
„Félek én is néha, de túl kell lépnem rajta”
– Interjú Szép Endre tűzoltó törzsőrmesterrel
 8. oldal
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Cseh-Lakos Ilona

Szentesen népszerűsítette a 
Csongrád megyei Road Show 
első állomásaként a GINOP 
programot a kormányhivatal. 
A program keretében üzemlá-
togatásra is sor került az asz-
talosipari termékekkel foglal-
kozó Zsemberi Kft.-nél azon 
túl, hogy a munkáltatókat tá-
jékoztatták a forráslehívás le-
hetőségeiről. 

Elhangzott, Szentes Járás-
ban 64 millió forintot fordíta-
nak a program keretében 365 
fő foglalkoztatására, a 3 év alatt 
rendelkezésre álló Csongrád 
megyei forrás összege pedig je-
lenleg összesen 3,973 milliárd 
forint, amelyből 3973 fő támo-
gatását tervezik. Dr. Juhász Tün-
de kormánymegbízott azt is el-
mondta, hogy a program célja 
egyrészt az álláskeresők és inak-
tívak, különösen az alacsony is-

kolai végzettségűek foglalkoz-
tathatóságának javítása, nyílt 
munkaerő-piaci elhelyezkedé-
sének támogatása, másrészt a 
közfoglalkoztatásból a verseny-
szférába való átlépés elősegí-
tése azoknak a közfoglalkoz-
tatottaknak az esetében, akik 
képessé tehetők és készek mun-
kát vállalni a versenyszférában. 
– Szentesen nagyon jók, a me-
gyében a legjobbak az elhe-
lyezkedési mutatók, de Csong-
rád megye sem áll rossz helyen 
a megyék rangsorában ezen a 
területen. Az elmúlt években 
felére csökkent a regisztrált ál-
láskeresők száma és számotte-
vően emelkedett az álláshelyek 
száma Szentesen – hangsúlyoz-
ta dr. Juhász Tünde, hozzátéve, 
hogy egyénre szabott lehető-
séget kívánnak nyújtani mind a 
munkáltatóknak, mind pedig a 
munkavállalóknak.

Út a munkaerőpiacra 

Felelős szerkesztő: Halupa Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: Silber-Nyomda Kft., 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Négy év kellett és a közmun-
kaprogram teremtett lehető-
séget ahhoz, hogy megvaló-
sítsanak Szentesen egy még 
2011-ben megfogalmazott in-
dítványt. Az előterjesztők, Antal 
Balázs Tibor, Bujdosó Tamás és 
Halmai István felvetették, hogy 
a családi házas lakótelepen élő 
idősek és egészségükben korlá-
tozottak tereprendezési felada-
tait vállalja át az önkormányzat, 
tehát segítsenek a fűnyírásban, 
a gazolásban, a kapálás, a söprö-
getésben és a hóeltakarításban.

A kérdésben évekig nem tör-
tént előrelépés, 2011-ben még 
a feladatvégzés járulékos költ-
ségeit és a feladatvégzők körét 
boncolgatták egyes önkormány-
zati képviselők, most azonban 
a közmunkaprogram lehetősé-
get teremtett a megvalósításra. 
A kíséri városrész önkormányza-
ti képviselője, Antal Balázs Tibor 
kifejezetten örül annak, hogy ko-
rábbi közös kezdeményezésük 
végre révbe ért, és a szociálpo-
litikai osztály közreműködésével 
közmunkások segítik a jövőben 
az időseket, betegeket ezeknek 
a feladatoknak az elvégzésében.

Farkasné Kovács Nikolett ön-
kormányzati programszervező 
lapuknak elmondta, hogy létre-
hoztak egy csoportot, melynek 
célja, hogy segítsenek. – A gon-
dozási központtal, nappali ellá-
tóhelyek segítségével sikerült 

összeállítani egy listát, akiknek a 
mindennapjait segíteni kell az-
zal, hogy hozzájárulunk tevőle-
gesen környezetük rendbeté-
teléhez. A program télen már 
elkezdődött hóeltakarítással és 
akadálymentesítéssel, idén pe-
dig folytatódik a tavaszi mun-
kálatokkal. Az idősek örömmel 
fogadták a kezdeményezést. A 
lehetőségről a továbbiakban ér-
tesítik az egyéni önkormányzati 
képviselőket is.

Gondoskodunk egymásról

MUNKA

CSONGRÁDI munkahelyre grafi-
kai programokban jártas (Photoshop, 
Corel, InDesign stb.)  munkavállalót 
keresünk.Fényképes önéletrajzokat az 
alábbi e-mail címre várjuk. E-mail: ta-
kacspistvan@icloud.com Tel.: 30/256-
2357.

MUNKATÁRSAT keresünk Sza-
kács állás betöltésére Jelentkezés 
módja: Nyári János Konyhavezetőnél, 
SZVSZ Kft. Központi Konyha Szentes, 
Jövendő u. 6.

SZOLGÁLTATÁS

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

INGATLAN

SZENTESEN a városközpontban 
180m2-es ingatlan 300 négyszögöl 
telekkel eladó. Lakásnak és vállalko-
zásnak is alkalmas. Tel.: 70/454-6992.

SZENTESEN Új utcában 1 emeleti 
52 m2 másfél szobás lakás 8 m2 önálló 
pincerésszel 9,8 m. Ft-ért eladó. Érd.: 
20/414-0506-os telefon számon.

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

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

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.

GONDOZÁS

NYUGDÍJAS gondozónő idősek 
ápolását, segítését vállalja. 06-30/863-
0992.

VEGYES

MAGYAR és Erdélyi tájfajta bio 
paradicsompalánták a Helóta Bio-
kertből, műtrágya és vegyszer nélkül 
termeszthető paradicsomok. Telefon: 
20/453-5350 Szabó Csaba Facebook: 
Helóta Biokert.

MŰVÉSZETI alkotások Benyovsz-
kytól, Zsille Győzőtől, régi Csongrád 
vár megye térkép az 1860-as évekből 
eladó. Megtekinthető: Kossuth tér 4. 
(Utazási iroda) Telefon: 06-30/516-
1885.

H I R D E S S E N I N G Y E N
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A közbeszerzési törvény változása miatt a képviselő-testület 
rendkívüli ülésén is napirendre került az önkormányzat közbe-
szerzési szabályzatának kérdése, azonban nem az önkormány-
zat által beterjesztett javaslatot fogadták el, hanem a Város-
rendezési-fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság javaslatát, 
melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Tu-
lajdonosi Bizottság is támogatott. Jelentős változás, hogy az új 
szabályzat több döntést is polgármesteri hatáskörből a Város-
rendezési Bizottsághoz utalt, illetve, hogy a nyílt közbeszerzési 
eljárást igénylő pályázatok pozitív elbírálása esetén az állandó 
szakemberek munkáját jelképes összeggel is elismerik.

Időszerűvé vált az önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának módosítása, a korábbi szabályozás 
még a 2011. évi közbeszerzési törvényhez igazo-
dott, amelyet 2015-ben módosítottak. A törvény-
módosítás a helyi szabályzat felülvizsgálatát is in-
dukálta. Ehhez kapcsolódva került a bizottságok 
elé az önkormányzat által összeállított előterjesz-
tés. – Az elkészített anyag nem állta meg maradéktalanul a helyét, 
ezért a Városrendezési Bizottság tagjaival előkészítettünk egy elő-
terjesztést, amit a Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Pénzügyi és Tulaj-
donosi Bizottság is támogatott, a képviselő-testület pedig elfogad-
ta keddi rendkívüli ülésén – tájékoztatta lapunkat Antal Balázs Tibor, 
a Városrendezési-fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, aki 
arra is kitért, hogy a közbeszerzési eljárásokat Előkészítő Bizottság 
álladó tagjai hosszú idő után először javadalmazásban is részesül-
nek munkájuk elismeréseként. Ez azt jelenti, hogy a nyílt közbeszer-
zési eljárások eredményes lezárását követően az állandó tagok 30-
30 ezer forintot kapnak – ezt dr. Rébeli-Szabó Tamás önkormányzati 
képviselő javasolta.

Lapunk érdeklődésére Labádi-Fébert Andrea, a Szentes Városi 
Szolgáltató Kft. Városfejlesztési Csoportvezetője elmondta, hogy Vá-
rosrendezési Bizottság hatáskörébe három feladat került. Az egyik, 
hogy a közbeszerzési eljárások Előkészítő Bizottság állandó tag-
jainak akadályoztatásakor a határozatképességhez az eseti tago-
kat a jövőben nem a polgármester, hanem a Városrendezési Bizott-
ság jelöli ki. A másik, hogy speciális szakértői feladatokra a jövőben 
ugyanez a Bizottság kéri fel a szakembereket, illetve, hogy a terv-
pályázatok Előkészítő Bizottságának tagjaira is ő tesz javaslatot. Az 
Előkészítő Bizottság tagjai között speciális pályázati-közbeszerzési 
területen jártas, műszaki képzettségű, pénzügyi-, költségvetési te-
rületen és pályázat-elszámolásban kompetens, valamint jogi szak-
ember foglal helyet.

Bizottsági hatáskörbe

Lopott autóval okozott bal-
esetet Szegeden egy 20 éves 
férfi. A sofőr a helyszínről elme-
nekült, állampolgári segítséggel 
a rendőrök végül előállították.

A baleset május 5-én 18 óra 
29 perckor történt Szegeden, a 
Rókusi körúti körforgalomban. 
A férfi az általa vezetett autó-
val behajtott a körforgalomba, 
majd forgalommal szembe, a 
Rókusi körúton kihajtott. Ott há-
rom autóval ütközött, és a villa-
mos sínen állt meg. A csanádal-
berti lakos a járműből kiszállt és 
elszaladt a helyszínről. A balese-
tet látva két állampolgár követni 
kezdte a sofőrt, és folyamatosan 
kapcsolatot tartottak a rendőr-
séggel. A kiérkező járőrök a férfit 
elfogták.

Az adatok ellenőrzése so-
rán megállapítást nyert, hogy 
a járművet, amivel a férfi bales-
tet okozott, egy nappal koráb-
ban Szentesről lopta. Emellett 
a rendszámot egy másik autó-
ról eltulajdonított rendszámára 
cserélte. Előállításakor korábbi, 
szentesi bűncselekményekből 
származó lopott tárgyakat is ta-
láltak nála. 

K. Csabát a Szentesi Rendőrka-
pitányságra előállították és őri-
zetbe vették, lopás bűntette és 
egyedi azonosítójellel visszaélés 

bűntette, valamint más bűncse-
lekmények elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indult 
ellene eljárás. Emellett a Szegedi 
Rendőrkapitányságon cserben-
hagyás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt is eljárás in-
dult a 20 éves férfivel szemben. 

Elloptak egy kerékpárt az 
egyik városi középiskola udvará-
ból május 9-én, a délutáni órák-
ban. A két elkövetőt elfogták a 
rendőrök és a kerékpár is vissza-
került a tulajdonosához.

Feltörtek egy személygép-
kocsit Szentes belvárosában, 
amelyből elvitték az autórádiót. 
A rendőrök lopás miatt nyomoz-
nak az ügyben.

Üzemanyagot lopott a mun-
káltatója által rábízott gépjár-
műből egy férfi Szentesen. A 
házkutatás során a férfi lakásán 
1600 liter üzemanyagot találtak 
a nyomozók, amelynek az erede-
te még bizonytalan.

Virágot lopott az egyik óvoda 
udvarából egy ismeretlen tolvaj. 
A tettes a virágládákkal együtt 
tulajdonította el a növényeket 
az udvarból.

Lopott autó,
lopott rendszámmal

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Teljes körû ügyintézés,
költségoptimalizálás.

Szentes-Csongrádi
telephellyel,

10 éves gyakorlattal.

Telefon: 70/458-3014

COOP KLUB TOBORZÓ
Kedves Vásárlónk!

Legyen Ön is
a Coop Klub tagja!

2016. május 01-31. között
újonnan regisztráló vásárlóink részt vehetnek

egy nyereménysorsoláson, melynek keretében
5 db nõi kerékpárt sorsolunk ki.
Nyerje meg Ön a kerékpárok egyikét!

Sorsolás: 2016. június 6-án.
Legyen Ön is szerencsés!

Üzleteinkben nap, mint nap egyedi akciókkal, kedvezményekkel várjuk Önt.
A nyereményjátékunkban az alábbi szentesi HUNOR COOP ABC  -k vesznek részt.
111.sz. Coop ABC Kertvárosi, Köztársaság u.16.
130.sz. Coop ABC Kíséri, Farkas Antal u. 34.
147.sz. Coop ABC Vásárhelyi út 115.
155.sz. Coop ABC Kossuth u. 36/c.
157.sz. Coop ABC Kála, Apponyi tér 7.
160.sz. Coop ABC  Jókai u.76.

Jót, jó áron, a jó szomszédtól!
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Halupa Eszter, Majzik Attila

A tavasz beköszöntével ta-
lálkozóra hívta a tiszai te-
lekbérlőket/tulajdonosokat, 
Szirbik Imre, polgármester, a 
hivatal konferenciatermében. 
Nem ez volt az első alkalom, 
de a bérlők szerint azóta sem 
történt nagyobb fejlesztés. 
Leginkább az építkezésekkel 
kapcsolatban merültek fel is-
mét kérdések. Az egyik telek-
bérlő, Koncz László szerint fej-
lődni csak összefogással lehet.

– Szüleimnek 1985 óta van há-
zuk a tiszai strandon, tavaly pe-

dig a barátokkal elterveztük, 
hogy szeretnénk házat építeni. 
Ha üdülőövezetnek lenne nyil-
vánítva a strand, akkor a gátat 
meghaladó magasságú hazát 
építhetnénk. Tavaszra ígérték az 
építkezés kérdésének rendező-
dését – magyarázta Koncz Lász-
ló, megemlítve, hogy gyerekko-
rában sokkal élvezhetőbb volt 
a Tisza-part. Baráti társasággal 
most is gyakran horgásznak. Ki-
emelte a hiányosságok közül a 
part állagát, mely minden évben 
hagy kívánnivalót maga után. 
A kulturált mellékhelyiség, tu-
soló sem megoldott. – Köszön-

jük, hogy legallyazták a fákat, de 
egy-egy viharnál is látszik, hogy 
az egészségesek kilengése is bal-
esetveszélyes. A visszacsonkolás 
talán megoldást jelentene – tet-
te hozzá Koncz László. A telek-
bérlő visszatérő kérdésként em-
lítette meg azt is, hogy tavasszal 
és ősszel rendszerint előfordul, 
hogy vannak, akik szeméttáro-
lónak használják a tiszai stran-
dot. Lehajtanak kocsival, kidob-
ják a zsák szemetet és elhajtanak 
– bosszankodott László, aki sze-
rint a régi öreg tiszások kevesen 
vannak, és mindig vigyáznak a 
környezetükre. Véleménye sze-
rint a portaszolgálat feladatai-
nak ellátására rátermett, hatá-
rozott személyekre van szükség. 
Összefogással, tenni akarással 
sokat el lehet érni, amely nem 
feltétlen pénz kérdése. László a 
beszélgetés alatt visszapörget-
te emlékeit, és elmondta, hogy 
gyerekkorában 7 büfé megélt a 
strandon, lángostól kezdve min-
dent lehetett kapni. Most csak 
büfé üzemel, szűkös kínálattal. – 
A mi Tiszánk, kitartunk mellette 
– mondta bizakodva Koncz Lász-

ló, aki szívesen építkezne már a 
tiszai strandon.

A témával kapcsolatban meg-
kerestük a műszaki osztályt, Czi-
rok Jánosné osztályvezetőtől az 
a választ kaptuk, hogy a Tisza 
parti üdülőterületnek a szabad 
strand környékén elhelyezkedő 
telkei az önkormányzat tulajdo-
nában vannak. A terület kezelője 
a Szentes Városellátó Nonprofit 
Kft., amely a telkek egy részét – 
jelenleg kétszázhúsz ingatlant 
– bérbeadással hasznosítja. – 
Ezeken kívül is vannak még bér-
beadással hasznosítható telkek, 
ezek száma azonban nem ha-
tározható meg pontosan, mert 
a terület nincs teljesen kitaka-
rítva, csak bizonyos részei alkal-
masak bérbeadásra. Építkezni 
a jelenlegi szabályozási környe-
zetben jogszerűen nem lehet a 
területen, ehhez a hatályos ren-
dezési tervek módosítására len-
ne szükség. A telkek jelenleg la-
kókocsik elhelyezésére, esetleg 
sátras kempingezésre alkalma-
sak. A Városfejlesztési Bizottság 
az áprilisi ülésén foglalkozott ez-
zel a témával, és javasolta, hogy 
a képviselő-testület is vitassa azt 
meg – tájékoztatta lapunkat Czi-
rok Jánosné, a Műszaki Osztály 
vezetője.

Magyarország jövő évi költ-
ségvetésével kapcsolatosan 
tartott sajtótájékoztatót Far-
kas Sándor országgyűlési kép-
viselő, aki elmondta, most 
kezdődik a Parlamentben a 
költségvetés vitája ezért tar-
totta időszerűnek a térség la-
kosságának tájékoztatását. A 
képviselő hangsúlyozta, hogy 
a jövő évi költségvetés az adó-
csökkentés és az otthonterem-
tés költségvetése. 

Farkas Sándor elmondta, hogy 
Magyarország stabil lábakon áll, 
növekvő, fejlődő tendenciát mu-
tat a magyar gazdaság, az ország 
visszafizette az IMF és az euró-
pai hiteleket, az államadósság 
pedig csökkenő pályára állt. - A 
magyar reformok is működnek 
és ennek köszönhetően a jövő 
évi költségvetés biztosítja, hogy 
minden magyar ember tehessen 
egy lépést előre a saját életében. 
2017-ben továbbra is 15 száza-
lékos személyi jövedelemadó-
val számolunk, amely az egyik 
legalacsonyabb adókulcs Euró-
pában. Más területeken is foly-
tatódnak az adócsökkentések, a 
legfontosabb terület az élelmi-

szeripar, ugyanis a tej, a baromfi 
és a tojás Áfá-ja 5 százalékra 
csökken. Az idei Áfa-csökkentés-
sel voltak ugyan a kormánynak 
aggályai, szerencsére azonban 
ezek minimalizálódtak, hiszen a 
fogyasztói árakon is érzékelhe-
tő az Áfa-csökkentés, amely a 
sertéshús fogyasztásának meny-
nyiségbeli növekedését vonta 
maga után – részletezte Farkas 
Sándor, hozzátéve, hogy jövő-
re várhatóan csökkeni fog az ét-
termi szolgáltatások és az inter-
net hozzáférés Áfa-ja is, a több 
gyermeket nevelők pedig a to-
vábbiakban is számíthatnak csa-
ládi adókedvezményre, melynek 
havi összege a két gyermeket 
nevelő családok esetében janu-
ártól 15 ezer forintra növekszik 
gyermekenként. 

Kiemelte, hogy a fiatal háza-
sok is kapnak adókedvezményt, 
adóalapjukat jelentősen csök-
kentik és a családokat segítő 
intézkedések érdemben remél-
hetőleg hozzájárulnak a ked-
vezőtlen demográfiai folyama-
tok megállításához. – A kormány 
szerint a saját otthon megléte 
a polgári berendezkedés egyik 

legfontosabb előfeltétele, ezért 
a költségvetés továbbra is jelen-
tős összegeket biztosít az ott-
honteremtési programra. En-
nek legfontosabb elemei az új 
és használtlakás vásárlására fel-
használható Családi Otthont-
eremtési Kedvezmény, az állami-
lag támogatott kedvezményes 
hitel, valamint az Áfa-csökken-
tés. A cél az, hogy minden ma-
gyar ember saját lakáshoz vagy 
házhoz jusson elérhető áron. 
Mindezek mellet az életpálya 
programok is folytatódnak. To-
vább növekszik a rendvédel-

mi dolgozók, a felsőoktatásban 
dolgozók, és a pedagógusok fi-
zetése, illetve folytatódik az ál-
lami tisztviselői életpályamodell 
megvalósítása, és a nyugdíjak 
értékének megőrzése, az egész-
ségügyi és szociális terület pe-
dig jelentős többletforrásokhoz 
jut – jelentette be az országgyű-
lési képviselő, aki a sajtótájékoz-
tató végén elmondta, hogy az 
országgyűlés elfogadta az őszi 
népszavazást az úgynevezett 
kvóta kérdésben, s most várják 
az Alkotmánybíróság állásfogla-
lását.

A mi Tiszánk, kitartunk mellette

Adócsökkentés és otthonteremtés költségvetése
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Ravasz László 21 évig volt 
munkavédelmi vezető a MÁV 
Vontatási Főnökség szentesi ki-
rendeltségénél, mozdonyveze-
tőből lett munkavédelmi tech-
nikus. Mint elmondta, eleinte 
idegenkedett az új feladatkör-
től, amelybe fokozatosan bele-
szeretett.

– Észrevettem, hogy az embe-
rek szívesen beszélnek a mun-
kájukról; megörültek annak, 
hogy törődöm velük, így támo-
gattak – elevenítette fel a kez-
deteket. Az 1989-től munkavé-
delmi vállalkozó családi céget 
alapított; kisebbik fia, Ravasz 
Gábor munkavédelmi techni-

kusként, emelőgép ügyinté-
zőként és tűzvédelmi előadó-
ként; felesége, Ravaszné Izsold 
Ildikó, mint környezet- és hidro-
technológus, nagyobbik fia, Ra-
vasz Péter munkavédelmi tech-
nikusként, menye, Ravasz-Vozár 
Dóra szintén munkavédelmi 
technikusként csatlakozott a 
céghez – így alakult meg a Ra-
vaszok Munkavédelmi Kft. A cég 
széleskörű ismeretekkel rendel-
kező profilja nemcsak a megyé-
ben eredményezett megren-
deléseket. Ravasz László plusz 
tudása, szakismerete abban a 
GSM-R projektben is kiemelke-
dően fontos volt, amelynek ke-
retein belül a MÁV és a NISZ 
nemzetközi telefonhálózat kiala-
kítása zajlott. A „Ravaszok” hon-
lapja pedig Ravasz-Vozár Dóra 
ötletei alapján készült el. A mun-
kához való hozzáállásukra jel-
lemző, hogy amikor Budapestről 
kiágazva adótornyokat telepí-
tettek a határmentéig, egy-egy 
munkaterületet többször is el-
lenőriztek. A munka koordináci-
ója az alap kiásásától, az utolsó 
antenna felszereléséig kiterjedt. 
A kétéves projekt alatt baleset 
nem történt – tudtuk meg a cég-
vezetőtől, aki szerint az is vonzó 
a cégek számára, hogy nem osz-

lanak meg több vállalkozó kö-
zött az egyes munkavédelmi fel-
adatok, így azok koordinálása 
is egyszerűbb. Magukénak tud-
hatnak egy olyan számítógé-
pes rendszert (MBT), amelyet a 
saját elképzeléseik szerint, egy 
szentesi programozó cég való-
sított meg, s amely a partnercé-
gek adatait tartalmazó adatbá-
zissal rendelkezik. – A program 
úgy lett megalkotva, hogy a kö-
telező ciklusokat – pl. kockáza-
telemzésnél a három év letelte 
– a gép lekérdezés alapján kimu-
tassa. Így tudjuk, hogy milyen 
szervezetnél, mit vállaltunk, így 
nincs elmaradásunk – mondta el 
az ügyvezető igazgató.

Tevékenységüket folyamato-
san fejlesztik, az NGM Munka-
felügyeleti Főosztály partneri 
programban vesznek részt, heti 
gyakorisággal kapják a munka-
védelmi felügyelőségtől a bal-
eseti statisztikákat, vagy a jog-
szabály-, szabványváltozásokat, 
amelyeknek fontos tudatában 
lenni. Megfelelő hangsúlyt fek-
tetnek a balesetmegelőzésre is, 
a prevencióra. Ravasz László fia-
inak azt tanítja, ha terepen van-
nak, ne féljenek megkérdezni az 
esztergályost arról, hogy mit csi-
nál, és azt hogyan tervezte meg. 
Nem szégyen ellesni azt, amit a 
szakmunkás profi módon tud, és 
felhasználni a látottakat egy má-
sik munkafolyamat ellenőrzése-
kor, a balesetek elkerülése érde-
kében.  (X)

Majzik Attila

Nyolc település közel negy-
venezer lakosának biztonsá- 
gára vigyáz a Szentesi Ren-
dőrkapitányság. Bár a regiszt-
rált bűncselekmények szá-
ma emelkedett tavaly óta, ez 
a szám az elmúlt hat év má-
sodik legalacsonyabb értéke, 
ami mellé az utóbbi évek leg-
jobb nyomozási eredményes-
sége párosul.

Leginkább a vagyon elleni 
jogsértések határozzák meg a 
Szentesi Rendőrkapitányság te-
vékenységét, a hozzájuk tartozó 
nyolc településen ez jelentette a 
legtöbb munkát 2015-ben. Ami 
megnyugtató, hogy súlyosabb 
bűneset , azaz emberölés, vagy 
más életellenes bűncselekmény 
nem történt – tudtuk meg Ba-
logh-Szabó Imre ezredestől.

– Két rablás volt kiemelt tár-
gyi súlyú, mindkettőt sikerrel fe-
jeztük be, mindkét esetben elju-

tottunk az elkövetőig. Emellett a 
területünkön a legjellemzőbbek 
a vagyon elleni jogsértések, lo-
pások, betöréses lopások, kerék-
párlopások – tudtuk meg a kapi-
tányságvezetőtől.

A visszajelzések alapján a la-
kosok is elégedettek a kapitány-
ság működésével és munkájával. 
Ötödik éve a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság területét 
értékelték a legbiztonságosabb 
megyének az emberek. Ebből a 
Szentesi Kapitányság is kivette a 
részét, hiszen az értékelés során 
5 pontból 4,6-ot kapott, csak-
úgy, mint a megyei főkapitány-
ság.

Balogh-Szabó Imre kiemel-
te, az emberek biztonságérze-
tét leginkább az teremti meg, 
ha látják, a rendőrök kint vannak 
az utcákon. Ennek érdekében a 
rendészeti állomány másfélszer 
annyi munkaórát töltött kint a 
közterületeken – nem csak Szen-
tesen, de a kistérségben is – az 

elmúlt évben, mint az azt meg-
előző időszakban.

Szintén fontos szerepet tölt be 
a kapitányság életében a meg-
előzés. – Hiszem azt, hogy ha mi-
nél többet beszélünk egy témá-
ról, annál jobban beleivódik a 
mondanivaló a társadalmunkba, 
legyen szó bármilyen területről. 
Ennek részeként novemberben 
a Szentesi Rendőrkapitányságon 
is elindult a „Házhoz megyünk”, a 
rendőrség új, országos bűnmeg-
előzési- és vagyonvédelmi prog-
ramja.

A megelőzés egyik eleme a 
Szentesen működő térfigye-
lő-rendszer. Jelenleg 27 kamera 
működik a városban, ennek kö-
szönhetően kiszorult a bűnözés 
a kamerák által biztosított terü-
letekről. A kapitány az autófeltö-
rések esetét hozta fel példaként, 
ebből a típusú bűnesetből 5 éve 
még harminchatot jegyzett a 
statisztika, míg tavaly már csak 
4 ilyen eset történt. – Azokról a 

terültekről, amik kamerával van-
nak levédve, gyakorlatilag kiszo-
rult a bűnözés. Ez egy nagy elő-
relépés, ezért a kapitányságunk 
javaslattal élt az önkormányzat 
felé, hogy belátható időn belül 
ötven kamerára fejlessze a rend-
szert. Én abban bízok, hogy ezt a 
számot, ha kis lépésekben is, de 
el tudjuk érni – fogalmazott Ba-
logh-Szabó Imre.

Ravaszok Munkavédelmi Kft. 
– az emberarcú munkavédelem

Szavatolt a közbiztonság Szentesen

Rozgonyi Ádám

A Ravasz László vezette szentesi cég családias, széleskörű is-
meretekkel rendelkező profilja megyeszerte, s azon túl is meg-
rendeléseket eredményezett. A referenciák közt találjuk a tér-
ség meghatározó mezőgazdasági nagyüzemeit, számos fa-, 
fém-, műanyag-, építő-, élelmiszer- és műanyagipari vállalatot, 
Hódmezővásárhelytől Szolnokig.
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Sebők Tamás

Deák Bill Gyula nagysike-
rű koncertjét követően egy 
újabb kedvelt csapat látogat 
városunkba a Zene-Világ-Ze-
ne Graffiti programsorozat ke-
retein belül.

Május 21-én a Nyughatatlan 
zenekar ad koncertet, mely már 
6 éve van jelen különleges stílu-
sával Magyarország zenei élvo-
nalában. A híres amerikai count-
ry-blues zenész, Johnny Cash 
életrajzi filmjének címéről elke-

resztelt zenekar kezdetben Joh-
nny Cash emlékzenekarként in-
dult. Ma már 3 nagylemezzel 
rendelkeznek. Az első albumuk-
ra Johnny Cash legnagyobb slá-
gereinek átdolgozása került, a 
második, valamint a harmadik 
lemezükön már saját szerzemé-
nyeiket hallhatjuk alter-count-
ry stílusban, magyar dalszöve-
gekkel. Mindezeken felül olyan 
nagyhatású zenekarok slágerét 
is elcsíphetjük a koncertjükön, 
mint például a country nagy-
papája, John Denver, a U2, vagy 
akár a Metallica.

A zene mellett az ’50-es ’60-
as divatja is jelen van a zene-
kar életében, mind a zenészek, 
mind a vokalisták korhű öltözé-
ke a tovább hitelesíti a csapatot. 
A Kovács Kornél vezette kvartett 
szentesi koncertjének a Műve-
lődési is Ifjúsági Ház ad otthont. 
május 21-én 20 órai kezdettel. 

Sebők Tamás

Immáron hatodik alkalom-
mal rendezik meg Magyaror-
szágon az Országos Nyugdíjas 
Ki-MIT TUD?-ot melyre Szen-
tesről is nevezett a Szentesi 
Gondozási Központ II. számú 
Idősek Klubjának 8 lakója is. A 
megyei selejtező sikeres telje-
sítése után a csoport már lel-
kesen készül a május végi har-
kányi döntőre. 

Márciusban, valamint április-
ban rendezték meg Magyaror-
szág 19 megyéjében az Orszá-
gos Nyugdíjas Ki MIT-TUD?-ot 
és április 2-án a Szentesi Gon-
dozási Központ II. számú Idősek 
Klubjának 8 fős csoportja is be-
mutatta tehetségét Szegeden. A 
rendezvényen számos kategó-
riában mérhette össze tudását 

a 25 fellépő. A szentesi csoport 
egyéb tánc kategóriában in-
dult, ahol 4 pár adott elő count-
ry-táncot. – Nagy lelkesedéssel 
készültünk, az egész klub kivet-
te a részét a felkészülésből, báto-
rításból buzdításból. A fellépés 
pénteken volt, de nem tudtuk 
meg egyből az eredményt, ha-
nem e-mail-ben értesítettek ki 
minket hétfőn, és nagy öröm 
volt számunkra, hogy továbbju-
tottunk Harkányba a döntőbe – 
nyilatkozta lapunknak Szatmá-
ri Nagyné Barna Edit klubvezető. 
A döntőt május utolsó hétvé-
géjén rendezik meg, melyre to-
vábbra is lelkesen készül a kis 
csapat. Van olyan nap, hogy 3 
órát is rászánnak a gyakorlásra. A 
csoport Harkányba való utazását 
Antal Balázs Tibor önkormányza-
ti képviselő támogatta.

Amint az Atyaisten elküldte 
hozzánk a Fiát, úgy küldi majd 
Jézus is az apostolait a menny-
bemenetele előtt a négy égtáj 
felé: tegyenek tanítvánnyá min-
den népet. Ehhez a küldetésük-
höz kapják meg az apostolok a 
Szentlelket a Húsvét utáni ötve-
nedik napon. Pünkösdkor tehát 
a Szentlélek eljövetelét ünnepel-
jük. Isten legnagyobb ajándéka a 
Szentlélek: nem valamit, hanem 
önmagát, isteni belső életét adja 
nekünk ezáltal! Nagy Szent Vazul 
így fogalmaz: „A Szentlélek ma-
gasba ragadja a szíveket, kézen 
fogva vezeti a gyengéket, s töké-
letessé teszi a haladókat. Ő teszi 
lelki emberré azokat, akik meg-
tisztultak minden szennytől. Tőle 
származik az eljövendő dolgok 
előre tudása, a szent titkok isme-
rete, az elrejtett dolgok megér-
tése, az adományok szétosztása, 
a mennyeiekkel való társalgás és 
örömeikben való részvétel; neki 
köszönhető a soha véget nem 
érő öröm, az Istenhez való hason-
lóság, s aminél nagyobbat nem 
lehet kívánni, tőle van, hogy iste-
nivé lesz az ember”. A Szentlélek 
eljövetele egyúttal az Egyház szü-
letését, a történelemben való el-
indulását is jelzi. Így Pünkösd az 
Egyház születésnapja is, minden 
megkeresztelt ember közös ün-
nepe! A pünkösdi eseménynek a 
bábeli toronyépítés az ellentétje: 
ahogyan az emberek Isten nélkü-
li vállalkozása zűrzavart, megosz-

lást, a nyelvek összezavarodását 
okozta, úgy a pünkösdi Lélek-ki-
áradás, az Istenben való élet, a 
legkülönbözőbb nyelvű embere-
ket is testvérekké tette. Pünkösd 
ünnepe hálával és felelősségtu-
dattal tölt el bennünket: Isten 
minden népet szeret, minden-
ki kedves lehet előtte, és örülünk 
az Egyház szüntelen növekedé-
sének, minden újonnan megke-
resztelt testvérünknek! Ugyan-
akkor felelősséggel is tartozunk 
minden korok ifjaiért, gyermeke-
iért: elindítani, vezetni kell őket a 
krisztusi úton, szavainkkal, tette-
inkkel, példaadásunkkal! Isten és 
hit nélkül nincs igazi boldogság, 
nincs testvéri közösség, nincs tar-
tós béke, csak szomorúság, szét-
húzás és gyűlölködés. Pünkösd 
csodája és mindenkor aktuális 
üzenete ez: minden megújulhat 
és újjászülethet, ha hívjuk és be-
fogadjuk az éltető és újjáteremtő 
Szentlelket: Veni Creator Spiritus! 

Dr. Gruber László 
plébános, teológiai tanár

J o h n n y  C a s h  n y o m d o k a i n

A KI-MIT-TUD döntőjében 
a szentesi Idősek Klubja

Pünkösdi gondolatok

Fájdalommal tudatjuk,
hogy szûk családi körben

végsô nyughelyére
helyeztük szeretett fiunk

Zoltán
hamvait 2016. 05. 11-én,

a Kálvária temetôben. 
Uri család

Az önkormányzat idén is 
meghirdette már hagyományos 
Nagymamák tavasza elnevezé-
sű akcióját, melynek keretében 
most 9 helyszínen közel 6 ezer tő 
egynyári palántát osztottak szét.

Körülbelül 8 féle palántából 
választhattak az érdeklődők, egy 
órán belül elfogyott a kínálat.

Nagymamák 
tavasza
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Véradások

Darók József

Humora segítette át a tör-
ténelem viharos időszakain 
Sinóros-Szabó Györgyöt. Az 
idén nyolcvan esztendős, 
szentesi születésű szerző a 
városi könyvtárban Vágvöl-
gyi Zoltán segítségével mutat-
ta be a most napvilágot látott, 
Portrévázlatok, Erdély-Buda-
pest-Szentes, 1944-1945 című 
könyvét.

Toókos tanárnő vitte be a 
könyvtárba testvére, Sinóros- 
Szabó György kéziratát, mely 
kellemes meglepetést szerzett 
Vágvölgyi Zoltánnak, az intéz-
mény helyismereti munkatársá-

nak. Az idén 80 esztendős szer-
ző novellafüzére nem amatőr 
botladozás, hanem érdekfeszí-
tő, lendületes vonalvezetésű – 
ezekkel a szavakkal jellemezte 
az írásművet. A kötet bemutató-
ját a napokban tartották, idén ez 
már a harmadik szentesi vonat-
kozású kiadvány, mely a váro-
si könyvtár kiadásában lát nap-
világot, NKA pályázatból. Az író 
második világháborúban átélt 
emlékeit örökíti meg, szinte egy 
regénnyé érő négy novellát tar-
talmaz a könyv.

Azonban az írói vénával is 
megáldott, 1936-ban Szentesen 
született Sinóros-Szabó György 

elsősorban kiváló képzőművész-
ként, lakberendezőként tette le 
névjegyét. A kettőt nem is tudná 
különválasztani, hiszen magá-
ban mindig vizuálisan rögzíti a 
cselekményt, legyen szó festés-
ről vagy írásról, a kötet borítója is 
az ő munkája. A könyvbemuta-
tón elmesélte, anyja még a nagy 
szentesi festőművészt, Koszta 
Józsefet is rábeszélte, nézze meg 
a fiát. Birsalmával és cseréptá-
nyérral kellett megbirkóznia em-
lékei szerint, ami vélhetően jól 
sikerült, mert aztán még vissza-
mehetett a mesterhez. Terney 
Béla művész-rajztanár ajánlásá-
ra vették fel a budapesti képző- 
és iparművészeti gimnáziumba, 
így 14 éves koráig élt a városban. 
A remek hangulatú esten vissza-
emlékezett a külügyminisztéri-
umban töltött 32 évére, melynek 
során külföldi magyar nagykö-
vetségeket kellett berendeznie, 
Koreától Bangladesig. 

A most megjelent könyv lap-
jain viszont az 1944-45-ben át-
élt események elevenednek 
meg. A szerzővel történő beszél-
getésből kiderült, apját a máso-
dik világháború alatt Erdélyben 
járásbíróság létrehozásával bíz-
ták meg, a család 1943-ban köl-
tözött utána. Erdély kiürítése-
kor viszont menekülniük kellett, 

ezekben az időkben a még gye-
rek Sinóros-Szabó György át-
élte, hogy lőttek a vonatukra, 
majd 1944-ben Budapest ost-
romát is. A fővárosból regényes 
fordulattal kerültek vissza szülő-
városába. Történt ugyanis, hogy 
itthon maradt orvos nagybáty-
ja megmentette egy orosz tá-
bornok életét, aki hálából haza-
hozatta a családot Budapestről. 
Így orosz katonai felügyelettel 
jutottak Szentesre, nem éppen 
veszélytelen úton. Siralmas álla-
potban találták egykori, a Sima 
Ferenc utcában, a mai pszichiát-
riai otthonnal szemben lévő há-
zukat. A kórháztól kaptak segít-
séget az újrakezdéshez, a házi 
segítőjük, egy fiatal elmebeteg 
az egyik novellában bukkan fel. 
A történetekben az író „megraj-
zolja” azok portréját, akik egy-
egy életszakaszában főszerepet 
játszottak.

Hosszú élete során mindig 
mindenben észrevette a humort 
és a humánumot, ez segítette át 
a legnehezebb körülményeken. 
Mottóját is ebben a szellemben 
fogalmazta meg: „Akik átélik a 
történelmet, és van humorérzé-
kük, utólag felfedezik, hogy vol-
tak benne élvezhető részletek is.” 

Az idős alkotó az esten elárul-
ta, folyton ír, már vagy három 
kötetre való elbeszélése van. A 
könyvtárba jövőre visszavárják 
egy önálló kiállításra is.

Szavakk al  megrajzolt  por trék

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar Vöröske-

reszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szerdán délelőtt 

7.30-12 óráig, és csütörtök délután 14-7 óráig tart véradást a Vérel-

látó Állomáson. Ezen kívül kiszállásos véradásokat is szerveznek má-

jus 13-án, pénteken 12 és 14 óra között a Koszta József Általános Is-

kolában, május 30-án, hétfőn 10 és 13, valamint 17 és 19 óra között 

a Legrand Zrt. Faházában, illetve május 31-én, kedden 15-től 18 órá-

ig a polgármesteri hivatal aulájában.

Menü május 17-20-ig
Kedd

A menü: Tarhonyaleves, 
Zöldborsófőzelék, csiberopogós

B menü: Tarhonyaleves, 
Rakott burgonya, cékla saláta, 

csemege szelet
Szerda

A menü: Csontleves, 
Vadas mártás, főtt hússzelet, 

makarónival
B menü: Csontleves, Csirkemell roston, 

fokhagymamártás, kuszkusz
Csütörtök:

A menü: Cseresznyeleves, 

Fokhagymás pulyka apró, 
tört burgonya

B menü:  Cseresznyeleves, 
Hortobágyi palacsinta

Péntek:
A menü: Palócleves, 

Ferdinánd tekercs, vanília sodó
B menü:  Meggyleves, töltött paprika, 

főtt burgonya, rakott zöldbab
Ár: A menü: 665 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6.,

Telefon: 63/560-470

Központi konyha

Péntek május 13. 
15:30 3D Angry Birds - A film
17:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború 
20:15 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Szombat május 14. 
11:30 3D ! A dzsungel könyve
13:30 3D Angry Birds - A film
15:30 3D Angry Birds - A film
17:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
20:15 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Vasárnap május 15. 
11:30 3D ! A dzsungel könyve
13:30 3D Angry Birds - A film
15:30 3D Angry Birds - A film
17:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
20:15 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Hétfő május 16. 
13:30 3D A dzsungel könyve
15:30 3D Angry Birds - A film
17:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború 
20:15 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború

Kedd május 17. 
15:30 3D Angry Birds - A film
17:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
20:15 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Szerda május 18. 
15:30 3D Angry Birds - A film
17:30 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború 
20:15 3D Amerika Kapitány: Polgár-
háború
Csütörtök május 19. 
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00 3D X-Men – Apokalipszis
18:30 Rossz szomszédság 2
20:30 3D X-Men - Apokalipszis
Péntek május 20. 
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00 3D X-Men – Apokalipszis
18:30 Rossz szomszédság 2
20:30 3D X-Men - Apokalipszis
Szombat május 21. 
12:00 3D Angry Birds - A film
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00 3D X-Men – Apokalipszis
18:30 Rossz szomszédság 2 
20:30 3D X-Men - Apokalipszis

Moziműsor
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Halupa Eszter

Egy igazi tűzoltó, mindig 
tűzoltó. A munkahelyen, ott-
non és akkor is, amikor éppen 
horgászik. Itt nincs ünnepnap, 
nincs szünet, ez egy hivatás. A 
mai tűzoltóknál a hősiesség, 
bátorság, önfeláldozás, baj-
társiasság mind jelen van, és 
párosul szakmai tudással, ta-
pasztalattal és hivatástudat-
tal. Sajnos az emberek több-
sége, csak bajban szembesül 
a tűzoltók embert próbáló, ve-
szélyes munkájával, amikor 
embertársaik életéért küzde-
nek, úgy, hogy közben ők is 
épségben maradjanak. El sem 
tudjuk képzelni, hogy mekko-
ra fizikai és szellemi felkészült-
séget igényel ez a szakma, nap 
mint nap. Május 4-e, Szent 
Flóriánnak, a tűzoltók védő-
szentjének ünnepe. De nem 
csak ezen a napon kell köszö-
netet mondanunk a lánglova-
goknak, hanem az év mind 
a 365 napján. A heti Szente-
si Hősünk Szép Endre, tűzoltó 
törzsőrmester, aki csak akkor 
áll le a mentéssel, ha rászól-
nak.

A tűzoltóságon találkoztam 
Szép Endrével, tűzoltó törzsőr-
mesterrel. Már a címlapfotó-
zás is kitűnő hangulatban telt, 
a csapattagok Endrét csipked-
ték, vagyis, ahogy ők nevezték 
Schwarzeneggert.  Viszonylag 
idősen, 35 évesen került a tűz-
oltósághoz, még 2007-ben. Előt-
te, a honvédségnél töltött el 15 
évet, többek között, mint mély-
ségi felderítő. Amikor az élet 
úgy hozta, hogy tűzoltóként 
kell a továbbiakban helytállnia, 
még nem tudta, hogy mire vál-

lalkozik, de nem ijedt meg a ki-
hívásoktól. Épp mesélte, hogy a 
minap kint voltak az ártérbe se-
gíteni az egyik csapattársának. 

– Nagyon jó kis banda. – fo-
galmazott Endre. A tűzoltók úgy 
tartanak össze, hogy mindig vé-
dik és kiállnak egymásért. Ha 
olyan káresetek vannak, ame-
lyeken nehezen lépne túl bár-
ki, mi átbeszéljük. Így tudjuk fel-
dolgozni – jellemezte Endre azt 
a csapatot, melyet a második 

családjának tekint. A komoly fi-
zikai, szellemei készültség mel-
lett, a tragédiák feldolgozásában 
is számíthatnak egymásra. A csa-
patában mindenkinek megvan 
az a feladatköre, amiben ő a leg-
jobb. A közös foci, ergometeres 
edzések is építik a csapatszelle-
met, amely összetarja őket.

– Ha végigmegyek a városban, 
nekem is nap mint nap eszem-
be jut, hogy hol milyen káreset 
történt. Ahol haláleset van, ott 

mindig megmarad egy kép, egy 
érzés. Egy haláleset is sok. 2010-
ben ötünket dobott szét egy 
gázrobbanás. Azonnal felálltunk 
és mentünk tovább. Az időpon-
tot még ma is négyen viseljük a 
bőrünkön. 2010.12.24. Akkor új-
jászülettünk. Két másodpercen 
múlt, hogy túléltük, de ezen ak-
kor nem gondolkoztunk. Ott, 
abban a pillanatban az adrena-
lin, a tenni, segíteni akarás pör-
gött bennünk. Így van most is. 
Ha mentés közben a lábam el-
törne, akkor is mennék. Fé-
lünk-e? Hogyne félnénk! Az ad-
renalin a félelem miatt indul be. 
Volt olyan, hogy azért hívtak ki, 
hogy olajat kell lemosni az út-
ról, és három halottat kellett ki-
venni az autóból. Nem tudhat-
juk, hogy hová hívnak. Épp ma 
néztük körbe egymást, hogy 
mennyire elkezdtünk őszülni – 
mosolyog. Itt állandó készenlét 
van. Otthon soha nem mond-
ták, hogy féltenek, de biztosan, 
azért mert a magánéletben is 
mindent megteszek a családért, 
barátokért. – Félek én is néha, de 
túl kell lépnem rajta. Endre sze-
rint a legapróbb siker is siker. 
Már az is, ha valakinek a bútorát 
meg tudják menteni. A kis örö-
mök is számítanak. Innen már 
nem szeretne elmenni, itt van a 
második otthona. Szabadidejé-
ben horgászni vonul el, legszíve-
sebben egyedül, akkor csak arra 
összpontosít. Ha túlságosan be-
sokall, akkor elindul hosszút fut-
ni. – Addig, amíg teljesen ki nem 
fáradok, ki nem tisztulnak a gon-
dolataim, majd kezdődik egy új 
nap. Osztotta meg velünk gon-
dolatait Szép Endre hivatásról, 
családról, bajtársiaságról.

Szép Endre:  Félek én is  néha, 
de túl  kell  lépnem rajta 

Városi Könyvtár
Május 17-én, kedden 17 órakor a gon-

dolkodók klubja A félelem címmel tart ösz-
szejövetelt. A klubot vezeti: Berényiné dr. 
Papp Erzsébet ny. gimn. tanárnő.

Május 18-án, szerdán 18 órakor Élet a 
misszióban: KFOR. Előadó: Kerekes Dorottya 
százados és Oláh Róbert főtörzsőrmester.

Művelődési és Ifjúsági Ház
A Szentesi Művelődési Központ Díszma-

dártenyésztő szakköre Díszmadár börzét ren-
dez  május 15-én, vasárnap  7-11 óráig a Mó-
ricz Zsigmond Művelődési Házban 

A Szentesi Művelődési Központ szervezé-
sében a Művelődési és Ifjúsági Ház klubjá-
ban május 19-én, csütörtökön 19-21 óráig a 
Korok és alkotások az irodalomban című so-

rozatunk következő előadásán Heinrich He-
ine költészetéről beszélgethetnek Poszler 
Györggyel.

Koszta József  Múzeum
Május 18-án, szerdán 16.30 órakor 

„Szimpatikus és tipikus művészfej” Kováts 
Károly festőművész kiállításának megnyi-
tója. A tárlat megtekinthető október 1-ig.

Tokácsli Galéria
Deák Zoltán alkotóművész kiállítása 

megtekinthető május 28-ig, keddtől-pén-
tekig 9-13 és 15-17 óráig, szombaton 9-13 
óráig.

A Zenebarátok Egyesülete május 15-
én, pünkösdvasárnap rendezi  meg  a a XXIII. 
Egyházzenei Találkozó kórushangversenyét 
a Református Nagytemplomban. Fellépnek: 
a makói Dr. Mihálka György Vegyeskar, a kis-
teleki Harmónia Egyesület kórusa, a Szente-
si Bárdos Lajos Vegyeskar és Lengyelország-
ból Lodz város Vegyeskara.

A Gondozási Központ II.sz Idősek Klub-
jában május 18-án, 11 órakor A cséplőgép va-
rázsa című kiállítás megnyitója. Fábián Nagy 
Lajos gyűjteményéből összeállított tárlatot 
megnyitja: Négyesi János ny. iskolaigazgató. 

Szentesi Vendégszeretet Egyesület
Látogatás az Antal-tavi horgászparadi-

csomban május 21-én, szombaton 15 óra-
kor. A házigazda Gődér Lajos tulajdonos. A 
helyszín megközelíthető kerékpárral, vagy 
autóval a 451 sz. úton.

Szentesi Üdülőközpont
Május 14-16, Pünkösdi hosszúhétvége 

Egész nap várják a gyermekeket az élmény-
részlegben kijelölt kreatív sarokban kézmű-
ves foglalkozással és kvíz játékkal. Szauna 
szeánsz: 14-én  szombaton,18:00 Lágy le-
vendula. 15-én, vasárnap 18 órakor relaxá-
ció,16-án,  hétfőn 18 órakor Sweet Straw-
berry. Szombaton a szauna 12-21 óráig tart 
nyitva. Élmény- és wellness részleg 10-20 
óráig tart nyitva.

Programajánló 
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A Rákóczi Szövetség – együttműködve a Kárpátaljáért Felelős Kormánybiz-
tossal – Kárpátaljai Utazási Programot indít azzal a céllal, hogy a kárpátaljai 
régió idegenforgalmát erősítse, valamint a magyar-magyar emberi kapcso-
latokat bővítse. A program kertében magyarországi nyugdíjas egyesületek, 
klubok, egyházi közösségek csoportjainak kárpátaljai utazásához kíván hoz-
zájárulni. Pályázni az alábbi online űrlap kitöltésével lehet:

www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_karpataljai_utazasok_ 
2016_nyilt

Az online jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2016. május 30. 
(hétfő). Pályázat benyújtására nyugdíjas egyesületek, klubok, egyházi kö-
zösségek (pl. plébániai közösségek, gyülekezetek) csoportjai jogosultak. Csak 
kárpátaljai úti céllal lehet pályázni, minimum 20 fős csoporttal, a kirándulás-
nak május 1. és december 31. között kell megvalósulnia. A pályázathoz csa-
tolni kell a kárpátaljai kirándulás programtervét. A Rákóczi Szövetség a prog-
ram keretében az utazási költséget legfeljebb 200 000 Ft értékig átvállalja.

Palicska Irén

Aki harctéri tudósításra számít az írás 
kapcsán, remélem, nem csalódik. A nappa-
link ugyanis már kezd hasonlítani egy harc-
térre, vagy legalábbis egy hurrikán sújtot-
ta területre, de legjobb esetben is úgy néz 
ki, mint a Nyolcadik kerület lomtalanításkor. 
Mindenhol játékok: labda, vonat, kisautó, rá-
gókák, csörgők, mesekönyvek és egy fél ál-
latkert: maci, zsiráf, két bárány, nyuszi, egér, 
csiga. Pedig csak Gergő kezdi el felfedezni 
azt a 15-20 négyzetmétert, amit egyelőre be 
tud járni, pontosabban gurulni. 

Az előző cikkben már említést tettem ar-
ról, hogy gurulva változtat helyet a mi kis 
felfedezőnk. Eddig az volt a bajom, hogy a 
gyerek meg se mozdult, egy helyben feküdt 
mindig. Ha hasra tettem, akkor úgy, ha ha-
nyatt fektettem, akkor úgy maradt, és játsza-
dozott a játékaival, vagy a kezével, lábával. 
Most aztán megkaptam! Két másodperc-
re nem lehet magára hagyni. Valahogy még 
ódzkodok a járókától, bár gyakorlott anyu-
kák biztosítottak arról, hogy előbb-utóbb 
kénytelen leszek beszerezni. Nem fogok tud-
ni mindig Gergőre figyelni. Arról nem is be-
szélve, hogy már a WC-re se tudok kimenni, 
csak ha a kiságyába teszem a fiam. Ah, azok 
a régi szép idők, amikor még le is tudtam tu-
solni, miközben a nappaliban, egy helyben 
szépen eljátszadozó gyereket figyeltem. Az 
ebédjét 25-30 perc alatt összeütöm, amíg al-
szik. Ha alszik. A múltkor már beültettem a 
hordozójába, mert csak így tudtam szem-
mel tartani. 

A pelenkázásnál jól jönne még néhány 
kéz, mert a fiam nem képes háton marad-
ni egy pillanatra se. Lehet, hogy átlénye-
gülök Síva istennővé. A hason pelenkázást 

még gyakorolnom kell, de ilyen helyzetben 
már tökéletesen fel tudom rá adni a nadrág-
ját, pólóját és a zokniját is. A pelenkázó asz-

tal már teljesen üres, mert a gyerek mindent 
megrágcsál, ami a keze ügyébe kerül. Kezd-
te a popsitörlő kendővel, a krémekkel, most 
már csak a játékait adom oda neki, de egy 
új hobbyja akadt. Gergő címke-fetisiszta lett. 
Mindenhol megtalálja a címkéket: a játéko-
kon, a plédjén, az előkéjén, a pelenkáján, és 
ezeket rágcsálja.

Elsőként a virágaimat szemelte ki a kis vir-

gonc, kétszer ledöntötte az agglegénypál-
mámat, és le is törte az egyik hajtását. Ezek 
után biztonságba helyeztem a növényeimet 
az ablak alatt, és elbarikádoztam őket Ger-
gő játékaival és könyveivel, amelyeken most 
még nem tud keresztül gurulni, de kitartóan 
ostromolja azokat. A vitorlavirágom rögtön 
meg is hálálta a napfényesebb helyet, és vi-
rágba borult. Lehet, hogy tud valamit a gye-
rek, és kertész lesz? 

A könyveket még nem éri el, de a dvd-
ket már sikerült egy párszor lepakolnia az 
alsó polcról, ahová aztán előszeretettel be 
is mászik. Jó ízlése van a gyereknek, A szar-
vasvadászt nézte ki magának, Robert De 
Niro-val. A konnektorok biztosítása, ponto-
sabban Gergő biztosítása már halaszthatat-
lanná vált, így a férjem ma be is szerezte a 
baba-biztos érintésvédelmi dugókat. Ed-
dig jó szolgálatot tett a kis kádja, amit a du-
galj elé helyeztünk, de már azt is elhúzza. A 
következő lépés azt hiszem, a sarokvédők 
megvásárlása lesz. Egyszer-kétszer már hal-
lottam, ahogy koppan Gergő feje, és persze 
nem is tudjuk őt mindentől megvédeni, de 
az alap dolgokat azért megtesszük. A tévét 
lassan fel kell szerelni a falra, mert még ma-
gára rántja. Most szépen végig pásztázom 
a nappalit, a konyhát és az étkezőt, és ha a 
fiúk befejezték a délutáni sziesztájukat, biz-
tonságpolitikai megbeszélésre hívom a fér-
jemet és terepszemlét tartunk a lakásban. 
Összeírjuk a következő napok, hetek bizton-
ságtechnikai teendőit. 

Baba a fedélzeten - a rovat támogatója a Babasziget

B a r i k á d o k  o s t r o m a

Heti menü
május 16-20.

Hétfő
Pünkösd hétfő. Menü nincs, 
de az étterem nyitva tart.
Kedd
A menü: Brokkolikrémleves, 
brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Tárkonyos krumpli leves, 
lasagne bolognese
Szerda
A menü: Gyümölcsleves, 
fasírt, kelkáposzta főzelék
B menü: Zöldbableves, 
csirkefalatok sajtmártásban

Csütörtök
A menü: Lebbencsleves, 
csikóstokány tésztával, 

vagy chilis bab
B menü: Nyári zöldségleves, 

cordon bleu, burgonyapüré
Péntek
A menü: Száraz bableves füstölt 
ízekkel, Temesvári sertésszelet, tészta
B menü: Halászlé, túrós csusza, vagy 
szilvalekváros gombóc

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

BABASZIGET
Mi értünk a babák nyelvén!

Szentes, Somogyi Béla u. 2/a.
Tel.: 63/785-140

www.babycentershop.hu
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Csepeli Dóra

Már kevesebb, mint egy hó-
napunk van és hivatalosan is 
elkezdődik a nyár. Egyre ke-
vesebb ruhát hordunk és… 
egyre jobban látszódik az ala-
kunk, valamint azok a problé-
más területek, amit eddig elta-
kart a kötött pulóver. Az újév 
után ilyenkor fogadják meg a 
legtöbben, hogy végre elkez-
denek mozogni. Viszont már 
a legelején kiütközik a legne-
hezebb kérdés: mit is sportol-
junk?  

A rosszul megválasztott moz-
gásforma ugyanis nem moti-
vál, nem tölt fel… inkább unal-
mas kényszer, mintsem élvezet. 
Az unalom pedig legalább any-
nyira lehet lebeszélő, mint rá-
beszélő tényező, ha sportról van 
szó. Nagy lendülettel vesszük fel 
a sportcipőt, de könnyen alább-
hagy a lelkesedésünk 2-3 alka-
lom után. Talán mert nehéznek 
tűnik, talán mert nem erre szá-
mítottunk, talán mert sokkal 
jobb bulinak látszott a Facebook 
videókon vagy egyszerűen csak 
megunjuk ugyanazt csinálni már 
sokadszorra. 

Íme pár újabbnak számító 

mozgásforma, ami közül választ-
hatunk, hogy tényleg öröm le-
gyen a mozgás.

Zumba
A zumba szó a zumbear igé-

ből, a kolumbiai szlengből ered, 
azt jelenti, hogy gyorsan mozog-
ni, és szórakozni. A zumba egye-
sítette a latin ritmusokat köny-
nyen tanulható lépésekkel, így 
egy edzés olyan intenzíven át-
mozgatja a testet, hogy egy 60 
perces zumba alkalmával kb. 
600 kalóriát égethetünk el, mi-
közben az állóképességet is nö-
veli.

Fitball
A Fitball egy prémium minő-

ségű óriás labda, mely nem csu-
pán sporteszközként, de akár 
ülőalkalmatosságként is funk-
cionálhat. Használata közben 
óvjuk ízületeinket, ezért meg-
oldást jelent az ülőmunka okoz-
ta hátproblémák kezelésében, 

megelőzésében is. Nagy válasz-
tékban kaphatók otthoni edzés-
programokat tartalmazó DVD-k, 
melyek kiválóan használhatók 
zsírégetésre, gerinctornára vagy 
éppen kismamatornára. 

Aquacycling
Az Aquarideren végzett 

AquaCycling edzést bármilyen 
életkorú, edzettségi szintű vagy 
testsúlyú ember használhatja, 
és a szárazföldi edzéssel össze-
hasonlítva számos előnnyel ren-
delkezik. Az ember testsúlyának 

zömét a víz felhajtóereje miatt 
elveszíti, pulzusszáma csökken, 
így aki a szárazföldön max. 10 
perces intenzívebb testmozgás-
ra képes, az Aquarider segítsé-
gével vízben akár 40-50 perces 
edzést is játszva végrehajt. 

TRX
A TRX a lehetőségek eszköze, 

az izomerő, az állóképesség és 
a rugalmasság fejlesztésére al-

kalmas. Az első körben a kato-
nák számára kialakított edzés-
forma lehetővé teszi, hogy egy 
felfüggesztett eszköz segítségé-
vel szinte bármilyen gyakorlatot 
elvégezzünk, legyen szó guggo-
lásról, fekvőtámaszról vagy ha-
sizom erősítésről. A mozdulatso-
rok lassúak, kitartásos elemeket 
tartalmaznak, amelyek a testtar-
tás javításában és az egyensúly 
fejlesztésében igazán hatásosak. 

Frissen, fitten – egész évben I.Trendi

A fertőző betegségek 80 szá-
zaléka közvetlen érintkezés út-
ján terjed; az alapos szappanos 
kézmosás a fertőzések meg-
előzésének egyik legegysze-
rűbb módja – erre hívták fel a 
szentesi középiskolások figyel-
mét is a Kézhigiénés Világna-
pon. A Boros-iskola 9.c, 10.c és 
11.c (egészségügyi) osztályaiból 
50 diák vett rész a világrekord 
megdöntését is célzó rendha-
gyó órán, amelynek koordiná-
tora Dudás-Szabóné Deák Judit, 
instruktora Berezvai Debóra ta-
nárnő voltak. – Miért fontosak a 

kézmosási alkalmak? Mikor kell 
kezet mosni? – tette fel a kér-
dést az óratartó, majd sorban 
érkeztek a diákság válaszai: ét-
kezés előtt és után, tömegköz-
lekedést követően, háziállatok 
simogatása után; orrfújás, tüsz-
szentés és köhögés után. Berez-
vai Debóra röviden bemutatta 
a magyar orvos, az „anyák meg-
mentőjének”, Semmelweis Ig-
nácnak az életútját, kiemelve: ő 
volt az, aki a klórvizes kézmosást 
előírta osztályán, s megfigyelte, 
hogy a klórmész a gyermekágyi 
lázat meg tudja előzni. Ezt kö-

vetően bemutatta a helyes kéz-
mosást, amely során a kézfej, az 
ujjhegyek, az ujjak hátsó részé-
nek, a hüvelykujj és az ujjak kö-
zötti rész megfelelő tisztításá-
ra is ügyelnünk kell. A jelenlévő 
tanulókkal többször is elgyako-
roltatta a mozdulatokat, majd a 
két „tüsszentő pályán” vizsgálták, 
hogy milyen messzire és milyen 
mennyiségben jutnak el a bak-
tériumok. Mint megállapították, 
zsebkendő használata nélkül 
akár 3 méterre is. Dudás-Szabó-
né Deák Judit elmondta, az in-

teraktív órát láthatóan élvezték 
a gyerekek, akik szeretnek részt 
venni a tanórákon kívül közössé-
gi programokon, és kötetlenebb 
formában új ismeretekre szert 
tenni. Az esemény – mint min-
den Guinness rekordkísérlet – 
szigorú szabályok szerint zajlott; 
koordinátor, instruktor, két fel-
ügyelő, két tanú, videózásért fe-
lelős személy és időmérők voltak 
jelen a rekordkísérleten, amely-
nek eredményére még kicsit vár-
ni kell.

K é z h i g i é n é s  v i l á g c s ú c s  k í s é r l e t
Rozgonyi Ádám

A Semmelweis Emlékévad programsorozat részeként az Or-
szágos Tisztifőorvosi Hivatal az egy időben kézmosásoktatáson 
résztvevő diákok Guinness világrekord-kísérletét rendezte meg 
május 5-én országszerte. A Csongrád Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Főosztályának koordinálásával Csongrád 
megyéből 21 iskola, 32 csapattal, 1270 diákkal vett részt az or-
szágos versenyen. A szentesi középiskolák közül a HSZC Boros 
Sámuel Szakközépiskolája és Szakiskolája, illetve a Zsoldos Fe-
renc Középiskolája és Szakiskolája csatlakozott a programhoz.
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Darók József

A lakosság segítségét kér-
te két kiállítás megvalósulá-
sához a Koszta József Múze-
um. A Péter Pál Polgárházban 
kialakítandó polgári konyha, 
mint állandó kiállítás a tervek 
szerint a Múzeumok éjszaká-
ján, a Kováts Károly  gyűjtemé-
nyes időszaki kiállítás pedig 
már május 18-án, a múzeumi 
világnapon megnyílik.

A polgárház esetében aján-
dékozásra hívták a szentesie-
ket, a Kováts Károly-tárlat kap-
csán pedig kölcsönzésről van 
szó, magyarázta dr. Béres Mária 
múzeumigazgató. A gyűjtők is 
tisztában vannak vele, hogy fest-
ményük egy közgyűjtemény-
be kerülve még értékesebbé vá-
lik, mondta. Ennek is betudható, 
hogy mintegy 20 magánszemély 
jelentkezett az év elején közzé-
tett felhívásukra, valamint az ön-
kormányzattól és ATIVIZIG-től is 

kaptak képeket, összességben 
50 festménnyel kiegészítve a 
múzeum saját gyűjteményét. 

A május 18-án nyíló és októ-
ber 1-ig látogatható kiállításra 
60 festményt válogattak ki, köz-
tük több önarckép, illetve port-
rék is láthatók lesznek, illetve 
szentesi városrészletek, tiszai 

képek, a Kurca-part, nagyhegyi 
részlet, kellemes, dekoratív csen-
déletek, zsánerképek, szénrajzok 
is, tudtuk meg Sipos Anna mű-
vészettörténésztől. A tárlat ren-
dezője elmondta, aktualitást ad 
az eseménynek, hogy elkészült 
a múzeum Kováts Károly-képei-
nek restaurálása. Mostanra tisz-

tázódott születésének pontos 
ideje is. A Magyar Nemzeti Ga-
léria adattárában leltek rá Ko-
váts Károly saját bejegyzésére, 
amiben 1875. október 26-át adta 
meg születési dátumául.

A polgári konyha berendezé-
séhez már korábban kérték a la-
kosság segítségét, s érkeztek is 
szép felajánlások, tárgy együt-
tesek. Azonban szomorú, hogy 
már csak szórványosan lelhetők 
fel a korabeli, az 1870-es évek-
től az 1950-es évekig tartó idő-
szak konyhai felszerelései, ame-
lyekkel egészében be lehetne 
mutatni egy korabeli háztartást. 
Ennek ellenére szép merítést ad-
hatnak át a tárgyi emlékekből a 
látogatóknak, s a Múzeumok éj-
szakájára elkészülhet a kiállítás, 
árulta el dr. Béres Mária. Filmfor-
gatásra is várják azokat az idős 
embereket, elsősorban nőket, 
akik még emlékeznek nagyany-
juk, dédnagyanyjuk háztartá-
si szokásaira, az ő emlékeiket is 
összegyűjtenék.

Labádi Lajos

Két hete Debrecenben járt 
egy szentesi delegáció, melynek 
tagjai felkérést kaptak a Refor-
mátus Kollégiumtól – mai nevén 
Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetem, hogy előadást 
tartsanak a teológushallgatók-
nak Kiss Bálint tudós református 
esperes szerteágazó munkás-
ságáról. Az egyetem épületé-
nek árkádjai alatt található meg 
Révész Imre portréja is, aki – ha 
rövid időre is – Szentessel köz-
vetlen kapcsolatba került. Kora 
egyik elismert jogtudósának és 
egyháztörténészének idén ket-
tős évfordulója van, tehát illik 
megemlékeznünk róla. Révész 
Imre domborműve közelében 
egyébként elhelyezhető len-
ne Kiss Bálint egykori debrece-
ni diák, tudós, polihisztor lel-
kész-esperesünknek portréja is.

A Szabolcs vármegyei Újfehér-
tón született 1826. január 14-én. 
Alsóbb iskoláit és a gimnáziu-
mot Debrecenben és Hajdúbö-
szörményben végezte. 1841–
47 között bölcsészetet, jogot és 
hittant tanult a Debreceni Re-
formátus Kollégiumban. 1847-
től 1851-ig a kollégium taná-
ra, egyben a Nagykönyvtár őre. 

1851 nyarán külföldi tanulmány-
útra indult: előbb Bécsben, majd 
1852-ben Berlinben és Svájcban 
időzött. Hazatérését követően 
a szentesi egyházközség meg-
hívta lelkészének. Az ekkor 22 
ezer lakost számláló te-
lepülésen a refor-
mátusok voltak 
többségben. A 
népes gyüle-
kezet 1853-
ban elveszí- 
tette két 
r e n d k í v ü l 
n é p s z e r ű , 
nagy tudá-
sú lelkészét: 
Kiss Bálint es-
perest és Do-
bosy Mihályt. A 
presbitérium hason-
ló felkészültségű szemé-
lyekkel kívánta pótolni az üre-
sedést, ezért kérték fel Révész 
Imrét. A jelölt megtiszteltetés-
nek vette a meghívást, de Szen-
tesen az egyházközségen be-
lül dúló viszálykodás közepébe 
csöppent, amelynek gyökerei 
1837-ig nyúltak vissza. 1854 ta-
vaszán elfoglalta hivatalát, de 
a belső ellentéteket észlelve, a 
szuperintendensre bízta a dön-

tést. A vizsgálatokat követően – 
1855 októberében – ismételten 
Révész Imrét választották meg. 
Azonban alig telt el félév újravá-
lasztása után, amikor meghívást 
kapott az egyik debreceni lel-

készi állásra. Elfogadta, 
így 1856 májusától 

1881-ben bekö-
vetkezett halá-

láig Debrecen-
ben szolgált. 

R é v é s z 
Imre csupán 
két évig mű-
ködött váro- 
s u n k b a n , 

mégis mara- 
dandó emléket 

hagyott a refor-
mátus hívőkben. 

Ezt igazolja Papp La-
jos igazgató-tanító fel-

jegyzése, miszerint alig akar-
ták Debrecenbe elengedni, sőt 
később is hívták vissza. Hason-
lóan írt róla az 1928-ban meg-
jelent Szentes várostörténe-
ti monográfia, amely kiemelte, 
hogy itt keletkezett A protes-
táns egyházalkotmány alapelvei 
című munkája. 

Révész Imre utóbb nemzet-
közi hírnévre tett szert. Ő volt 

az egyik legfelkészültebb és leg-
bátrabb részvevője annak az 
egyházjogi küzdelemnek, ame-
lyet a magyar protestáns egy-
ház vívott 1856–61 között a bé-
csi abszolutista kormányzattal. 
Ő készítette el 1860 elején a Tá-
jékozás címen ismert utasítást, 
amely felszólította a protestáns 
gyülekezeteket és lelkészeket 
arra, hogy semmiféle miniszte-
ri rendeletet ne hirdessenek ki 
az egyházi főhatóságok hozzá-
járulása nélkül. A császári tör-
vényszék elrendelte felhívásá-
nak elkobzását, ellene pedig 
bűnvádi vizsgálatot indított. Az 
ügynek nemzetközi visszhangja 
lett, ezért az uralkodó 1860-ban 
a magyar protestáns egyházat 
visszahelyezte régi törvényes ál-
lásába, a perbefogottakat pedig 
– köztük Révész Imrét – felmen-
tették. Egyházjogi és egyház-
történeti munkássága alapján 
1859-ben felvették a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező 
tagjai közé, 1871-ben pedig a 
bécsi protestáns teológiai fakul-
tás díszdoktorává avatták. Deb-
recenben hunyt el 1881. február 
13-án. Életnagyságú, olajfestésű 
portréját a kollégium könyvtárá-
ban helyezték el. 

Nagy volt  a  felajánlási  kedv

190 éve született Révész Imre

A hírneves tudós Szentesen is  szolgált
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Múlt heti megfejtésünk: Tücsök Ze-
nekar Kalóz mese DVD-t nyerhet! 
Nyerteseink: Katona Tamás (Somogy 
Béla u. 3/A. 4. em. 11.), Kósa Imre 
(Schweidel J. u. 3.). Nyereményüket a 
Szentesi Élet szerkesztőségében vehe-
tik át! Ezen a héten a Legrand Zrt. által 
felajánlott ajándékot sorsoljuk ki. 

A megfejtéseket továbbra is várjuk 
e-mail-ben a szentesielet@gmail.com 
internetes, postai úton a 6600 Szen-
tes, Kossuth tér 5. fsz. ép.

Vízszintes: 1. Talmud-gondolat első ré-
sze. 13. Selyemszövet. 14. Szégyell, res-
tell. 15. Kutyája. 16. Elrontott. 18. Figyel. 
19. Patás háziállat. 20. Vízforrás. 21. Visz-
szafelé: becézett Katalin. 23. Cérium ve-
gyjele. 24. Földművelő eszköz. 26. Ke-
nőpénz. 28. Formál, megjelenít. 30. Ide, 
mellém. 33. Amely személy. 34. Megvál-

toztat. 40. Berillium és foszfor vegyjele. 
41. Kábítószere. 43. Lantán vegyjele. 44. 
Becézett László. 45. Létezést. 47. Idegen 
Anna. 49. M… - zúgás, hullámverés. 51. 
Ázsiai ország. 53. Bársonyszerűen boly-
hozott szövet. 55. Talál. 57. Kerek szám. 
59. Kezdeti anomália. 60. Ilyen termésű 
növény is van. 62. Táborhelye. 64. Kipa-
kol (például standra). 67. Üreg a fában. 
68. Iskola a diákok nyelvén. 70. Szállni 
magasan. 72. Férjénél. 74. A gondolat 
második része.

Függőleges: 1. Lakószint. 2. Hul-
lámtörő gátak. 3. Fordítva a sör dísze. 
4. Férfinév. 5. Rejtvény, talány. 6. Sza-
márhangot utánoz. 7. Megkevert totó! 
8. Sebgyapot. 9. Segítségemmel. 10. 
Néma gól! 11. Japán fizetőeszköz. 12. 
Névelővel: becézett Béla. 17. Esőn álló. 
22. Tápláló reggeli ital. 25. Tálalva van! 

27. A katolikus egyház feje. 29. Az ud-
varra. 31. Német autómárka. 32. Sablon, 
séma. 34. Kívánom, óhajtom. 35. Formát 
ölt. 36. Házbérlő. 37. Aktínium vegyjele. 
38. Kivét – röviden. 39. S…zsi – konyhai, 
kamrai polcos állvány. 40. Vörösmarty 
egyik ördögfiókája (Csongor és Tünde). 
42. Ritkaság, különlegesség. 43. Dim-
bes-dombos. 46. A lottó elődje. 47. Rit-
ka női név. 50. … Uno – olasz tévéadó. 
52. …o – cowboyok ügyességi verse-
nye. 54. Hullik, potyog. 56. Szélhámos, 
simlis. 58. …n – magyar zenész, énekes. 
61. Vasúti pálya. 63. Az egyik szülő. 65. 
… de Janeiro (brazil nagyváros). 66. Pest 
megyei település. 69. Ismételt tagadás. 
71. Kozmosz. 73. Líbia határai.

Beküldendő a vízszintes 1. és 74. 
számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Tovább folytatódik a finn Ro-

vio által 2009-ben elindított 

őrület, a madarak immár a mo-

zivásznon is hódítanak és mér-

gesebbek, mint valaha. Ha le-
maradtál volna az évek óta tartó 
mobiltelefonos őrületről vagy 
a madarakkal díszített kaland-
parkokról, esetleg nem hallottál 
a mérges madarakra épülő bra-
zil vallásról, akkor most fog be-
szippantani! A mérges madarak 
100 milliós költségvetéssel és 
nem kisebb nevekkel operálnak, 
mint Clay Kaytis (Disney) és Fer-
gal Reilly (Warner) tudták, hogy 

eddigi formájukban sem a to-
jásaikat féltő madarak, sem pe-
dig az azok elrablására aspirá-
ló malackák nem működnének 
a nagyvásznon, ezért nem csu-
pán hanggal, de végtagokkal is 
ellátták őket. A játékok alapjai-
tól azonban nem kívántak elsza-
kadni, és ez sajnos a végeredmé-
nyen is tükröződik. 

A filmről röviden annyit: egész 
ígéretes. Egy szép napon indul, 
a fordulat akkor kezdődik, ami-
kor egy hajónyi zöld disznó je-
lenik meg a madarak szigetén. 
A történet főszereplője Red, 

aki világéletében kirekesztett 
volt bozontos szemöldökének 
és forróvérűségének hála bará-
tok nélkül tengeti mindennap-
jait. Legutóbbi dührohamát kö-
vetően terápiára kötelezik, ahol 
barátokra lel, a stressz hatására 
fel-felrobbanó Bomba az örök-
mozgó Chuck és a gigantikus, 
morgó hangokkal kommunikáló 
Terence, valamint Matilda, a ze-
nehívő terápiavezető személyé-
ben. Meglátjuk mit hoztak ki a 
rendezők egy okostelefonos já-
tékból.

Angry Birds - A film
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü május 23 - 29.
Hétfő: Zöldségleves

A menü: Mustáros sertésragu, 
tészta köret

B menü: Csirkemell rizottó
C menü: Rántott sertésszelet, 

zöldséges rizs
Kedd: Pirított tarhonyaleves

A menü: Tavaszi sertésszelet, 
burgonyapüré

B menü: Rakott karfiol
C menü: Rántott szárnyas máj, 

burgonyapüré
Szerda: Meggyleves

A menü: Paprikás burgonya kolbásszal,
vegyes vágott savanyú 

B menü: Rántott sertésszelet,
ráczos burgonya

C menü: Szezámmagos rántott 
csirkecomb, ráczos burgonya

Csütörtök: Csurgatott tojásleves
A menü: Athéni csirkemell, párolt rizs

B menü: Sertéspörkölt, 
kelkáposzta főzelék

C menü: Párizsi sertésszelet, párolt rizs
Péntek: Jókai bableves

A menü: Zöldséges rakott tészta
B menü: Sajtos-tejfölös spagetti

C menü: Rántott zöldségek, 
sült burgonya

Szombat: Tejfölös gombaleves
Sült oldalas, hagymás tört burgonya, 

párolt káposzta
Vasárnap: Csontleves

Bakonyi sertéstokány, pirított tarhonya
A megadott ár tartalmazza

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

700 Ft/nyugdíjas menü, 
800 Ft/menü, 

csomagolás díja 100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

A sült hús maradéka apróra vágva vagy darálva, tejföllel el-
keverve is nagyon jó  ízt ad például a rakott tésztának vagy más 
töltelékes étkeknek. Ha sok húslevest főzünk baromfi húsból, 
ajánlom a következő ételt elkészítését.

Húsos palacsinta
Vastagabb palacsintákat sütünk. A főtt húst a csontokról le-

szedjük, tejben áztatott, majd kicsavart zsemlével együtt le-
daráljuk. Egy kis fej vöröshagymát apróra vágunk, zsírban 
megforgatjuk, hozzáadjuk a darált masszát, egy kiskanál ma-
jorannát, és egy kis sót. Pár perc alatt összesütjük. A palacsin-
tákat vastagon megkenjük, feltekerjük, majd lapos tűzálló tálba 
rakjuk. 1 pohár tejfölt 1 mokkáskanál pirospaprikával elkeve-
rünk és megkenjük vele a palacsintákat. Forró sütőben 10 perc 
alatt pirosra sütjük.  Jó étvágyat kíván: Kis Sándorné, Kisér

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 16-23. között a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
Gyógyszertár  (Szentes, Sima Ferenc u.44-58.) hétfőtől-péntekig 8 órától-17 óráig, szomba-
ton, 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: Csernák Sándor-
nak és Bába Eszter Mártának 
(Bercsényi utca 97.) Bálint, Feke-
te Mihálynak és Tasnádi Évának 
(Csongrádi út 17.) Lia Éva, Éne-
kes Rudolfnak és Kovács Andre-
ának (Budai Nagy Antal utca 8.) 
Rudolf, Vass Dávidnak és Váczi 
Nikolett Ildikónak (Köztársaság 
utca 11. 9/25) Kata nevű gyer-
meke.

Házasságot kötött: Dubi Ri-
chárd (Kossuth tér 5. 6/6) és Ko-
tymán Katalin Tímea (Gógány 
utca 22.), Tihanyi Balázs (Boros 
Sámuel utca 15/a) és Lajos And-
rea (József Attila utca 8. 4/12). 

Elhunyt: Mészáros Kálmán 
(Cseuz Béla u. 1. 3/9).

Családi

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 
tájékoztatja a lakosságot, hogy május-
ban tevékenységei így módosulnak:

• Kommunális, kukás hulladékgyűj-
tés időpontja a május pünkösdi ünnep-
napon is az aktuális napi körzet szerint 
történik, tehát május 16. napján válto-
zatlanul elszállítják az aznapi, hétfői kör-
zet szerinti hulladékot.

• Piacok: 
– a Rákóczi F. utcai zöldségpiac és a 

Villogó utcai piacok május 15-én nyitva 
tartanak.

• Fizető parkolás: 
– május 16. hétfő, munkaszüneti nap, 

a parkolásért nem kell fizetni.
• A Szentes-Berki Hulladékkezelő Te-

lep nyitva tartása a nyári időszámítás 
idejére április 1-től:

– hétköznapokon: 7.00-18.00-ig
– szombatonként: 8.00-16.00-ig
– vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA

Figyelem!

Burgonya 200-400 Ft/kg, új répa 
150-200 Ft/csm, új gyökér 150-200 
Ft/csm, zeller 150 Ft/db, új karalábé 
100 Ft/db, gomba 550-700 fokhagy-
ma 1500-2000 Ft/kg, új fokhagyma 
100 Ft/db, petrezselyem 50-70 Ft/
csomó, alma 200 Ft/kg, hegyes erős 
paprika 50-100 Ft/kg, fehér papri-
ka 550-800 Ft/kg, karfiol 450-600 Ft/
kg, paradicsom 550-700 Ft/kg, vörös-
hagyma 200Ft/kg, tojás 30-38 Ft/kg, 
saláta 100-150 Ft/kg, eper 700-2500 
Ft/kg, vetőburgonya 100 Ft/kg, spe-
nót 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, kapor 100 Ft/csm, kí-
gyóuborka 430-480 Ft/kg.

PIAC

Kos
Elkerülhetetlenül szembesülnie kell azzal, hogy néha sokkal keményebb 
és szigorúbb lesz magához, kritizálja a saját tetteit. Ám ez jó! 
Bika
Mivel nagyon határozottnak és céltudatosnak érzi magát, gondolkodás 
nélkül belevághat bármibe!
Ikrek
Merjen változtatni! Életét gyökerestül felforgathatja, kedve szerint ala-
kíthatja a történéseket.
Rák
Kamatoztathatja összegyűjtött tapasztalatait, utat mutathat másoknak, 
de lesz majd olyan, aki Önt támogatja a fejlődésben. 
Oroszlán
Ezen a héten nincs helye a lazsálásnak és a halogatásnak. Kiemelkedő-
en aktívnak kell lennie!

Szűz
Akad majd a környezetében néhány olyan személy, akik megpróbálnak 
kellemetlenkedni, vagy a saját feladataikat az Ön nyakába aggatni.
Mérleg
Ha nem módosít soha semmin, akkor nem fognak változni a dolgok. A 
monotonitás letöri a merészséget.
Skorpió
Megnyílik végre egy olyan kapu, amin már elég régóta dörömbölt. A le-
hető legjobbkor jön a lehetőség arra, hogy egy régi álmát megvalósítsa.
Nyilas
Egy dologra van szükség, ezt úgy hívják: kellő elszántság. Legyen szó 
munkáról vagy akár a magánéletéről, induljon neki a változás útjának.
Bak
Néha makacs, máskor egyenesen önfejű lesz, ugyanakkor akadnak olyan 
pillanatok, amikor adakozik, erején felül nyújt segítséget másoknak. 
Vízöntő
Intuíciói meglepően erősek, érdemes ezeket a napokat nagy döntések-
nek szentelni.
Halak
Kiemelkedően jó lelki és testi állapot jellemzi, a hétvégén kellőképpen 
feltöltődik energiával, ami egész héten kitart.

Május 13-20.

HETI HOROSZKÓP
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A Kaposvár ellen a 11-12. he-
lyért csatázott a Szentes az el-
múlt szombaton, de a szurko-
lókat, már aki kilátogatott a 
mérkőzésre, talán sokkal jobban 
foglalkoztatta, hogy mi lesz jö-
vőre a csapattal, amelynek veze-
tőedzője, Lukács Dénes távozik 
a klubtól. A tréner tavaly nyáron 
úgy nyilatkozott, hogy a klub ve-
zetésével egyetértésben hosz-
szú távú tervekben gondolkod-
nak, lesz idő a csapatépítésre, 
és – a rutinos játékosok alkotta 
váz mellé – a fiatal vízilabdázók 
beépítésére az együttesbe. Ép-
pen ezért 2+1 esztendőre szó-
ló szerződést írt alá a klubbal, 
és úgy tűnt, mindenki egy irány-
ba húzza majd a férfi csapat sze-
kerét. Esztendők óta probléma 
volt ugyanis, hogy szezonról sze-
zonra gyakorlatilag a játékoske-
ret fele kicserélődött, minden 
esztendőben új együttest kel-

lett építeni, ezért is volt bizta-
tó, hogy tavaly nyáron úgy tűnt: 
végre minden körülmény bizto-
sítva lesz a nyugodt csapatépí-
tésre. Lukács 2014 őszén, szezon 
közben vette át a férfi csapat irá-
nyítását, miután a gárda kilenc-
ből kilenc mérkőzést elvesztett 
a bajnokságban. A szolnoki szak-
ember vezetésével a mieink bent 
maradtak az első osztályban, 
idén pedig a 11-12. helyért mér-
kőzhettek a bajnokságban úgy, 
hogy az alsóházi küzdelmekben 
remek eredményeket értek el.

– Nehéz helyzetbe kerültünk 
a bajnokság végére – nyilatkoz-
ta a Kaposvár elleni, 16-9-re el-
vesztett összecsapást követően 
Lukács Dénes. – Azok után, hogy 
a vezetőedző és kilenc játékos 
távozik, nehéz mit mondanom 
a játékosoknak, annak ellené-
re, hogy a gárda fele profi. Nem 
értik ezt a helyzetet, én magam 

sem. Abban maradtunk tavaly 
nyáron, hogy építünk valamit, 
de amit én most látok, az rombo-
lás, nem pedig építkezés, amiért 
most csalódott vagyok. Sokkal 
előrébb tartunk, sokkal többet 
felépítettünk egy esztendő alatt, 
mint amit remélhettünk. Az alsó-
házat a Szentes megnyerte egy 
nagyon kiegyensúlyozott me-
zőnyben. Ehhez képest most úgy 
érezzük magunkat, mint akik alól 
kirántották a széket. Ettől függet-
lenül kívánom a klubnak, hogy 
talpra álljon ebből a negatív han-
gulatból, ami most itt uralkodik, 
és sok sikert kívánok az új csa-

patnak. Ettől függetlenül a vízi-
labdában eltöltött 35 évvel a há-
tam mögött nem értem azt, ami 
most itt történik.

Információink szerint a koráb-
ban már a Kaposvárhoz aláíró 
Hegedűs mellett távozik a klub-
tól Nagy Márton, akit a Szeged 
hív, távozik a három idegenlégi-
ós, a kapus Lazics, valamint Lati-
novics és Szekulics, eligazolnak a 
Lukács testvérek, és Weszelovsz-
ky László tovább szentesi játéka 
is erősen kérdéses. Lukács Dé-
nes közös megegyezéssel távo-
zik a klubtól. Természetesen a 
klub illetékeseinek a véleményé-
re is kíváncsiak vagyunk, jövő 
heti lapszámunkban igyekszünk 
megszólaltatni őket is.

A megyei kosárlabda bajnok-
ság egyik elődöntőjéből a két 
szegedi együttes közül a Gátlás-
talanok kerültek ki győztesen, 
a másik mérkőzésen a Szentesi 

KK ellenfele a Bodrogi Bau volt. 
A két együttes korábban két-
szer is megütközött már egy-
mással a bajnokságban, akkor az 
egy-egy szentesi és vásárhelyi si-

ker született. Most az álmosan 
kezdő vásárhelyieket gyorsan 
maga mögött hagyta a Szen-
tes, és a távolság egyre csak nőtt 
a két csapat között olyannyira, 
hogy a végén húsz pontos, 87-
67-es SZKK-győzelem született. 
A szombati fináléban a mieink, 
a szurkolók szenzációs bíztatá-
sától is támogatva, egy ponttal, 
90-89-re győzték le szegedi rivá-
lisukat, és ezzel megszerezték a 
bajnoki címet. 

Hosszú esztendők munkája 
érett be ezzel a sikerrel, hiszen 
Aleksandar Preskar hat-hét esz-
tendővel ezelőtt kezdett el fiata-
lokkal foglalkozni városunkban, 
olyan fiatalokkal, akik közül so-
kan ezen a hétvégén már a fel-
nőttek között szereztek arany-
érmet. – Természetesen nagyon 
boldogok vagyunk, és örülünk a 
győzelemnek – nyilatkozta a baj-
nokcsapat vezetőedzője.

– Ősszel a célunk az volt, hogy 
a fiatal játékosaink felvegyék a 
felnőtt mérkőzések ritmusát, 
hozzászokjanak a nagyobb iram-
hoz, férfiasabb összecsapások-
hoz. Rutinos, tapasztalt, sokszor 

fizikailag is erősebb ellenfelek-
kel kellett megbirkóznunk, de si-
került. Ahogy eddig is, most is tíz 
játékost forgattam a csapatban, 
hogy egyenlően viselje minden-
ki a terhet, és bár a döntő elején 
4-5 perc kellett ahhoz, hogy fel-
vegyük a mérkőzés ritmusát, ké-
sőbb magunkhoz tértünk, és si-
került eldöntenünk a magunk 
javára a mérkőzést. Büszke va-
gyok saját nevelésű fiataljaink-
ra, akiknek ezzel lezárult egy sza-
kasz sportolói pályafutásukban 
– értékelte a finálét Aleksandar 
Preskar.

Jövőre a Szentesi KK az NB II-
ben szerepel majd, és már most 
megkezdődnek tárgyalások új já-
tékosok leigazolásáról. A tervek 
szerint egy center és egy irányí-
tó játékos érkezik a klubhoz, és a 
mostani három edző helyett hét 
szakember foglalkozik majd az 
egyesület csapataival. A legna-
gyobb siker mégis az lenne, ha a 
klub tehetséges fiataljait sikerül-
ne továbbra is Szentesen tartani, 
köztük azt a Halász Ákost, aki fia-
tal kora ellenére a csapat motorja 
volt, ezen a hétvégén is.

Távozik az edző, szétszéled a csapat

Bajnok lett és az NB II-ben folytatja a Szentes

Hering Viktor

Megnyerte a megyei felnőtt kosárlabda bajnokságot a Szen-
tesi Kosárlabda Klub együttese. A mieink az elődöntőben a 
hódmezővásárhelyi Bodrogi Bau együttesét győzték le nagyon 
simán, a fináléban pedig a szegedi Gátlástalan Tüzelők ellen iz-
galmas összecsapáson diadalmaskodtak. A gárda ősszel már az 
NB II-ben szerepel.

Hering Viktor

Június 30-án távozik posztjáról Lukács Dénes, a Valdor-Szen-
tesi VK férfi vízilabda-csapatának vezetőedzője, és kilenc játé-
kos, akik jelenleg a felnőtt keret tagjai. A szakvezető szerint 
nem építkezés, hanem rombolás folyik a klubnál, és a játéko-
sokkal együtt értetlenül áll az események előtt.
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Seres András minden dobá-
sa 57 méter felett volt, ami azt 
jelenti, hogy nagyon jó erőben 
van, és még harmincegy verseny 
áll rendelkezésére az EB szint tel-
jesítésére. A győzelemhez most, 
ezen a versenyen András szá-
mára egy 59,76 méteres dobás-
ra volt szükség. Váradi Krisztina 
a női súlylökésben remek egyé-
ni csúccsal győzött, a 14,66 mé-
teres eredménye szezon elején 
nagyon bíztató. – A női diszkosz-
vetésben három szentesi ver-
senyző volt a nevezők között és 
megtörtént az, amit régóta vár-

tunk, hiszen mind a hárman do-
bogóra állhattak – mondta el la-
punknak Benkő István, a klub 
elnöke. – Győzött Váradi Kriszti-
na 51,93 méteres dobásával, má-
sodik Papp Anita, harmadik pe-
dig Kocsis Alexandra lett. Dudás 
Vencel ellenfél nélkül verseny-
zett a felnőtt férfi diszkoszvetők 
között, ez kicsi nyomasztotta, de 
39,43 méteres eredménye na-
gyon jónak mondható.

A csapat kiváló időben, mű-
anyag borítású pályán, európai 
színvonalú körülmények között 
versenyezhetett. Természetesen 

a sportkapcsolatok építésére is 
nagyszerű alkalmat teremtett a 
verseny, olyannyira, hogy Benkő 
István a szerb kiválóságot, az Eu-
rópa-bajnok Asmir Kolasinac-ot 
meghívta az őszi, szentesi do-

bóversenyre, aki ígéretet tett 
rá, hogy az olimpia után elláto-
gat városunkba. A Maximus SE 
versenyzői május 22-én a Pauli-
nyi-emlékversenyen vesznek 
részt a fővárosban Seres András 
kivételével, aki május 13-án egy 
négy állomásos franciaországi 
viadalon vesz részt.

Hering Viktor

Négy góllal kellett volna nyernie, de csak háromgólos sikert 
aratott a görög válogatott ellen a magyar férfi vízilabda-válo-
gatott a Szentesen megrendezett világliga mérkőzésen. A mie-
ink nem jutottak ki a szuperdöntőbe.

Remek vízilabdára mindig megtelik az uszoda, így volt ez kedden 
kora este is, az uszodában a magyar és a görög válogatott mérkőzött. 

A kezdés előtt már egy órával hamisítatlan „meccs-hangulat” uralko-
dott a lelátón. Telt ház előtt kezdtek a csapatok, az elején a vendégek-
nek ment jobban a játék. Hosnyánszkyék a második 8 perc végén ér-
ték utol a görögöket, ekkor 5-5 volt az eredmény, a félidőben már a 
mieink vezettek. Kifejezetten jól kezdték a hazaiak a 3. negyedet,hi-
szen ekkor háromgólosra „hízott” a magyar előny, de a világbajnoki 
bronzérmes innen is talpra tudott állni, és 9-9-re egyenlített. A ma-
gyar válogatott hajrája parádésra sikerült, ismét a továbbjutást jelen-
tő négy gól közelébe verekedte magát a gárda, de a lefújás előtt Var-
ga Dániel lövését blokkolta a vendégek védelme, így eldőlt: a világliga 
döntőt ezúttal a magyarok nélkül rendezik meg Kínában.

– Csalódott vagyok, hogy nem sikerült kellő különbséggel legyőz-
ni ellenfelünket, hiszen kétszer is ott volt a kezünkben a lehetőség – 
nyilatkozta Benedek Tibor szövetségi kapitány. – A párharc Athénban 
úszott el, az ottani vereséggel megnehezítettük saját dolgunkat, igaz, 
akkor a csapat egy teljesen más fázisában volt a felkészülésnek. Ott fi-
atalokkal játszottunk, most viszont már az olimpiához közeledve is-
mét hozni tudtuk az EB bronzmérkőzésen nyújtott teljesítményün-
ket, ami azt igazolja, hogy ennél a görög válogatottnál erősebbek 
vagyunk. Ez egy olyan erőpróba volt, mint a trieszti magyar-olasz, és 
azon kívül, hogy nem leszünk ott a világliga-döntőn, nincs semmifé-
le keserűség bennem. A kapitány azt is elmondta, hogy több tervük 
volt, van az olimpiai felkészülésre, ezek közül most a B-terv lép élet-
be, hiszen nem kell Shanghajba utazniuk, így más menetrend szerint 
végzik majd a felkészülést a riói játékokra.

Dobóatlétikai sikerek Zentán

Pólóünnep az uszodában, magyar győzelem

Hering Viktor

Megtartotta előnyét a har-
madik helyért folytatott küz-
delemben a Szentesi Kinizsi 
megyei első osztályú labda-
rúgó-csapata a Szeged 2011 
együttesével szemben. A két 
gárda szegedi összecsapásán 
1-1-es döntetlen született, a 
mieink szombaton az Ásottha-
lom együttesével mérkőznek 
a Pusztai László Sporttelepen. 

A találkozó első negyedórá-

jának végén szabadrúgásból a 
hazaiak szereztek vezetést a Sze-
ged 2011 – Szentes összecsa-
páson, ám Lekrinszki Ariel szép-
ségdíjas góljával egyenlített a 
Kinizsi, és ez az eredmény már 
nem is változott a találkozó vé-
géig. – Bár az eredmény döntet-
len lett, de elmondhatom, hogy 

az idei szezon egyik legjobb 
mérkőzését játszottuk Szegeden 
– értékelte a látottakat Koncz 
Zsolt, a Kinizsi játékos-edzője. 
– Ha a helyzeteinket jobban ki-
használjuk, akkor most a három 
pontnak örülnénk, de összes-
ségében értékes pontot szerez-
tünk. Az előnyünket megőriztük 

vetélytársunkkal szemben, de ők 
egy mérkőzéssel kevesebbet ját-
szottak, viszont erős riválisokkal 
játszanak majd. Mi a hétvégén 
rangadót játszunk az Ásottha-
lommal, és mivel ezen a két mér-
kőzésen négy pont megszerzé-
sét terveztük, ezért szeretnénk 
hazai környezetben itthon tarta-
ni a pontokat. 

A Kinizsi-Ásotthalom össze-
csapás szombaton, 17 órakor 
kezdődik.

Szegedi pontszerzés

Hering Viktor

56. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Atlétikai Gálát 
Zentán, és Szerbia egyik legrangosabb versenyén ott voltak a 
szentesi Maximus SE dobóversenyzői is, sok más nemzet spor-
tolóival együtt. Seres András hosszú, tizenegy héten át tartó 
edzőtáborból érkezett a versenyre, de ennek ellenére magabiz-
tosan nyerte a férfi diszkoszvetést.




