcsoport-
nak nem ezek az első benyúj-
tott pályázatai, hiszen az elmúlt 
években például a szarvasmar-
ha-tenyésztésben is fejlesztet-
tünk, korszerűsítettünk – tet-
te hozzá Dr. Katona Magdolna. 
A gazdasági igazgató hangsú-
lyozta, hogy rajtuk nem múlik, 
amint értesítést kapnak a pályá-
zat elbírálásáról, azonnal meg-
kezdik a beruházások megvaló-
sításának koordinációját.

(X)

A helyi adottságokra alapozva a tartós és értékteremtő foglalkoztatás céljából...

Pályázott az Árpád-Agrár cégcsoport
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Megújult a Szentesi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lya, az általánosan munkaügyi 
központként ismert hivatal 
imét visszaköltözött régi, 
megszokott helyére. Mintegy 
69 millió forintot fordítottak 
az épület felújítására, melyhez 

az Európai Unió egyik prog-
ramja biztosított pénzügyi 
hátteret. 2013 óta felére csök-
kent Szentesen az álláske-
resők száma, akiket ismét az 
Ady Endre utca 22. szám alat-
ti irodában fogadnak a hivatal 
munkatársai.

– A fejlesztés fő célja az egyen-
lő esélyű hozzáférés biztosítása 

az álláskeresést segítő, öninfor-
mációs rendszerekhez, valamint 
a foglalkoztatási szolgáltatások 
minőségében tapasztalható te-
rületi különbségek csökkenté-
se. A rekonstrukció keretében az 
épületet akadálymentesítették, 
modern, tágas ügyfélszolgálatot 
alakítottak ki, korszerűsítették a 
fűtést, de az épület homlokzatát 
is kijavították, vakolták – tudtuk 
meg Dr. Juhász Tünde kormány-
megbízottól. 

Néhány napja már az új hely-
színen fogadják munkatársa-
ink az álláskeresőket – mond-
ta el lapunk érdeklődésére dr. 
Tóth Flórián. A járási hivatal ve-
zetője hozzátette, hogy a szen-
tesi térségben élő mintegy 40 
ezer (Szentesen közel 28 ezer la-
kost számlál a népesség nyilván-
tartó) lakos közül 2013 márciu-
sában mintegy 2519 regisztrált 
munkanélkülit tartottak szá-
mon, idén márciusra azonban 
már 1065 főre csökkent a nyil-
vántartott álláskeresők száma, 
azaz három év alatt kevesebb, 

mint felére. – A csökkenés egy 
év alatt is számottevő, hiszen ta-
valy márciusban 438 fővel, azaz 
17 százalékkal több álláskeresőt 
tartottunk nyilván a járási fog-
lalkoztatási osztályon, mint je-
lenleg. A munkanélküliségi ráta 
a szentesi járásban a legutób-
bi adatok szerint 5,9 százalékos, 
amely a Csongrád megyei álta-
lános 7,9 százalékos szintnél ala-
csonyabb. Elmondható, hogy 
a járások közül itt a legalacso-
nyabb. A nyilvántartott álláske-
resők 48 százaléka nő, 52 szá-
zaléka férfi, 17 százaléka 25 év 
alatti, 29 százaléka 50 év feletti – 
részletezte dr. Tóth Flórián. 

A statisztika adatok azt mu-
tatják, hogy legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel minden 
negyedik álláskereső rendelke-
zik, 32 százalékuk szakmunkás 
(338 fő), 35 százalékuk érettsé-
gizett, 8 százalékuk diplomás. 
Tavaly 1917, az idei év első há-
rom hónapjában összesen 864 
álláshelyet jelentettek be a 
munkáltatók a térségben. Köz-
foglalkoztatásban a járásban ta-
valy havi átlagban hétszáz, idén 
674 fő vett részt.

 Cseh-Lakos Ilona

Sikeresen szerepeltek a Hor-
váth Mihály Gimnázium 10. D 
osztályos tanulói a III. Mező-
tour Országos Balett és Mo- 
derntánc V. Növendék Ko-
reográfusi Versenyen, a Feke-
te-fehér (kungfu tánc) című 
darabbal 1. helyezést ért el Ur-
bán Adrienn, Sipos Liliane és 
Nagy Nóra Sára. Utóbbi diák 
egyéniben is győzedelmeske-
dett.

Mindhárom lány már 10 éve 
táncol, kipróbálták a társastán-
cot, a balettet, a néptáncot, a 
hip-hop-ot és a moderntáncot 
is. Mikor megtudták, hogy ba-
lett tanáruk, Szarvas Katalin is-
mét megrendezi a versenyt, úgy 
gondolták együtt állnak szín-
padra a mezőtúri versenyen, 
amelyre közösen állították össze 
a koreográfiát. 

A kungfu balettosan, avagy a 
diákok felülmúlják a mestert – 
ezt a témát választották a tize-
dikesek, a koreográfiát a zene 
és az egyéni ötletek alakították. 
– Előbb egy-egy mozdulatot ta-
láltunk ki, majd összekapcsol-
tuk őket egy egésszé, de akkor 
már bizonyos volt, hogy a Kung 

Fu Piano: Cello Ascends – ThePi-
anoGuys című zenéjét választjuk 
koreográfiánk alapjául – mondta 
Nagy Nóra Sára. Urbán Adrienn 
hozzátette, hogy a zenét először 
a szolnoki Globe egyik táncos 
tréningjén hallották, amely rög-
tön magával ragadta mindany-
nyiukat. – Rákerestünk, s a dal-
hoz alakítottuk a mozdulatsort 
– fűzte hozzá Sipos Liliane.

A koreográfiát saját maguk 
dolgozták ki, nem kértek hozzá 
tanári segítséget, mint említet-
ték, fejben terveztek. – Nem elő-

ször, hiszen ez már nem az első 
közös darabunk – hangsúlyoz-
ta Nagy Nóra Sára, aki szólóban 
is 1. helyezéssel tért haza. Shawn 
Mendes – Stitches című zenéjét 
választotta, melynek kapcsán 
egy szenvedő lányt személyesí-
tett meg, aki minél hamarabb a 
csúcsra szeretne jutni, de min-
dig visszalökik. A szám címe ma-
gyarra fordítva annyit tesz, var-
ratok. Ez jelent meg jelmezén 
is, ruhája alatt varratok rajzolód-
tak ki.

A Magyar Szocialista párt he-

lyi szervezete április 25-én tar-

totta Közéleti Klub elnevezésű 

programsorozatának legutób-

bi rendezvényét, melynek ven-

dége dr. Komáromi Zoltán volt. 

Az egészségügyi szakpolitikus 

hazánk egészségügyi ellátásá-

nak aktuális kérdéseiről beszél. 

Kitért a hazai egészségügyi in-

tézmények, kórházak helyzeté-

re, illetve a háziorvosi praxisok-

ban jelentkező nehézségekre is. 

Hangsúlyozta, hogy a háziorvo-

sok életkorbeli eloszlása miatt a 

jövőben súlyos nehézségek je-

lentkezhetnek a háziorvosi el-

látásban is, mindamellett, hogy 

egyre erősebben tapasztalható 

az orvoshiány mellett az egész-

ségügyi szakszemélyzet, azaz 

az ápolók hiánya. Dr. Komáromi 

Zoltán előadása végén hallga-

tói kérdésekre is válaszolt, amely 

döntő többségében a betegelő-

jegyzést, a várakozási idő hosz-

szúságát és a mentőhívás helyi 

nehézségeit vették célkeresztbe.

Régi-új helyén a munkaügyi központ

Moderntánc és  koreográfiaEgészségügy
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Az Esély a Mosolyra Alapít-
ványt, immár harmadik alka-
lommal rendezte meg Tavasz-
köszöntő Jótékonysági bálját, 
április 22-én, melynek bevé-
teléből a szentesi Rigó Alajos 
Intézmény sajátos nevelé-
si igényű tanulóit, és az intéz-
ményben folyó szakmai mun-
kát támogatja. A bál helyszíne 
ismét a Megyeháza Konferen-
cia és Kulturális Központ ter-
me volt, ahol rekordlétszám-
mal jelentek meg a vendégek, 
hiszen idén, több mint 200 
vendég fogott össze a nemes 
célért, melyet az alapítvány 
képvisel.

A bál fővédnöke Bozóné Ágos-
ton Mária, az alapítvány alapí-
tója, a Vitálcenter és Tündérkert 

Játszóház ügyvezető igazgató-
ja köszöntötte a vendégeket, aki 
mindig azon dolgozik, hogy az 
a közösségi hangulat, szeretet, 
odaadás megmaradjon, amely 
most is jellemzi az intézményt. 
Az alapító az, aki mindig első-
ként érkezik, amikor segíteni kell, 
örömmel újságolja a tanulmányi 
versenyben kiemelkedően sze-
replő diákok sikerét, és együtt 
örül annak, ha megmutathatják, 
hogy a rigósok is tehetségesek. 
Esélyt ad számunkra. A bál kul-
turális programjában felléptek 
az iskola növendékei, a Marga-
réta citerazenekar, a Jövőnkért 
Néptáncegyüttes, a Kelet Lányai 
hastánc együttes. A fellépők kö-
zül a lelkes tanári kar sem hiá-
nyozhatott, hiszen ők is készül-
tek egy táncos fellépéssel. A báli 

tombolán több mint 250 érté-
kes nyereményt sorsoltak ki, me-
lyek vásárlásával is támogathat-
ták az alapítvány működését és 
így a Rigó Alajos Általános Iskola 
és Szakiskolában tanuló gyerme-
keket, az ott folyó szakmai mun-

kát. A bál kakasszóig tartott. A 
szervezők nagyon köszönik a tá-
mogatást mindenkinek, aki részt 
vett péntek esti III. Tavaszköszön-
tő Jótékonysági Bálon, vagy bár-
milyen módon hozzájárult az 
esemény sikeréhez.

488 diák számára szólal meg 
utoljára városunk középisko-
lájában a tanulás végét jel-
ző csengő a ballagáson, pon-
tosabban a gimnáziumban 
a korábbi hagyományokhoz 
hűen ismét megszólal az ado-
mányokból vásárolt iskolaha-
rang, amelyet Magyarország 
egyetlen harangöntője, Gom-
bos Miklós készített Őrboty-
tyánban. Arra kerestük a vá-
laszt, hogy egy-egy végzős 
hogyan tekint vissza középis-
kolai éveire, mit gondol isko-
lájáról.

Börcsök Bálint, a gimnázium 
drámai tagozatos diákja az isko-

la 158 balla-
gójának egyi-
ke. Örül, hogy 
a drámai ta-
gozatot vá-
lasztotta, óvo-
dás kora óta 

színész szeretne lenni, és a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyete-
men folytatná tovább a tanulást. 
Kollégistaként fontos volt szá-
mára, hogy a tagozatra második 
családjaként tekinthetett. – A ta-
gozat legnagyobb előnye talán a 
csoporthangulat. Mindenkinek 
ajánlom az iskolát, aki szeretne 

hasznosat alkotni egy jó csopor-
ton belül – mondta.

Saját bevallása szerint sok spe-
ciális ismeretet is átadtak tanárai 
Turza Richárd 
r e n d é s z e t i 
szakos tanu-
lónak, aki a 
Zsoldos-isko-
la 150 balla-
gója között 
fejezi be tanulmányait idén. Ő a 
szegedi rendészeti szakközépis-
kolában tanul tovább, mindig is 
rendész szeretett volna lenni. A 
felvételiben szerinte sok több-
letpontot jelentett, hogy szakirá-
nyú középiskolai képzésben vett 
részt, hiszen így a felvételi szak-
mai kérdéseit könnyen meg tud-
ta válaszolni, és fizikai szintfel-
mérője is jól sikerült.

Bíró Dorottya még nem sej-
tette, hogy mivel szeretne fog-
lalkozni felnőttkorában, mi-
kor benyújtotta középiskolai 
jelentkezését 
a Boros-isko-
la humán ta-
gozatára. Jó 
döntésnek bi-
zonyult, szak-
irányú isme-
retei gyarapodtak, komplex 
tudása is bővült, azonban tel-
jesen más szakirányon, az SZTE 
közgazdasági karán, kereskede-
lem-, és marketing kommuni-
káció szakon folytatná tovább. 
– Megfogott a gazdaságtörté-
net, s szeretem a kreatív megol-

dásokat, ezért választottam ezt 
a szakirányt – magyarázta Dóri, 
aki örül, hogy a maturandusá-
nak egyike lehet.

A Pollák-iskola 43 ballagója 
közé tartozik Dombóvári Balázs, 
aki azért döntött a Pollák mellett, 
mert mindig is érdekelte a mate-
matika, a fizika, az elektronika. 
– Reálos beállítottságú voltam, 
belepasszolt a Pollákos-életbe 
és az osztállyal is hatalmas ban-

dát alkottunk. 
Általános is-
kolás korom 
óta közel áll 
hozzám az 
elektronika és 
ezen a pályán 

szeretnék továbbtanulni. Emelt 
szinten érettségizek elektroni-
kából és vagy az Óbudai, vagy 

a Műszaki Egyetemen tanulnék 
tovább villamosmérnök szakon 
– részletezte.

A Bartha-iskolában 52 fiatal 
végez. Luczó Tímea kertész és 
növényvédő technikusnak ta-

nult. Egy évig 
még az in-
tézményben 
folytatja ta-
n u l m á n y a -
it,  techniku-
si képesítést 

szerez, majd Szegeden szeret-
ne továbbtanulni, és tanítói ok-
levelet szerezni. Lapunknak el-
mondta, tanárait és az iskolai 
közeget nagyon szerette, ked-
venc tantárgyai a magyar és a 
testnevelés voltak. Szabadidős 
tevékenységei is a mozgáshoz 
kapcsolódnak, amelyek a has-
tánc és a futás. Elmondása sze-
rint, már szeretne túl lenni a 
nagy megpróbáltatáson, vagyis 
az érettségin.

Tavaszköszöntő Jótékonysági  Bál

B a l l a g n a k

Heti menü
május 2-6.

Hétfő
A menü: Frankfurti leves, 
sertéspörkölt, köményes burgonya
B menü: Csirkegulyás, rakott túrós 
tészta
Kedd
A menü: Húsleves, sertés szelet 
vadász raguban, tészta
B menü: Rumos szilvaleves, gyros, 
sült burgonya, saláta
Szerda
A menü: Sertés raguleves, 
rakott krumpli

B menü: Grízgaluska leves, 
holstein csirkemell, spenót
Csütörtök

A menü: Paradicsomleves,
sajtimádó karaj, burgonyapüré

B menü: Zöldbableves, édes-savanyú 
csirkefalatok, párolt rizs
Péntek
A menü: Scsí leves, 
Makói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Makói vágottas, 
sült csirkecomb, zöldséges rizs

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



6  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. április 29. 

Anyák napjára
Bokrétát kötöttem
Jó anyám napjára,
Örül a bokrétám
Minden egyes szála.

S azt mondatja velem
Illatos virágom:
Legyen áldás az én
Édes jó anyámon.

Szentes Város
Önkormányzata nevében 
ezzel a verssel köszöntök 

minden édesanyát
Anyák Napja alkalmából!

Szirbik Imre
polgármester

Bozsogi Attila

Életed első felét itt töltötted, s 
szívedben, lelkedben mindig ma-
kói maradtál. Mindig vágytál 
haza, de körülményeid úgy alakul-
tak, hogy életed második felében 
csak látogatóba jártál haza szülő-
városodba. Ilyenkor boldog voltál, 
s feltöltődtél az emlékek sokasá-
gával, melyek talán elégtételnek 
számítottak a vágyaid beteljesü-
lésében. Utolsó beszélgetésünk-
kor (pár hónapja) is megemlítet-
ted, hogy bárhol éltél, mindenütt 
nagy megbecsülésben volt részed, 
mégis Makó a kis hagymaváros az 
igazi szülőfölded, és igazán min-
dig itt érezted jól magad. Barát-
ságunk hatvan évére emlékezem, 

mikor e búcsú sorokat írom. A pol-
gári iskola befejezése után, a vá-
ros gimnáziumában érettségiztél, 
majd Szegeden, a Bölcsészkaron 
magyar-történelem szakos tanár-
ként végeztél, és később itt dok-
toráltál. Makón, fiatalon nevez-
tek ki a városi és járási könyvtár 
igazgatójának, ahol mintegy húsz 
évig dolgoztál. Ez idő alatt ren-
geteg ismerőst, barátot szereztél, 
akik nagy tiszteletben tartottak. 
Szerettek, mint vezetőt, mint em-
bert, csodálatos realitással voltál 
felruházva, és humorod ma is le-
gendáriumnak tekintik. Sokolda-
lúságodra jellemző, hogy bekap-
csolódtál, mint futballista a város 
sportéletébe, és hosszú időn át, 
hódoltál szenvedélyeknek, a ze-
nének. Gitároztál, bőgőztél és do-
boltál. A Művelődési Ház héttagú 
tánczenekarának tíz éven át vol-
tál bőgőse, de időnként a népi ze-
nekarban is szerepet vállaltál, a 
tánccsoport műsorainak kíséré-
sekor. Makóról Egerbe kerültél, a 
tanárképző főiskola docense let-
tél. Itt írtad meg kandidátusi disz-
szertációdat, és pár barát jelenlé-

tében izgultuk végig dolgozatod 
megvédését a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián, és lettél a törté-
nelemtudományok kandidátusa. 
Utolsó munkahelyeden a szolno-
ki Vendéglátó Főiskola professzo-
raként tevékenykedtél, ahol talán 
az országban te voltál az egyet-
len, akit a hallgatók nem profesz-
szor úrnak tituláltak, hanem Gyuri 
bácsi volt a megszólításod, ami-
re nagyon büszke voltál. Nyugdíj-
ba vonulásod után tudományos 
munkáid minden időd lekötöt-
ték, és egymás után jelentek meg 
könyveid, melyek a magyar törté-
nelem különböző korszakait tár-
gyalják, és maradandó alkotások 
lettek. Feleséged odaadó segítsé-
gének köszönheti az utókor, hogy 
gazdag tudományos munkáid, 
könyveid hagytad hátra szellemi 
örökségként. Igazi társasági em-
ber voltál: mint nyugdíjas, min-
den évben két-három alkalommal 
szentesi otthonodban vendégül 
láttad volt munkatársaid, bará-
taid, és természetesen családod. 
Volt olyan is, mikor egy-két hall-
gatód is jelen volt, és köszöntött 

születés, vagy névnapodon. Ezek-
re az alkalmakra megkértél, hogy 
vigyem el a harmonikám, és a fen-
séges étkek elfogyasztása után 
beültél a dobfelszerelésed mögé, 
és mint valaha fiatal éveidben, él-
ményszámba ment a kíséreted, 
a dobok ritmusának lüktetése-
kor. Szeretteid, tisztelőid, minden-
ki tudta, hogy nagyon beteg vagy, 
mégis váratlanul ért a kegyet-
len hír, amit feleséged tudatott: 
„Meghalt Gyuri!” Mint régi bará-
tod, szólni sem tudtam, felkavart 
az érzés, rám zúdult a sok emlék 
képe, a régi anekdotázások, a bé-
kés koccintások, melyek közepette 
szárnyra keltek a humoros törté-
netek, öröm, boldogság – amit ke-
gyetlenül elvett a halál!

Dr. Balázs György professzor, 
író, a történelemtudományok 
kandidátusa, egykor a makói Vá-
rosi-, és Járási Könyvtár igazgató-
ja, volt sportoló, és muzsikus, tü-
relemmel viselt hosszú szenvedés 
után 84 éves korában, örökre el-
hagyta szeretteit és tisztelőit. Em-
léke a dobogó szívekben tovább 
él, s nem felejtik, és tisztelettel fe-
jet hajtanak egy örök igaz makói-
nak, egy jó barátnak. Nyugodj bé-
kében!

Búcsú dr. Balázs György professzortól!

M a k ó n  s z ü l e t t é l !

Bensőséges ünnepségen köszöntötték volt munkatársai Szebel-
lédi Annát, aki betöltötte 65. életévét, és fél évszázada dolgozik a 
szociális szférában. A Szentesi Gondozási Központ korábbi igazga-
tójáról a Nagyörvény utcai idősek klubjában először utódja, Puskás-
né Halál Ágnes idézte fel emlékeit: szakmailag is nagyon sokat, kép-
zéseket, új módszereket köszönhetnek „az intézmény anyjának”, aki 
mindig ott állt mögöttük. A kiséri városrész önkormányzati képvi-
selője, Antal Balázs Tibor a remek munkakapcsolatukat elevenítet-
te fel az akkori igazgatónővel, aki máig elmozdíthatatlan, értékes 
alapkövet rakott le annak idején. Az ünnepelt pedig a csapatmun-
kát emelte ki, az együtt töltött évtizedek alatt kollégáival egymást 
és utódaikat is kinevelték, az intézmény a nehéz időkben is helytállt. 
Továbbra is a segítő hivatásban dolgozik, a hospice otthoni ápolás 
területén, melyről azt mondta, nehéz feladat, mégis a szíve csücs-
ke. Megköszönte munkatársainak, hogy jubileuma és születésnap-
ja alkalmából összefogtak, s támogatták, hogy elmehessen a régóta 
vágyott erdélyi zarándokútjára pünkösdkor, a hospice tevékenység 
csak megerősítette abban, hogy el kell oda mennie.

Ö t v e n  é v e  a  p á l y á n  Csaknem 4 milliárd forintot szánnak uniós és hazai forrás-
ból foglalkoztatás-bővítésre Csongrád megyében 2018 végéig, a 
program keretében mintegy négyezer munkavállaló elhelyezke-
dését támogatják – jelentették be nemrég. 

Az Út a munkaerőpiacra program keretében 25 és 64 év kö-
zötti nyilvántartott álláskeresők, különösen a pályakezdők, az 50 
év felettiek és az alacsony iskolai végzettségűek munkába állá-
sát támogatják, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférá-
ba való átlépést segítik elő. A projekt keretében csaknem négy-
ezer álláskereső támogatását tervezik, akik után a munkáltatók 
béralapú szubvenciót vehetnek igénybe, a munkavállalók pedig 
lakhatási, képzési, vállalkozóvá válási támogatásért folyamod-
hatnak. 

Menü május 2-6-ig
Hétfő

A menü: Tojásleves zöldséggel, 
kelkáposzta-főzelék, palócpecsenye,

B menü: Tojásleves zöldséggel, 
bulgur rizottó csirkecombbal,

Kedd
A menü: Zöldségleves, Temesvári ser-
tésragu, párolt rizs, csemege uborka

B menü: Gomba szárnyas májjal töltve, 
burgonyapüré, majonéz

Szerda
A menü: Csontleves, főtt hússzelet, 

cseresznyemártás, nudli
B menü: Csontleves, rakott karfiol, 

őszibarack befőtt,

Csütörtök:
A menü: Bazsalikomos paradicsom- 

leves, gyros, burgonyapüré
B menü:  Bazsalikomos paradicsom- 

leves, csirkemell roston, grill zöldség, 
pirított burgonya

Péntek:
A menü: Babgulyás, fánk

B menü:  Babgulyás, Esterházy 
sertésszelet, tésztaköret

Ár: A menü 665 Ft/menü,
B menü:790 Ft/menü

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha
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Darók József

Az alkotó pedagógusok Rej-
telmek, ha zengenek című 
képzőművészeti tárlatának 
folytatása hagyományosan az 
előadóművészeti találkozó, 
melyet a Pedagógusok Szak-
szervezete megyei bizottsá-
ga a művelődési központtal és 
önkormányzattal szervez, im-
máron 16. alkalommal. 

– Évente itt találkozunk régi 
barátnőmmel, aki a makói Dr. 
Mihálka György Vegyeskarban 
énekel – árulta el egy nyugdíjas 
pedagógus szombat délután a 
Móricz Zsigmond Művelődési 
Házban, aki rendre nem csalódik 
a műsorban.  – Mindig nagyon 
népszerűek és minden évben 
hoznak valami újat – lelkese-
dett. A kórusra ekkor még várni 
kellett egy kicsit, hiszen a prog-
ram utolsó fellépőjeként álltak 
színpadra, afféle fő attrakcióként 
nem is véletlenül.

Az elkapott néhány mondat 
lényege, hogy mindenki meg-
találhatta a maga érdeklődé-
sének megfelelő műsorszámot 
ezen a délutánon. A pedagó-
gusok ezúttal is bizonyították, 
hogy nem csak a katedra túlol-
dalán a helyük, hanem érdeklő-
désüknek az előadóművészetek 
terén is kifejezést adhatnak. S a 
produkciók nem csak a művé-
szetet hivatásszerűen űzők ese-
tében emelkedtek a hobbinak 
tekintett színvonal fölé. Ez legin-
kább a vastapsokban mutatko-
zott meg:  produkció szinte  nem 

is „úszta meg” többszöri hangos 
tetszésnyilvánítás nélkül, mindet 
igazán szívébe zárta a publikum. 

Csongrád megyei pedagógu-
sok találkoztak ezen a fesztivá-
lon. A programot Szemerédi End-
réné gondolatai nyitották meg, 
aki Wass Albertet idézte, mi teszi 
gazdaggá az embert, ennek nyo-
mán arról beszélt, mi tesz bol-
doggá. Ez pedig az amit, szívünk 
diktál, aminek szabadidőnkben 
élünk, ki milyen szinten teszi. 
A nyugdíjas pedagógus maga 
egy komor témájú novellát vá-
lasztott Kiss Judit Ágnestől. Öt 
éve mond verseket, azóta szere-
pel ezen az eseményen is. – Idős 
korban már rá kell kényszerítünk 
magunkat, hogy tanuljunk, akár 
éjszakai nem alvásoknál, mint én 
– fogalmazott Encike.

Zajos sikert aratott a 2006-
ban alapított Iringó Tánccsoport, 
mely kétszer is színpadra lépett, 
előbb a nyitó palotással, majd 
humoros férfi tánc-show-val. A 
Bottyánné Ildikó által életre hí-
vott csoport négy fővel indult, 
mára 25-én vannak, ahogyan 
a szintén általa alapított Tilin-
kó Népdalkör jelenleg 13 tagú. 
Mellettük Takács Gabriella mű-
vésztanár fuvolán, dr. Magyar Já-
nosné prózával, Paulovics Tamás 
saját versével a helyi alkotókat 
képviselte, míg a vendég fellé-
pők, a szegvári Bazsa Mári Nép-
dalkör, a Csongrádi Zenebarátok 
Kamarakórusa és a 42 fős, szá-
mos országban bizonyított ma-
kói énekkar is szép élményt szer-
zett a publikumnak.

Rozgonyi Ádám

Április 23-án a Lajtha Lász-
ló Alapfokú Művészeti Isko-
la zenei pályára készülő volt 
növendékei koncerteztek, 
megmutatva, mennyit fej-
lődtek az elmúlt időszakban. 
A fellépők Mészáros János, 
Nagy János és Pintér Borbála 
tanítványai voltak.

A hangversenyteremben ze-
neiskolás növendékek, zeneta-
nárok, szülők és a hangszerek 
iránt érdeklődők várták izga-
tottan, hogy mit hallanak a ze-
neművészeti szakközépiskolá-
ban, egyetemen tanuló egykori 
Lajthás növendékektől. Nem 
az első alkalommal álltak szín-
padra egykori diákok. A fellé-
pők közül Molnár Evelin – akit 
Horváth Benjámin csellón kísért 
– Czakó István és Takács Emese 
Mészáros János gitáros tanítvá-

nyai voltak, Ráfi Balázs zongo-
ratanára Nagy János, míg Föl-
di Ilona Katalin fagott tanára 
Pintér Borbála volt. A fiatal ze-
nészek virtuóz játéka bebizo-
nyította, hogy Szentesen meg-
felelő zenei alapokat kaptak 
tanáraiktól, amelyekből a to-
vábbiakban is építkezni tud-
nak.

Katalin a Békéscsabai Bartók 
Béla Művészeti Szakközépisko-
la és Alapfokú Művészeti Isko-
la másodéves növendéke, és 
Benedetto Marcello Sonata-já-
nak I. és IV. tételét játszotta el 
a hangversenyen. Mint meg-
tudtuk, jól érzi magát az új is-
kolai közegben, de szentesi ze-
netanárait is nagyon szerette, 
akiknek hála, sokat fejlődött 
hangszeres játéka – mondta 

mosolyogva. Megosztotta la-
punkkal, hogy még nem dön-
tötte el, hogy tanítani szeretne, 
vagy az előadóművészi pályát 
választja. Szabadidejében a ko-
molyzene mellett rock- és pop-
zenét is hallgat, példaképének 
pedig egykori mesterét, Pin-
tér Borbálát nevezte meg. A fa-
gott művésztanár, a zeneisko-
la intézményvezető helyettese 
elmondta, a Szentesre vissza-
térő zenészek azokat a dara-
bokat hozzák magukkal, ame-
lyeket épp kézben tartanak. 
– Büszkék vagyunk rájuk, hogy 
a zenei pályát választották, és 
kíváncsiak vagyunk, hol tarta-
nak tanulmányaikban, szinte 
napi kapcsolatban állunk. Le-
hetőséget biztosítunk számuk-
ra, hogy nemzetközi verseny-

re, diplomakoncertre készülve 
fellépőként, vagy pedagógus 
gyakornokként visszatérhesse-
nek hozzánk – fogalmazott. 

Pedagógusok a színen

Életük a zene

Hering Viktor

Ismerőse barátjának 2000 
hamis eurót kínált megvételre 
egy szerb állampolgár Szente-
sen. A valutaváltás után az el-
adót Röszkén tartóztatták fel 
a magyar határrendészek.

A Szentesi Rendőrkapitány-
ságra április 14-én valamivel 
19 óra előtt érkezett bejelen-
tés egy helybeli férfitől, hogy 
barátja ismerőse az egyik he-
lyi benzinkúton feltehetően ha-
mis eurót adott el neki. A vevő 
20 darab 100 eurós bankje-
gyért 620 ezer forintot fizetett. 
Az üzlet lebonyolítását követő-
en, a sértett csak otthon vette 
észre, hogy a bankjegyek hami-
sak. Autójával az eladó eközben 
már hazafele tartott. A bejelen-
tést követően a 23 éves férfit a 
Röszke Autópálya-határátkelő-
helyen tartóztatták fel a magyar 
határrendészek. B. Krisztiánt a 
Szentesi Rendőrkapitányságra 
előállították és őrizetbe vették. 
Ellene hamis vagy meghamisí-
tott pénz forgalomba hozatala 
bűntettének megalapozott gya-
núja miatt indult eljárás. A szen-
tesi rendőrök az illetékes ügyész-
ségen kezdeményezték előzetes 
letartóztatásának elrendelését.

Büntetőeljárást indított a 
Szentesi Rendőrkapitányság is-
meretlen tettes ellen, aki az 

egyik ház előtt parkoló személy-
gépkocsit leöntötte festékkel. 
Az anyag kimarta a kocsi lakko-
zását, így 100 ezer forintot meg-
haladó kára keletkezett a tulaj-
donosnak. A nyomozók később 
egy csongrádi férfit hallgattak ki 
gyanúsítottként, akinél a házku-
tatás során megtalálták a festé-
kes ruhát, sőt, egy korábban el-
lopott kerékpárt is.

Büntetőeljárás indult ismeret-
len tettes ellen, aki a Kiss Bálint 
Általános Iskola bejárati ajtaját 
festette össze, obszcén ábrákkal 
pingálta ki és obszcén szöveget 
írt a falra. A rendőrség rongálás 
miatt nyomoz az ügyben.

Két méhkaptárt, benne három 
méhcsaláddal loptak el ismeret-
len tettesek Fábiánsebestyén 
külterületéről. A kár meghaladja 
a 100 ezer forintot.

Ismeretlen tettesek hatoltak 
be az önkormányzatnak a héké-
di városrészben található kertjé-
be, ahonnan szerszámgépet és 
talicskát loptak el, 25 ezer forint 
értékben. 

Három kerékpárt loptak el vá-
rosunkban, egy hét leforgása 
alatt. Az egyik a Bocskai utcából 
tűnt el, április 19-re virradóra, a 
másikat a vasútállomás mellől 
vitték el 21-én, a harmadikat az 
Apponyi térről, az egyik lépcső-
házból tulajdonította el a tolvaj.

Hamis eurók Szentesen
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Rozgonyi Ádám

Továbbra is nagy népszerű-
ségnek örvendenek Szentesen 
a Dumaszínház produkciói, so-
kan kíváncsiak voltak a Kovács 
András Péter, Beliczai Balázs és 
Felméri Péter nevei által fém-
jelzett humorestre is, a Műve-
lődési és Ifjúsági Házban. La-
punknak Kovács András Péter, 
Karinthy-gyűrűs humorista 
adott interjút.

– A katedrát színpad váltotta az 
életedben. Minőségi váltás volt? 

– A katedrán szereztem némi 
színpadi rutint, magabiztossá-
got. Jogtörténetet és média-
jogot tanítottam az ELTE-én, s 
mivel a jog eleve száraz tudo-
mányterület, nagyon meg kel-
lett kínálni az anyagot, hogy ér-
dekes és szórakoztató legyen. 
Innen szinte egyenes út veze-
tett a színpadra. Hogy minősé-
gi váltás volt-e? Egész más a ket-
tő. Nem kell annyira utánanézni 
annak, amit mondok, jórészt én 
találom ki, nem előzi meg olyan 
hosszas kutatómunka, viszont 
nagyobb tömegeket érdekel, és 
a nemtetszését is több ember 
fejezheti ki, mint egy egyetemi 

előadás után.
– Eddig tabu téma volt a csalá-

dod a fellépéseken. Tudatos elzár-
kózás volt ez részedről?

– Tudattalan; annyit igyekez-
tem csak adagolni a feleségem-
ről és gyerekeimről, ami még 
nem túl személyes, amivel még 
nem adom ki őket, és amivel a 
nézők is azonosulni tudnak. In-
kább a közöst keresem, az ar-
chetípust, sem mint a különle-
ges ismertetőjegyeket, és mint 
Columbo felesége, feleségem 
és gyermekeim is misztikus ho-
mályban maradnak. Bár a múlt-
kori Ősök és utódok című estem 
után párom kicsit ráncolta a sze-
möldökét, mert tudta, hogy szín-
padi anyagok, de nem gondolta 
volna, hogy a tévében is elmon-
dom, de túl vagyunk rajta.

– Változtak a közönség igényei 
a stand-up műfaját illetően?

– Az előadásokra látogatók 
igényei nem változtak; jót akar-
nak nevetni, és időnként elgon-
dolkozni. Akik csak tévében néz-
nek minket, vagy interneten 
blogolnak, kommentelnek, azok 
máshová teszik a lécet, nekik so-
sem lesz kellően szórakoztató. 
Megjegyzem, tévében nézve en-

gem sem köt le sem a magyar, 
sem pedig a külföldi stand-up. 
Remélem, hogy megmarad to-
vábbra is színpadi műfajnak. 

– Két saját könyved is megjelent 
már. Az írói munka sokban eltér az 
előadóitól?

– Nagyban, bár nyilvánvaló-
an az előadásokat is meg kell 
írni, csak szabadabban csapong-
hatunk, három mondat után té-
mát válthatunk; egy regénnyel 
vagy tévésorozat forgatókönyv-
vel egész más a helyzet. Egyéb-
ként jó, hogy sok dolgot csiná-
lok, nem kell feltétlen csak arra 
várni, hogy stand-up-hoz jusson 
eszembe valami.

– Rákészülsz az alkotómunká-
ra, vagy váratlanul is eszedbe jut 
egy-egy poén?

– A tudatosságban nem hi-
szek, az megöli az egészet. Az 
az igazán jó, ha teljesen váratla-
nul és a semmiből jön a poén. 
A néző is akkor lepődik meg, ha 
valóban meglepő a dolog, ha na-
gyon kitalált, akkor a néző is rá-
jön, hogy mi lesz a poén. 

– Vannak olyan elődök, kortár-
sak, akik mértékadóak számodra?

– Hofi nagy példakép, kamasz-
koromban Fábry Sándoron és a 

rádiókabarén nőttem fel. Litkay 
Gergellyel, Hadházi Lászlóval so-
kat dolgozom együtt, ők inspi-
rálnak is. A legszerencsésebb 
szerintem az, ha az ember nem 
nézi sokat a kedvenceket, mert 
óhatatlanul rányomják a jegye-
iket az előadásmódra; én igyek-
szem megmaradni ettől függet-
lennek, saját szájízem szerint 
dolgozni.

– Milyennek látod Szentest?
– Prekoncepcióval érkeztem, 

mert Kőhalmi Zoltán és Badár 
Sándor már sokat meséltek a vá-
rosról. Az a Szentes, amit tőlük 
megismerhetek, nagyon zama-
tos, de a valóságot sokkal hét-
köznapibbnak, emberibbnek 
tartom. A fellépések alkalmával 
mindig nagyon jó a hangulat itt, 
teltház van. Zolival is voltam már 
itt, körbevezetett, úgyhogy sze-
retem ezt a várost.

Hallottam a Nagycsaládosok 
Egyesületéről, három gyerme-
künk van, és tíz éve tartozom ide, 
egy éve pedig elnöke vagyok a 
helyi egyesületnek. – kezdte a 
beszélgetést Andrea, amikor a 
kezdetekről kérdeztem. Hozzá-
tette, hogy nagycsaládosnak há-

rom gyerektől számít egy család, 
viszont nem ritka, hogy kétgyer-
mekesek is csatlakoznak hozzá-
juk. Megtudtuk, hogy épp újjá-
alakul az egyesület. Andreáék 
családi háza a székhely. – Általá-
ban havonta tartunk összejöve-
telt, ekkor tudunk beszélgetni, 

segíteni egymásnak. Legyen szó 
akár kiságy továbbadásáról, ru-
habörzéről és kirándulás szerve-
zéséről. Az egyesületnek jelen-
leg 23 aktív családja van. 

– Már kiskoromtól kezdve 
mindig szerettem gyerekek kö-
zött lenni, velük foglalkozni. A 
gyermekeim születése után a 
Rigó Alajos Gyermekotthonban 
helyezkedtem el, most pedig a 
Gyerekek Átmenetei Otthoná-
ban dolgozom. Mindig a gyere-
kek jelentették a középpontot, 
mind a magánéletemben, mind 
a munkámban. Próbálom az ő 
szemszögüket előtérbe helyezni, 
hogy éppen mire van szükségük. 
Ezt most a velük töltött minősé-
gi idő eltöltésére értem – tette 
hozzá. 

Nagy Andrea számára a legfon-
tosabb, a gyerekektől kapott bol-
dogság. Az egyesületben is min-
dig örülnek, ha épp új családtag 
érkezik. A közös rendezvények 
pedig jobban összekovácsol-
ják a csapatot. Egy-egy kirándu-
lás, kerékpártúra vagy bográcso-
zás. Sokaknak munka mellett ez 
az egyetlen olyan kikapcsolódá-
si lehetőség, ahol ki tudnak lép-
ni a napi rutinból, beszélgetnek 
más családokkal. Adreáéknál is 
nagy kihívást jelentett, amikor 
kicsik voltak a gyerekek. A négy-

évesnek volt egy kétéves és egy 
újszülött testvére. – Igen, felad-
ta a leckét, de idővel megoldot-
tuk. Sok múlik a rugalmasságon. 
Van, aki egy gyerekkel nem tud 
bevásárolni, más pedig három-
mal teszi mindezt nap, mint nap. 
Biztos vagyok abban, hogy nagy 
fegyelmet kíván egy ilyen hely-
zet a gyerekektől is. Azt tapasz-
talom, hogy a nagycsaládos gye-
rekek sokkal önállóbbak. Sok 
családban látom a gyerekköz-
pontú nevelést. Minden úgy tör-
ténik, ahogy a gyermek akarja. 
A munkahely, otthoni teendők 
mellet a szülőnek is élni kell. Az 
énidőre is szükség van. – Egy ti-
zedikes, egy nyolcadikos és egy 
hatodikos gyermekem van. Mi 
lesz, ha kirepülnek? Biztosan ne-
héz lesz. Egyszer volt, hogy mind 
a három gyerekünk egy táborba 
ment. Akkor nagyon üres volt a 
ház. Szerintem, aki ezt vállalta, az 
tisztában van a nagycsaládosok 
kihívásaival. A szervezés kulcs-
fontosságú. Egyeztetni az óvo-
dát, iskolát, edzéseket, különórá-
kat. A kapocs, a család. Ez az, ami 
összeköt bennünket, és minde-
nen átsegít. 

Legközelebb, május 21-én ke-
rékpártúrát szervezünk Nagymá-
gocsra, a Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskolával közösen. 

Kovács András Péter: Szeretem ezt a várost!

A legfontosabb: a gyerekektől kapott boldogság

Halupa Eszter

A Dózsa-házban, találkoztam Nagy Andreával, aki épp ruha-
börzére szervezte az adományok érkezésének útját. Nemrég ő 
lett a Nagycsaládosok Egyesületének elnöke Szentesen. Kérte 
az ott lévő gyerekeket, hogy segítsenek kipakolni a ruhákat és 
kikészítette a kézműveskedéshez a kellékeket. Már Anyák nap-
jára készülnek, egy kis figyelmességgel. 
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A napokban került sor a Cu-
rie Környezetvédelmi Verseny 
országos döntőjére, melyen a 
Hódmezővásárhelyi SzC Bo-
ros Sámuel Szakközépiskolája 
és Szakiskolájának több diák-
jai is versenyzett.

A verseny három részből állt: 
egy írásbeli tesztfeladat kitöl-
téséből, egy szóbeli előadásból 
prezentációval és egy dokumen-
táció leadásából, amit az előző 
kettőtől külön értékeltek.

A színvonalasan megszerve-
zett és lebonyolított versenyen 

a Boros-szakközépiskolát a 10. C 
osztályos Kiss Martin, Nagy Ger-
gő és Papp Dorián alkotta csa-
pat képviselte, akik a döntőben 
8. helyezést értek el.

A 11-12. osztályos kategóriá-
ban Biró Beatrix, Sipka Szilvia és 
Kertész-Kovács Antal összesítés-
ben a 6. helyen végeztek, de kü-
lön díjazottak lettek a dokumen-
tációjukkal, mellyel 2. helyen 
végeztek. A diákokat Dudás-Sza-
bóné Deák Judit tanárnő készí-
tette fel.

A Pengető Citerazenekar ismét bizonyította, hogy hazánk legjobb 
népzenészei közé tartoznak. A deszki Aranypáva-Nagydíjas minősí-
tő versenyen a szentesi együttes a rangos szakmai zsűri véleménye 
alapján kiérdemelte a zenekar történetében immáron 9. Aranypá-
va-díjat, ráadásul a legmagasabb népzenei szakmai minősítést, az 
Aranypáva Nagydíjat is megkapták. Kétévente országos minősí-
tő versenyeken is megméretik magukat, s az Aranypáva-minősítés 
mellett a Nagydíjat is elnyerték korábban. Az országszerte és határa-
inkon túl is egyre ismertebb Pengető 1995-ben alakult, akkor vette 
át a zenekar vezetését Jós Józsefné Terikétől Mélykútiné Németh Kor-
nélia. Az akkori tagok egy része alkotja még ma is a csapat gerincét, 
de az évtizedek során kinevelődött egy fiatal zenészgeneráció is. Két 
népdalcsokorral léptek fel Deszken A szentesi határba, illetve Tiszta 
rozmaringszál ez az erdő címmel. Mélykútiné Németh Kornélia két 
másik együttese, a gyerekekből álló Margaréta Citerazenekar és a 
nagymágocsi Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar kü-
löndíjban részesült.

Országos döntőben Aranypáva Nagydíj
a Pengetőnek

Szia, Mami!
Anyák Napja alkalmából megírom he-

lyetted ezt a cikket. Ne aggódj, nem lesz túl 
szentimentális, nem kell sok papírzsepi. Na, 
jó talán az első pár sorhoz.

Nagyon örülök, hogy tavaly szeptember-
ben megérkeztem hozzátok! Tudom, hogy 
régóta vártatok rám. Köszönöm az eddigi 
sok-sok törődést és szeretetet, megpróbá-
lom meghálálni. Ha nyűgösködök, az csak 
azért van, mert éhes vagy álmos vagyok. 
Emlékezz, Mama is megmondta. Egy-két 
apró észrevétel az első 7 hónappal kapcso-
latban, amit csak azért említek meg, hogy 
még gördülékenyebben teljenek a hétköz-
napjaink. 

1. Csak ritkán szólíts Cicának, Nyuszifül-
nek és Bébi Bogyónak! (Ez utóbbit még le is 
írtad az egyik cikkben, azóta is a fejedre ol-
vassák.) Hála a jó égnek, a Manót már elfe-
lejtetted. Lehetőleg csak otthon használjuk 
ezeket a kifejezéseket, társaságban mellőz-
zük, és csak óvodás koromig engedélyezem. 
Később szorítkozzunk a Gergő becézésre!

2. Az étrendemből száműzhetnénk a spe-
nótot és a brokkolit. Alma, banán, körte jö-
het minden mennyiségben. 

3. Apának üzenem, hogy a fürdővizemet 
legyen szíves minden este azonos hőfokú-

ra beállítani, ezért vettetek víz hőmérőt, de 
még a kis kád oldalában is van egy egysze-
rű jelző. A kék a hideg, a zöld az ideális, a pi-
ros a meleg hőmérsékletet jelzi. Diplomások 
vagytok, ugye nem bonyolult dolog mind-
ezt megjegyezni? 

4. Mindenhova elcipelsz: kedden ba-
ba-mama jóga, szerdán Maminbaba, csütör-
tökön úszás, szombaton Dúdoló. Elhiszem, 
hogy szélesíteni szeretnéd a látókörömet, 

társaságba akarsz vinni, amit bírok is. Örü-
lök, ha más gyerekekkel is megismerkedhe-
tek, de a kevesebb néha több! A legjobban 
az estéket és a hétvégéket szeretem, amikor 
Apa is itthon van, közösen játszunk, olva-
sunk, bohóckodunk, szóval együtt vagyunk. 

5. Ne kezdjetek el már most azon filózni, 
mi lesz a gyerekből, azaz belőlem. Papa sze-
rint focista, mert állandóan jár a lábam, és 
legfőképpen a ballal rugdosok. Te pedig, tu-
dom, hogy titkon azt reméled, híres zongo-
raművész vagy tudós leszek, esetleg olimpi-
ai bajnok. Apának van igaza, aki azt mondja: 
„Esztergályos is lehet a gyerek, csak boldog 
és kiegyensúlyozott ember legyen!” Meg-
nyugtatlak, még nekem sincs halvány sejtel-
mem se arról, mi leszek, ha nagy leszek? Ezt 
döntsük el, majd 15-18 év múlva. 

6. Ritkábban ossz meg rólam képeket a 
Facebook-on! Megígérted nekem, hogy Te 
nem leszel olyan „minden héten megosztok 
egy fotót a gyerekről, mert olyan cuki” Anyu-
ka. Jelzem, olyan lettél. A képek még elmen-
nek (kivéve a félmeztelen pelenkásat), de 
hogy fél Szentes tudja a Baba a fedélzeten 
rovatból, hogy milyet pisilek, kakilok, meny-
nyit eszek, alszok, hova megyek, mit csiná-
lok, ez már túlzás! 

Egyelőre ennyi jut eszembe. Pusszan-
tás mindenkinek! Főleg mindkét Mamának, 
Anyák Napja alkalmából! Majd jól meghúz-
gálom a hajukat, utána úgyis elolvadnak a 
mosolyomtól. 

Gergő

Baba a fedélzeten

Boldog első Anyák Napját!



10  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. április 29. 

Csepeli Dóra

Egy esküvő megköveteli az 
alkalomhoz illő megjelenést. 
Nehéz megtalálni az ideális 
szettet, hiszen egyrészről nem 
lehetünk alulöltözöttek, de az 
ifjú párt sem illik túlszárnyal-
ni. Mi az, amit szabad? Mi az, 
amit megkövetel az etikett? 

Úgy tartják, nem illik fehéret, 
sem feketét viselni egy esküvőn. 
Emellett a piros sem a legjobb 
választás amennyiben a meny-
asszony hagyománytisztelő és 
éjfélkor piros menyecske ruhá-
ra vált. 

A tökéletes ruhaválasztást 
nagyban befolyásolja a helyszín. 
Más öltözetet kíván egy falusi 
lagzi és más ruhában kell gon-
dolkodni, ha egy elegáns étte-
remben tartják meg az esküvőt. 

A falusi lagzi egyértelműen kö-
tetlenebb, lazább stílusú össze-
jövetel. Itt elsősorban a remek 
hangulat lesz a mérvadó, nem 
elvárás a nagyestélyi. Viszont, ha 
egy nagyobb szabású, elitebb, 
exkluzívabb étteremben – eset-
leg hajón – lesz az egybekelés, 
akkor nem árt informálódni ar-
ról, hogy mi az, amit a hely és a 
vendégek összetétele megköve-
tel. 

Amennyiben valaki nem ide-
genkedik a feltűnő színektől és 
mintáktól, találó lehet egy élén-
kebb ruha. Aki viszont kevés-
bé szereti az erőteljes színeket, 
nyugodtan válogathat a vissza-
fogottabb pasztell színekből is. 
A szürke, sötétkék, természetes 
földszínek pedig kiválóan páro-
síthatók a fémes csillogású kie-
gészítőkkel.

Halupa Eszter

Az agykontroll, ha röviden 
akarjuk megfogalmazni, te-
remtés a képzelet erejével. 
Több ezer éve létezik és hasz-
náljuk is – ösztönösen vagy tu-
datosan. Korábban mágiának 
nevezték ezt a fajta „jobbagy-
féltekés” erőt, akik pedig sike-
resen használták, boszorká-
nyok voltak. 

Az agykontroll tulajdonkép-
pen egy egyszerű, könnyen el-
sajátítható önfejlesztő módszer, 
ami lehetővé teszi, hogy lehe-
tőségeinket fokozottabban 
ki tudjuk használni és sikereseb-
ben oldjuk meg problémáinkat. 
Azonban nem csak memóriaja-
vításra, gyógyításra, stb. használ-
ható ez a módszer, alkalmazzák 
alvászavar megszüntetésére, éb-
resztőóra nélküli, időzített ébre-
désre, élénkítőszer nélküli felfris-
sítésre (például autóvezetéskor), 
gyorsabb és hatékonyabb tanu-
lásra is.

A helyi Agykontroll Klub ve-

zetőjével, Szabolicsné Sándor Il-
dikóval beszélgettünk, aki húsz 
éve foglalkozik a témával. A klub 
öt évvel ezelőtt, 2011. tavaszán 
indult el. Akkor volt egy agy-
kontroll tanfolyam a városban és 
ennek kapcsán merült fel a gon-
dolat, hogy jó lenne folytatni a 
tanulást, közösen gyakorolni a 
hallottakat. 

Minden kedd este a Dó-
zsa-házban találkoznak. Ildikó-
tól megtudtuk, hogy általában 
30-40-en, de van, hogy 50-en is 
összejönnek. Minden alkalom-
mal felelevenítenek egy-egy 
agykontrollos technikát, hogy 
könnyebb legyen az otthoni al-
kalmazás. Emellett egyéb sze-
mélyiségfejlesztő, gyógyító, 
teremtő technikákkal is megis-
merkednek. A közösen feleleve-
nített gyakorlatot csoportos me-
ditáció követi. Az összejövetelek 
inkább interaktívak, bárki felte-
heti kérdéseit, megoszthatja ta-
pasztalatait. Mindenkit szeretet-
tel várnak!

Esküvői etikett tavaszra
A g y k o n t r o l lTrendi

Városi Könyvtár
Május 4-én, szerdán 18 óra-

kor Sinóros-Szabó György: Port-
révázlatok Erdély - Budapest 
- Szentes 1944-1945 című köny-
vének bemutatója lesz.

Május 5-én, csütörtökön 18 
órakor Sarkadi Imre: Elveszett 
paradicsom című felolvasóes-
tet tart a Krúdy Gyula Baráti Kör.

Művelődési és Ifjúsági Ház
Április 30-án, szombaton 

18.00 órakor a Luther téren Tér-
zene és Sportolói felvonulás.

Május 1-én, vasárnap Majá-
lis a Szentesi Művelődési Köz-
pont szervezésében az Ifjúsági 
Parkban

Május 4-én, szerdán  16 órá-
tól a  Szentesi Szívügy Klub kö-
vetkező összejövetele lesz, 17 

órától Poszler György történel-
mi témájú előadását hallhatják.

A Művelődési és Ifjúsági Ház 
klubjában május 5-én, csütör-
tökön 19-21 óráig a Korok és al-
kotások az irodalomban című 
sorozat következő előadásán 
Goethe: Faust című művéről be-
szélgethetnek az előadóval.

Előadó: Poszler György, tanár
Tokácsli Galéria
Május 5-én, csütörtökön 17 

órakor Deák Zoltán alkotómű-
vész kiállítása nyílik.

A kiállítást megnyitja: Bíró Il-
dikó designer. Közreműködik: 
Csák László hangász

A kiállítás megtekinthető má-
jus 28-ig, keddtől-péntekig 9-13 
és 15-17 óráig, szombaton 9-13 
óráig.

Programajánló 
A hat rendőrkapitányság által megrendezett helyi döntők 

legjobbjai vehettek részt a Kerékpáros Iskola Kupa Csongrád 
megyei döntőjén. Az eredmények alapján eldőlt, hogy szente-
si és mindszenti tanuló képviseli Csongrád megyét Miskolcon.

A verseny célja a kerékpáros közlekedési szabályok elmélyítése, a 
gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése volt. A felső tagoza-
tos általános iskolás diákok versenyén KRESZ elméleti és kerékpáros 
ügyességi versenyszámokban mérhették össze tudásukat a fiatalok. 
A lányoknál a legjobban Biácsi Anna teljesített, aki a szentesi Deák 
Ferenc Általános Iskola tanulója, másodikként és harmadikként egy 
szegedi diák zárta a versenyt.

A fiúknál a Mindszenti Általános Iskola diákja, Antal Tamás vég-
zett az első helyen. Második egy szegedi, harmadikként szintén egy 
mindszenti tanuló végzett. 

A nyertesek kerékpáros biztonsági felszerelést, ajándékutalványt 
és oklevelet kaptak a teljesítményért. A verseny első helyezett lány 
és fiú versenyzője vesz részt a Kerékpáros Iskola Kupa országos dön-
tőjén, melynek április 10-12. között Miskolc ad otthont. 

Szentesi tanuló
az országos döntőben
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Labádi Lajos

A századforduló éveiben a vi-
déki földmunkásság és szegény-
parasztság szervezkedése egy-
re erőteljesebbé vált. Ezt jelezte 
többek között, hogy a szentesi 
szervezett munkások a közpon-
ti szociáldemokrata pártvezető-
ség akarata ellenére 1899 végén 
új földmunkáslapot indítottak 
Szabad Szó címen. Ehhez meg-
nyerték Mezőfi Vilmos újságírót, 
aki ebben az időben fellépett a 
pártvezetőség opportunizmusa, 
főleg az agrárkérdésben elfog-
lalt megalkuvó politikája ellen. 
1900 elején Mezőfit országgyű-
lési képviselőjelöltként indítot-
ták Szentesen, szemben a párt-
vezetés jelöltjével. Az ellentét 

utóbb pártsza-
kadáshoz ve-
zetett. Az el-
lenzéki csoport 
1900 áprilisá-
ban kivált az 
anyapártból és 
m e g a l a k í to t -

ta az Újjászervezett Szociálde-
mokrata Pártot. Egy évvel ké-
sőbb Szentesen tartották meg 
a párt II. országos kongresszu-
sát, amelyen 58 település képvi-
seltette magát mintegy 130 kül-
döttel. Az évek során az ÚSZDP 
és Mezőfi Vilmos elveszítette 
népszerűségét és támogatottsá-
gát városunkban. A kiábrándult 
földmunkásság 1905-ben Várko-
nyi István pártjához csatlakozott, 
amely Független Szocialista Szö-

vetség néven új életre kelt. Ne-
vezett munkásszövetség 1906. 
április közepén kétnapos orszá-
gos kongresszust hívott össze 
Szentesre. 

A szentesi hatóságok nem en-
gedélyezték a kongresszus meg-
tartását. A szervezők fellebbez-
tek az elutasító végzés ellen, 
mire gróf Andrássy Gyula bel-
ügyminiszter engedélyt adott a 
kongresszus megtartására. Az 
országos rendezvényre a Szé-
chenyi-ligeti „túlakurcai” város-
háza (ma múzeum) közgyűlési 
termében került sor 115 telepü-
lés küldötteinek részvételével. 

A kongresszus nagyjelen-
tőségű pártalakulással vég-
ződött. A Független Szocialis-
ta Szövetség és Áchim András 

Szocialista Pa-
rasztpártjának 
egyesüléséből 
megalakult a 
Független Szo-
cialista Paraszt-
szövetség, va-
lamint ennek 
szakszervezete-
ként a Magyarországi Földmű-
velők, Kisgazdák és Kisbirtoko-
sok Országos Szakegyesülete. 
A párt elnöke Várkonyi István, 
a szakszervezeté Áchim András 
lett. Arady Kálmán szentesi ren-
dőrfőkapitány részletes beszá-
molót írt, a kongresszus révén 
pedig Szentes az országos figye-
lem középpontjába került.

Rozgonyi Ádám

100. életévének betöltése 
alkalmából Bodrogi Istvánnét, 
82. születésnapja tiszteleté-
re Merczel Nándornét, név-
napja alkalmából pedig Rá-
kász Bélát ünnepelték április 
22-én a Református Idősek 
Otthonában. A szépkorúakat 
– elismerő szavakkal és virág-
csokorral – dr. Demeter Atti-
la alpolgármester, dr. Szabó 
Andrea és Antal Balázs Tibor 
önkormányzati képviselők 
köszöntötték.

Megható és emelkedett – 
talán ez a két szó jellemez-
te leginkább a hármas ünnep 
hangulatát. Rózsika néni Hód-
mezővásárhelyen született, fér-
je a néhai Bodrogi István, akitől 
két gyermeke született: István 
és Rózsa. A háztartást gondosan 
vezette, gyermekeit szeretet-
ben nevelte, és a látogatások al-
kalmával a mai napig találkozik 
velük. Három unokája és hat dé-
dunokája van. Napjainkban sé-
tálgat, rádiót hallgat, televíziót 
néz. S hogy mit tanácsol azok-

nak, akik hosszú életet szeret-
nének élni? Dolgozni kell, illet-
ve sok zöldséget és gyümölcsöt 
enni. Horváth Imre elmondta, 
amikor Rózsika néni megjelenik 
a közös programokon, sokan 
köré gyűlnek és beszélgetnek 
vele. Az otthon lakói és dolgo-
zói szívhez szóló verssorokkal 
tolmácsolták jókívánságaikat, 
és a kormányfő üdvözletét tar-

talmazó emléklapot is átnyúj-
tották Rózsika néninek. 

82. születésnapja tiszteletére 
Merczel Nándornét, névnapja 
alkalmából pedig Rákász Bélát 
ünnepelték, a szépkorúakat – 
elismerő szavakkal és virágcso-
korral – dr. Demeter Attila alpol-
gármester, dr. Szabó Andrea és 
Antal Balázs Tibor önkormány-
zati képviselők köszöntötték.

Darók József

Az újkőkor forradalma című 
kiállítás egyik kiemelt alakja, 
mondhatni „sztárja” volt a Koszta 
József  Múzeum szegvár-tűzkö-
vesi lelete, a Sarlós Isten és Isten-
nőpárja. Az Észak-Rajna Veszt-
fália tartományi múzeumában, 
Bonnban 2015 szeptemberé-
ben nyílt nagyszabású tárlat áp-
rilis elején zárta kapuit, így a hír-

neves szobrocskák is hazatértek.  
Az európai hírnévre szert tett 

Sarlós istennel hetvenes évek-
ben egy müncheni kiállításon 
már találkozhatott a külföldi kö-
zönség. Magyarországról egyet-
len kölcsönkért leletként – a 
tűzkövesi Sarlós isten és az ott 
előkerült szoborcsoport női is-
tenszobra kapott meghívást a 
bonni múzeumnak az újkőkor 

legújabb kutatásait bemutató 
tárlatára. Az újkőkor mindmá-
ig legrégebbi férfi istenszobrát 
a Rajna-vidéken 70 ezer ember 
látta – árulta el dr. Béres Mária, a 
Koszta-múzeum igazgatója. 

A kiállítás tovább vándorol, 
de az istenszobrocskák nélkül, 
ugyanis a szentesi múzeum azt 
szerette volna, hogy a 2016. évi 
idegenforgalmi szezonban már 

itthon legyenek világhírű kin-
csei. A két idol tehát elfoglal-
ta régi helyét, a Csallány Gábor 
Kiállítóhelyen, a szoborcsoport 
többi tagja között. Hamarosan 
pedig másik nagy „visszatérő-
je” is lesz a szentesi múzeum-
nak: szintén több mint fél éves 
budapesti vendégszereplést kö-
vetően a Várkert Bazárból a hé-
ten záruló életmű kiállításra 
kölcsönzött Koszta-festmények 
térnek haza.

Országos munkáskongresszus Szentesen

100 év tisztességben és szeretetben

Hetvenezren látták a Sarlós Istent

Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!

Farkas Sándor
országgyűlési képviselő

és a szentesi Fidesz frakció

Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

Szabó Lőrinc: Az édesanya

Várkonyi István 
(1852-1918) Áchim András 

(1871-1911)
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Múlt heti megfejtésünk: Alakformáló 
DVD-t nyerhet a Szentesi Életben. Nyer-
teseink: Langó Anita (Wesselényi u. 69.); 
Musa Sándorné (Borza u. 20.). Nyeremé-
nyüket a Szentesi Élet szerkesztőségé-
ben vehetik át.

Ezen a héten belépőket sorsolunk ki 
a Fábiánsebestyéni Lovasnapokra, a fá-
biánsebestyéni Kinizsi Parkban május 5. 
és 8. között Nemzetközi Fogathajtóver-
senyt rendeznek. 

A megfejtéseket továbbra is várjuk 
e-mail-ben a szentesielet@gmail.com 
internetes, postai úton a 6600 Szentes, 
Kossuth tér 5. fsz. ép. levelezési címre! 
A megfejtők tüntessék fel telefonos, in-
ternetes elérhetőségüket. Azok között a 
megfejtők között tudunk belépőjegyeket 
kisorsolni, akik a megfejtést május 3-án, 
kedden 8 óráig megküldik.

Vízszintes: 1. A megfejtés első része. 13. 
Árpád-házi király (Sámuel). 14. Elmenő. 15. 
Személyes névmások. 16. Bamba, szájtá-

ti. 18. M…, törökösen készített erős fekete-
kávé. 19. Részben szavahihető. 20. Időmé-
rő szerkezet tartója. 22. Rádió is van ilyen. 
24. Hím juhokat. 26. Tanúsítvány, bizonylat. 
27. Olvad az elején! 28. Ezen a napon. 29. 
Személyét, magát. 31. …-móg, dohog. 32. 
Közeledik – költőien. 33. Szigetek a Csen-
des-óceánban. 41. Férfinév. 43. Testneve-
lés. 46. Bizonytalan, tétova. 47. Régi, meg-
kopott. 49. Virág- és női név is. 51. A magyar 
ábécé kezdőbetűi. 52. Ruténium vegyjele. 
53. Leng. 55. Kén, ittrium, bór és oxigén ve-
gyjele. 57. Zéró, semmi a német nyelvben. 
59. Magház közepe! 60. Te és ők. 61. Üdítő-
italt. 62. Vendéglő. 64. Ingovány, mocsár. 
65. Félsziget a kettős földrész északi felén. 
68. Orosz repülőgépek jele. 69. Dúsgazdag 
nagyiparos. 71. Ipafa határai.

Függőleges: 1. Hóbortos, bolondos. 2. 
Szalonnát párol (népiesen). 3. Jós, kuruzsló. 
4. Mértékrendszer. 5. Nagymama öröme. 6. 
Európai állam volt. 7. A hét törpe egyike. 8. 
Bolti dolgozó. 9. Japán játék. 10. Ütlegel. 11. 

Tejtermék. 12. Honfoglaló vezér. 17. Atom 
protonokból és neutronokból álló központi 
része. 19. Dél-francia nagyváros. 21. Indíté-
kait. 23. Nagyon régi. 25. Egyetlen szál nö-
vény. 30. Tata azonos hangzói. 34. Kiemel, 
hangsúlyoz. 35. Labdadarab! 36. Állami Biz-
tosító. 37. Vajon pörzsöl? 38. Könnyűfém rö-
vid neve. 39. Fél cigi. 40. Norvég főváros. 41. 
Mókus régi neve. 42. Lépésről lépésre. 44. 
Még nem iskolás. 45. Lentebb. 47. Szalon-
nát köveszt. 48. Üzemi. 50. Kézjegyével el-
lát. 51. A megfejtés második része. 54. Válo-
gatott élgárda. 56. Brazil, belga és zambiai 
gépkocsik nemzetközi jelzése. 58. Luxem-
burgi és pakisztáni gépkocsik jelzése. 60. A 
rigai varázsló, sakk világbajnok (Mihail). 61. 
Megkavart kén! 62. Kubai, portugál és olasz 
gépkocsik jelzése. 63. Becézett Aranka. 66. 
Páratlan csel! 67. Bizony, igazán. 69. Irak ha-
tárai. 70. Opus röviden.

Beküldendő a vízszintes 1. és a függőle-
ges 51. számú sorok megfejtése. 

Világkupa verseny Fábiánsebestyénben

Ki ne emlékezne még Mowg-

li 1967-es kalandjára, a zord 

dzsungel megpróbáltatásain át-

esett fiú történetére? Aki elfe-

lejtette az most felelevenítheti 

emlékeit. Jon Favreau (aki a Va-

sember rendezői székében ült) 

elvállalta azt a feladatot, hogy 
a már közel 50 éves mesét újra-
élessze, de ezúttal élőszereplős 
kalandként. A Disney nem a me-
séhez ragaszkodik majd, hanem 
sokkal inkább próbálják a könyv 
világát a szemünk elé tárni iszo-
nyatosan gyönyörű CGI mun-
kával körítve. A történet persze 
továbbra is az marad. Mowg-
li egyedül marad a hatalmas 

dzsungelben, de lesz társasága 

bőven. Ott lesznek neki a farka-

sok és két jó barátja: Bagheera 

és Baloo. Viszont a barátai mel-

lett visszatérnek ellenségei is, 

mint például Ka és Shere Khan, 

aki halálos ellenségének tekin-

ti az embergyermeket. A dzsun-

gel könyve tehát nem csak a leg-

kisebbeknek fog szólni, sőt! 

A dzsungel  köny ve

1 2 3
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4 5 6 7 8 9
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10 11 12

13 14 15

16 17 18 19
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27 28 29 30 31 32
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.
Menü május 9 – május 15.

Hétfő: Karfiol leves
A menü: Debreceni sertésragu, tész-

ta köret
B menü: Szárnyas máj rizottó,
C menü: Töltött rántott szelet, 

gombás rizs
Kedd: Galuska leves

A menü: Szezámmagos rántott 
sertésszelet, zöldbabfőzelék
B menü: Rakott kelkáposzta,

C menü: Szezámmagos rántott 
sertésszelet,  sült burgonya

Szerda: Almaleves
A menü: Sertéspörkölt, pirított tarhonya

B menü: Ketchup-os csirkecomb, 
burgonyapüré

C menü: Rántott csirkecomb, 
burgonyapüré

Csütörtök: Húsleves
A menü: Mexikói csirkeragu,

petrezselymes rizs
B menü: Vadas szelet, spagetti köret

C menü: Párizsi sertésszelet,
 petrezselymes rizs

Péntek: Gulyásleves
A menü: Diós metélt,

B menü: Derelye
C menü: Rántott szárnyas máj,

 majonézes burgonyasaláta
Szombat: Paradicsomleves

Brassói aprópecsenye
Pünkösd vasárnap:
Marha csontleves

csikós tokány, rizibizi
A megadott ár tartalmazza

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

700 Ft/nyugdíjas menü, 
800 Ft/menü, 

csomagolás díja 100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Tonhalsaláta
A salátához: 1-1 marék madár, 

rukkola, római, radicchio saláta, 
olajos tonhalkonzerv – olaj nél-
kül, citrom, olívabogyó

Az öntethez: 3 ek. olívaolaj – 
extra szűz, 1 ek. balzsamecet, 3 
ek. olaj a tonhalkonzervből

A nagyobb levelű salátákat fel-
csíkozzuk, a rukkolát, madársa-
lát hozzáadjuk és összekeverjük. 
A saláták bármilyen fajták lehet-
nek, de jó minimum 4 félét hasz-
náljunk. Egy csészébe tesszük az 
öntet összetevőit, alaposan elke-
verjük, majd a salátára öntjük, vé-
gül kezünkkel beleforgatjuk a sa-
látába. A salátát elrendezzük a 
tányéron, rajta pedig a tonhalat. 
Citromból szeleteket vágunk, és 
az olívabogyókkal együtt a saláta 
tetejére rakjuk. Kevés citromlevet 
nyomunk a tonhalra, és kétszer-
sülttel, vagy pirítóssal fogyasszuk!

Kovács Margit - központ

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: május 2-9. Pingvin Patika  (Szentes, Rákóczi F. u. 12.) hét-
fő-kedd-szerda-péntek 7.30 órától-18.30 óráig, csütörtökön 7-18.30-óráig, szombaton 7.30 
órától -12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139

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

Egészségügyi ügyelet

Született: Rózsa Ferencnek és 
Varga Renátának (Koszta József u. 
10. A lph. 2/8.) Ferenc Zalán nevű 
gyermeke.

Házasságot kötött: Orosz Fe-
renc Róbert és Laki Rita Márta 
(Szentes, Somogyi Béla u. 38/A.

Elhunyt: Dr. Balázs György (Ady 
Endre u. 33/A).

Családi

Új burgonya 300-450 Ft/kg, répa: 
200-250 Ft/kg, gyökér: 600-800 Ft/
kg, zeller: 100-180 Ft/kg, új karalábé 
150-190 Ft/kg, fokhagyma: 1500-2000 
Ft/kg, petrezselyem: 50-70 Ft/csomó, 
alma: 150-27 Ft/kg, hegyes erős pap-
rika: 50-100 Ft/kg, fehér paprika: 550-

800 Ft/kg, karfiol: 450-600 Ft/kg, para-
dicsom: 550-700 Ft/kg, vöröshagyma: 
200-280 Ft/kg, tojás: 30-38 Ft/kg, zöld-
hagyma: 70-100 Ft, saláta 100-150 Ft/
kg, eper: 1200 Ft/kg, vető burgonya 
140 Ft/kg, spenót 800 Ft/kg, sóska 800 
Ft/kg, lila hagyma 250-280 Ft/kg, méz 
1900-2500 Ft/kg, citrom 570 Ft/kg, kínai 
kel 200 Ft/db 

PIAC

Kos
A munkában olyan lehetőség adódik, amelytől nagyon boldog 
lehet!
Bika
A szerelmi élete is felpezsdülhet, olyan dolgokat beszél meg a 
kedvesével, amelyeket egy ideje halogat. 
Ikrek
A megérzései átlagon felül működnek, hallgasson rájuk, még ak-
kor is, ha minden jel éppen az ellenkezőjét mutatná.
Rák
A héten olyan témák megbeszélésére is sort keríthet, amely egy 
ideje már foglalkoztatja. Bármihez adhatja a nevét!
Oroszlán
A munkában rendkívül sikeres lehet, még az is megtörténhet, 
hogy kiderül, hogy mennyire nélkülözhetetlen. 

Szűz
A meglévő párkapcsolatnak a jövője azon múlik, hogy Ön mit és 
hogyan szeretne!
Mérleg
Minden oka meg lehet az örömre és boldogságra, hiszen a ma-
gánéletében olyan változások történhetnek, amelyet szeretne!
Skorpió
Pénzügyei hullámzók lesznek, mert könyvelése bevétel és kiadás 
oldala váltakozva mozog. Baráttal szervezzen közös programot!
Nyilas
Minden oka meg lehet az örömre, hiszen végre várakozásának, 
türelmének beérik a gyümölcse. 
Bak
A környezetében van azonban egy olyan személy, aki úgy hazud-
hat, mint a vízfolyás.
Vízöntő
Soha nem volt még aktuálisabb a mondás, miszerint a pénz meg-
rontja a barátságot.
Halak
A munkahelyén olyan események történhetnek, amelyek miatt 
sokat aggodalmaskodhat.

Április 29-május 6.

HETI HOROSZKÓP

Péntek (április 29.) 
16:00 3D A Vadász és a Jégkirálynő 
18:15 3D A dzsungel könyve 
20:30 Anyák napja
Szombat (április 30.) 
12:30 3D A dzsungel könyve 
14:15 3D ! Robinson Crusoe 
16:00 3D A dzsungel könyve 
18:15 3D A Vadász és a Jégkirálynő 
20:30 Anyák napja
Vasárnap (május 1.) 
12:30 3D A dzsungel könyve 
14:15 3D Zootropolis - Állati nagy balhé 
16:00 3D A Vadász és a Jégkirálynő 
18:15 3D A dzsungel könyve 
20:30 Anyák napja
 Hétfő (május 2.) 
16:00 3D A dzsungel könyve 

18:15 3D A Vadász és a Jégkirálynő 
20:30 Anyák napja
 Kedd (május 3.)  
16:00 3D A Vadász és a Jégkirálynő 
18:15 3D A dzsungel könyve 
20:30 Anyák napja
Szerda (május 4.) 
15:00 3D A dzsungel könyve 
17:15 3D A Vadász és a Jégkirálynő 
19:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Csütörtök (május 5.)  
15:00, 17:45, 20:30, 
3D Amerika Kapitány: Polgárháború
Péntek május 6.  
15:00, 17:4, 20:30
3D Amerika Kapitány: Polgárháború

Moziműsor

Értesítjük a lakosságot,

hogy május 2-tõl
a III-as számú felnõtt

háziorvosi körzet,

Dr. Szenti Ella
rendelése

a Köztársaság u. 27. szám
alá költözik

a Vörösmarty u. 4/a-ból.
Szép, új környezetben várják

a betegeket,
változatlan rendelési idõben:

mindennap 8-11 óráig.
Tel.: 63/313-647
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Hering Viktor

A „Szentes 20” programsoro-
zat keretében a Maximus SE áp-
rilis 16-án a Pusztai László Sport-
telepen megrendezte a „Szentes 
Kupa” országos minősítő dobó-
versenyt. A megméretésen súly-
lökésben, és diszkoszvetésben 
versenyeztek női és férfi, ifjúsá-
gi és felnőtt sportolók. Több ki-
váló eredmény is született, de 
ezek közül is kiemelkedik Hu-
szák János (FTC) diszkoszvetés-
ben elért 64.89 méteres ered-
ménye, amellyel megdobta az 
Európa bajnoki szintet. Márton 
Anita (Békéscsabai AC), fedett 
pályás világbajnoki ezüstérmes 
súlylökő vizsgái miatt diszkosz-
vetésben nem indult, súlylökés-
ben viszont igen, és 17.75 m-es 
lökésével biztosan szerezte meg 
a győzelmet a Kupán. Ők ketten 
kapták meg a szentesi önkor-
mányzat által felajánlott külön-
díjat is, melyeket Kovács János, 
az önkormányzat Művelődési- 

Ifjúsági és Sportbizottságának 
elnöke adott át. – Hatvanegy 
versenyző állt dobókörbe, ami 
az idény elejéhez viszonyítva ki-
fejezetten magas létszámnak 
számít, sokan ráadásul edzőtá-
borból jöttek el hozzánk - mond-
ta Benkő István, a Maximus SE el-
nöke. – Ezen a versenyen avattuk 
fel az új dobókört is, amivel még 
gyorsabban tudunk lebonyolíta-
ni egy ilyen népes mezőnyt fel-
vonultató viadalt is. A kör mögé 

reményeink szerint hamarosan 
védőketrec épül majd, így akár 
– a súlylökés és diszkoszvetés 
mellett – kalapácsvetésre is tud-
juk majd használni. Ideálisak a 
körülmények a versenyzéshez, 
jó a híre a pályának, a verseny-
zők megszerették az itteni körül-
ményeket, ennek is köszönhető, 
hogy versenyről versenyre egy-
re többen érkeznek Szentesre.  
Az erős szél egészen nagy do-
básokat is eredményezett, vol-

tak versenyzők, akik nagyon ki 
tudták használni a mostani kö-
rülményeket. Sajnos Seres And-
rás gyengébben teljesített a 
vártnál, de mentségükre legyen 
mondva, hogy András portu-
gáliai edzőtáborozásból érke-
zett a versenyre, és utazott is to-
vább Montenegróba, ez számára 
csak egy „villám” megálló volt, ő 
a franciaországi versenysorozat-
ra időzíti a formáját. Váradi Krisz-
tina, bár nem volt megelégedve 
a diszkoszvetésben elért ered-
ményével, ez mégis elég volt az 
ezüstéremhez, mint ahogy súly-
lökésben is ő állhatott fel a do-
bogó második fokára. 

A Maximus SE versenyzői, 
Papp Anita, Csordás Cintia, Ko-
csis Alexandra és Dudás Vencel 
további negyedik, ötödik és ha-
todik helyeket szereztek. A csa-
pat legközelebb május elsején 
Szombathelyen szerepel majd a 
Savaria nemzetközi versenyen, 
ami magyar Szuperliga verseny 
is egyben.

Cseh-Lakos Ilona

Hivatalosan is bejelentet-
ték, hogy 9 nemzet 60 fogat-
hajtója versenyez 6 kategóriá-
ban a fábiánsebestyéni Kinizsi 

Parkban, ahol május 5. és 8. 
között nemzetközi fogathaj-
tó versenyt rendeznek póni-, 
egyes-, kettes, és négyesfoga-
tok számára. A mostani, nem-
zetközi verseny a lovassport 
mellett a magyar mezőgazda-
ság hagyományos értékeire is 
ráirányítja a figyelmet, hiszen 
a verseny ideje alatt Fábiánse-
bestyénben ülésezik a Magyar 
Állattenyésztők Szövetségé-
nek elnöksége is.

Április 22-én a Szervezőbizott-
ság elnöke, Farkas Sándor sajtó-
tájékoztatón jelentette be, hogy 
az idei sportesemény fő üze-
nete a fogathajtás mellett az, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a 
magyar mezőgazdaság értékei-
re és problémáira. A fogathajtó 
verseny kiemelt szakmai prog-
ramja lesz a Magyar Állatte-
nyésztők Szövetségének elnök-
ségének fábiánsebestyéni ülése 
május 5-én, de a maratonhaj-
tás versenypályáján is megje-
lennek a magyar mezőgazdaság 
főbb ágazatai. Elhangzott, hogy 
az egyes akadályokban a gyü-
mölcs-, a zöldség- és a konzer-
vipar, valamint a tejipar és a cu-
korgyártás jelenik meg.  

A versenyhelyszín már bizony-
tott, hiszen tavaly ugyanitt szer-
vezték meg a kettesfogathaj-
tó világbajnokságot. Az indulók 
és a nemzetközi szintű verseny-
helyszín is garancia arra, hogy az 
idei év legrangosabb magyaror-
szági versenyét tekinthetik meg 
a Fábiánsebestyénbe látogatók. 

– A feltételek adottak, a ne-
vezett 173 ló elhelyezése tel-
jes mértékbe biztosított. Min-
den szempontból felkészültünk 
arra, hogy ismét nemzetközi ver-
senyt rendezzünk – szögezte le 
Kucsora István, a szervezőbizott-
ság tagja.

Már az is bizonyos, hogy a me-
zőnyben ismét találkozhatunk 
a Lázár testvérekkel (ketten 19 
világbajnoki aranyérem birto-
kában vannak), a szintén világ-
bajnok Kecskeméti Lászlóval, ifj. 
Nagy Tiborral, Dobrovitz Józseffel 
és fiával, ifj. Dobrovitz Józseffel 
is. Az indulók között van a né-
gyesfogathajtó világbajnok Ulri-
ch Werner (Svájc), valamint Karl 
Cvörnjek (póni kettesfogat), Ron-
dzik Gábor (egyesfogat), Bartlo-
miej Kwiatek is. 

A sajtótájékoztatón résztvevő, 
a versenyen ezúttal négyes fo-

gatot hajtó ifj. Dobrovitz József 
elmondta, hogy a magyar ver-
senyzők tavalyi sikereik megis-
métlésére készülnek. Mint hang-
súlyozta, fontos versenyt jelent 
számukra a fábiánsebestyéni 
megmérettetés, hiszen ez világ-
kupa pontgyűjtő verseny is a 
négyesfogatok számára, a ket-
tesfogatok pedig tapasztalatot 
szerezhetnek a júniusi Duna-Al-
pesi Kupához.

A pályaépítője most is a nem-
zetközi pályaépítő Fintha Gábor 
lesz, aki nemrég tért haza Flori-
dából, ahol szintén megbízatást 
kapott, s már felkereste a fábi-
ánsebestyéni versenyhelyszínt 
is. A bírói testület is nemzetkö-
zi lesz, elnöke a spanyol Joaquin 
Medina, de itt lesz dr. Fejér Barna, 
a cseh Jiri Kunat, a lengyel Ste-
fan Keszycki, dr. Kelemen Atilla, a 
francia Pierre Cazas, a belga Ri-
chard Papens is, az osztrák Frank 
Spadinger.

A rendezvény megvalósításá-
ért a Dél-Alföld összefogott. Be-
jelentették, hogy a környékbe-
li települések, köztük Szentes 
és Orosháza, de Mezőhegyes is 
hozzájárul tevőlegesen a szerve-
zéshez.

N é p s z e r ű  a  s z e n t e s i  d o b ó v e r s e n y

9 nemzet 60 fogathajtója Fábiánsebestyénben
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Egy gól született Mindszen-
ten, de ez a találat három pontot 
ért a Szentesi Kinizsi megyei első 
osztályú labdarúgó-csapatának. 

Nem számított könnyű mér-
kőzésre Koncz Zsolt, a Kinizsi já-
tékos edzője a Mindszenten, 
éppen ezért volt kellemes meg-
lepetés, hogy Molnár Zsolt talá-
latával már az 5. percben meg-
szerezte a vezetést csapatunk. 
Később ugyan akadt helyzet 
mindkét kapu előtt, de az ered-

mény már nem változott – Jól 
kezdtük a találkozót. Abban bíz-
tam, hogy sikerül gyorsan még 
egy gólt szereznünk, amivel el-
dönthettük volna a meccset. Az 
első félidőben voltak hullámvöl-
gyeink, de ettől eltekintve jól 
zárt a védelmünk. Több lehető-
séget is elpuskáztunk, az ellenfél 
kapusa többször megmentette 
csapatát a nagyobb arányú ve-
reségtől – mondta Koncz Zsolt, a 
Kinizsi szakvezetője.

Egy gól döntött

A Spartan Race a világ egyik 
legnagyobb terepakadály futó 
versenye, ami 6 kontinens 15 or-
szágában zajlik. 2015-ben hár-
man vettek részt a mogyoródi 
futamon, idén már tizenhatan 
vágtak neki. A csapat nevének 
a Unity 37-et választották, mely 
az egységet, bajtársiasságot jel-
képezi. Antal László ezredes (37. 
II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 
parancsnoka) támogatta ver-
senyzésüket, külön edzésterv 
alapján készültek. 

Április elején teljesítették Vi-
segrádon a kiírás szerinti 5+ kilo-
méteres Sprint távot, 16 akadály-
lyal, amelynek a valós távolsága 
8,6 kilométer, ami 20 akadály 
és 380 méter szintemelkedés 
volt. Az akadályok között a leg-
különbözőbbek voltak felsora-
koztatva, amelyiket nem tudtuk 
teljesíteni, ott 30 darab 6 üte-
mű fekvőtámaszt kellett bünte-
tésből csinálni, több mint 5 ezer 
ember előtt.

Kellően felspanolva indultak 
a pályán, az első akadályok még 
túl könnyűnek is bizonyultak. 
Aztán jött a 400 méter magas 
hegy, amelyre nehezen küzdöt-
ték fel magunkat. Majd patakon 
gázoltak, szerpentinen szaladtak 
homokzsákkal a meredek hegy-
oldalra fel, majd le. Ezen a szaka-
szon megkapták a fekvőtámasz 
büntetést.

Gerelyhajítás szalmabálába, 
majomlétra, még egy palánk, 
majd alábukni a jéghideg vízbe, 
sárban kúszás szögesdrót alatt, 
zsákfelhúzás kisujjból, himbá-
lózó gyűrűs majomlétra, majd a 
kiérdemelt lángoló célvonal, va-
lamint az érem, a jutalmak és a 
célfotó. 

Hazafele kíváncsian nézeget-
tük a netet, vajon kis csapatuk 
milyen eredményt ért el, ugyan-
is 394 csapat indult és végül a 
62. helyet érték el. Egy bizonyos, 
októberben is ott lesznek Tokaj-
ban. 

A Csongrád megyei felnőtt 
női keresztpályás bajnokság 
13. fordulójában hazai pályán 
fogadta a Szentesi Kinizsi a 
Pusztaszer csapatát. A szente-
si lányok magabiztosan 7-0-ra 
győztek, és ezzel itthon tartot-
ták a 3 pontot.

A mérkőzés folyamán végig a 
hazaiak kezében volt az irányí-
tás, uralták a játékot. Az első fé-
lidőben már 2-0-ás eredménnyel 

zártak. A szünet után pedig el-
indult a gólzápor. Nem csak a 3 
pontra, de a győzelemre is nagy 
szüksége volt a csapatnak, ezzel 
talán nyertek annyi magabiztos-
ságot is, hogy a következő mér-
kőzésen is pontot vagy pontokat 
szerezzenek. 

Góllövők: Lengyel Lujza (2), Kó-
bor Klaudia, Bacsa Szimonetta, 
Fülöp Kitti, Mitlasóczki Anna, Lé-
vai Gabriella.

Spartan Race

Magabiztos győzelem

Pécsen vereséggel fejezte be az idei bajnoki középszakasz-
beli szereplését a Valdor - Szentesi VK férfi vízilabda-csapata. A 
mieink az alsóházban a 3. helyen végeztek, és a Kaposvár ellen 
mérkőznek a 11. helyért.

– Sok helyzetet dolgoztunk ki, de sokat el is rontottunk, és későn 
kaptuk el a fonalat, így megérdemelten nyert a harcos Pécs – nyilat-
kozta a sportnapilapnak Lukács Dénes, a Szentes vezetőedzője. A 9-8-
as vereség azt jelenti, hogy a Valdor a 11. helyért játszik a bajnokság-
ban, ellenfele a középszakaszt a 12. helyen befejező Kaposvár lesz. 
Szécsi Zoltán együttese ellen a mieink május 7-én, hazai medencében 
kezdik az egyik fél második győzelméig tartó párharcot.

Újból az Olimpia évében vagyunk, és ez a következőket jutatta 
eszembe. Városunkban az 1950-es években, néhány évig létezett egy 
öttusa szakosztály amit a Horváth Mihály Gimnázium diákjai alkottak. 
Kezdetben mi csak háromtusában versenyeztünk, de közben készül-
tünk a teljes sportágra.

1950-ben átkerült Hódmezővásárhelyről egy Gábor György nevű 
diák a mi iskolánkba. Már voltak ismeretei a sportágról, ami később 
sikereket hozott az országnak. Megszervezte az edzéseket, a futás és 
úszás esetében nem volt nehéz. A gondot a lovaglás okozta, azon-
ban ezt is sikerült elintéznie. A helyi huszárlaktanyába jártunk edze-
ni. Mondanom sem kell, hogy kezdetben nem volt könnyű dolgunk hu-
szárlovakkal és az edzés befejeztével a tajtékos lovak szalmacsóvával 
való szárazra törlése is feladatunk volt. Közben elkezdtük a lövész és ví-
vóedzéseket. A következő években, versenyrutin nélkül részt vettünk az 
országos bajnokságon.

Először 1951-ben utaztunk Budapestre Fodor Sándor vezetővel, aki a 
Tanácsnál sportszervezéssel foglalkozott. A versenyzők az osztályunk-
ból kerültek ki; Gábor György, Pápai Lajos, Sziklai Csaba és jómagam. Az 
úszás a Margitszigeti Sportuszodában, a futás a Sziget körül, míg a lövé-
szet a Marczibányi lőtéren zajlott.

1952-ben vettünk részt újabb versenyen, még mindig csak három-
tusában. A csapat vezetője ekkor Simon Tibor tornatanár volt. Ez az 
év azért érdekes, mert a dicső helsinki olimpia évében vagyunk, ahol 
a magyar öttusasport első aranyérmét szerezte csapatban. Egyéniben 
Benedek Gábor ezüstérmes, Szondi István bronzérmes, Kovácsi Aladár 
a 12. helyen végzett.

Megtisztelés volt számunkra ezekkel a sportolókkal együtt verse-
nyezni. Reméljük, hogy a XXXI. nyári olimpiai játékokon, Rio de Janie-
ro-ban sem marad el a folytatás.

Tornyi M. Sándor

A 11.  helyér t

Ami a Nagy szentesi 
sportkönyvből kimaradt



INGYEN

INGATLAN
KÖZPONTI 53 m2-es magasföld-

szinti, hőszigetelt belülről is felújított 
nagy konyhás távfűtéses lakást elcse-
rélném központ környéki 2 szobás 
rendezett kertes házra. Tel.: 30/209-
6124.

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.

SZENTESEN az Iskola dűlőben 
400 négyszögöl zárt kert nortonkúttal, 
villannyal, lakókocsival eladó. Érdek-
lődni: 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.

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.

BÉRLET

NAGYHEGYEN kert kiadó műve-
lésre. Víz, villany van. Telefon: 30/454-
8135.

MUNKA

MUNKATÁRSAT keresünk sza-
kács állás betöltésére. Jelentkezés 

módja: Nyári János Konyhavezetőnél, 
SZVSZ Kft. Központi Konyha Szentes, 
Jövendő u. 6.

40-ES megbízható fiatalember in-
gatlanfelügyeletért, tisztán tartásért 
lakhatást keres. 30/572-1014.

SZOLGÁLTATÁS

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

TAKARÍTÁST, meszelést válla-
lok. Répási Lajosné Szentes Rozgonyi 
u.23/A. Telefon: 30/454-8135.

ÁLLAT

10 db 7 hetes malac eladó. Tel.: 
30/407-5256.

VEGYES
ELADÓ Halász Szabó Sándor 

szentesi születésű, többszörösen ki 
tüntetett festőművész fiatal kori 
ÖNARCKÉPE (35x5o cm, olaj, vá-
szon, szignált). Élete utolsó 3o évében 
Svédországban nemzetközi sikereket 
ért el. Érd.: 20/357-0474.

MŰVÉSZETI alkotások Benyovsz-
kytól, Zsille Győzőtől, régi Csongrád 
vár megye térkép az 1860-as évekből 
eladó. Megtekinthető: Kossuth tér 4. 
(Utazási iroda) Tel.: 30/516-1885.

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

JÓ állapotban lévő használt gázké-
szülékek eladók: Vaillant kéményes 
átfolyós vízmelegítő, kisméretű kémé-
nyes konvektor, fali kéményes hősu-
gárzó. Tel.: 63/321-327, 63/860-7921.

APRÓHIRDETÉSEK

HIRDESSEN INGYEN!

A várostól a városnak!

Szentes, Kossuth tér 5.
hirdetesszentesielet@gmail.com

5 sor erejéig

minden olvasónk

ingyen hirdethet!


