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Rozgonyi Ádám

Foglalkoztatási együttműkö-
dést, paktumot szeretne létre-
hozni a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatá-
si Főosztályával partnerségben. 
Benyújtotta a „Csongrád Me-
gyei gazdaság-, és foglalkozta-
tás-fejlesztési együttműködési 
program (Paktum)” (TOP-5.1.1-
15) pályázatát, amelynek forrá-
sával szeretné növelni a megyei 
foglalkoztatás szintjét és elő-
segíteni a megye gazdaságá-
nak fejlődését. A tervek szerint 
a program július elsejétől indul.

A tervezett több éves képzé-
si és foglalkoztatási program, 
jelentős forrással, alapvetően 
újszerű, és esetenként megha-
tározó nagyságrendű segítséget 
jelenthet a térség cégei számá-
ra. A program célja a keresletnek 
megfelelő munkaerő biztosítá-

sa, az adott térségben munkát 
vállalni szándékozó, álláskereső 
hátrányos helyzetű személyek 
és inaktívak foglalkoztathatósá-
gának javítása, nyílt munkaerő- 
piaci elhelyezkedésének támo-
gatása. A célkitűzés megvalósí-
tása érdekében Paktum partner-
találkozót rendeztek Szentesen 
is, ahol szakmai előadásokat 
tartottak. 

Kakas Béla, a Csongrád megyei 
közgyűlés elnöke lapunknak el-
mondta, a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
(TOP) mintegy 30 milliárd forint 
forrást biztosít a megyének, ki-
mondottan az önkormányzatok 
számára. A támogatás kéthar-
mad részében a klasszikus tele-
pülésfejlesztési feladatokra, egy-
harmad részében a gazdaság 
élénkítése, munkahelyteremtés-
sel kapcsolatos lehetőségekkel 
kell élnie az önkormányzatok-

nak. Ezzel párhuzamosan a vál-
lalkozások, a különböző pályáza-
ti lehetőségek – GINOP és egyéb 
fejlesztési háttérből – infrastruk-
túra-fejlesztés valósul meg: üze-
mek épülnek, munkahelyek lé- 
tesülnek. Kiemelte, a munka-
erő-piaci egyensúly megterem-
tése az egyik legfontosabb fela-
dat. Hozzátette, hogy nem elég 
megépíteni egy üzemet, a ter-
méket elő kell állítani, ehhez pe-
dig szakemberekre van szükség. 
– Fontos, egy olyan partnersé-
gi rendszer megteremtése, ami-
kor az információk oda kerül-
nek, ahol a megoldás születhet. 
Az önkormányzatok szerepe a 
helyi vállalkozások pontos igé-
nyeinek, munkaerő problémá-
inak megismerése. A rendszer 
kezelésére komoly forrás van a 
TOP-ban, amelyet képzésekre, az 
azokkal kapcsolatos költségek fi-
nanszírozására és bértámoga-

tásra költünk – fogalmazott Ka-
kas Béla. 

A projektben egy olyan pak-
tumiroda jön létre, mely felada-
ta a többi megyei paktum mun-
kájának koordinálása. Emellett 
megalakul egy paktumszervezet, 
amely a megyei foglalkoztatási 
stratégia kidolgozását fogja irá-
nyítani. A megyei közgyűlés elnö-
ke hangsúlyozta, hogy a makói, 
szentesi és a homokháti térség-
ben olyan irodák létrehozására 
van szükség, amelyek a kormány-
hivatal foglalkoztatási főosztályá-
nak rendszerében, szakmai hát-
térrel tudnak működni.

Összefogás a foglalkoztatás-növelésért

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.
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Cseh-Lakos Ilona

Az önkormányzat pályáza-
tot kívánt benyújtani a Kiss 
Zsigmond utca útburkola-
tának javítására, valamint a 
Pusztai László Sporttelep fej-
lesztésére, azonban a képvi-
selő-testület többsége ezt a 
tervet nem támogatta. Antal 
Balázs Tibor frakcióvezető el-
mondta, hogy az elképzelést 
az önrészt biztosító forrás hi-
ánya miatt nem támogatták 
képviselőtársaival.

A pályázati elképzelés szerint 
az önkormányzat 30 millió forin-
tos forrást szeretett volna lehívni 
a Kiss Zsigmond utca útburkola-
tának javítására uniós forrásból, 
a beruházás teljes költsége kö-
zel 58,3 millió forint lett volna. 
Egy másik koncepció a Pusztai 
László Sporttelep fejlesztését cé-

lozta meg, a tervezett munkála-
tok összköltsége megközelítő-
leg 30,8 millió forint lett volna, 
amelyből közel 20 millió forin-
tot szerettek volna pályázatból 
finanszírozni.

A képviselő-testület ülésén a 
Fidesz-KDNP nem támogatta a 
pályázatok benyújtását, mely-
nek indoka – mint ahogyan azt 
Antal Balázs Tibor frakcióveze-
tőtől megtudtuk –, hogy a költ-
ségvetésben nem volt biztosí-
tott a két pályázat több mint 39 
millió forintos önrésze. – Képvi-
selőtársaimmal együtt támogat-
tuk volna a fejlesztéseket, de az 
önrész összege a város költség-
vetésébe nem volt betervez-
ve és így nem volt biztosított a 
pályázati önrész. Polgármester 
úr elmondta, hogy az első ne-
gyedéves számadatok alapján az 
iparűzési adóból többletbevétel 
várható. Ezek a bevételek azon-
ban még nem folytak be, a 2000. 
évi számvitelről szóló C. törvény-
rendelkezései pedig kötelező ér-
vényűek: adósságot nem lehet 
keletkeztetni, így a be nem folyt 
adóbevétel terhére nem lehet 
kötelezettséget vállalni, hanem 
szigorú gazdálkodást kell foly-

tatni. Ezzel közgazdászként a vá-
ros vezetőjének is tisztában kell 
lennie – hívta fel a figyelmet An-
tal Balázs Tibor, hozzátéve, hogy 
a többségi frakciónak ebben a 
kérdésben is felelőssége van.

– Mikor a jobboldal kisebb-
ségben volt, akkor is felelősen 
hoztuk meg döntéseinket kép-
viselőtársaimmal. Ennek egyik 
példája volt, hogy például nem 
támogattuk, hogy az önkor-
mányzat a Szentes Spa Kft.-nek 
tagi kölcsönt folyósítson. Az ak-
kori testületi többség azonban 
mindenképp ragaszkodott a tá-
mogatáshoz. Nem vettünk részt 
a megszavazásában, hanem ki-
vonultunk a teremből, hogy 

nyomatékosítsuk álláspontun-
kat. Bebizonyosodott, jól tettük, 
hiszen az önkormányzat most 
felszámolja a Szentes Spa Kft.-t, 
így ebben a kérdéskörben 60-
70 millió forintos veszteség érte 
az önkormányzatot – mondta 
a Fidesz frakcióvezetője, hang-
súlyozva: a törvény következe-
tes költségvetési gondolkodásra 
szólít fel, s képviselőtársai is tá-
mogatták volna a pályázatokat, 
ha valóban beérkezik az iparűzé-
siadó-többlet, az egy módosítás-
sal bekerül a költségvetésbe és 
így megteremtik a pályázati ön-
rész vállalásnak feltételrendsze-
rét a jogszabályoknak megfele-
lően.

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér

„Mi azért szeretünk a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert az eladótér nagyon jól ki van 
alakítva, minden könnyen elérhető.”

– Nagy Edit és Diószegi Dániel

HUNOR COOP –
A JÓ SZOMSZÉD

„A világon mindenkinek hinnie kell, hogy képes valami 
olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”

(Gilbert Keith Chesterton)
Ezzel az idézettel köszönöm meg valamennyi

Pedagógusnak és az oktatásügy Munkatársainak
az egész tanévben kifejtett lelkiismeretes munkáját. 

Tisztelettel:

Szirbik Imre
Szentes Város Polgármestere

Rozgonyi Ádám

Katonai tiszteletadással 
egybekötött koszorúzási ün-
nepséget tartott Szentes Vá-
ros Önkormányzata a magyar 
hősök emlékünnepén. A vá-
ros elöljárói mécsesgyújtással 
és koszorúzással tisztelegtek 
hőseink emléke előtt az I. és II. 
világháborús emlékműveknél.

Dr. Tóth Flórián, a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Szente-
si Járási Hivatal vezetője beszé-
dében úgy fogalmazott, hősök 
nélkül nincs nemzet, az emléke-
zés büszke tisztelgés azok előtt, 
akik életüket áldozták a hazáért. 

A hősök napján többek között a 
végvári katonákra, ’48-as honvé-
dekre, a világháborúkban eleset-
tekre és az ’56-os forradalom fel-
kelőire is emlékezünk. Felidézte: 
az elesett magyar hősök emléke-
zetét először az első világhábo-
rú idején, 1917-ben iktatták tör-
vénybe, Abele Ferenc vezérkari 
őrnagy kezdeményezésére. Egy 
2001-ben elfogadott törvény a 
korábbi ünnep körét hivatalo-
san is kibővítette mindenkire, 
„akik a vérüket ontották, életü-
ket kockáztatták vagy áldozták 
Magyarországért.” A Kiss Bálint 
Református Általános Iskola di-

ákjainak ünnepi műsora után, a 
város elöljárói mécses gyújtás-
sal és koszorúzással tiszteleg-

tek hőseink emléke előtt az I. és 
II. világháborús emlékműveknél. 
A koszorúznál közreműködött 
a Magyar Honvédség 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Műszaki Ezrede, 
azaz a szentesi alakulat.

Tisztelgés a  hősök előtt
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Cseh-Lakos Ilona

A következő egy-két évben 
közel 4,5 milliárd forintos ér-
tékben újulnak meg a kör-
nyékbeli közutak, ebből 1,3 
milliárd forint jut a melléku-
takra. A teljes útfelújítás mint-

egy 50 kilométeres útszakasz 
helyreállítását célozza meg – 
jelentette be Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő a Né-
meth László utca és az Ipar-
telepi út kereszteződésénél, 
azaz az egyik munkahelyszí-
nen tartott sajtótájékoztatón. 

Farkas Sándor elmondta, hogy 
helyreállítják többek között a 
45-ös főút derekegyházi elága-
zás és a Szarvasi út közötti sza-
kaszát, a 451-es út Szentest elke-
rülő szakaszát, a TV-toronytól az 
első körforgalomig. Ezeken a te-
rületeken nemcsak az úttest fel-
marását, aszfaltozását, és kátyú-
mentesítését végzik el, hanem 
az útpadka mellett az árkokat is 
rendbe teszik. 

Ezen felül nemsokára befeje-
ződik a Szentest a megyehatár-
ral összekötő fábiánsebestyéni 
út teljes rekonstrukciója, tavaly 
Fábiánsebestyénig készültek el a 
munkálatokkal, most a Fábiánse-
bestyén és a megyehatár közöt-
ti szakaszt állítják helyre, aszfal-
tozzák. 

Megújul a szelevényi kiskö-
vesút a magyartési beágazásig, 

a Bokrosról Tiszalapárra veze-
tő út, a csanytelki-, a szegvári-, 
a Derekegyház-Tompaháti, és 
a dóci bekötőút, a Szegvár és 
Mindszent közötti útszakasz, a 
Baks és a mindszenti komp kö-
zötti útszakasz, a Sándorfalva és 
Szatmyaz közti régi 5-ös főútra 
felvezető szakasz. – Jelenleg pár-
huzamosan 4 különböző helyszí-
nen folyik a munka, a korszerűsí-
tési munkálatok befejezése nyár 
végére, őszre elejére várhatók – 
hangsúlyozta az országgyűlési 
képviselő.

A felújítások nagyobb része 
a nemzeti alapból, kisebb része 
uniós forrásokból biztosított – 
tudtuk meg Farkas Sándortól, 
aki a rekonstrukciós munkák ide-
jére kérte a lakosság és a közle-
kedők türelmét, mert a felsorolt 
szakaszokon több helyen is vá-
rakozásra kell számítani a közel-
jövőben.

Harmadik alkalommal segíti egy szociális szolgáltatást nyújtó in-
tézmény lakóit számítógépek adományozásával a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal. Az 1987 óta működő Horváth Mihály utcai Gondo-
zási Központban dr. Juhász Tünde kormánymegbízott három komp-
lett munkaállomást vitt ajándékba az ellátottak számára, hogy azok 
komfortosabban tölthessék el idejüket. A számítógépek átadásával 
az intézmény informatikai felszereltsége javul.

Cseh-Lakos Ilona

Bemutatófőzés és az egész-
séges táplálkozásról szóló 
előadások, ezekkel a progra-
mokkal várják azokat a diáko-
kat, akik vendégei lesznek a 
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 
Központi Konyhájának júni-
us 8-án. Az egészségnapon sé-
fek, mesterszakácsok állítják 
össze azokat az ételeket, me-
lyek a gyerekek tányérjára ke-
rülnek – tudtuk meg Nyári Já-
nos szakácsmestertől.

A séfek a központi konyha ve-
zetőjének meghívására érkez-
nek Szentesre, többen Békés 
megyéből, de itt lesz Budapest-
ről Tanács Attila, és Szikora Péter 
is, a Knorr séfje, aki erre a napra 
saját receptúrája alapján készít 
munkatársaival együtt karottak-
rémlevest vitarizottóval. 

Ezen a napon ezek az éte-
lek kerülnek a menü  részeként 

a gyerekek tányérjára, s egy be-
mutatófőzés keretében az étel-
készítés rejtelmeibe is beve-
zetjük a fiatalokat. ,A központi 
konyhán vendégeink lesznek a 
Terney Béla Kollégium, a Kiss Bá-
lint Református Általános Isko-
la és a Dr. Mátéffy Ferenc utcai 
Óvoda diákjai. A séfek mintegy 
400 adag panírozott zöldséget 
és pohárkrémet is elkészítenek, 
amelyet szintén a meghívott 
vendégek kóstolhatnak meg 
jövő héten szerdán – mondta el 
lapunknak Nyári János, aki hoz-
zátette, hogy az egészséges táp-
lálkozásról szóló előadásokkal is 
készülnek. – Téma lesz, hogy mi-
ért kell energiacsökkentett és 
minimalizált sótartalmú ételeket 
főzni a közétkeztetésben, ho-
gyan lehet egy hétköznapi me-
nütől eljutni a szakácsolimpia 
ételsoráig, de a különböző dié-
ták is szóba kerülnek. A program 

délelőtt 10 órától 14 óráig tart – 
tudtuk meg Nyári Jánostól. 

A szakácsmester azt is elárulta, 
hogy nemsokára várhatóan egy 
20 tálcás gőzpárolóval is bővül a 
konyha eszközparkja, amely al-
kalmas lesz arra, hogy akár napi 
több ezer adag rakott ételt, vagy 
felfújtat készítsenek el minda-

zok számára, akik előfizetnek ná-
luk. Ezen felül hamarosan saját 
zöldfűszerrel tudnak főzni, hi-
szen a tavasszal elültetett fűszer-
növény-palánták mostanra már 
megnőttek a közfoglalkozta-
tottak gondos munkájának kö-
szönhetően, így a reformétke-
zés jegyében a legkülönbözőbb 
saját termelésű zöldfűszerekkel, 
köztük például bazsalikommal, 
snidlinggel, kakukkfűvel, citrom-
fűvel, rozmaringgal és zsályával 
tudják ízesíteni az ételeket a köz-
ponti konyha munkatársai.

4,5 milliárdot fordítanak útfelújításra

A kormányhivataltól

Bemutatófőzés, fejlesztés és 
zöldfűszerek a központi konyhán

2016. június 3-án (pénteken)
a Nemzeti Összetartozás napjának előestéjén,

18 órakor, csendes főhajtással emlékezik meg
a Trianoni Békediktátumról

a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Szentesi Szervezete
Szentesen, az Erzsébet téren

az I. világháborús emlékműnél.
Tisztelettel várjuk a megemlékezőket!
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Sebők Tamás

Ebben az évben is megren- 
dezik a már hagyományosnak 
mondható Nagyhegyi Nyári 
Napokat városunkban. A két-
napos szórakoztató rendez-
vénynek a Vasutas Sportpálya 
ad otthon június 10-én, pénte-
ken és 11-én, szombaton.

Valamikor a 90-es évek végén 
rendezték meg az első Nagyhe-
gyi Nyári Napokat Pálffy Imre, 
kezdeményezésére, és egyből 
hatalmas sikert aratott a rendez-
vény. Több mint ezren látogattak 
ki az elsősorban a Felsőpárti és a 

Nagyhegyi lakóknak rendezett 
programokra.  Később feledés-
be merült a rendezvény, és 7 év-
vel ezelőtt döntött úgy a Makra 
Zoltán vezette csapat, hogy újra-
élesztik a programot, és azóta is 
töretlenül megrendezik minden 
évben a Nagyhegyi Nyári Napo-
kat. 

Az idei rendezvény is sok szí-
nes programmal kínálja meg az 
érdeklődő közönséget és június 
10-én, péntek este 18 órai meg-
nyitó után máris egy közösségi 
programmal, a tábortűzgyújtás-
sal, majd szalonnasütéssel in-
dul az idei rendezvény. Mint az 

már jól megszokott a szervezők 
a lehető legszélesebb korosz-
tályt fogják meg a szombati nap 
programjaival, melyek 12 órakor 
kezdődnek. Sportprogramok kö-
zött helyet kapott a gyermek-, és 
felnőtt labdarúgás, a darts és a 
billiárd verseny, de vívászati be-
mutatót és a Kiss Bálint Ugrókö-
tél Egyesület műsorát is meg-
tekinthetnek a kilátogatók. Az 
állatok is szerepet kapnak a ren-
dezvényen lovasbemutató és 
kutyás ügyességi verseny for-
májában, de lovaskocsis „kirán-
duláson” is részt vehetnek az ér-
deklődők, melynek keretében a 

vasúttörténeti kiállítást tekintik 
meg.  A számos kísérőprogram 
mellett persze nem maradhat 
el a zene és a tánc sem, szinte 
a teljes programot lefedi majd 
valamilyen koncert, vagy zenei 
előadás. Seress Krisztián gitáros 
koncertjét és Ágoston Anita mű-
sorát követően este 7 órától a 
Rockin’ Rock Cats koncertre kop-
tathatjuk a cipőnk talpát, majd 
ezt követően a Twinners zenekar 
hozza el a közönségnek a legna-
gyobb rock-slágereket. Az estét 
disco zárja DJ Hortobágyi veze-
tésével.

A megjelenteket elsőként Szir-
bik Imre polgármester köszön-
tötte. Beszédében úgy fogalma-
zott, a pedagógusok nap mint 
nap, hivatásukat gyakorolva, 
ösztönzik, erőfeszítésre készte-
tik a diákokat, akik ezután ered-
ményt érnek el. Ezt a munkát a 
város és a családok nevében is 
megköszönte. Hangsúlyozta a 
becsületes, lelkiismeretes mun-
ka fontosságát, amely a nehéz 
körülmények közt is, reményt, 
esélyt és jövőképet ad a tanu-
lóknak. Kiemelte, a város ed-
dig is, és továbbra is, biztos hát-
térként áll a pedagógusok és a 
gyermekek mellé. Molnárné Tóth 
Györgyi örömét fejezte ki, hogy 
az önkormányzattal együttmű-
ködve olyan munkatársakat kö-
szönthettek, akik a szűnni nem 
akaró változások korában képe-
sek átértékelni a régit, és elsajá-

títani az újat. – Életük példájával 
tanítottak, és tanítanak, szorgal-
mukkal, céltudatosságukkal, kol-
legalitásukkal – fogalmazott a 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Szentesi Tankerüle-
tének vezetője. A folytatásban 
a Margaréta Citerazenekar ze-
nélt, majd a díszoklevelek átadá-
sával folytatódott az ünnepség. 
A kitüntetettek között volt Virá-
gos Kis Imréné is, aki 1956-ban 
szerezte meg matematika-fizi-
ka szakos általános iskolai ta-
nári oklevelét. A szegvári általá-
nos iskolában kezdett tanítani, 
majd áthelyezték a szentesi Kos-
suth Téri Általános Iskolába, ahol 
1990-ig, nyugdíjba vonulásá-
ig oktatott. Munkája során több 
elismerést is kapott, 1976-ban 
és 1990-ben Miniszteri Dicsé-
retet, 1985-ben Kiváló Munká-
ért kitüntetést, 1990-ben Peda-

gógus Szolgálati Emlékérmet, 
most gyémánt díszoklevelet ve-
hetett át. Kérdésünkre, hogy a 
hosszú évtizedek tanítói munká-
jából mit emelne ki, csak úgy fe-
lelt: a szeretetet. Murvai Gáborné 
munkásságát gyémánt díszokle-
véllel és az Eötvös József Emlé-
kérem arany fokozatával ismer-
ték el. 1956-ban szerezte meg 
ének szakos tanítói oklevelét, 
később háztartási ismeretek és 
gyakorlatok órát is tartott, nyug-
díjba vonulásáig  volt a szentesi 

Köztársaság Téri Általános Isko-
la tanára. A korábban Művelő-
dési és Közoktatási Miniszteri 
Dicséretben is részesült pedagó-
gus lapunknak elmondta, büsz-
ke arra, hogy gyakran találkozik 
volt tanítványaival, és hogy so-
kan lettek követői; óvónők, ta-
nítónők és tanárok. – A zenesze-
retet megmaradt a diákokban, 
és azok utódaiban, unokáiban 
is – mondta. Elmesélte, egykori 
növendéke egyszer azzal keres-
te meg telefonon, hogy énekel-
jen el egy régi altatódalt, mert 
megszületett a kis unokája, és 
szeretné neki elénekelni. Volt ta-
nítványaira büszke, úgy érzi, azt 
a szeretetet kapja vissza tőlük, 
amit ő is adott. 

A hetedik Nagyhegyi Nyári Napokat rendezik meg

Arany, gyémánt és rubin díszoklevél

E l i s m e r é s e k  a  p e d a g ó g u s o k n a k

Hová utazna szívesen? Görögország? Horvátország? Spanyolország? Bulgária? 
Amíg eldönti, a kezdő lépést már most megteheti!

Gyűjtse össze 5 héten keresztül az 5 számozott kupont, amelyekkel

30 000 FORINT ÉRTÉKŰ UTAZÁSI UTALVÁNYT NYERHET,
melyet a Discos Tours Utazási Iroda ajánlott fel.
Beküldési határidő: 2016. július 11., hétfő.

Címünk: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.     Sorsolás: 2016. július 12., kedd.
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Rozgonyi Ádám

Szentes Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szentesi Tankerülete múlt pénteken rendez-
te meg pedagógusnapi ünnepségét a Megyeháza Konferencia 
és Kulturális Központban. A rendezvényen elismeréseket adták 
át az oktatás és nevelés terén elért kimagasló eredményekért 
tanároknak és óvodapedagógusoknak.
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Rozgonyi Ádám

1990 áprilisa, májusa új le-
hetőségeket kínált a párt-, és 
civilszervezetek alapítására. 
Szentesen, egy lelkes keresz-
tényekből álló csoport, új épít-
kezést tűzött ki célul – így ala-
kult meg negyedévszázada a 
Szentesi Keresztény Pedagó-
gus Társaság. 

Az új rendszerben megjelent a 
keresztény képviselet az önkor-
mányzatban, majd keresztény 
szellemű osztály alakult – Hor-
váth István tanár, Kádár József, 
dr. Garbacz Olga háziorvosok, 
Józsa László és Dancsik Lászlóné 
segítségével – az akkori Köztár-
saság téri iskolában. Az első ke-
resztény értékrendű osztály osz-
tályfőnöke Koválcsik Magdolna 
tanítónő volt. Az egyházi iskolák 
újjáalakulása tette szükségessé 
egy keresztény szellemű közös-
ség létrehozását, így alakult meg 
25 évvel ezelőtt, májusban a 
Keresztény Pedagógus Kamara, 

mai nevén Szentesi Keresztény 
Pedagógus Társaság, Horváth 
István, Tóth János középiskolai 
tanárok és Koválcsik Magdolna 
tanítónő vezetésével. – A szer-
vezetet olyan pedagógusok al-
kotják, akik a tanítást a nevelés-
től elválaszthatatlannak tartják, 
és meggyőződésük, hogy ha-
zánkat – s az egész világot – a 
keresztény erkölcsrendet hittel 
valló új nemzedék őrizheti meg. 
A szervezet e pedagógusok 
szakmai érdekvédelmére vál-
lalkozott – mondta el Koválcsik 
Magdolna, hozzáfűzve, hogy a 
társaság célja, a két egyházi is-
kola háttereként, a keresztény 
hit, értékrend és hagyományok 
felélesztése az egyén, a család és 
a város életében. A szervezetnek 
mintegy 20 tagja, és több rend-
szeres segítője van, de nagyobb 
rendezvények előtt még töb-
ben felajánlják segítő munkáju-
kat. A csoport számtalan prog-
ramot valósított meg az évek 
során, kiemelkedő rendezvény 
volt például a Pedagógusok Or-
szágos Találkozója. Hosszú évek 
óta Koválcsik Magdolna taní-
tónő vezetésével zajlik a prog-
ramok szervezése, országosan 
ismert előadók részvételével. 
Többek között Hegedűs Lóránt 
református püspök, Gyulai End-

re megyéspüspök, Korzenszky Ri-
chárd bencés szerzetes, Pálinkás 
József oktatási miniszter, Eperjes 
Károly színművész, Andrásfalvy 
Bertalan néprajzkutató, ST. Regi-
na Collins és Papp Lajos szívse-
bész is meghívást kaptak Szen-
tesre, de hosszan folytathatnánk 
a felsorolást. A rangos előadá-
sok mellett a Wass Albert Vers- 
és Prózamondó Verseny, a Tria-
non-emlékkiállítás, a Házasság 
hete, valamint a „Drog helyzet 
van” rendezvény is a társaság 
szervezésében valósultak meg, 
úgy mint számos zenés program 
és filmvetítés, illetve Wass Albert 
és Mindszenty József szobrainak 
avatása. A közérdekű, társadalmi 
cél érdekében végzett tevékeny-
ségéért 2001-ben oklevéllel is-

merte el a kormány a szervezet 
munkáját.

– A 25 éves évfordulót hála-
adó szentmisével ünnepeltük, 
amelyet dr. Katona István egri 
segédpüspök és dr. Gruber Lász-
ló plébános celebráltak. A 88 
éves segédpüspök ezt követően 
az irgalmasságról tartott előa-
dást – mondta el a helyi csoport 
elnöke, hozzátéve, hogy dr. Ka-
tona István bátorságot, ihletet, 
gyakorlati és eszmei segítséget 
adott a társaság megalakításá-
hoz, és az első keresztény osz-
tály megszervezéséhez. A folyta-
tásról így nyilatkozott: – A fiatal 
pedagógusok körében is van ér-
deklődés ezen értékek iránt.

Képünkön: Sík Sándor - István király
című előadása Szentesen

25 éves a Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság

Menü június 06-10.
Hétfő: Karalábé leves

A menü: Paprikás sertésszelet, nokedli
B menü: Dubarry szelet, 

zöldséges rizs, őszibarack befőtt
Kedd

A menü: Hamis gulyásleves
Zöldbab főzelék, grill csirkecomb
B menü: Magyaros burgonyaleves
Barackos túróval töltött palacsinta

Szerda: 
A menü: Karottakrémleves, 

VITA rizottó
B menü: Eperkrémleves, 

darált steak, pirított burgonya, 
joghurtos zöldségcsík

Csütörtök
A menü: Eperkrémleves, rántott hal, 

petrezselymes rizs
B menü: Csontleves, 

Párizsi csirkemell, zöldborsófőzelék
Péntek: Frankfurti leves
A menü: Csokis gombóc

B menü: Szárnyashús saláta, 
szűzpecsenye bacongyűrűben

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

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Köszönet Serfőző Leven-
tének, dr. Gruber Lászlónak, 
Szentirmay Endrének, Ko-
vács Jánosnak, valamint Far-
kas István főigazgatónak, 
Görbe László piaristának és 
a társaság jelenlegi és leen-
dő támogatóinak.

Halupa Eszter

A képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén tárgyalta a 2015. 
évi zárszámadást, melyet He-
vesi-Tulipán Edit, a pénzügyi és 
lakásügyi bizottság tagja ér-
tékelt. A 2015. évi költségve-
tésben jóváhagyott bevételek 
mintegy 93 százalékra teljesül-
tek. A bevételkiesést elsősor-
ban a fejlesztési források csök-
kenése, a fejlesztési feladatok 
finanszírozását érintette. 

– A tavalyi évben új nyertes 
pályázat nem volt, csak az elő-
ző évi megkezdett támogatások 

kiutalásával lehetett számolni – 
mondta el a képviselő. Hozzá-
tette, ezek a bevételek minimális 
növekedéssel, szinte az előző be-
számoló azonos időszakával azo-
nos mértékben teljesültek. Egye-
dül a helyi iparűzési adó nőtt 
2,42 százalékkal az előirányzat-
hoz képest, 1,3 milliárd forintra.  
A működési bevételek jogcímen 
önkormányzati lakások bérleté-
ből befolyt bevételek hátraléka  
28 millió forint. Ez sajnos több, 
mint az előző évi. A kiadások  a 
8,3 milliárd forintos módosított 
előirányzathoz képes 7,5 milli-
árt forintra teljesült. A városüze-
meltetést továbbra is a Városellá-
tó Nonprofit Kft látja el, az ebből 
származott 2015 évben a net-
tó árbevétel 36 százaléka. Szoci-
ális területen az előző évben két 
nagy változás történt, az egyik 
a gyermek jólét területén. Bő-
vült az ingyenesen étkezők köre 
a bölcsődei és óvodás korosz-
tály tekintetében. Abban az eset-

ben, ha az egy főre jutó havi net-
tó jövedelem nem haladja meg a 
89. 408 forintot, a család jogosult 
az ingyen étkezésre. Továbbá, 
folytatódott a közfoglalkoztatá-
si program, sőt 2016-ban tovább 
bővült.

A Művelődési, ifjúsági, sportbi-
zottság 2015 évben a Sportegye-
sületek részére mintegy 25,4 mil-
lió forintot osztott fel. 

Az intézmények a fegyelme-
zett,  gazdálkodás mellett is mű-
ködőképesek  tudtak maradni.

A könyvvizsgáló asszony a 
beszámolót záradékkal látta el. 
Megállapította, hogy a vizsgált 
időszakban valós képet ad a vá-
ros vagyonáról, pénzforgalmáról. 
– Szeretném megköszönni a kép-
viselőtestület nevében az önkor-
mányzati  és az intézményekben 
dolgozók, munkatársak munká-
ját, hogy a szigorú gazdálkodás 
mellett a szakmaiságot meg tud-
ták tartani – így értékelt Heve-
si-Tulipán Edit.

Z á r s z á m a d á s
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Sebők Tamás

Május 26-án rendezte meg 
a Magyar Vöröskereszt Csong-
rád Megyei Szervezete me-
gyei elsősegélynyújtó verse-
nyét Makón, ahol a Kiss Bálint 
Református Általános Iskola 
csapata szerezte meg az első 
helyet, így városunkat és 
Csongrád megyét is képvise-
lik a szeptember 10-i országos 
versenyen Veszprémben.

2011-től a szentesi önkor-
mányzat lehetőséget nyújt a vá-
ros nyolcadik osztályos tanulói-
nak 20 órában elsősegélynyújtás 
oktatásra. Ennek kapcsán a Vö-
röskereszt minden évben meg-
rendezi elsősegélynyújtó verse-
nyét, ahol az általános iskolák 
csapatai mérkőznek meg egy-
mással. Idén a városi versenyt 

a Kiss Bálint Református Általá-
nos Iskola csapata: Orbán Réka, 
Magyar Dominika, Sebők Karoli-
na, Táborosi Réka, Komár Noémi 
nyerte meg, de a Makón megren-
dezett megyei versenyen sem 
találtak legyőzőre. – Nagyon jó 
partnerre találtam Négyesi Judit 
személyében, akinek hatalmas 
elhivatottsága van a témában és 
évről-évre közösen válogatunk 
csapatot a gyerekek jelentkezé-
se után. A magasabb óraszám-
ban történő elméleti oktatást ő 
végezte, én pedig a helyzetszitu-
ációs gyakorlatokra készítettem 
fel a gyerekeket. A feladatokat 
tekintve sokban nem különbö-
zik a városi és a megyei verseny. 
Fontos, hogy az alaptevékenysé-
gek, mint sebellátás, törések el-
látása, légúti idegen test ellátá-
sa és az újraélesztés hiba nélkül 
menjenek. A feladatokat erre 
alapozzák, azonban egy orszá-
gos versenyen már a szituációk 
nehezítésével tudnak borsot tör-
ni a versenyzők orra alá. Fontos 
a jó helyzetfelismerés, a vezető 
szerep és a gyors reakció – mu-
tatta be a versenyt Barna Péter 
felkészítő.

A mentőszakápoló azt is el-
mondta, hogy nagyon büszke 
a csapat eddig elért teljesítmé-
nyére, az országos kvalifikációra 
és persze vannak nagy vágyai a 
helyezéseket illetően, de jól tud-
ja, hogy a csapat a legjobb tudá-
sát nyújtja majd a veszprémi or-
szágos versenyen szeptember 
10-én.

Irány az országos verseny!

Csepeli Dóra

Sándor Anikó néhány éve 
még sikeres üzletasszony volt, 
azonban rájött, hogy az élet, 
amit él, nem élet – vagyis nem 
az ő élete. Felállt íróasztalától, 
feladta egész addigi életét és 

karrierjét. Elutazott Argent-
ínába tangót tanulni, talál-
kozott a halállal Indiában és 
végigjárta El Caminót, hogy 
megtalálva saját útját, most 
másokon segítsen könyveivel. 

A Szent Jakab út – melyet 
gyakran spanyol neve (Camino 
de Santiago) után El Camino-nak 
is neveznek – középkori zarán-
dokút, Spanyolország Galicia 
tartományának fővárosába, San-
tiago de Compostelába vezet. A 
hagyomány szerint az itteni szé-
kesegyházban vannak Idősebb 
Szent Jakab apostol földi ma-
radványai. Compostelába nem-
csak egy kiindulópontból lehet 
eljutni, viszont az út fő része azo-
nos. A zarándokút jelvénye a fé-
sűkagyló, melyet az út mentén 

felfestve mindenütt megtalálha-
tunk. 

Sándor Anikó nem tartja ma-
gát „ezoterikus embernek”, több-
ször is kihangsúlyozta, hogy a 
zarándokutat azért járta végig, 
mert saját kérdéseire szeretett 
volna válaszokat kapni. Mielőtt 
az utazás mellett döntött volna, 
felmondott munkahelyén, így 
elsősorban arra a kérdésre sze-
retett volna választ kapni a gya-
loglás során, hogy miként élje 
tovább az életét. Számos „apró 
csodával” találkozott az út alatt. 
Előfordult például, hogy bel-
ső gondolataihoz a szembejövő 
zarándokok szóltak hozzá, úgy 
hogy nem is sejtették, hogy ép-
pen mi jár a fejében. Úgy fogal-
maz, hogy mindenkinek a maga 

útja a megfelelő arra, hogy bé-
két találjon, a lényeg, hogy mi-
nél kevesebbet gondolkodjunk 
és minél hamarabb elinduljunk 
rajta.

Sándor Anikó: El Camino – Az út, ami hazaviszOlvasni jó!

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 
S magadhoz mindig hű maradj, 
Mert élen állsz, és messze látszol, 
Sose feledd: példa vagy!”

Pedagógus nap alkalmából megköszönjük
a város valamennyi Pedagógusának és az

Oktatásügyben dolgozóknak a 2015-2016-os
tanévben végzett szakmai munkáját.

Tisztelettel: Farkas Sándor országgyűlési képviselő és a
FIDESZ-KDNP Szentesi Szervezete
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Halupa Eszter

A Születés Hete kapcsán, a 
szerkesztőségünk arra gon-
dolt, hogy a Szentesi Hősök 
sorát, Szabó Ildikó szülész-
nő munkájának elismerésével 
folytatjuk. A szülészeten be-
szélgettünk hivatásról, öröm-
ről, kudarcokról és összetartó 
csapatról. 

Ildikó már gyermekkorában is 
terelgette, pátyolgatta a gyere-
keket a családban. Egészségügyi 
szakközépiskolában folytatta ta-
nulmányait, ahol a gyakorlatok 
alkalmával már tudta, hogy a 
szülésznőképző lesz a következő 
lépcsőfok. Ennek pedig már har-
minc éve – mondta Ildikó moso-
lyogva. – Tisztán emlékszem az 
elsőre, 1985 decemberében ve-

zettem le az első szülést, egy ka-
rácsonyi napon. Már a gyakor-
latok alkalmával átéltem, de ez 
volt az első szülés, amikor te-
vékenyen részt vehettem ben-
ne. Borzongató, sírós, megható. 
Még a mai napig.  Az anyukával 
azóta is találkozom Szentesen. 
A vajúdás alatt sokszor a kisma-
mák sem tudják, hogyan fognak 
reagálni a fájdalomra, félnek, et-
től pedig görcsössé válnak. Itt 
van a szülésznőknek nagy szere-
pe. Ők nyújtanak támaszt, eggyé 
válnak a kismamával. – Ha készü-
lünk a kitoláshoz, gyakran ész-
reveszem, én is nyomok, szorí-
tom az anyuka kezét, ahogy ő az 
enyémet – meséli nevetve Ildikó. 
Kísérik az anyuka minden rezdü-
lését, másrészt pedig, ez egy bi-

zalmi helyzet – ahogy Ildikó fo-
galmaz, akinek mosolya, hangja, 
jelenléte, már a beszélgetés alatt 
is nyugalmat áraszt. 

Számára mindig megható ér-
zés találkozni azokkal az anyu-
kákkal, és gyermekeikkel, akik 
nála szültek, illetve születtek. A 
harminc év alatt már az is elő-
fordult, hogy volt, aki nála szü-
letett és szült is már. – A szen-
tesiekkel sűrűbben találkozom, 
vannak, akik visszajárnak vagy 
elhozzák a gyermeküket. Én pe-
dig csodálkozom, hogy mekko-
rát nőtt, és milyen kicsi volt, ami-
kor először megpillantottam. A 
szülésznő hozzátette, hogy az 
anyukák is sokat változtak. So-
kan türelmetlenek. A felfoko-
zott világ is lehet az oka. Itt van 
az ő szerepük, hogy ne kudarc-
ként éljék meg az anyukák ezt 
az időszakot. – A zöme boldog-
ság, de érnek bennünket kudar-
cok is, bár ezt kevésbé mutatom 
ki. A kollégáimmal tudom legin-
kább megbeszélni a lelkileg ne-
héz helyzeteket, hiszen rengete-
get tanulunk egymástól is. Mi is 
lehet számunkra kudarc? Veté-
lés, nagyobb veszteség, halva-
szülés. Ezt muszáj átbeszélni. A 
kismamának lelkileg ez tragédia. 
Volt már olyan, hogy ismerőssel 
történt. Nagyon nehéz – meséli 
Ildikó már elcsukló hangon, mi-

közben egy könnycsepp is leg-
urul az arcán. Inkább a boldog-
ság és az öröm a gyakori – tette 
hozzá. – Ehhez a hivatáshoz kell 
egy családi háttér, akik elfogad-
ják, hogy eljössz délután 6 óra-
kor és másnap 10-kor érsz haza. 
Másrészt a család is tud táplál-
kozni az örömökből, amelyeket 
átélünk. Nemrég történt, hogy 
egy anyukának az volt az álma, 
hogy egy természetes, beavat-
kozásmentes szülése legyen, és 
ezt sikerült valóra váltani. Ez cso-
dálatos volt. 

Becsüljük meg őket, hiszen 
nagyon szerencsések vagyunk, 
hogy ilyen szakemberek gon-
doskodnak a kismamákról Szen-
tesen. 

Hivatása:  szülésznő 

Rozgonyi Ádám

Idén 13. alkalommal rendezték meg a Születés Hete Fesztivál 
országos szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysoroza-
tot. A kezdeményezés célja, hogy a látogatók minél szélesebb 
körben jussanak hiteles információkhoz. Szentesen immáron 
a 8. fesztivált szervezték meg, ezúttal is a felelősségteljes tájé-
koztatás jegyében.

A megnyitón Szirbik Imre polgármester hangsúlyozta, hogy a ren-
dezvény főszereplői a gyerekek. Fontos, hogy örömben és kitelje-
sedésben növekedjenek. A polgármester megköszönte mindazok 
munkáját, akik ezért mindent elkövetnek. Agócs Lászlóné, a Szente-
si Közös Önkormányzati Hivatal egészségügyi referense, főszerve-
ző, ismertette, hogy a meghirdetett „Baba születik a családban” című 

gyermekrajzpályázatra 150 mű érkezett, amelyből a zsűri által díja-
zott, 37 alkotást állították ki. Lapunknak elmondta, a rendezvény 
a családtervezéstől, a várandóságon át, a szülésig, valamint az azt 
követő időszakra vonatkozóan is válaszokat kínál a felmerülő kér-
désekre, amellett, hogy az aktuális problémákkal is foglalkozik. – A 
középiskolás korosztályt is megszólítjuk, évekig volt szó a serdülő-
korról, fogamzásgátlásról, ma viszont a drog és az internetfüggőség 
is égető problémák – fogalmazott.  A megnyitó folytatásában a Kiss 
Bálint Református Általános Iskola első osztályosai adtak műsort. 
Nagyné Geszti Ilona Ágnes férjével és kislányával, Nórival, a fellépő 
Zsomborra nagyon kíváncsiak voltak. Mint megtudtuk, májusban 
megszületett a harmadik kistestvér is, akit Kittinek hívnak. Ilona úgy 
véli, mindig lehet újat tanulni, ezért látogattak el a programokra, 
amelyek sokrétűek voltak; az érdeklődők látogatást tehettek a kór-
házi szülőszobákba, előadásokat hallgathattak a kismamás relaxáci-
óról, a babaúszásról, a mesék és mondókák szerepéről is, vagy baba-
hordozós bemutatót csodálhattak meg. Szóba került a koraszülött 
gyermekek utógondozása, a gyors segítségnyújtás fontossága, va-
lamint a vetélés és koraszülés is. Utóbbi témában dr. Józsa Géza osz-
tályvezető főorvos tartott teljes körű tájékoztatást. – Harminc év 
alatt 11 százalékról mindössze 8 százalékra sikerült lecsökkenteni a 
koraszülés arányát. Éves szinten körülbelül 8 ezer koraszülés törté-
nik hazánkban, amely komoly probléma. Akik koraszülöttként lát-
ják meg a napvilágot, azoknál felnőtt korban számos betegség – hi-
pertónia, infarktus – nagyobb eséllyel fordul elő – hangsúlyozta. Az 
előadások mellett termékbemutató, szoptatási tanácsadás és pró-
bahordozási lehetőség is volt, a kicsik számára pedig kézműves fog-
lalkozás és játszóház kínáltak kiapadhatatlan örömforrást.

A  s z ü l e t é s  ü n n e p e

Ma már a kismamák sok-
kal több szabadságot kap-
nak. Megválaszthatják, ho-
gyan szülnek, kik lehetnek 
jelen, milyen vajúdó eszkö-
zök enyhíthetik a szülés előt-
ti időszakot. Mint már arról 
lapunk is beszámolt, új szülő-
ágyakkal bővült a Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kór-
ház szülészete, és emellett a 
labda, séta, tusolás, aromate-
rápia is a segítségükre van. A 
szülésznők nagy része, mint 
ahogy Ildikó is, folyamato-
san képzi magát, szabadide-
jében is.
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Palicska Irén

Ma rendhagyó módon nem Gergő és kis 
családunk történéseit osztom meg az olva-
sókkal, hanem egy különleges film-élménye-
met. A jóga oktatóm hívta fel a figyelmemet 
a „Babies” (Babák) című dokumentumfilmre. 
A francia film négy, a világ különböző pont-
ján élő kisbaba életét követi nyomon a szü-
letésüktől az első lépéseikig. Négy gyerek, 
négy család, négy egymástól merőben elté-
rő világban és kultúrában, akik mégsem kü-
lönböznek egymástól szinte semmiben. A 
mongol sztyeppén, Namíbia kies vidékén, 
Tokió 14 milliós forgatagában, vagy a Gol-
den Gate híd árnyékában, a szeretet, a törő-

dés, a gyengédség mindenhol körülveszi a 
gyermekeket. 

A film első meglepő momentuma, hogy 
a mongol kisbabát plédekbe bugyolálják, 
szorosan lekötözik, majd a szülei motorra 
pattannak vele. Egy-két évtizede még ná-
lunk is pólyában töltötték első hat hónapju-
kat a babák. (Anyukám javaslatára én is vet-
tem Gergőnek pólyát. Az első időszakban, 
abban is etettem, de sokkal jobban szere-
tem a testközeli élményt, ha megfoghatom 
a pici kezét, lábát, magamhoz ölelhetem. Sé-
táltatásnál persze jó szolgálatot tett a baba-
kocsiban. ) A Babák című film nagyon érzék-
letesen kiemeli Afrika és Mongólia népeinek 
természet közeliségét. Ott a picik a porban 
játszanak egy gyökérrel, faággal vagy kövek-
kel, míg nyugati társaikat zenélő, forgó játé-
kok szórakoztatják. Namíbiában az anyja há-
tára kötve ringatózik a kicsi, a japán bébit 
kenguruban hordják, az érzés mamának és 
babának azonban ugyanaz: a testközelség. A 
mongol baba arcát anyatejjel mossa le édes-
anyja, az afrikai piciről szájjal szedi le a koszt 
mamája. 

Egyre többet olvasni, hallani az anyaméh-
ben eltöltött 9 hónap, illetve a fogantatás 
fontosságáról, hogy mennyire meghatároz-
zák életünket. Afrikában teljesen természe-
tes az anyák egymásra utaltsága, a nagy csa-

ládokban a gyerekek egymásra vigyáznak. A 
nyugati világ jóval individuálisabb, és egy-
ben elidegenedett. Hatalmas a kontraszt a 
nyugati és a harmadik világ között, a gyer-
mekek azonban mégis mindenhol felnőnek, 
tökéletesen alkalmazkodnak a körülmé-
nyekhez. Itt Európában miért ne adhatnánk 
meg mindent babáinknak, amivel rendel-
kezünk. A nyugati babákat körülvevő világ 
sokkal ingergazdagabb, mégis sivárnak tű-
nik a filmből. Az amerikai baba jacuzziban 
fürdik, namíbiai társa a pocsolyában. Az ágy 
lábához kikötött ázsiai bébi a WC-papírral is 
jól eljátszik, míg japán társa a rengeteg já-
ték, könyv, fejlesztő között sír, és csapkod-
ja magát a földhöz. A sivárabb körülmények 
között felnövő babák valahogy mégis bol-
dogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak tűn-
nek. Az Afrikában és Mongóliában felnövő 
csöppségek kisebb valószínűséggel lesznek 
depressziósak. Van mit tanulni tőlük! 

A forgatás után így vallott a japán édes-
anya: „Nagyon megindítónak találtam a fil-
met. Érződik belőle a hatalmas szeretet. Egy-
szerre látjuk a gyerekek fizikai és érzelmi 
fejlődését. Ez minden család közös nevező-
je. A film négy baba fejlődésének gyönyörű 
példája. Amikor az emberek megnézik, meg 
fogják érteni, mekkora hatalmat képvisel 
egy gyerek az életünkben.” 

Baba a fedélzeten - a rovat támogatója az Eszenczy Jóga Stúdió

B a b á k  a  n a g y v i l á g b a n

BABA-MAMA
JÓGA

kedden 10:30-11:30

KISMAMA
JÓGA

kedden 8:30-10:00
csütörtökön
10:00-11:30

Rozgonyi Ádám

A Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda im-
máron IV. Néptánc Gáláját ren-
dezte meg, amelynek első al-
kalommal adott helyet a Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nok. Több mint 200 diák mu-
tatta be tánctudását.

Nagy izgalommal készülőd-
tek a katolikus iskola kis tánco-
sai, hogy a sportcsarnok alkalmi 
táncparkettjén elbűvöljék szüle-
iket az általuk elsajátított tánclé-
pésekkel. A bemutatott nyolc 
koreográfia között volt határon 
inneni – dunántúli, polgári, per-
kátai „sudridom” – és határon túli 

– moldvai, mezőségi – is. A tán-
cok közti szünetekben Debre-
ceni-Kiss Helga citera muzsiká-
ja bűvölte el a közönséget. – Az 
iskola szellemiségéből adódik, 
hogy Magyarország területeit, 
táncait és népviseletét is megis-
mertetjük a gyerekekkel. Míg az 
elsősök a csárdással kezdenek, 
addig a 4-5-esek már a moldvai 
táncokat is megtanulják, amely-
nek sokkal nehezebb a ritmusa, 
mint egy hagyományos csárdás-
nak. Az 1-6. évfolyamok a min-
dennapos testnevelésórák ke-
retében heti egy alkalommal, a 
4. évfolyamosok szakköri keret-
ben tanulnak néptáncot – tud-
tuk meg Horváth Miklósné in-

tézményvezető-helyettestől, aki 
elmondta, több mint 200 gyer-
mek lépett fel a gálán. Moso-
lyogva hozzátette, hogy a nagy 
érdeklődésre való tekintettel, 
jövőre könnyen lehet, már a fél 
sportcsarnokot kell kibérelnie 
az iskolának. A színvonalas ko-
reográfiák Bartók Ágnes és Kere-

kes Angéla tanítók, és persze a 
táncosok szorgalmas gyakorlá-
sát dicsérték. Megtudtuk, hogy 
a hetedikes diákok a Határtala-
nul! program keretében Erdély-
be utaznak, ahol alkalmuk adód-
hat a helyszínen megismerkedni 
az erdélyi tájegységek táncaival.

Határ talan táncok
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DISCOS UTAZÁSI IRODA
6600 Szentes, Kossuth tér 4. – Tel./fax: 63/316-677 – Idegenforgalmi engedélyszám: U-001591

26 éve az önök szolgálatában! Utazzon velünk 2016-ban is!
Városlátogatások: Róma, Párizs, Barcelona, Olasz körutak, Svájc, Erdély, Prága, Ausztria.

Nyaralóprogramok: Bulgária, Görögország, Horvátország, Montenegró, Egyiptom, Tunézia, Mallorca
Egy napos kirándulások autóbusszal. Közel 600 úti cél.

Részletekről érdeklődjön irodánkban! Valutaváltás kezelési költség nélkül!

Csepeli Dóra

Imate li mjesni specijalitet? 
– hiába teszem fel a kérdést 
lelkesen a pincérnek egy hor-
vát étteremben, amivel a hely 
specialitásairól érdeklődök. 
Kedvesen mosolyog és azon-
nal elkezdi magyarázni, hogy 
melyik halat ajánlja és milyen 
köret a legjobb hozzá. A prob-
léma csak annyi, hogy semmit 
sem értek belőle.

De vajon mi a jobb? Megszó-
lalni a helyiek nyelvén annak tu-
datában, hogy a választ úgysem 
fogom megérteni vagy inkább 
kézzel-lábbal mutogatni. Nyil-
ván egy rövidebb szószedettől 
senki sem lesz perfekt horvát, de 
jelezzük ezzel, hogy igenis sze-
retnénk kommunikálni, és ezért 
a lehető legtöbb dolgot meg-
tesszük. A válasz általában se-
gítőkészség, sok mosolygás és 
még több kedvesség.

Bevásárlás:
Ásványvíz – mineralna voda 

(minerálná vodá) 
Bejárat – ulaz (uláz) 
Bolt – trgovina (trgoviná) 
Bor – vino (víno) 
Fehér bor – bijelo vino 
Hús – meso (meszo) 

Kávé – kava (kává) 
Kenyér - kruh 
Kifli – kifla (kiflá) 
Kijárat – izlaz (izláz) 
Nyitva – otvoreno (otvoreno) 
Pálinka – rakija (rákijá) 
Pénz – novac (novác) 
Sajt – sir (szir) 
Só – sol (szol) 
Sör – pivo (pívo) 
Tej - mljeko 
Tejföl – vrhnje (vrhnye) 
Vaj – putar (putár) 
Vörös bor – crveno vino 
Zárva – zatvoreno (zátvoreno) 
Zsömle - zemljička (zemljics-

ká)
Tenger, nyaralással kapcso-

latos:
Adria – Jadran (Jádrán) 
Adriai tenger – Jadransko 

more (Jádránszko móre) 
Ágynemű – posteljina (posz-

teljiná) 
Apartman – apartman (ápárt-

mán) 
Áram – struja (sztrujá)
Bankkártya – bankovna karti-

ca (bánkovná kárticá) 
Bélyeg – markica (márkicá) 
Bolt – trgovina (trgoviná) 

Boríték – koverta (kovertá) 
Cipő – cipela (cipelá) 
Csónak – čamac (csámác) 
Érkezés – dolazak (dolázák) 
Eső – kiša (kisá) 
Férfi – muškarac (muskárác) 
Fürdőszoba – kupaonica (ku-

páonicá) 
Gyerek – dijete 
Hajó – brod (bród) 
Ház – kuča (kucsá) 
Homokos strand - pješčana 

plaža (pjescsáná plázsá) 
Indulás – polazak (polázák) 
Ivóvíz – pitka voda (pítká 

vodá) 
Kávézó – kafić (káfics) 
Kavicsos strand – šljunkovita 

plaža (sljunkovitá plázsá) 
Képeslap – razglednica (rázg-

lednicá) 
Konyha – kuhinja (kuhinyá) 
Kulcs – ključ (kljúcs) 
Lepedő – plahta (pláhtá) 
Nap – sunce (szúnce) 
Napernyő – suncobran (szun-

cobrán) 
Napozó ágy – ležaljka za 

sunčanje (lezsáljká zá szún-
csánye) 

Naptej – krema za sunčanje 

(kremá zá szuncsánye) 
Nyaralás – ljetovanje (ljeto-

ványe) 
Parkoló – parkiralište (párkirá-

liste) 
Párna – jastuk (jásztuk) 
Pékség – pekarna (pekárná) 
Piac – tržnica, piaca (trzsnicá, 

piácá) 
Robogó – skuter (szkúter) 
Szél – vjetar (vjetár) 
Szoba – soba (szobá) 
Takaró – pokrivač (pokrivács) 
Tenger – more (móre) 
Tengerpart, strand – plaža 

(plázsá) 
Törülköző – peškir (peskír) 
Újság – novine 
Víz – voda (vodá) 
Számok:
Egy – jedan (jedán) 
Kettő – dva (dvá) 
Három – tri 
Négy – četiri (csetiri) 
Öt - pet 
Hat – šest (seszt) 
Hét – sedam (szedám) 
Nyolc – osam (oszám) 
Kilenc – devet 
Tíz – deset (deszet) 
Húsz – dvadeset (dvádeset) 
Ötven – pedeset (pedeszet) 
Száz – sto (szto) 
Kettőszáz – dvesto (dveszto) 
Ötszáz – petsto (petszto) 
Ezer – tisuću (tiszucsu)

A Trendi támogatója a Discos Tours

Nyelvi  elsősegély II .Trendi

Darók József

Egymillió forintos támoga-
tásból 12 Arató János-fest-
ménnyel bővíthette képző- 
művészeti gyűjteményét a 
Koszta József Múzeum. A me-
gyeházán május 27-én adta 
át ünnepélyes keretek között 
édesapja 12 festményét Szim-
lerné Arató Katalin.

Az 1919-ben Szentesen szü-
letett művésztől a közgyűjte-
ménynek eddig inkább a késői 
korszakából voltak festményei, 

azokat még 2002-ben a család 
ajándékozta az intézménynek, 
akkor a város életmű-kiállítást 
is rendezett műveiből. A 2019-
ben esedékes centenáriumi ki-
állításra viszont szerették volna 
bővíteni a gyűjteményt, erre kí-
nált lehetőséget a Nemzeti Kul-
turális Alaphoz benyújtott pá-
lyázatuk. Kedvező elbírálás után 
1 millió forintos támogatással 
tudott a múzeum újabb képe-
ket vásárolni a művész családjá-
tól, mondta dr. Béres Mária igaz-
gató az átadáson.

A részben vásárolt, részben 
ajándékozott alkotásokkal ér-
kező Arató Katalin elárulta, na-
gyon örült, amikor a múzeum 
megkereste, s biztos abban, 
most édesapja is igazán boldog 
lenne, aki mindig nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy szülő-
városában helye legyen művei-
nek.

A családnak fontos az atyai 
örökség fenntartása, de aho-
gyan Sipos Anna, a múzeum 
művészettörténésze hozzátet-
te: számukra is nagyobb lehe-

tőség nyílik így az életmű tel-
jesebb feldolgozására az Arató 
János születésének 100. évfor-
dulójára tervezett tárlat előtt.

Addig is, felfrissítik, kiegé-
szítik az állandó kiállítás anya-
gát az új szerzemények felhasz-
nálásával. Mint az eseményen 
megjelent dr. Demeter Attila al-
polgármester fogalmazott: Ara-
tó János végleg hazajött, Szen-
tes más festőnagyságai mellett 
büszkék lehetünk rá, s bízik 
benne, a múzeum méltó mó-
don gondozza életművét.

Arató János-képek a múzeum gyűjteményébe
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Labádi Lajos

A középiskolai szintű okta-
tás kezdetei Szentesen a 18. szá-
zad elejéig vezethetők vissza, de 
szervezett gimnáziumról csak 
1859-től beszélhetünk. A re-
formátus egyház ekkor nyitot-
ta meg a négy osztályosra ter-
vezett középtanodáját, amely 
1864/65-re hatosztályúvá fejlő-
dött. Önálló épülete nem volt, 
a képzés a főtéri Református Fi-
úiskolában folyt. 1871-ben a vá-
ros vette át a középtanoda fenn-
tartását, egybekötve a polgári 
fiúiskolai képzéssel. Új helyéül a 
Széchenyi-ligetben lévő vigadó 
épületét (ma múzeum) jelölték 
ki, ahol 1887-ig működött. 

Időközben igény mutatkozott 
egy önálló gimnázium létesíté-
sére, és új épületbe költöztetésé-
re. Az 1886-ban megalakult épí-
tészeti bizottság megvásárolta 
a Vásárhelyi utcában (ma Szent 
Imre herceg u.) lévő, a katolikus 
templom szomszédságában el-
terülő Czakó Ignác-féle telket. 
Ezt követően Sarkadi Nagy Mi-
hály polgármester Szentesre 
hívta Benkó Károly neves épí-
tészt, aki megtekintve az építési 
területet, elvállalta a gimnázium 
épületének megtervezését. Az 
elkészült tervek kivitelezését a 
minisztérium 1887 januárjában 
engedélyezte. A szakipari mun-
kákra Jiraszek Nándor és Krausz 
Lipót szegedi társvállalkozók tet-
ték a legkedvezőbb árajánlatot, 
s vállalták, hogy az épület 1887. 
november 15-ig tető alá kerül, 
1888. június 30-ig pedig telje-

sen elkészül. Az időpontokat be-
tartották, így 1888. szeptember 
3-án megtörténhetett a gimná-
zium ünnepélyes átadása. 

Az elkészült eklektikus stílusú 
kétszintes főépület a mai gim-
názium központi magját képe-
zi (a kép balszélén csak részben 
látható). Az utcai homlokzati vo-
nal hossza 34 méter. A falazat 
magassága a homlokzat kiugró 

részén 13 méter. A folyosók és 
termek magassága 4,4 méter, a 
rajzteremé (amely egyben dísz-
terem volt) 6 méter. Az épü-

letben az igazgatói irodán és a 
tanári szobán kívül 6 osztályter-
met, külön rajztermet, kísérleti 
termet, könyvtárat és két szertá-
rat alakítottak ki. A főtéri díszkút-
ról bevezették az ártézi vizet. Az 
utcai homlokzat elé díszes vas-

rácskerítést, a telek többi részén 
kőkerítést építettek. Az építke-
zés összes költsége berendezés-
sel együtt meghaladta a 80 ezer 
forintot.

A rangos tanintézet 1891-re 
nyolcosztályosra bővült, elnyer-
ve a főgimnáziumi besorolást 
és az érettségi vizsgák tarthatá-
sának jogát. Az intézmény 1897-
ben állami kezelésbe került. Az 
eredetileg 6 osztályosra terve-
zett épületben 1888-ban 166 ta-
nuló járt, míg a századfordulóra 
a diákok létszáma meghaladta 
a 350 főt. A helyhiány miatt las-
san lehetetlenné vált a tanítás. A 
tanári kar 1909 végén emlékira-
tot intézett az illetékes minisz-
terhez, sürgetve a tűrhetetlenné 
vált helyzet orvoslását. A memo-
randum hatására 1910 januárjá-
ban mérnök és építész delegá-
ció érkezett Szentesre, s felmérte 
a bővítésére szükséges telket. 

A tervek elkészítésével Ybl La-
jos műépítészt bízták meg. Az 
első világháború kitörése elle-
nére az építkezés 1915-ben el-
kezdődött, de az állandó pénz-, 
 és anyaghiány miatt igen von-
tatottan haladt. A korábbi fő-
épület jobbról egy "L" alakú 
emeletes, főlépcsőházas és tor-
natermes maggal, balról pe-
dig egy földszintes igazgatói és 
gondnoki lakkal egészült ki. Az 
új épületszárnyak 1918 őszére 
elkészültek. Az addigi M. Kir. Ál-
lami Főgimnázium 1922-ben fel-
vette Szentes nagy szülöttének, 
Horváth Mihály történetíró-püs-
pök nevét. 

Szentes arculata régen és ma (6.)

Egyházi algimnáziumból állami főgimnázium

Heti menü
június 6-június 10.

Hétfő
A menü: Sárgaborsóleves 
füstölt ízekkel, Hentes tokány, tészta
B menü: Gyümölcsleves, 
Szecsuani falatok, párolt rizs

Kedd
A menü: Zöldbableves, 
Milánói sertésszelet
B menü: Magyaros gombaleves, 
rántott csirkemell, tökfőzelék

Szerda
A menü: Zellerkrémleves, Fokhagymás 
sertéssült, burgonyapüré

B menü: Paradicsomleves, 
Rántott zöldségek, sült 
hekk, rizibizi

Csütörtök
A menü: Tojásos leves, Sajtimádó karaj, 
petrezselymes burgonya
B menü: Májgaluskaleves, 
Túrógombóc vaníliasodóval

Péntek
A menü: Sertésbecsinált-leves, 
Sertéspörkölt, tészta
B menü: Csiperke-krémleves, Csongrá-
di aprópecsenye, sült burgonya

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

Szombat (június 4.)
14:00 3D Angry Birds - A film
15:45 3D Alice Tükörországban
18:00 3D Warcraft: A kezdetek
20:15 3D Alice Tükörországban
Vasárnap (június 5.)
14:00 3D Angry Birds - A film
15:45 3D Alice Tükörországban
18:00 3D Warcraft: A kezdetek
20:15 3D Alice Tükörországban
Hétfő (június 6.)
15:45 3D Alice Tükörországban
18:00 3D Warcraft: A kezdetek
20:15 3D Alice Tükörországban
Kedd (június 7.)
15:45 3D Alice Tükörországban
18:00 3D Warcraft: A kezdetek

20:15 3D Alice Tükörországban
Szerda (június 8.)
15:45 3D Alice Tükörországban
18:00 3D Warcraft: A kezdetek
20:15 3D Alice Tükörországban
Csütörtök (június 9.)
12:00 3D A dzsungel könyve
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00 Szemfényvesztők 2
18:15 Pénzes cápa
20:15 Szemfényvesztők 2
Péntek (június 10.)
12:00 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:00 3D A dzsungel könyve
16:00 3D Alice Tükörországban
18:15 Pénzes cápa
20:15 Szemfényvesztők 2

Moziműsor
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Múlt heti nyertesünk Tóth Imre (Vásár-
helyi út 34.) Nyereményét (Szentesi Mozi 
jegy) átveheti a Szentesi Élet szerkesz-
tőségében (Kossuth tér 5. fsz. ép.) Ezen 
a héten Károlyi László – Üzleti Évszakok 
c. könyvét nyerhetik meg. A megfejté-
seket továbbra is várjuk a 6600 Szentes, 
Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes e-ma-
il címre. 

Vízszintes: 1. Johannes Oerding énekes- 
dalszerző gondolata (zárt betűk: L, S, L). 15. 
Spion. 16. Brazil folyó. 17. Ausztráliában élő 
erszényes. 18. USA szövetségi állama. 20. 
Pakolta. 21. Vízhullámok. 22. Kettőnk közül 
nem én. 23. Kizárólag teljesen, egészen (pl. 
filmfelvételnél, két szó). 26. Angol hadse-
reg fonetikusan. 27. Szeméttartály. 29. Sza-
márhangot utánoznak. 31. Bór és vanádium 

vegyjele. 33. Folyó, patak a Kisalföldön. 35. 
Részvénytársaság – röv. 36. Robbanóanyag. 
37. Azonosak! 38. Mássalhangzó (nyomaté-
kosan) kiejtve. 40. Női hangnem. 42. Adat-
határok! 44. Vívófegyver. 46. Vesd össze – 
röv. 47. Csuklópántra. 50. Keverve ront! 52. 
Balaton… (település az északi parton). 57. 
Romlott zsír. 59. Ismérv, sajátosság. 61. Kur-
tán, tömören. 63. Leteszi (ruháját). 65. Ének-
hang. 66. Harag vége! 67. Szalonnát köveszt. 
69. Föltéve. 70. Mentség, igazolás. 71. Ana-
lóg. 73. Névelővel: születés, eredet. 75. Vala-
minek a …-borsa (a lényeg).

Függőleges: 1. Heveny. 2. Hiba, bűn. 3. 
Fohász. 4. Noha, jóllehet. 5. Nádor Erkel Fe-
renc Hunyadi László c. operájából. 6. Ott 
kint (népiesen). 7. Édes nedv a virágokban. 
8. Diszkréciója. 9. A szerelmi költészet mú- 
zsája. 10. Csodahatárok! 11. Hordómérték. 

12. Film és egyéb fényképészeti technikai 
eszközgyártója (márkanév). 13. Kézimunká-
zik. 14. Vacokba. 19. Egynemű hacukák! 21. 
Felnőnek egyneműi! 24. Acidumos. 25. Álta-
lános – röv. 28. Urán és indium vegyjele. 30. 
Bacsó Péter filmszatírája (1969.). 32. A gon-
dolat második része (zárt betűk: D, K, T, I). 34. 
Katonai kiképzés. 37. Madridban van! 39. 
Gyarapítja, többszörözi. 41. Egyneműs taná-
ri! 43. Rossz, pocsék. 45. Európai főváros. 47. 
Zakójának tartozéka. 48. Visszafelé: Valériáé. 
49. Drágafém. 51. Végtelenül trágár! 52. Koz-
metikai termékeket gyártó vállalat. 53. Kifür-
kész. 54. Juttat. 55. Föntről szólít, invitál. 56. 
Iparos mester tanulója. 58. Határtalan lavina! 
60. Alig megkeverve! 62. Idős. 64. Tyúk népi-
es neve. 68. Egyik oldal. 71. Hélium vegyjele. 
72. Véd. 74. Fél zúza. 

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Rozgonyi Ádám

Kihirdették a Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda, a Nemzeti Te-
hetség Programon nyertes, Te mit válasz-
tanál? című, a sportágválasztó hét al-
kalmából kiírt rajzpályázat eredményét. 
Összesen 166 alkotást mustrált a zsűri.

A sportágválasztó hétre elismert edzőket 
invitálták az iskolába, amellett, hogy egész-
ségmegőrző és orvosi programot rendeztek, 
valamint meghirdették a rajzversenyt. – Gás-
pár Gyula 55 perces aerobik edzést tartott, 
266-an mozogtak egyszerre, az iskola közel 
háromnegyede. Mindenki élvezte a progra-

mot – mondta el Varjú Attila testnevelés-hit-
tan szakos tanár, pályázat-koordinátor.

A rajzpályázatra 166 alkotás érkezett, 
amelyből 21-et emelt ki a zsűri. Az alkotások 
6 sportág – a vízilabda, aerobik, tenisz, ping-
pong, lovaglás és a judo – szépségeit ragad-
ták meg.

Az 1-2. osztályosok közül Ladányi Lil-
la (2. a), a 3-4. osztályosok körében Tomcsik 
Réka Éva, míg az 5-6. osztályosok mezőnyé-
ben Szántó Balázs (6. a) alkotásait ítélték a 
legszebbnek. Az okleveleket, könyvutal-
ványokat Siposné Miskolczi Gyöngyi intéz-
ményvezető és Horváth Miklósné intézmény-
vezető-helyettes adták át.

Rajzpályázat a sportokról

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ↓

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45
GY

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

→
75
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: Június 13-19.
Hétfő: Zöldborsóleves

A menü: Bácskai húsos galuska
B menü: Hortobágyi sertésragu, 

pirított tarhonya
C menü: Rántott csirkemell, 

sült burgonya
Kedd: Magyaros gombaleves

A menü: Skót húspogácsa, 
burgonyafőzelék

B menü: Rakott kelkáposzta
C menü: Rántott sertésszelet, 

burgonyafőzelék
Szerda: Meggyleves

A menü: Dubarry sertésszelet, párolt rizs
B menü: Vasi pecsenye, tepsis burgonya

C menü: Rántott szárnyas máj, párolt rizs
Csütörtök: Hamis gulyásleves

A menü: Eszterházy csirkeragu, 
tésztaköret

B menü: Sült oldalas, 
paradicsomos káposztafőzelék
C menü: Rántott csirkecomb, 

párolt káposzta
Péntek: Legényfogó leves

A menü: Aranygaluska vanília sodóval
B menü: Lasagne

C menü: Rántott sajt, 
párolt zöldség és rizs

Szombat: Lebbencsleves, 
töltött csirkecomb, rizibizi

Vasárnap: Sárgaborsó leves,
Mátrai borzas sertésszelet, 

petrezselymes burgonya
A megadott ár tartalmazza

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

700 Ft/nyugdíjas menü, 
800 Ft/menü, 

csomagolás díja 100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Fűszeres csirke rozmaringos krumplival
A csirkét összedaraboljuk (a mellehúsát én rántva szeretem) 

1 közepes hagymát apróra vágunk, egy evőkanálnyi zsíron üve-
gesre pároljuk, majd beleforgatjuk a húst. Fedő alatt pár percig 
piritíjuk, majd felöntjük 2 dl vízzel. Sózzuk és 1 ág zsályát (ha 
nincs friss, akkor 1 kávéskanál szárított) ugyanennyi bazsaliko-
mot és majorannat adunk hozzá. Ha félpuha a hús, 3-4 darab 
sárgarépát hasábokra vágva a tetejére rakunk. Addig pároljuk 
fedő alatt, amíg a répa roppanós nem lesz.

1 kg burgonyát kockákra vágva puhára főzünk sós vízben. 
5dkg margarinon, vagy vajon megfuttatunk 1 kávéskanál roz-
maringot, ráteszünk a leszűrt burgonyát. Összeforgatjuk, és 
fedő alatt hagyjuk 5-6 percig összeérni. A sárgarépát külön tá-
laljuk. 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: Június 6-13. Eszes Gyógyszertár (Szentes, Klauzál u.6.) min-
dennap 7.30 órától-18 óráig, szombaton 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon zárva. Ké-
szenléti 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: Lévai György és 
Vágó Veronika (Kéreg u. 30.) Vil-
lő, Gyalai Ferencnek és Molnár 
Franciska Juliannának (Dózsa Gy. 
u. 177.) Jázmin Franciska, Dobos 
Tibornak és Dezső Szilvia Erzsé-
betnek (József Attila u. 2. B lph. 
3/8.) Dávid Tibor nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Udvardi 
Péter (Brusznyai Árpád stny 15. 
Szint: 5. Ajtó: 13.) és Labádi Krisz-
tina (Klauzál u. 1. Szint: 3. Ajtó: 
11.), Magyar Ádám (Köztársaság 
u. 14. Szint: 2. Ajtó: 5.9 és Tóth 
Éva (Széchenyi u. 37.), Tánczos 
Zoltán és Pataki Ildikó (Sopron 
sor 58.).

Elhunyt: Kósa Mihályné (Bok-
ros u. 22.), Rárosi János (Kováts 
K. u. 3.), Mészáros Bálint (Szent 
Imre herceg u. 3. B lph. 2.), Vas 
Lajosné (Nyíri u. 27.).

Családi

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház és a Magyar Vöröske-
reszt Szentesi Vezetősége minden 
héten kedden és szerdán délelőtt 
7.30-12 óráig, és csütörtök délután 
14-17 óráig tart véradást Szente-
sen a Vérellátó Állomáson. Minde-
zek mellett az intézmény kiszállásos 
véradást tart június 7-én, kedden 
és 8-án, szerdán az Árpád Agrár Zrt. 
dolgozóinak 7.30-12 óráig a vérel-
látóban, valamint további véradást 
szerveznek június 15-én, szerdán 
14-16 óráig Szentesen, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt-nél. 

A Szentesi Pálmások Szövetsége 
június 9-én, csütörtökön 14–17 óra 
között rendezi meg 22. véradási ak-
cióját a Kiss Zsigmond utcai Vérellá-
tó Állomáson.

Új burgonya 150-280 Ft/kg, új 
répa 100-280 Ft/csm, új gyökér 100-
280 Ft/csm, zeller 200 Ft/db, új ka-
ralábé 100 Ft/db, fokhagyma 1500-
2000 Ft/kg, új fokhagyma 100 Ft/db, 
petrezselyem 50-70 Ft/csomó, alma 
250-300 Ft/kg, hegyes erős paprika 
50-100 Ft/kg, fehér paprika 450Ft/
kg, karfiol 300-350 Ft/kg, paradi-
csom 300-480 Ft/kg, vöröshagyma 
250 Ft/kg, tojás 30-38 Ft/db, zöld-
hagyma 150 Ft, saláta 150 Ft/kg, 
eper 450-800 Ft/kg, spenót 800 Ft/
kg, sóska 800 Ft/kg, lilahagyma 280 
Ft/kg, méz 1900-2500 Ft/kg, citrom 
800 Ft/kg, kapor 100 Ft/csm, kígyóu-
borka 250-300 Ft/kg, gomba 550 Ft/
kg, új tök 380 Ft/kg, cukkini 380 Ft/
kg, körte 520 Ft/kg, cseresznye 550-
600 Ft/kg.

PIAC

Kos
A múltbeli hibák elkövetésének a következményeit sajnos most kell majd 
megemésztenie!
Bika
Kiegyensúlyozott napok várják, nyugalmát nem zavarja meg semmi fon-
tos esemény.
Ikrek
Igyekszik szakítani a régi és megrögzött szokásaival, de ez nem megy 
egyik pillanatról a másikra.
Rák
Nem kíméli magát, mert nagy terveket dédelget. Egyedül nem megy 
semmire, vegyen maga mellé segítőtársakat!
Oroszlán
Makacsul ragaszkodik az elképzeléséhez és nem képes megújulni, így ne 
csodálkozzon, ha a számításai nem jönnek be!

Szűz
Remek lehetőségek adódnak most, amit csak akkor tud jól kihasználni, 
ha mer lépni!
Mérleg
Jobban teszi, ha új útra lép, és a társát megpróbálja minél hamarabb el-
felejteni!
Skorpió
Vállalkozása, amibe szeretne belevágni, igen bizonytalan kimenetelű, 
emiatt nem is kellene erőltetnie!
Nyilas
A dolgok könnyebbik oldalát kellene megfognia és teljesen fölösleges kö-
röket futnia.
Bak
Hivatalos ügye intézésével van elfoglalva, de azért legyen éber!
Vízöntő
A bánkódás helyett inkább vonja le a tanulságokat és minél hamarabb 
lépjen túl rajta!
Halak
A vártnál jóval több teendője akad és még a családja is mindenben a se-
gítségét kéri, emiatt időhiánnyal küszködik.

Június 3 - június 10.

HETI HOROSZKÓP
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– A tagság kért fel és Magyar 
József is bíztatott, hogy vállaljam 
el a feladatot, ami valóban nem 
lesz könnyű, de bízom benne, 
hogy ezen a területen is meg tu-
dom állni a helyemet – mondta 
az új elnök, Bujdosó Tamás.

– Kihívás számomra egy ekko-
ra klub vezetése. Egy biztos, lesz-
nek változások, hiszen a Hun-
gerit a női csapatot továbbra is 
támogatja, de valószínűleg ki-
sebb mértékben, míg a férfi csa-
pat mellől kiszáll a Valdor, ide 
új névadó szponzort keresünk. 
Arra a kérdésre, hogy hogyan ér-
telmezi Lukács Dénesnek, a férfi-
ak távozóban lévő edzőjének 
a nyilatkozatát, miszerint ami 
most a klub körül folyik az rom-

bolás, Bujdosó Tamás 
elmondta, hogy ez-
zel a nyilatkozattal 
nem tud mit kez-
deni. Hogy mi a 
rombolás, az meg-
ítélés kérdése, szá-
mára az is rombolás, 
hogy tele volt a csa-
pat délszláv játékosokkal, 
akik egy nézővel sem vonzot-
tak több szurkolót az uszodába, 
és kiszorították a szentesi játé-
kosokat. – Célom a férfi és a női 
vonalon egyaránt, hogy szeret-
hető, zömében szentesi játéko-
sokból álló csapatot formáljunk, 
ehhez kérem a tagság és a szur-
kolók türelmét – tette hozzá az 
új elnök. Az ülésen bejelentet-
ték: a két OB I-es együttes élé-
re új trénert kért fel a klubveze-
tés, akik elfogadták a megbízást. 
A női csapatot – a meglepetés-
re távozó Tóth László helyett – ifj. 
Tóth Gyula, a férfi együttest pe-
dig Pellei Csaba irányítja a követ-
kező szezonban. A klubvezetés 
elvárása, hogy mindkét felnőtt 
csapatba minél több szente-
si nevelésű játékos kerüljön be 

a jövőben, az eredmé-
nyesség másodla-

gos. A férfiaknál a 
bennmaradás, a 
nőknél a legjobb 
6-ba kerülés a cél-

kitűzés. A férfi ke-
ret összeállítása ha-

marosan lezárul, már 
csak egy-két játékos szer-

ződtetése kérdéses. A csapat vá-
zát rutinos és az utánpótlásban 
jeleskedő fiatal szentesiek alkot-
ják, a hiányposztokra motivált, 
ugyanakkor tapasztalt játéko-
sokat igazolt a klub. A férfi csa-
pathoz érkezik György Dávid ka-
pus (Honvédból), Takács János 
(Miskolcról), Kiss Kristóf Szeif (UV-
SE-ből). Két holland válogatot-
tal is megegyezett a klub: Lars 
Reuten és Sebastiaan van Mill 
az elmúlt szezonban a spanyol-
országi Rubí csapatában szere-
pelt, ketten együtt közel 60 gólt 
lőttek a spanyol ligában – szö-
vetségi kapitányuk, a nőkkel 
olimpiát nyert Robin Van Galen 
ajánlásával kerültek ide. Még 
várható egy harmadik holland 
játékos érkezése is. 

Darók József

Május utolsó hétvégéjén 
immár huszadik alkalommal 
rendezte meg az Óvodától 
az olimpiáig úszóversenyt a 
Szentes Városi Úszó Club.

– Amikor Szentesre kerültem, 
Sóti Ricsi barátommal találtuk 
ki a versenyt, mert már régen 
nem volt itt hasonló – mesélt ar-
ról Paulovics Tamás főszervező, 
honnan indult húsz évvel ezelőtt 
az Óvodától az olimpiáig elneve-
zésű úszóverseny. – Egy szomba-
ti napon rendeztük az elsőt, a 33 
méteres medencében, s 5-6, fő-
leg megyei csapat részvételé-
vel. Ekkor még ősszel volt, majd 
áttettük tavaszra a zsúfolt ver-
senyidőszak miatt. Idővel két-
napossá vált, hagyományosan 
május végén tartjuk, s elmond-
ható, hogy eléggé sikeres. Ami-
óta megépült a fedett meden-
cénk, ugrásszerű javulás történt, 
mert a Magyar Úszó Szövetség 
által elfogadott, hivatalos rang-
lista időket lehet itt úszni. Emiatt 
szívesebben jönnek el hozzánk, 
sok támogató is mellénk állt, kö-
szönet elsősorban a városnak.

Ha már számok, lássuk a ver-
seny statisztikáit: a jubileumi 
huszadik eseményre rekordszá-
mú nevezés érkezett, összesen 
39, köztük határon túli, egye-
sület is elhozta 445 versenyző-
jét, akik 31 versenyszámban in-
dulhattak, 1914 rajttal. Az erős 
mezőnyben a rendező Szen-
tes Városi Úszó Club versenyzői 
szépen helytálltak, a főszpon-
zor Mars Magyarország vándor-
serlegéért kiírt pontversenyben 
a mások helyet szerezték meg 
az örök rivális Hód Úszó SE mö-
gött. A helyi klub az országos 
középmezőny végén helyezke-
dik el egyelőre, mert kevés idő-
sebb versenyzőjük van, s nehe-
zen is tudják megtartani őket, 
magyarázta az egyesület elnök-
helyettese. – Ezt az idényt már 
vélhetően jobb pozícióban zár-
juk, köszönhetően aranyjelvé-
nyes versenyzőiknek, akik közül 
is kiemelkedik Csatlós Flóra, Bat-
ta Orsolya, Szaszkó Zorka, Ágos-
ton Máté, Kondorosi Gréta, Sza-
bó Dániel. Egyébként az utóbbi 
két fiatal bizonyult az idei ver-
seny legeredményesebb szente-
si úszójának.

A gyerekeknek nagy élmény 
volt, hogy szelfizhettek, sőt ver-
senyt is úszhattak a váltóban 
frissen Európa-bajnok Jakabos 
Zsuzsannával, aki fáradhatatla-
nul viselte a gyerekrohamokat. 
– Tulajdonképpen ezért jöttem, 
a versenyzés, az időeredmény 
most nem fontos. Szívesen va-
gyok itt már másodszor, közel áll 
a szívemhez Szentes – mondta a 
győri klasszis, aki már a negyedik 
olimpiájára készül. Számos világ-
nagyság, Darnyi Tamástól Hosszú 

Katinkáig megtisztelte már húsz 
év alatt a szentesi versenyt, pél-
dát nyújtva: akár az ovitól is ve-
zethet út az olimpiára.

– Nem feltétlenül kell óvodás 
korban elkezdeni, de érdemes 
minél hamarabb, ne 10 évesen 
legyen kezdő valaki – mondta 
dr. Sós Csaba, az úszószövetség 
szakmai alelnöke, aki a szente-
si esemény jelentőségét éppen 
abban látja, hogy már két évti-
zede megrendezik. – Egy olyan 
verseny, amire lehet számítani. 

Új elnök, új  edzők, szerethető csapatok

H ú s z  é v e  n e m  l e h e t  m e g u n n i

Hering Viktor

Hétfőn tisztújító közgyűlést tartott a Szentesi Vízilabda Klub, 
mely során a tagság új elnökséget választott, amelybe Bujdosó 
Tamás, Magyar József, Lángi Zoltán, Berki András, Oltyán Gyula, 
Horváth Tamás és Bíró Dániel került be. A vezetőség tagjai Buj-
dosó Tamást választották meg elnöknek. Magyar Józsefet tisz-
teletbeli elnökké választotta meg a közgyűlés. Az új elnök, és az 
elnökség tagjainak megbízása három évre szól. Bujdosó Tamás 
szűkebb költségvetésű, de szerethető klubról beszélt lapunk-
nak, melyben megbecsülik a szentesi nevelésű vízilabdázókat.
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Hering Viktor

Vereséget szenvedett a Ti-
szasziget otthonában a Szen-
tesi Kinizsi megyei első osz-
tályú labdarúgó-csapata. Az 
5-3-as kudarc ellenére a mi-
eink – a riválisok botlásának 
köszönhetően – őrzik 3. he-
lyüket a tabellán, és egy eset-
leges hétvégi sikerrel a dobo-
gón zárhatják az idei szezont.

Pontszerzés reményében uta-
zott Tiszaszigetre a Kinizsi, ám 
hiába lőtt három gólt a csapat 

idegenben, ez kevés volt még 
a döntetlenhez is. A középme-
zőnyben tanyázó hazaiak sze-
rezték meg a vezetést. Sőt a 35. 
percben már 2-0 volt az állás a 
vendéglátók javára, ám előbb 
Vincze, majd Szeles is bevette a 
tiszaszigeti kaput. Csak 10 per-
cig örülhettünk, mert ezt köve-
tően ismét a hazaiaknál volt az 
előny. 3-2 után Vincze találatá-
val újra döntetlen volt az állás, 
a mérkőzés azonban a 84. és a 
87. percben végleg eldőlt, a ne-

gyedik és az ötödik hazai talá-
latra már nem érkezett válasz 
szentesi részről. – Meglehetősen 
enerváltan játszottunk az első 
játékrészben – értékelte a látot-
takat Koncz Zsolt, a Kinizsi játé-
kos-edzője. – Talán labdabirtok-
lásban jobbak voltunk, de két 
támadásból két gólt szerzett el-
lenfelünk, amire nem tudtunk 
válaszolni. Sajnos már az első já-
tékrészben és a szünetben is sé-
rülés miatt kellett változtatnom 
a csapat szerkezetén, átálltunk 
háromvédős játékra, Vinczét fel-
küldtem csatárpozícióba, ami 
úgy tűnik, jó húzás volt, hiszen 
sikerült egyenlítenünk, kétszer 
is. Kizárólag a három pont érde-
kelt minket, kitámadtunk, amit 
ellenfelünk a találkozó végén ki-
használt, de még egyszer mon-
dom: a döntetlennel nem let-
tünk volna elégedettek.

A szerencse azonban a mieink 

mellé állt, hiszen a negyedik he-
lyen álló, a Kinizsit a bronzére-
mért folytatott harcban üldöző 
Ásotthalom együttese két vere-
séget szenvedett, így a harma-
dik hely sorsa a Kinizsi labda-
rúgóinak a lábában van. Ehhez 
azonban mindenképpen nyer-
ni kellene szombaton az FK 1899 
Szeged együttese ellen, hazai 
pályán. – Bár bronzérmesek le-
hetünk, de én az egész bajnok-
ságot nézem, és ha az elmúlt 
szezonnal összehasonlítjuk, ak-
kor már most elmondhatjuk, 
hogy előre léptünk, de még min-
dig egy hosszú építkezési fo-
lyamat elején járunk – mond-
ta Koncz Zsolt. – Természetesen 
nagyon boldogok lennénk, ha a 
harmadik helyen fejeznénk be 
a szezont, de nem ebből az egy 
mérkőzésből kiindulva kell majd 
értékelni az idei évünket.

A Szeged elleni összecsapás 
szombaton 18 órakor kezdődik a 
Pusztai László Sporttelepen.

Fotó: szegedma.hu

A bronzéremért játszik a Kinizsi

Hering Viktor

Az elmúlt hétvégén rendezték meg az atléták Országos Egye-
temi Főiskolai Bajnokságát Miskolcon. A magas színvonalú ver-
senyen, ahol több számban is EB szintet teljesítettek a verseny-
zők, ott volt a magyar atlétika majdnem teljes élvonala.

A szentesi versenyzők a Szegedi Tudományegyetem csapatában 

szerepeltek. Váradi Krisztina, Csordás Cintia testnevelés szakos hall-

gatók, Nánai Lilla vegyész hallgatóként vett részt a bajnokságon.

Váradi Krisztina magabiztosan, egyéni csúcseredménnyel, 15,03 

méterrel nyerte a női súlylökést, Csordás Cintia szintén a női súlylö-

késben lett harmadik.

A női diszkoszvetésben ismét két szentesi versenyző állt a do-

bogón. Váradi Kriszti ezüstérmet, Csordás Cintia bronzérmet szer-

zett. Váradi Krisztina ezúttal csatlakozott a női kalapácsvetőkhöz is, 

és 44,56 méteres eredménnyel aranyérmes lett. Nánai Lilla hatodik 

helyezett lett a gerelyhajítók között. A Maximus SE versenyzői ezen 

a hétvégén Debrecenben szerepelnek majd a várhatóan minőségi 

mezőnyt felvonultató Kelet-kupán, itt már Seres András is dobókör-

be fog állni.

Székesfehérváron, május 26-
án rendezték meg az Atlétikai 
Diákolimpia II. korcsoportjában 
az országos döntőt. Ide a me-
gyei döntőt megnyerve jutott 
be a Koszta József Általános Is-
kola hatfős csapata, és a lányok 
remekül szerepeltek. Az ifjú atlé-
ták kislabdahajításban, távolug-
rásban és váltófutásban mérték 
össze a tudásukat. Egyéniben 
Kovács Helga a közel 130 ver-
senyzőt felvonultató mezőny-
ben a második helyen végzett, 
pontszámban alig elmaradva az 
elsőtől. A csapat (Hering Dóra, 
Vida Jázmin Natasa, Kovács Hel-
ga, Gál Panka, Szabó Vanesz-
sza és Dancsó Bernadett) a 10. 
lett, ami az országos döntő első 
harmadát jelenti. Vasárnap Ha-
lász Ákos a VI. korcsoportosok 
egyéni versenyében 800 méte-

res síkfutásban a hatodik, ked-
den, a IV. korcsoportosok ver-
senyében, egyéni összetettben 
( 100 méteres és 800 méteres sík-
futás, kislabdahajítás, távolug-
rás és súlylökés) Stráma Klaudia 
a hatodik helyet szerezte meg. 
A csapat felkészítője Merza Sán-
dor volt.

Érmes egyetemistákOrszágos atlétika ezüstérem

MESZELÉST, takarítást, kerti 
munkát vállalok. Telefon: 30/230-
6632.

HASZNÁLT VELOX elektromos 
kerékpár eladó. Telefon: 30/852-4570.

30 db 4 hetes japán kacsa eladó 500 
Ft/db. Telefon: 63/400-537.

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

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 

SZENTESEN, az 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.

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.

KITŰNŐ állapotban lévő Toron-
táli szőnyegek, és 2 db ágyneműtartós 
heverő megkímélt állapotban eladók, 
Tel.: 30/710-4131.

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




