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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

NyerjeN velüNk utazási utalváNyt!
Részletek az 5. oldalon!
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Június 3-án, a Nemzeti Összetartozás napjának előestéjén 18 óra-

kor csendes főhajtással emlékezett meg az 1920. június 4-i Triano-

ni Békediktátumokról a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Szentesi 

Szervezete az Erzsébet téren, az I. világháborús emlékműnél.

A megemlékezésen, Antal Balázs Tibor, a Fidesz frakcióvezető-

je köszöntötte a megjelenteket. Ünnepi beszédében történelmünk 

egyik mélypontjáról beszélt és az összetartozás fontosságára hívta 

fel a figyelmet. A megjelentek csendes főhajtással sétáltak az em-

lékmű elé, előbb Antal Balázs Tibor és Farkas Sándor országgyűlé-

si képviselő, majd a résztvevők is egy szál fekete szalaggal átkötött 

fehér rózsát helyeztek el, amit néhány perces csendes megemléke-

zés követett. 

Általánosságban jól gazdál-
kodtak, sáfárkodtak az elmúlt 
évben a gazdasági társasá-
gok a Pénzügyi-, és Tulajdo-
nosi Bizottság elnökének véle-
ménye szerint, aki a gazdasági 
társaságok beszámolójáról el-
mondta, hogy fontos a társa-
ságok kiegyensúlyozott mű-
ködése, különösen azért is, 
mert közszolgáltatást végez-
nek.

A társaságok között vannak 
nyereségorientáltak, ilyen pél-
dául a Szentes Város Szolgálta-
tó Kft., amelynek feladatai közé 
tartozik a távfűtés biztosítása, 
az ingatlanok karbantartása, az 
ingatlangazdálkodás és a szoci-

ális bérlakások felügyelete. Az 
SzVSz jól gazdálkodott annak el-
lenére, hogy néhány időszakban 
szükség volt működtetésre vo-
natkozó apróbb beavatkozások-
ra, például a hulladékgazdálko-
dás törvényi változásai miatt. A 
Szentes Spa Medical Kft.-ben és 
a Pendola Szentes Kft.-ben ki-
sebbségi tulajdonos az önkor-
mányzat. Ezeknek is nyeresé-
gorientáltnak kellene lenniük, 
de mindkettő felszámolás alatt 
áll. A könyvtárnak több újítása 
is van, a Szentesi Üdülőközpont 
Kft. esetében pedig a támogatás 
mértéke mutatja, hogy a képvi-
selő-testületi korábbi elképzelé-
sei megvalósultak, s szerencsés 
lenne, ha jó idő lenne és beindul-
na a forgalom – részletezte Móra 
József hozzátéve, hogy az üzleti 
terv, a féléves és éves beszámo-
lók azért fontosak, mert ezek a 
társaságok közszolgáltatást vé-
geznek, az ellátást biztosítaniuk 
kell, az önkormányzat szándéká-
nak köszönhetően kell működ-
niük, a problémákat pedig a tu-
lajdonost képviselő felügyelő 
bizottságokkal együttműködve 
meg kell oldani, s a gazdasági fo-
lyamatokra reagálni.

Halupa Eszter

Egy hónapon belül már a 
harmadik körzet háziorvosa 
vált rendelőt, talál új helyszínt 
családorvosi feladatainak ellá-
tására. Lapunk utánajárt, ho-
gyan érinti ez a helyzet a pá-
cienseket, mivel jár, ha másik 
háziorvoshoz szeretnénk be-
jelentkezni.

Az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság legutóbbi ülésén júni-
us 1-től engedélyezte dr. Máté 
Magyar Dalma háziorvos ren-
delőjének költözését a rende-
lő intézetből a Rákóczi utcára. 
– Szentes olyan szerencsés hely-
zetben van, hogy összesen 13 
felnőtt háziorvos fogadja a be-
tegeket a rendelési időben, 15 
óra után a központi orvosi ügye-

let veszi át az ellátási kötele-
zettséget, és nem a kórház Sür-
gősségi Betegellátó Osztálya 
– magyarázza dr. Chomiak Wal-
demar háziorvos, az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság elnö-
ke. Hozzátette, hogy alapvető, 
hogy egy háziorvos minél köze-
lebb legyen a betegeihez, kör-
zetéhez. Ha egy orvos úgy dönt, 
hogy el szeretne költözni, meg-
teheti. Magyarországon szabad 
orvos-, és betegválasztás van. 
Ha a beteg nincs megeléged-
ve jelenlegi háziorvosával, eset-
leg más körzetbe költözött, vagy 
az orvos váltott rendelőt, akkor 
sincs gond. Aki váltani szeretne, 
megteheti. Nem is kell megke-
resni az előző háziorvosát, csu-
pán elég az újnál egy átjelent-
kezési nyilatkozatot kitölteni, 

ugyanis az új háziorvos kéri ki a 
páciens kartonját. A saját körze-
tében lakó betegeket köteles az 
orvos fogadni. Körzeten kívüli-
ek ellátására nincs kötelezettsé-
ge, de ebből nem szokott gond 
lenni Szentesen. Változás, hogy 
bővül a kertvárosi orvosi rende-

lő háziorvosainak száma, hiszen 
dr. Chomiak Waldemaron kívül 
dr. Szenti Ella főorvosnő és dr. Pe-
reczár György körzetét átvevő dr. 
Halász Oszkár főorvos is a Köz-
társaság utcában fogadja a kert-
városi körzetből és azon kívülről 
érkező betegeket.

Trianonra emlékeztekJ ó l  s á f á r k o d t a k

A választás szabad
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– 2011-re látszott, hogy a 
Szentes Pendola Kft. nem tud-
ja megvalósítani a Petőfi pro-
jektet. Nyilvánvaló volt, hogy 
az önkormányzat másik befek-
tetőt keres, ezután következett 
egy balatonszemesi látogatás. 
Az ottani önkormányzat és egy 
gazdasági társaság, tájékozta-
tást adott a Szentesről érkezet-
teknek. Bemutattak egy külföl-
di befektetőt, a Vitala Group-ot, 
amely vállalta azoknak a beru-
házásoknak a menedzselését, 
amelyekhez befektetőit ajánl-
ja. A Szentes Integrált gyógytu-
rizmus komplex program a Pe-
tőfi Szálló felújítását, a Strand és 
gyógyfürdő komplexumot, egy 

Hitech kórház és szálloda épí-
tését, valamint a Wellness Co-
losseum fejlesztését jelentet-
te volna. Ehhez projekttársaság 
kellett, amelyet az IPM Kft. és a 
Horizont Kft. alapított meg, ez  
utóbbi alapító üzletrészét vásá-
rolta ki később az önkormányzat 
és a továbbiakban Szentes Spa 
Medical Kft.-nek, mint projekt- 
társaságnak 39 százalékban ki-
sebbségi tulajdonosa lett az ön-
kormányzat. A cégnek azonban 
nem volt saját vagyona és olyan 
tőkeereje, mellyel a projektet 
meg tudta volna valósítani. Ezért 
a tagok között létrejött egy köz-
vetítői szerződés, melyben az 
IPM Kft. vállalta, hogy olyan be-
fektetőt hoz – mindezt 23 millió 
forint+Áfa sikerdíj fejében –, aki 
a projektet megvalósítja, azaz a 
Vitala csoportot – magyarázta dr. 
Demeter Attila, aki szerint ezután 
az önkormányzat joggal bízott 
a csoport sikerében. Elmond-
ta, hogy a tanulmányok készíté-
sét, illetve a projekttársaság mű-
ködést is finanszíroznia kellett 
az önkormányzatnak, támoga-
tás címén és tagi kölcsönökből. 
A tagi kölcsönök halmozódtak, 
a visszatérítést minden esetben 

halogatták, a végső határidő 
2014. december 31. volt. A pénz 
azonban mégsem térül vissza, 
kintlévősége lett az önkormány-
zatnak. Az önkormányzat a Spa 
Medical Kft.-nek egyik tagja volt, 
a tag képviseletét kezdetben a 
polgármester látta el. Az őt ért tá-
madások után a képviselő-testü-
let felhatalmazta az egyik akkori 
önkormányzat képviselőt, Hor-
váth Istvánt, hogy tanácsnokként 
képviselje a város érdekeit. – A 
61 százalékban tulajdonos IPM 
azonban minden esetben érvé-
nyesítette akaratát a kisebbsé-
gi tulajdonossal szemben. 2013-
ban nyilvánvalóvá vált, hogy a 
Vitala nem hoz befektetőt, ehe-
lyett újabb céget ajánlott, mint 
lehetséges partnert. Ezzel az EFE 
Italy nevű céggel kezdett tárgya-
lásokat a projekttársaság ügyve-
zetője, és kötött pénzügyi szán-
déknyilatkozat megnevezésű 
megállapodást. Ennek a cég-
nek szintén ki kellett volna fi-
zetni egy újabb tanulmány árát, 
de a város bizalomvesztés miatt 
nem támogatta tovább a projek-
ttársaság elképzelését – magya-
rázza dr. Demeter Attila. A kép-
viselő-testületi választások után 
– amint megalakult a jelenlegi 
testület – ezzel egyidejűleg egy 
idézést  és keresetlevelet kapott 
az önkormányzat, melyben 180 
millió forintot követelt a Spa Me-
dical Kft. tényleges kár címén. A 
per vitelére dr. Rébeli Szabó Ta-
más, a Jogi és Ügyrendi Bizott-
ság elnöke kapott megbízást  és 

meghatalmazást arra, hogy a vá-
ros jogi  képviselőjeként eljárjon.

Dr. Rébeli Szabó Tamás elmon-
dása szerint ekkor találkozott a 
kritikus helyzettel, hiszen az elő-
ző ciklusban nem volt tagja a 
képviselő-testületnek. A képvi-
selő-testület többsége is ekkor 
döbbenten szembesült a köve-
teléssel és az ügy súlyosságával 
– elevenítette fel a történteket 
dr. Rébeli-Szabó Tamás. Az ügy-
véd hozzátette, hogy sikerült el-
érni, hogy ne állapítsanak meg 
semmilyen felelősséget a vá-
rost illetően. A perek jogi kép-
viselőjétől, megtudtuk, hogy a 
Szegedi Törvényszék első fokon 
elutasította az időközben 12 mil-
liárdra felemelt kereseti kérel-
met, majd a másodfokú bíróság 
helybenhagyta, így jogerős lett. 
A felperes a kúriához fordult, vi-
szont ott is a városnak adtak iga-
zat, a jogerős ítéletet hatályában 
fenntartotta. Így az önkormány-
zat ugyan pert nyert, azonban a 
város vesztesége változatlanul 
meghaladja a 100 millió forintot. 
A cég ellen felszámolást indított 
a szentesi önkormányzat.

„Én azért szeretek
a Hunor Coop üzletében vásárolni,
mert közel van
és jó áron vannak a termékek.”

– Csikós Mihály

HUNOR COOP –
A JÓ SZOMSZÉD

A Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében Szen-
tes több pályázatban is ér-
dekelt, melyeknek jelenlegi 
fejleményeiről érdeklődtünk 
Szirbik Imre polgármestertől.

Ez egy hosszabb távú folya-
mat, hiszen általában kétfordu-
lósok a TOP-os pályázatok. Je-
lenleg a programok beadása, 
ezek bírálata zajlik különböző 
szinteken. A város 2-3 évvel ez-
előtt egy folyamatosan megúju-
ló programban a beruházásokat 
kiemelte. A legnagyobb pályá-
zat, ami bent van, az a Petőfi pro-
jekt: színház, és annak környékét 
megújító program. Ennek jelen-
leg a formai bírálata zajlik, a hi-
ánypótlást teljesítettük. Lassan 
dönthetnek benne. Ebbe fejtet-
tük ki a legnagyobb lobbitevé-
kenységet is, mely jelentős tételt 
jelent a megyében. Az előzetes 
beszélgetések alapján a megyei 
egyetértés megvan, mely szük-
séges a pozitív döntéshez. A pol-
gármester fájdalmát fejezte ki a 

Kiss Zsigmond utcai kerékpárút 
kiépítésének pályázata kapcsán, 
hogy a testület többsége – szá-
mára máig megfejthetetlen mó-
don – mondvacsinált okokból el-
utasította az ehhez kapcsolódó 
útburkolat felújítására vonatko-
zó pályázat beadását a Belügy-
minisztérium által kiírt források 
elnyerésére. – Meggondolatlan 
és buta döntése volt ez a több-
ségnek – magyarázza. A Zöld vá-
ros három programja, és az ipa-
ri park fejlesztésére az első körös 
pályázat is bent van. Elkészült 
továbbá a tervezett naperőmű 
anyaga is, mely a második kör-
be benyújtásra kerülhet. Megál-
lapodtunk a katolikus egyházzal 
a felsőpárti bölcsőde ügyében, 
amelyet a püspökség nyújt be. 
Most a hétköznapi szürke, hi-
vatali munkák zajlanak. Szirbik 
Imre bízik abban, hogy az első 
döntések még a nyári szabadsá-
golások előtt megszületnek. az 
ősz folyamán pedig a többi. 

Célegyenesben a pályázatok

S iker  a  szerencsétlenségben
Pert nyert a szentesi önkormányzat a Szentes Spa & Medical 

Kft. ellen. A Kúria hatályában fenntartotta a perben eljáró bírósá-
gok álta hozott ítéletet. A cég követelését elutasították, az önkor-
mányzat vesztesége azonban így is több mint 100 millió forint.
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Szombat reggel 9 órától több 
mint 20 csapat foglalta el he-
lyét a Kinizsi Parkban, ahol a csa-
patok ünnepélyes bevonulása 
után Farkas Sándor országgyű-
lési képviselő és dr. Juhász Tün-
de köszöntötte a csapatokat. A 
megyei kormányhivatal veze-
tője elmondta, hogy a nemzet 
lelki egyesítése megtörtént az-
zal, hogy a magyar országgyűlés 
2010-ben lehetőséget teremtett 
az egyszerűsített honosítási el-

járással a határon túli magyarok 
kettős állampolgárságára. – És 
bár mi magyarok sosem fogjuk 
tudni elfogadni, hogy nemze-
tünk tagjai az unió határain kívül 
rekedtek és hogy az autonómia 
ügyét igazolni, indokolni kell, az 
mégis örvendetes, hogy ezen 
a napon már nem a búsulásé a 
főszerep, hanem az olyan össze-
tartozást hirdető rendezvénye-
ké, mint amilyen a Kinizsi Juniá-
lis – hangsúlyozta.

Böjte Csaba a Nemzeti Össze-
tartozás Napjáról beszélt. Csa-

ba testvér a trianoni események 
96. évfordulóján az összetarto-
zásra hívta fel a figyelmet. – Szá-
momra is szent ez a föld – kezdte 
megemlékezését a ferences ren-
di szerzetes, aki beszédében arra 
emlékeztetett, hogy a Déván tú-
lig nyúlt annak a Bor-Kalán nem-
zettségnek a szálláshelye, ame-
lyet a honfoglalás után, Ond 
vezér leszármazottai alapítottak. 
– A történelem ezt a szállásterü-
letet szétverte, de Trianon sebét 

a gyűlölet csak tovább mélyíte-
né – hangsúlyozta Csaba test-
vér, aki úgy véli, csak a szeretet, 
a béke, az összetartozás segít-
het ebben a helyzetben – ezért 
is üdvözölte a Nemzeti Összetar-
tozás Napi rendezvényt, és ezért 
is nevezett 13 munkatársával. 

Az ünnepélyes megnyitót kö-
vetően elkezdődött a vetélke-
dő, ahol többek között olyan 
versenyszámokban mérkőztek 
meg a csapatok, mint falmászás, 
rodeó bika, darts, kerékpárver-
seny, valamint nagyon népszerű 

volt a főzőverseny és a horgász-
verseny is.

– Négy évvel ezelőtt jött az 
esemény megrendezésének öt-
lete abból az apropóból, hogy 
a települések részt vegyenek 
egy közösségkovácsoló progra-
mon, ahol megismerhetik egy-
mást, megmutathatják saját ér- 
tékeiket, lehetőségeiket. A te-
lepülések mára igen komolyan 
felkészülnek és küzdenek a ván-
dorserlegért, volt olyan csapat, 
amely már január óta készült. 
A Kinizsi Park a lovas rendez-
vények mellett ilyen társasá-
gi programok lebonyolítására is 
alkalmas és a Juniális mára egy 

nagycsaláddá nőtte ki magát, 
ami nagy örömmel tölt el – ösz-
szegezte a rendezvény célját a 
szervező, Farkas Sándor. 

– Az első alkalom óta részt ve-
szünk a juniálison, jó csapatépí-
tő programnak tekintjük. Ilyen-
kor a környező településekkel 
is építhetjük a kapcsolatot, ami-
re máshol nemigen van lehe-
tőség. A főzőversenyen mindig 
más-más étellel indulunk, most 
juhászleves készült – mondta 
Szarka Attila árpádhalmi polgár-
mester, aki a július 16-i csöröge-
fesztiválra is invitált mindenkit.

– A derekegyházi társasággal 
jó együtt dolgozni, versenyez-
ni és pozitívum, hogy barátként 
tekintünk az összes résztvevő-
re, nem a verseny számít, hanem 

az, hogy jól érezzük magunkat. 
Pozitív, hogy a települések jól tud-
nak együttműködni, ezt a pala-
csintafesztiválon is rendszeresen 
tapasztaljuk, amihez idén már a 
megyehatáron túlról is csatla-
koznak települések, és persze a 
legfontosabb, hogy ott is együtt 
lehetünk, ahogy Böjte Csaba fo-
galmazott: „Összetartozunk” – 
hangsúlyozta Szabó István, Dere-
kegyház polgármestere.

A nagymágocsi csapat egy 
Dél-alföldi különlegességgel ké- 
szült a főzőversenyre, Líbor Zol-
tán főszakács egy babos-ká-
posztás csülköt készített. – Ez-
zel szeretnénk bemutatni azt a 

nagymágocsi rusztikus jellegű 
zsellér létet, ami jellemezte a te-
lepülést a 20. század közepéig. A 
vetélkedőn is megmutattuk ma-
gunkat, ahol szükség volt lexi-
kális tudásra és puszta erőre is – 
értékelte a napot Nagymágocs 
polgármestere, Szebellédi Endre 
István.

Szirbik Imre, Szentes polgár-
mestere szerint a Kinizsi Juniá-
lis egy jó találkozóhely azoknak, 
akik a közigazgatásban és a tér-
ségben dolgoznak.

A negyedik Kinizsi Juniálist a 
tavaly is aranyérmes Tömörkény 
csapata nyerte így a vándorser-
leg hozzájuk vándorolt vissza. A 
szentesi csapat a tavalyi eredmé-
nyén javítva a 6. helyen zárta az 
eseménydús napot.

Kinizsi Park: térségi összefogás az összetartozás napján

Negyedik alkalommal rendezték meg a Kinizsi Juniálist a fá-
biánsebestyéni Kinizsi Parkban június 4-én. A rendezvény a tér-
ségi települések játékos vetélkedője, a verseny fővédnöke idén 
dr. Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője, 
díszvendége Böjte Csaba ferences szerzetes volt, aki Szent Fe-
renc Alapítvány csapatával vett részt a versenyben. A játékos 
és sportvetélkedők mellett főzőversenyt is hirdettek, illetve a 
Nemzeti Összetartozás Napját is ünnepelték.
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A zenei világban kalandoz-
va rengeteg lehetősége, meg-
annyi inspirációja, számos 
stílus felvételére van lehető-
sége egy mai zenésznek. So-
kan a zenei példaképeik által 
kitaposott utat követik sajá-
tos formában, mások inkább 
nemzeti értékeink felé fordul-
nak és történelmünk fontos 
mérföldköveit, hagyománya-
inkat, kultúránkat öntik zenei 
formába.

Nemrégiben adott koncer-
tet városunkban hazánk egyik 
legnagyobb nemzeti rock zene-
kara, a Kárpátia, mely a csekély 
promóciós tevékenységek elle-

nére is óriási sikert aratott. Per-
sze nemcsak az előző csapatot 
kell kiemelnünk, személyes ta-
pasztalom, hogy városunk lakói 
előszeretettel hallgatnak olyan 
zenét, melyek a magyar értékek 
továbbvitelét, továbbadását, he-
lyezik a középpontba. Dalszöve-
geikben megéneklik a 20. szá-
zadi Magyarország fájdalmas 
sorscsapásait, olyan eseménye-
ket, mint például a doberdói csa-
ta, Trianon, vagy a Don-kanyar 
veszteségei. Mindezekhez hang-
zatos előadásmód is társul, me-

lyeknek köszönhetően minden 
zenekar koncertje hatásosnak 
bizonyul. 

Bujdósó Tamás, mint fiatal 
képviselő, figyelemmel kíséri a 
helyi rendezvények, koncertek 
látogatottságát. Gyakran részt 
is vesz rajtuk. Legutóbb az egyik 
legnépszerűbb nemzeti érzelmű 
rock együttes, a Kárpátia kon-
certjén járt, Szentesen. 

A kétéves gyermektől a nagy-
papáig, minden korosztályt érint 
ez a zenekar. Bizonyítja népsze-
rűségét az is, hogy minden jegy 

elkelt, ráadásul 2500 forintba ke-
rült a jegy elővételben, és 2800 
forintba a helyszínen. Úgy látom, 
hogy az ilyen jellegű koncertek-
re van igény. Alig lett meghir-
detve, ráadásul önkormányza-
ti támogatásban sem részesült, 
mégis a teltház magáért beszél – 
tette hozzá a képviselő. Bujdosó 
Tamás szerint talán azon kellene 
elgondolkodni, hogy olyan ze-
nekarokkal vegyék fel a kapcso-
latot a programszervezők, ame-
lyek a nagyérdeműt megérintik 
és érdeklődnek iránta.

Nemzeti értékeink a zenében

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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Városi Könyvtár
Június 13-án, hétfőn 17 órakor 

Gondolkodók klubja Mi a bátorság 
c. összejövetele. A klubot vezeti: 
Berényiné Dr. Papp Erzsébet.

Szentesi Művelődési Központ
Június 16-án, csütörtökön 19-21 

óráig a KOROK ÉS ALKOTÁSOK AZ 
IRODALOMBAN következő előa-
dásán Aldous Huxley: Szép új vi-
lág című regényéről beszélgethet-
nek az előadóval. Előadó: Poszler 
György tanár.

A Szentesi Művelődési Központ 
Díszmadártenyésztő szakköre Dísz-
madár börzét rendez június 12-én, 
vasárnap 7-11 óráig a Móricz Zsig-

mond Művelődési Házban (Szen-
tes, Ady Endre u. 36.)

A Szentesi Művelődési Köz-
pont és a Zöldág Hagyományőr-
ző Egyesület

Augusztus 8-12-ig Ki játszik ilyet? 
tábort szervez. A jelentkezéseket 
június 20-ig várjuk a +36-30/317-
70-94-es telefonszámon vagy a zol-
dag2011@gmail.com e-mail címre.

Szentesi Nyári Szabadtéri 
Színház

Június 21-én, kedden 20 órakor 
a Zene Ünnepe Szentesen, Szent-
péteri Csilla & Band Temperamento 
előadás látható.

Programajánló 

Műszaki cikkeket és kész-
pénzt lopott el ismeretlen elkö-
vető a hékédi városrészből az el-
múlt héten. A tolvaj felfeszítette 
az ablakot, és úgy jutott be a la-
kásba.

Tolvaj járt az egyik belvárosi 
sörözőben is, ahonnan a váltó-
pénzt, mintegy 10 ezer forintot 
vitt magával a tettes. A rongálási 
kár szintén 10 ezer forint.

Több buszmegállóból is el-
lopták vagy megrongálták a vá-
róbódé plexiüvegét. Jelenleg 6 
helyen kellene pótolni a meg-
rongált plexit, az okozott kár el-
éri a 150 ezer forintot.

A kerékpárkosárból lopták 
el egy vásárló táskáját az egyik 
szentesi zöldséges elől néhány 
nappal ezelőtt. A vevő „egy pil-
lanatra” szaladt be vásárolni, de 
mire visszaérkezett kétkerekűjé-
hez, a táskáját már valaki kiemel-
te a kosarából az irataival és 90 
ezer forint készpénzzel együtt.

Pénztárcát loptak az egyik 
szegvári kertészetből is. Az egyik 
ott dolgozó munkás vette ész-
re, hogy a lerakott táskából elvit-
ték a pénztárcáját, benne 1800 

forinttal. A rendőrök később el-
fogták az elkövetőt, aki koráb-
ban ennél a cégnél járt munka-
felvétel ügyében. Amikor eljött 
onnan, akkor látta meg a letett 
táskát és elvitte a pénztárcát be-
lőle, amit Szegvár és Szentes kö-
zött eldobott.

Május utolsó napjának éjjelén 
egy nagymágocsi családi ház le-
záratlan melléképületéből vit-
tek el a tolvajok négy darab nyá-
ri gumit, összesen 40 ezer forint 
értékben. Megütötte az egyik 
hazai szurkoló a vendégek lab-
darúgóját a június 5-i Nagymá-
gocs – Csengele mérkőzésen. 
A vendégek labdarúgója köny-
nyű sérülést szenvedett, a hazai 
drukker ellen garázdaság miatt 
indult eljárás. 

Négy csongrádi fiatal firkálta 
össze és helyezett el feliratokat a 
Csongrád és Szentes közötti vas-
úti híd belső oldalán alkoholos 
filctollal, ám észrevették őket és 
a kiérkező rendőrök fülön csíp-
ték a "művészeket". Ellenük ron-
gálás miatt indult eljárás a Szen-
tesi Rendőrkapitányságon.

Buszmegállókat rongáltak
Iskolában kábítószert árusító 

szentesi fiatalok ellen emelt vádat 
az ügyészség – írja az MTI-t. 

Az elkövetéskor már felnőttkorú 
férfit és fiatalkorú társát új pszicho-
aktív anyaggal, illetve kábítószer-
rel visszaélés vétségével vádolják. 
A vádirat szerint az idősebbik fi-
atalember 2014 végén egy inter-
netes oldalról marihuánát rendelt, 
amit a gyermekotthonként is mű-
ködő szentesi intézményben el is 
fogyasztott. A fiúnál tartott házku-
tatáson kábítószer fogyasztásához 

szükséges eszközöket, illetőleg a 
csekély mennyiségű marihuánát 
találtak a rendőrök.

Tavaly március 4-én a fiú 3 
gramm új pszichoaktív anya-
got adott el – a szintén az otthon-
ban nevelt – fiatalkorú társának. 
A fiatalkorú vádlott a pszichoaktív 
anyag egy részét megtartotta, má-
sik felét pedig – némi haszonnal, 
fél grammonként ezer forintért – 
továbbértékesítette két kiskorú és 
egy felnőtt nevelt társának.

D rogot árultak
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– Azt gondolom, hogy váloga-
tottunk egyáltalán nem lesz ki-
szolgáltatott helyzetben. A cso-
portunkban egyik csapatnak sem 
lesz lefutott mérkőzés a magya-
rok elleni. Egységesnek érzem a 
csapatunkat, jó teljesítményt fo-
gunk nyújtani, pontokat fogunk 
szerezni, bár azt nem merem 
mondani, hogy a csoportból to-
vábbjutunk. A magyar mellett a 
spanyol focit szeretem nagyon, nekik szurkolok és szerintem a 

végső összecsapást Németország 
és Spanyolország válogatottja 
fogja vívni — beszélt az esélyek-
ről Némethy László.

– A magyar csapattól fegyel-
mezett játékot, kevés kapott gólt 
várok. Ha sikerül megismételni a 
pótselejtezőn mutatott teljesít-
ményt, akkor szerintem van re-
ális esélyünk továbbjutni a cso-
portból. A belgák győzelmének 

örülnék, ráadásul minden lehető-
ségük megvan arra, hogy meg-
nyerjék a tornát. Az izlandiak 
már a selejtezők során is megle-
pően jó produkciót nyújtottak, 
szerintem ezt folytatni fogják. A 
magyarok mellett az ír váloga-
tottnak fogunk szurkolni kisfiam-
mal, Noellel közösen – nyilatko-
zott előzetesen Kovács Gábor.

– Óriási dolognak tartom, hogy 
kijutottunk az Európa-bajnokság-
ra és én azt gondolom, hogy a 
magyar csapaton már nincs nyo-
más, felszabadultan kell játsza-
niuk. Szerintem pont ez az elő-
nyünk. Négy pontot várok a 
csapattól. Ausztria lesz a megle-
petéscsapat, számos rangos baj-
nokság csapatait erősítik a játé-
kosaik. Döntőben Németország 
biztos ott lesz, és sokat várok az 
olaszoktól és a belgáktól is, és 
persze nagyon szurkolok Magyar-
ország válogatottjának – latolgat-
ja az esélyeket Gyenes Ferenc. 

A labdarúgó kontinensviadalok 

iránt nem csak a férfiak érdeklőd-
nek, Juhász Petra is óriási rajongó-
ja a sportnak, így készséggel vá-
laszolt kérdéseinkre. – Hatalmas 
teljesítménynek tartom már azt 
is, hogy kijutottunk az Eb-re és 
végre úgy szurkolhatjuk végig a 
meccseket, hogy érdekeltségünk 
is van. Úgy érzem, van esélyünk 
tovább jutni a csoportból. Fontos 
hogy a szívüket-lelküket is bele-
tegyék a játékosok minden mecs-
csbe, így akármilyen eredményt 
érünk el, nagyon büszke leszek. 
Szerintem a belga csapat lesz a 
meglepetéscsapat, de a spanyo-
lok és a németek játsszák majd a 
döntőt, ahol utóbbi fog győzedel-
meskedni.

A 2016-os labdarúgó Euró-
pa-bajnokság péntek este a Fran-
ciaország – Románia mérkőzés-
sel indul.

I n d u l  a  f o c i  E b

Menü június 13-17.
Hétfő: Húsleves

A menü: Parajfőzelék, főtt hússzelet
B menü: Sertésflekken, 

panírozott hagymakarika, 
pirított burgonya, paradicsomsaláta

Kedd: Zöldborsó krémleves
A menü: Bakonyi csirkecomb, 

tészta, uborkasaláta
B menü: Grill csirkecomb, 
rizibizi, őszibarack befőtt

Szerda: Májgaluska leves
A menü: Rántott sertésszelet, 

burgonyapüré
B menü: Bolognai spagetti

Csütörtök:
A menü: Erdei gyümölcskrémleves, 

Csirkemell roston, párolt zöldségköret
B menü: Eperkrémleves, 
Brassói apró pecsenye, 

káposzta saláta
Péntek: Vadraguleves

A menü: Meggyes rácsos
B menü: Roston harcsafilé, 

kapormártás, puliszka
Ár: A menü: 665 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü
Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha
Rozgonyi Ádám

Bemutatófőzést, ételkós-
tolót és az egészséges táplál-
kozásról szóló előadásokat 
tartott a Szentes Városi Szol-
gáltató Kft. Központi Konyhá-
ja. Az egészségnapon séfek, 
mesterszakácsok állították 
össze azokat az ételeket, me-
lyek a gyerekek tányérjára ke-
rülnek majd. 

A séfek Nyári János, a közpon-
ti konyha vezetőjének meghí-
vására érkeztek a városba, hogy 
bemutassák, hogy a hagyomá-
nyos cukor, zsír és só nélkül is le-
het táplálót és finomat főzni. A 

résztvevő illusztris vendégeket, 
illetve óvodásokat és iskolásokat 
elsőként dr. Demeter Attila alpol-
gármester köszöntötte. Elmond-
ta, a központi étkeztetés új ve-
zetősége új szemléletet hozott 
az egészséges táplálkozás elter-
jesztésében. Kiemelte, az önkor-
mányzat lehetőséget biztosított, 
hogy az ételek ízesítéséhez szük-
séges zöldfűszereket a közfog-
lalkoztatottak termeszthessék 
meg helyben. 

Dr. Chomiak Waldemar, az 
egészségügyi bizottság elnöke 
úgy fogalmazott, a város kép-
viselő-testülete, s kiváltképp az 

egészségügyi bizottság mindig 
is elkötelezett volt az egészsé-
ges életmód népszerűsítése, az 
egészséges életmódra nevelés 
iránt, melyet már gyermekkor-
ban el kell kezdeni. – Ösztönözni 
kell a gyermeket és a serdülőt is 
arra, hogy legyen igényük a he-
lyes táplálkozásra, a mozgásra és 
sportra, a káros függőségek el-
utasítására, a prevenciós lehe-
tőségek kihasználására, a szű-
réseken való részvételre. Ezen 
gondolatok mentén indult el né-
hány éve Szentesen az Egészség 
a célkeresztben szűrőprogram 
– fogalmazott, kiemelve: nincs 
rossz étel és ital, csak helytelen 
étrend és mozgásszegény élet-
mód, mértékkel mindent lehet 
fogyasztani.

Tanács Attila mesterszakács 
és Szikora Péter, a Knorr séfje to-
jásmentes amerikai palacsintát, 
zöldbanán lisztből készült gofrit, 
karottakrémlevest, paradicsom-
szószos, hántolt árpával elké-
szített vitarizottót és jeges tea 
koktélt is készítettek. Az egész-
séges menü sikerét jelzi, hogy 
a tálcákat folyamatosan kellett 
utántölteni.

Népszerűek voltak a séfek egészséges ételei

Sebők Tamás

Utoljára 44 éve, 1972-ben a belgiumi Európa-bajnokságra 
kvalifikálta magát a Magyar Labdarúgó válogatott, ahol a ne-
gyedik helyet szerezte meg. Hosszú ideig szívfájdalmunk volt, 
hogy később már nem sikerült kijutnunk a kontinenstornára, 
1986 után világbajnokságra sem. 2016-ban azonban válogatot-
tunk kiharcolta a franciaországi Európa-bajnokságon való rész-
vételt. Néhány helyi szurkolóval beszélgettünk, kitérve a ma-
gyar csapat esélyeire is.
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Sebők Tamás

Júniusban ünnepli fennál-
lásának 10 éves jubileumát a 
Nyugdíjasok Szentesi Szövet-
sége Egyesület. Az idős em-
berek támogatása és a segít-
ségnyújtás mellett fontosnak 
tartják, hogy egy nagy közös-
séget, egy családot tartsanak 
fent. A 10 éves évfordulójukat 
is közösen fogják megünne-
pelni június végén.

A Nyugdíjasok Szentesi Szö-
vetsége Egyesületet 2006. június 
24-én alapította meg 16 alapító-
társával közösen G. Szabó József-
né Lenke néni, aki 4 éven keresz-
tül végezte az elnöki teendőket. 
– Az alapítók közül néhányan 
már az égi mezőkről figyelik a te-
vékenységünket, de szerencsére 
mindig vannak friss nyugdíjasok, 
akik szívesen csatlakoznak hoz-
zánk és pártoló tagunk is akad 
szép számmal – mesél az aktu-

alitásokról Gondiné Ollai Kata-
lin, aki 2009-ben csatlakozott az 
egyesülethez, majd 2010. június 
24-én választották meg elnök-
nek, miután Lenke néni megala-
pította a Szívügy Klubot.

Céljuk és tevékenységük igen 
sokrétű, szerteágazó. Ide tarto-
zik az idős emberek támogatása, 
felkarolása, közösségbe hívása, 
és az élet szinte minden terüle-
tére kiterjedő segítségnyújtás. – 
Jómagam is segítek két idős asz-
szonynak. Bevásárolok nekik, 
gyógyszert iratok fel, szükség 
esetén orvoshoz viszem őket 
– tette hozzá az elnök asszony. 
Persze a közösségi programok 
sem maradhatnak ki az egye-
sület tevékenységéből. Min-
den évben ünneplik a farsangot, 
nőnapot, idősek napját és a ka-
rácsonyt, de számos előadásra 
is eljárnak, amelyek az egészsé-
ges életmódról bűnmegelőzés-
ről szólnak. Kirándulni is szoktak. 

Színházi előadásokat tekintenek 
meg, gyógyfürdőkbe járnak. Eb-
ben az évben az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumánál nyert pá-
lyázatból 3 napra utaznak Pécsre 
és környékére. A szervezett 
programok, előadások mellett 
többször jönnek össze – ahogy 
Gondiné Ollai Katalin mondja – 
csak úgy egy jóízűt beszélget-

ni, kávézni, sütizni. Június 24-én 
lesz az egyesület 10 éves jubileu-
ma. Természetesen ezt is megün-
neplik a tagok és családjaik egy 
zenés, táncos rendezvénnyel. A 
program a város Művelődési-, 
Ifjúsági- és Sportbizottságának 
támogatásából valósulhat meg 
a központi konyhán. 

10 éve egymást segítik

Palicska Irén

Ermitázs, Téli Palota, Pav-
lovszk, hajózás a Néván, 
Finn-öböl, Fabergé Múze -
um. Mindezeket az élménye-
ket magáénak tudhatja Ger-
gely Szilveszterné Zsóka, aki 
74 évesen aktív nyugdíjasként 
járja a világot. Öt napos utazá-
sának legkülönlegesebb pilla-
natairól kérdeztem. 

– Tavaly, amikor megtud-
tuk, hogy a magyarok kijutot-
tak az A csoportos jégkorong 
világbajnokságra Szentpétervár- 
ra, eldöntöttem, hogy elutazok, 
ugyanis még nem láttam a vá-
rost. Novemberben már meg-
vettem a repülőjegyet. Az csak a 
hab volt a tortán, hogy két mér-
kőzésre is eljutottam, a fehéro-
roszok ellen győztünk is. Nagy 
hoki rajongó vagyok 36 éve, fur-
csán is néznek rám az ismerő-
sök. Hatalmas élmény volt, az 
első sorban ültem, a kapus háta 
mögött. Több mint 2 ezer ma-
gyar szurkoló látta a meccset a 
helyszínen. Utána 50 szurkoló 
közösen hajókázott a Néván és a 
csatornákon, a nappali órákban 
pedig, megnéztük a látnivaló-
kat. Most kezdődnek a fehér éj-
szakák, este 10 órakor még vilá-
gos van. 

– Milyen nevezetességeket sike-
rült megtekinteni az öt nap alatt, 
hová jutottak el?

– Téli Palota, Ermitázs, Pav-
lovszk, Péter Pál erőd, Szent 
Izsák székesegyház, de a leg-
nagyobb élmény a Finn-öböl 

partján Nagy Péter cár palotá-
ja volt, gyönyörű a parkja a ren-
geteg szökőkúttal. Délelőtt 11-
kor megszólal a szentpétervári 
himnusz májustól szeptembe-
rig, és megindulnak a szökőku-
tak. Tülekszik a sok turista, hogy 
elkészítse a legjobb fotókat. Az-
tán kimentünk a Finn-öböl part-
jára, ami azért érdekes, mert 
édesvizű, ugyanis a Néva kimos-
sa. Finnországot sajnos nem lát-
tuk. Ellátogattunk viszont egy 
kozák folklór estre, ahol vendé-
gül látták a közönséget egy ka-
viáros szendvicsre és egy pohár 
pezsgőre. A Fabergé Múzeum a 
szállodánktól nem messze he-
lyezkedett el. Peter Carl Fabergé 
Oroszországban élő francia szár-
mazású aranyműves volt. A mű-
kincsnek számító tojásokat III. 
Sándor orosz cár megrendelésé-
re tervezte.

– Ez volt az első szentpétervári 
útja. Hová helyezné világjáró él-
ményei között?

– Oroszországban már jár-
tam 7 éve a Transzszibériai exp-
resszel, akkor sok várost lát-
tam, de ezt még nem. Életem 

egyik legmeghatározóbb élmé-
nye volt Szentpétervár.  Külön-
leges hangulata van a városnak, 
reneszánszát éli most, gyönyö-
rűek az épületei, karban tartják 
őket, a panelházak a városon kí-
vül épültek, és nagyon figyelnek 
a tisztaságra. Nem tették tönkre, 
mindig olyan vezetője volt, aki 
megvédte a belvárost. Fárasztó 
volt az út, de próbáltam tarta-
ni magam. Mindenhol elöl men-
tem, nehogy azt mondják, hogy 
lemarad az öregasszony. 

– Mivel tartja karban magát, 
hogy 74 évesen ilyen fitten, energi-
ával teli, lelkesen, pozitívan néz a 
jövőbe? Csak tanulni lehet Öntől.

– Egy nagyon szép életút van 
mögöttem, 54 éves házasok le-
szünk a férjemmel az idén. Ő 
mindenben támogat, hogy én 
járjam a világot, mert ő nem ül 
repülőre, vele csak tengerpart-
ra vagy wellnessezni utazunk el. 
30 éve vegetáriánus vagyok, és 
Szentesen mindenki tudja, hogy 
szórólapozok, tehát napi 5-10 ki-
lométert is megteszek gyalog. 
Most is készülök egy nagy uta-
zásra júliusban, ez is talán éle-
tem egyik legnagyobb útja lesz, 
de azt még nem árulom el, hogy 
mi a célpont. 

É s z a k  V e l e n c é j e
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Bonis bona discere, vagyis 
„Jótól jót tanulni”. E latin köz-
mondás köszön vissza a 2013-
ban alapított díj elnevezésében, 
amellyel a tehetséggondozás-
ban kiemelkedő munkát végző 
hazai és határon túli pedagógu-
sokat ismerik el. Idén 800 jelölt 
közül választották ki a díjazot-
takat, akik – köztük Cseh Lajos 
is – Balog Zoltán emberierőfor-
rás-minisztertől és Novák Kata-
lin család- és ifjúságügyért fele-
lős államtitkártól vehették át az 
elismeréseket. Egy másik szen-
tesi pedagógusra is büszkék le-
hetünk, hiszen Hegyi Katalin, a 
Szent Erzsébet Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda óvodapeda-
gógusa a Kiváló Tehetségfejlesz-
tő díjat kapta meg.

Cseh Lajos 1981-ben, a Hor-
váth Mihály Gimnáziumban tett 
érettségit. Térképrajzoló szere-
tett volna lenni; a Pécsi Geodé-
ziai és Térképészeti Vállalat Sze-
gedi Kirendeltségén dolgozott, 
közben térképésznek jelentke-
zett az akkori Erdészeti és Faipa-
ri Egyetemre, ahová miután nem 
nyert felvételt, úgy gondolta, 
hogy munka mellett megvaló-
sítja régi gyermekkori álmát, és 
földrajz-rajz szakos tanár lesz. 
– Érdekeltek a művészetek, ak-

tívan rajzoltam, szobrászkod-
tam, mellette imádtam a föld-
rajzot – mesélte. Pályája elején, 
6 évig, Fábiánsebestyénben ta-
nított. 1993-tól a Batsányi János 
Gimnáziumban rajz és művé-
szettörténeti órákat adott, majd 
földrajzot oktatott. 2002-ben 
földrajz-rajz szakos tanári pá-
lyázatot írt ki a Horváth Mihály 
Gimnázium, amelyet megnyert. 
Új időszak következett, a sike-
rek sem maradtak el. – Az érdek-
lődő gyerekek között is vannak 
kiemelkedően ügyesek, velük 
pluszban foglalkozom. Ezt hív-
ják tehetséggondozásnak: szak-
körök, nulladik órák, hétvégi 
tanítások – fogalmazott az elhi-
vatott tanár. A sok dobogós ver-
senyeredmény tükrében egy új 
tagozat elindítása mellett szü-
letett döntés, így alakult meg 
2011-ben az ország első gimná-
ziumi földrajz tagozata, amely-
nek tematikáját a földrajztanár 
állította össze.

A nemzetközi versenyek ered-
ményeképp olaszországi vulkán-
túrán, Prágában és Amerikában 
is járt az elismert pedagógus, aki 
a tengerentúlra egy EU-s pályá-
zat révén utazhatott Szabó Áron 
gimis kiválósággal. Tanár és di-
ákja végiglátogatták a magyar 

diaszpórákat; Floridában, Wa-
shingtonban, New Yorkban és 
Torontoban is jártak. Mint meg-
tudtuk, a kirándulásokon szer-
zett élmények a művészettör-
téneti és a földrajz órákon is 
visszaköszönnek, amelyeket ér-
deklődéssel néznek, hallgatnak 
a tanulók. – Áron jelenleg a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem hall-
gatója, Szemerédi Máté geo-
lógusként végez, Imre Ádám 
geoinformatikát tanult, Márki 
Sándor orvostanhallgató – so-
rolta volt tanítványai egyetemi 
tanulmányait, hozzátéve, hogy 
jelenlegi diákjai közül Molnár 
Ádám és Ferke Gréta 11. osztá-
lyos tanulók a legsikeresebbek. 
– Össze szoktunk járni, megbe-
széljük, hogy mikor találkozunk, 
elbeszélgetünk. Jó baráti kap-
csolat alakult ki közöttünk – foly-
tatta. A tehetségek tanítása, bíz-
tatása meghozta eredményét, 
Kiváló Tehetséggondozó díjban 
részesült Cseh Lajos. – Ha nem 
kaptam volna meg a díjat, ak-

kor is ugyanezt csinálnám. A pe-
dagógiai munkámhoz tartozik, 
ha valakiben elhivatottságot lá-
tok, azzal kötelességem foglal-
kozni. Én mindent megteszek 
értük, kirándulni viszem őket – 
mondta, rámutatva arra is, hogy 
diákjaival egyenrangú partne-
rek: – Valamikor sokkal okosab-
bat, érdekesebbet, aktuálisab-
bat mondanak a gyerekek, mint 
amit én olvastam, hallottam. So-
kat tanulok a gyerekektől, em-
beri és szakmai szempontból is 
– fogalmazott. Elmondta azt is, 
hogy fiatalos tud lenni, amit sze-
retnek a gyerekek. Óráin hang-
súlyt fektet a humorra, mivel úgy 
véli fontos, hogy megszerettes-
se a tantárgyat, hogy abban a ta-
nulók fantáziát lássanak, és ön-
álló kutatásokba fogjanak. Cseh 
Lajos mindemellett 13 éve tanít 
fafaragást, mintázást a Művésze-
tek Házában, és 30 éve könyvkö-
tő. Sokoldalúsága, hite az ifjú te-
hetségekben emelték az ország 
legjobb tanárai közé.

C s e h  L a j o s :  J ó t ó l  j ó t  t a n u l n i

Heti menü
június 13-17.

Hétfő
A menü: Vegyes zöldség- 
leves, Chilis bab
B menü: Hagymakrém leves pirított 
kenyérkockával, 
Rántott sajt, párolt rizs, tartár
Kedd
A menü: Májgaluska leves,
Brassói aprópecsenye, 
sült burgonya
B menü: Csirkegulyás,
Szilvalekváros gombóc
Szerda
A menü: Szecsuáni csípős-savanyú 
leves, fasírt, krumplifőzelék

B menü: Zöldborsókrém 
leves, Csirkefalatok 
gombamártásban, 

petrezselymes rizs
Csütörtök
A menü: Grízgaluskaleves,
Csikós tokány, tészta
B menü: Magyaros gombaleves,
Rántott csirkemell, 
vegyes gyümölcsszósz
Péntek
A menü: Scsí, Magyaros rakott tészta
B menü: Cherry meggyleves,
Grill csirkecomb, sült burgonya

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

A szentesi önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Szentesi Tankerülete május 27-én tartotta a Városi Pedagó-

gusnapi ünnepséget. Ebből az alkalomból arany díszoklevelet ve-

hetett át Bencsik Szilveszterné, Dr. Csíky László Györgyné, Dr. Holecs-

ka János Antalné, Gálfi László, György Éva Borbála, Mészáros Ferencné 

és Orosz Lászlóné, gyémánt díszoklevelet Dr. Magyar Jánosné, Hor-

váth Istvánné, Murvai Gáborné, Szabó Sándorné, Szél Ferencné és Vi-

rágos Kis Imréné, rubin díszoklevelet Péli Pál. 

A rendezvényen sor került Pedagógus Szolgálati Emlékérmek, Te-

hetséggondozási elismerések, „Kiemelkedő pedagógiai munkájá-

ért" kitüntetések, Kiemelkedő pedagógiai munkáért” elismerések és 

Szakszervezeti kitüntetések átadására is.

Az elismeréseket a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ-

ban vették át az érintettek.

V á r o s i  e l i s m e r é s e k

Rozgonyi Ádám

Elhivatottság, szakmai alázat, tenni akarás – ezek a mozgató-
rugói e heti Szentesi Hősünknek. Ha tehetséges fiatalokról van 
szó, nem ismer akadályt: hétvégi különórákat vállal, kirándulá-
sokat szervez. Hosszú évek óta versenyeznek tanítványai orszá-
gos és nemzetközi földrajzversenyeken, a legjobb eredménye-
ket elérve. Ez a cikk Cseh Lajosról, a Horváth Mihály Gimnázium 
földrajz, társadalomtudomány szakos tanáráról szól, aki „Bonis 
Bona – A nemzet tehetségéért” kapott Kiváló Tehetséggondo-
zó díjban részesült.
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Palicska Irén

Az a megtiszteltetés ért min-
ket Gergővel, hogy több babá-
hoz is meghívtak látogatóba. 
Óhatatlan, hogy anyukák egy-
mással felveszik a kapcsola-
tot a különböző foglalkozáso-
kon, ismerkedünk, megosztjuk 
egymással gondjainkat és örö-
meinket is. Épp a minap beszél-
gettünk Maminbaba órán Dori-
na anyukájával, Adrival, milyen 
jó látni, ahogy cseperednek a 
gyerekek, már nemcsak maga-
tehetetlenül fekszenek egymás 
mellett, hanem elkezdenek fo-
rogni, kúszni, mászni, lábra áll-
nak, és elindulnak. Egymás iránt 
is egyre nagyobb érdeklődést 
mutatnak. Figyelem én is Ger-
gőt, hogyan viszonyul a többi-
ekhez. 

Először Samuhoz voltunk hi-
vatalosak. Ő már 11 hónapos, ki-
egyensúlyozott, csupa mosoly 
nagyfiú. Gergő a kezdeti mor-
cosság után, egészen barátságos 
volt vele, de lehet, hogy csak a 
tengernyi játék és fejlesztő miatt. 
Mindkét gyerek a másik könyvét 
szemelte ki, úgyhogy hamar ren-
det kellett rakni a fiúk között. Sa-
mut persze nem a saját játékai 
érdekelték leginkább, hanem 
anyukája, Csilla hatalmas dézsás 
növénye. A számos tiltás ellené-
re is rendre megcélozta a hibisz-
kuszt, tépkedte, mi több elkezd-

te enni a leveleit. Szerencsére ott 
voltunk mellette, így nem lett 
semmi a növényevésből. Azóta a 
fiam kedvenc elfoglaltsága is ez 
lett itthon. Lehet, hogy Samutól 
leste. Megrohamozza az elbari-
kádozott virágaimat, és elősze-
retettel cincálja a leveleiket. Leg-
újabban már a földet is kikaparja 
a cserepekből. Ez utóbbit sze-
rintem azért csinálja, mert tud-
ja, hogy a földes kezét megmos-
suk, ezt pedig imádja. Csak azért 
nem állunk órákig a folyó vizes 
csap mellett, mert egyrészt taka-
rékoskodunk az energiával, más-

részt jó lenne, ha a GYED-emből 
is ki tudnánk fizetni a vízszám-
lát. Az akció előtt persze pajko-
san hátranéz, konstatálja, hogy 
figyelem őt, majd a fejcsóválá-
som és „NEM, NEM!”  tiltás  elle-
nére is megindítja a rohamot. Ha 
nem tudom elterelni a figyelmét 
a labdájával, a zakatoló, sípoló 
állathangokat utánzó vonattal, 
vagy az angolul éneklő Teddy 
mackóval, akkor felkapom Ger-
gőt, áthelyezem a szoba másik 
felére, és jöhet a torony építés. 
Én építek, ő rombol. Ez is egyik 
kedvenc elfoglaltsága. 

Legutóbb pedig háztűznéző-
ben voltunk. Már írtam a két hó-
nappal fiatalabb Eszterről, akivel 
együtt járunk jógázni. Anyuká-
ja, Anita meghívott minket, 
mert isteni somlóit tud készíte-
ni. Ha édességről van szó, nem 
kell kétszer szólni, így hát nya-
kunkba vettük Szentest Gergő-
vel, és elmentünk egy közös já-
tékra. A süti valóban remek volt, 
még a fiam is kinézte a számból. 
Így egy újabb elvemet feladva – 
miszerint nem tömöm a gyere-
ket édességgel – ő is megkóstol-
ta a somlóit. Eszter és Gergő jót 
játszottak, hol együtt, hol a szo-
ba két sarkában. Mi pedig Ani-
tával megbeszéltünk, mi lesz 
Eszter hozománya? Mielőtt va-
laki félreértené, hogy mi komo-
lyan gondoljuk a gyerekek ösz-
szeboronálását, természetesen 
csak viccelünk. Indiában persze 
még ma is létezik, hogy a szü-
lők választják ki a fiatalok jöven-
dőbelijét, a múlt században még 
nálunk is szokásban volt. És bár 
nem akarok moralizálni, ennek 
a rovatnak nem is feladata, de 
ahogy nálunk is egyre inkább 
nyílik a társadalmi olló, újra ér-
telmet nyer a mondás: „Suba su-
bához, guba gubához.”

BABASZIGET
Mi értünk a babák nyelvén!

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

www.babycentershop.hu

Baba a fedélzeten - a rovat támogatója a Babasziget

B a b a l á t o g a t ó  é s  h á z t ű z n é z ő

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház és a Magyar Vöröskereszt 
Szentesi Vezetősége minden héten 
kedden és szerdán délelőtt 7.30-12 
óráig, és csütörtök délután 14-17 órá-
ig tart véradást Szentesen a Vérellátó 
Állomáson. Mindezek mellett az in-
tézmény kiszállásos véradást tart jú-
nius 7-én, kedden és 8-án, szerdán az 
Árpád Agrár Zrt. dolgozóinak 7.30-12 
óráig a vérellátóban, valamint júni-
us 15-én, szerdán 14-16 óráig Szente-
sen, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-
nél. 

A Szentesi Pálmások Szövetsége 
Június 9-én, csütörtökön 14–17 óra 
között rendezi meg 22. véradási akci-
óját a vérellátó állomáson.

Már harmadjára segített számítógépek ado-
mányozásával a Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal szociális szolgáltatást nyújtó intézményt, 

most a Horváth Mihály utcai gondozási központ-
ban adott át dr. Juhász Tünde kormánymegbízott 
komplett munkaállomásokat. Eredetileg csak mo-
nitorokat kértek, de a kormányhivatal a hivatali 
célokra már nem használt komputerekből szíve-
sen helyezett ki néhányat hozzájuk, és az inter-
net bevezetésében is segítettek a kormányhivatal 
munkatársai. Az idősek már használatba is vették 
a gépeket, és szívesen böngésznek a világhálón, 
amelyre eddig nem volt lehetőségük.

Dr. Juhász Tünde látogatásakor örömmel ta-
pasztalta, hogy interneteznek, elmondták, hogy  
kalotaszegi szálláshelyeket keresnek, hiszen a kö-
zeljövőben Erdélybe kirándulnak egy 40 fős cso-
porttal.

A jándék a kormányhivataltól
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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!

A Phi Kozmetikum szakér-
tői, Nagy Leia Timea és Rácz 
Marianna segít nekünk eliga-
zodni, hogy hogyan védhetjük 
bőrünket a nyári napozás so-
rán és mit is kell tudni az UVA 
és UVB sugarakról.

Nyakunkon a strandszezon. 
Ilyenkor előtérbe kerülnek a kü-
lönböző napozó krémek, hiszen 
a nyár elengedhetetlen kellékei. 
A bőrünket védeni kell! De pon-
tosan mitől is? 

Mielőtt naptejet vásárolunk 
fontos tudni, hogy az UV sugár-
zás 3 tartományra oszlik: UVA 
(320-400 nm), UVB (280-320 
nm),  és UVC (100-280 nm) su-
garak. Az UVC sugarak a legrö-

videbb hullámhosszú sugarak, 
ezeket az ózon réteg teljesen 
kiszűri, és nem érik el a föld fel-
színét, így az UVC sugarak ellen 
nem kell védekezni. Az UVB su-
garak talán a legismertebbek, 
azok égetik meg bőrt, ha nem 
vigyázunk. Azonban fontos fi-
gyelmet szentelnünk az UVA su-
garaknak is, melyek noha gyors 
és látványos károsodást nem 
okoznak, lassan és alattomosan 
öregítik a bőrt, és elősegítik a 
bőrrák kialakulását is. Védekez-
ni tehát az UVB és az UVA suga-
rak ellen kell. 

Bőrünk rendelkezik saját vé-
delmi rendszerrel, mely a napsu-
gárzás káros hatásaival szembe-

ni védelmet szolgálja, de ez csak 
bizonyos ideig védi a bőrt a kivö-
rösödéstől és a napégéstől. Ez az 
idő felnőtteknél átlagosan körül-
belül. 20 perc. Ennyit tölthetünk 
el a napon leégés nélkül. Persze 
ez nagyban függ a bőrtípusunk-
tól és az UV-sugárzás mértékétől 
is. Az alábbi táblázat segítséget 
ad, hogy nagyjából lássuk, mi-
lyen bőrtípussal rendelkezünk.

A fényvédő faktor (angolul SP-
F=Sun Protection Factor) azt adja 
meg, hogy az adott faktorszámú 

naptejet használva mennyi idő-
vel tovább tartózkodhatunk a 
napon, anélkül, hogy leégnénk. 
A faktorszám CSAK az UVB su-
gárzással szembeni védőhatás-
ról ad információt, a szintén ká-
ros UVA sugárzással szembeni 
védelemről nem ad tájékozta-
tást.  A fenti táblázatot alapul 
véve kiszámolhatjuk, hogy egy 
adott naptej használata mellett, 
mennyi időt tölthetünk a napon 
anélkül, hogy megpirulnánk. 

Tehát a bőr saját védelme mel-

lett napozással tölthető idő  szo-
rozva a használt naptej faktor-
száma = az a maximális idő, amit 
naponta napon tölthetünk anél-
kül, hogy leégne a bőrünk.

FONTOS! Ezt az időt az sem 
hosszabbítja meg, ha újra és újra 
bekeni magát naptejjel.  

A gyerekek érzékeny bőrének 
védelmére mindig magas fak-
torszámú napvédő készítményt 
használjunk, valamint viseljenek 
megfelelő ruházatot, kalapot, 
napszemüveget is, és mindezen 
óvintézkedések mellett se tar-
tózkodjanak soha tűző napon! 
A csecsemőket nem szabad na-
poztatni!  

Délelőtt 11 és délután 16 óra 
között huzamosabb ideig a na-
pon tartózkodni, kifeküdni a 
napra nem ajánlott!

A Trendi támogatója a Discos Tours

Napozókrémek -  1.  részTrendi

Jellemzők
Napvédő nélkül napon 

tölthető idő

15-ös faktorszám 

mellett

1-es bőrtípus

Haj: szőke vagy vörös

Szem: világoskék 2-5 perc kb. 30 perc

Bőr: fehér, szeplős

2-es bőrtípus

Haj: szőke

5-10 perc kb. 2 óraSzem: kék, zöld vagy szürke 

Bőr: fehér, kissé barnul

3-as bőrtípus

Haj: sötétszőke, világosbarna

10-20 perc kb. 3 óraSzem: szürke, zöld vagy barna

Bőr: bézs, barnulni képes

4-es bőrtípus

Haj: barna

20-40 perc kb. 3 és fél óraSzem: barna

Bőr: kreol, jól barnul

5-ös bőrtípus

Haj: sötétbarna

40-60 perc
jellemzően nem ég 

le
Szem: sötétbarna

Bőr: sötétbarna, gyorsan barnul

6-os bőrtípus

Haj: fekete

jellemzően nem ég le
jellemzően nem ég 

le
Szem: sötétbarna, szinte fekete

Bőr: sötétbarna, fekete
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Labádi Lajos

Az ínségesek javára rende-
zett színházi bemutató nagy si-
kert aratott; a páholyokban, a 
földszinten Szentes legszebb 
színházi publikuma foglalt he-
lyet. Az 1936. május 2-án meg-
tartott díszelőadás fényét növel-
te, hogy maga az író is szerepet 
vállalt: igen hatásos előadást tar-
tott Szentesről a szentesieknek. 
A felejthetetlen estről a kortárs-
tudósítótól megtudhatjuk, hogy 
az első és a második felvonás kö-
zött megjelent a színpadon a 
rokonszenves nagy író, Móricz 
Zsigmond. „Sokszor hallottunk 
már tapsolni Szentesen, láttunk 
tomboló nagy lelkesedést; olyan 
viharos, hosszú, ujjongó-örömös 
– őszinte kirobbanását azon-
ban még nem igen láttunk és 
nem igen hallottunk Szentesen 
a szeretetnek, mint amilyennel 
most tüntetett a közönség a vá-
ros nagy barátja mellett. Hosz-
szú percekig tartó lelkesedés 
után jutott szóhoz Móricz Zsig-
mond…”. Első mondata: – Hát 
megjött a májusi eső! Erre újból 
kitört a viharos taps. Majd be-
szélt arról, hogy az elmúlt ősszel, 
amikor itt járt, mindenki szomo-

rú volt a nagy természeti csapá-
sok miatt, de reméli, hogy mikor 
majd ősszel újra eljön, olyan ke-
vés ember lesz szomorú, mint 
amilyen kevés volt boldog ta-
valy. Azzal folytatta, hogy szereti 
ezt a népet, mely 
munkás és becsü-
letes; szereti ezt a 
földet, melyben 
a nagy hun ki-
rály, Attila alusz-
sza másfélezer 
éves álmát. „Ked-
vesen, keresetlen 
magyar zamat-
tal beszélt Mó-
ricz Zsigmond, és 
templomi csend-
ben, nagy áhítat-
tal leste minden-
ki a szavát. Mikor befejezte, újra 
percekig zúgott a tetszés és a 
taps viharja” – írta a kortárs. 

Az előadásról megtudhatjuk, 
hogy messze kimagaslóan Mó-
ricz Lili volt a legragyogóbb. Kri-
tikusa szerint bájos jelenség volt, 
friss, vidám és kecses. „Az apa és 
a leánya, az író és a művésznő 
egyformán örökre belopóztak a 
szentesi lelkek rejtekébe. – Mert 
akik a ma szorongásában annyi 
jókedvet és vidámságot tudnak 

kiváltani a szentesiekből, akik 
ennyire el tudják feledtetni velük 
a százféle bú-baj aggodalmának 
izgalmait, azok méltók, nagyon 
méltók a szentesiek legnagyobb 
szeretetére és tiszteletére.”

Móricz Zsig-
mond az elkövet-
kező napokban 
Szentesen tar-
tózkodott; bará-
tai és ismerősei 
társaságában is-
merkedett a vá-
rossal. Május 6-án 
délután a Refor-
mátus Asszony-
kör meghívásá-
ra újabb előadást 
tartott a Kiss Bá-
lint utcai Refor-

mátus Kör épületében, ezúttal is 
nagy sikert aratva. 

Említést érdemel, hogy Koz-
ma György főispán meghívta 
szállásra Móriczot és leányát a 
vármegyeházára. Ez nagy elég-
tétel lehetett az író számára az 
öt évvel korábbi meghurcolta-
tásért. Erre utal, hogy régi szen-
tesi barátjához, Böszörményi 
Jenő református lelkészhez írt 
levelében megjegyezte, hogy 
„… már sok kocsmában háltam, 

de még megyeházán nem. Kí-
váncsi vagyok, mit fogok ott ál-
modni szépet a szegény magya-
rokról…” A kérdés sokáig költői 
maradt, azonban Vágvölgyi Zol-
tán könyvtáros-helytörténész 
jóvoltából – aki a közelmúlt-
ban részleteket tett közzé Mó-
ricz Zsigmond kéziratos napló-
jából – megtudhatjuk a választ, 
amely így szól: „… Azt álmodtam 
meg, hogy a közigazgatási ap-
parátus egyáltalán semmit sem 
tud segíteni a szegény emberen. 
Semmi mást nem tehet, csak fé-
ken tartja a tömeget. Némává te-
szi az éhezőket. A főispáni lakás 
ezekkel a túlméretezett, repre-
zentációra elgondolt termekkel, 
rideg, hideg, hasznavehetetlen, 
bizalmatlan, barátságtalan élet-
tel valóban semmi más, csak ép-
pen szembenálló elv az élettel. A 
főispán jó lehet arra, hogy meg-
hiusítsa a panamákat, de semmi 
teremtő munka javára nem tud 
jönni…” 

Móricz Zsigmond utoljára 
1940-ben Németh László társa-
ságában járt Szentesen, és fel-
olvasást tartottak az Ipartestület 
székházában, mely épület 1953-
tól Móricz Zsigmond Kultúrház-
ként ismert. 

80 éve történt: Móricz Zsigmond Szentesen (II.)

M ó r i c z  ú j b ó l  m e g h ó d í t o t t a  S z e n t e s t

Péntek (június 10.)
12:00 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:00 3D A dzsungel könyve
16:00 3D Warcraft: A kezdetek
18:15 Pénzes cápa
20:15 Szemfényvesztők 2
Szombat (június 11.)
12:00 3D Angry Birds - A film
14:00 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:00 Szemfényvesztők 2
18:15 Pénzes cápa
20:15 Szemfényvesztők 2
Vasárnap (június 12.)
12:00 3D A dzsungel könyve
14:00 3D Angry Birds - A film
16:00 3D Alice Tükörországban
18:15 Pénzes cápa
20:15 Szemfényvesztők 2
június 13. (Hétfő)
12:00 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
14:00 3D A dzsungel könyve
16:00 Szemfényvesztők 2
18:15 Pénzes cápa
20:15 Szemfényvesztők 2

Kedd (június 14.) 
12:00 3D Angry Birds - A film
14:00 3D Zootropolis - Állati nagy balhé
16:00 3D Warcraft: A kezdetek
18:15 Pénzes cápa
20:15 Szemfényvesztők 2
Szerda (június 15.) 
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
Csütörtök (június 16.) 
12:30 3D Szenilla nyomában
14:15 3D Szenilla nyomában
16:00 3D Szenilla nyomában
18:00 Szemfényvesztők 2
20:30 Központi hírszerzés
Péntek (június 17.) 
12:30 3D Szenilla nyomában
14:15 3D Szenilla nyomában
16:00 3D Szenilla nyomában
18:00 Központi hírszerzés
20:30 Központi hírszerzés

Moziműsor Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, a Szentesi Közös 
Önkormányzat Hivatal kéri a város lakosságát, gazdasági és tár-
sadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, kol-
lektívákra, akiket, amelyeket méltónak tartanak arra, hogy ré-
szükre a Szentes Város Díszpolgára cím, illetve a „A Városért 
Emlékérem” 2016. évben odaítélésre kerüljön!

„Szentes Város Díszpolgára” cím adományozható annak a ma-
gyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően je-
lentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, 
mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan ál-
talános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevé-
nek öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása mi-
att egyébként köztiszteletben áll.

„A Városért Emlékérem” adományozható azoknak a szemé-
lyeknek, személyek csoportjának, társadalmi gazdasági szerveze-
teknek, vagy intézményeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesz-
tésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési, 
kulturális-művészeti, sport és gazdasági élet bármely területén, 
ágazatában kiemelkedő munkát végeztek, és ennek révén a város 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

A részletes indoklással ellátott kitüntetésre javasoltak életútját 
és szakmai munkásságát bemutató indítványokat augusztus 24-ig 
kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői 
Irodájának (Szentes, Kossuth tér 6.).

Köszönettel: 
Szirbik Imre
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Múlt heti nyertesünk Balázs Csaba (At-
tila út 1/A II.em.10.) Nyereményét (Ká-
rolyi László – Üzleti Évszakok c. könyve) 
átveheti a Szentesi Élet szerkesztőségé-
ben (Kossuth tér 5. fsz. ép.) Ezen a héten 
a Szentesi Moziba nyerhetnek páros be-
lépőt. A megfejtéseket továbbra is vár-
juk a 6600 Szentes, Kossuth tér 5 fsz. ép. 
postacímre, vagy a szentesielet@gmail.
com internetes címre.

Vízszintes: 1. Hippokratész görög or-
vos, természettudományos író, antropo-
lógus gondolata (zárt betűk) D,T,Á, A). 13. 
Jegyes. 14. Megégett. 15. …pocs – lucsok, 
sár. 16. Kerti virág. 17. Alája. 19. Csonkma-
radék! 20. Alma tájszóval. 22. Angol leve-
gő. 23. Nyomdai rajzolat, préselés. 26. Át-
jut. 28. Gallér a kutyán. 30. Koccan, de nem 
teljesen. 33. Híres csipke jelzője lehet. 34. 
Művészek, szerzők. 37. Római kettes. 38. 

Hecc közepe. 39. Esni kezd. 41. Hétről hét-
re. 43. Romlott vaj. 45. Ezt a települést hí-
res dinnyetermelők lakják. 47. Csap ukrán 
neve. 49. Párnahuzat. 50. Sebre is szorít-
ják. 52. Latyakból összeállt rakás, halom. 
54. … Vegas (USA). 56. Keksz közepe. 58. 
Svéd, zambiai és norvég autók jelzése. 59. 
Erkély – röviden. 60. Kele egyik fele. 61. 
Princípium.64. Angol rokon. 66. Jó, kivá-
ló angol nyelven. 68. … -csatorna (Egyip-
tom). 70. Előállít, produkál. 72. Félig loknis! 
73. A gondolat befejező része (zárt betűk: 
N,T,T,L).

Függőleges: 1. Puccini operája. 2. Meg-
határozó. 3. Kábítószer-élvező.  4. Női 
név.5. Neon és kén vegyjele. 6. Száradó. 7. 
Alkotás, szerzemény. 8. Kellemes szagot. 9. 
Páratlan tétje! 10. Kártyajáték. 11. A telje-
sítmény mértékegysége volt, de még ma 
is használjuk. 12. Zaciba egynemű hang-

zói! 18. Fordítva algériai kikötőváros. 21. 
Gubós növénynek. 24. Máltai, olasz és 
magyar gépkocsik jelzése. 25. Jacques … 
- orosz származású francia filmrendező, 
színész. 27. Enni ad – népiesen. 29. Vajon 
ijesztő, rémítő? 30. Az egyik legszebb, leg-
kecsesebb halunk. 31. Becsmérel. 32. 960 
méter magas hegytömb, a Keresztény-
havas északkeleti nyúlványa Brassó dél-
nyugati részén. 33. Hélium vegyjele. 35. 
Lepihen, elnyúlik. 36. Részesül, hozzájut. 
40. Rés, nyílás. 42. Pecsenyefalat! 44. Pat-
kolt ló. 46. Csatornáz. 48. Homokpart. 51. 
Szög, sarok – angolul. 53. Egyik megyénk. 
55. Névelővel: szesz. 57. Megkevert mécs. 
62. Farmermárka. 63. Féltekében van! 65. 
OESZ. 67. Ellentétes kötőszó. 68. Szélkö-
zép! 71. Hangtalan rém!

Beküldendő a vízszintes 1. és a vízszin-
tes 73-as sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Már 14. alkalommal rendezte meg az ÁRPÁD 
Szabadidős Sportklub a Dobos András kerékpáros 
emléktúrát Szarvasra, mellyel Bandi bácsira szeret-
nének emlékezni minden évben, aki sok gyereket 
tanított meg a közlekedés szabályaira. A kirándu-
lást elsősorban családok és gyermekek számára 
hirdették meg, de természetesen azok a fiatalok is 
részt vehettek, akik 14 évvel ezelőtt gyermekként 
voltak jelen.

Június 3-án délután a Kossuth téri gyülekező 
után indultak el Szarvas irányába. Az első pihe-
nő Kajánújfaluban volt. – Sajnos régi törzshelyünk 
az iskola magánkézbe került, ezért másik helyet 
kellett választani a pihenésre. A megyehatárt el-
hagyva már pihenő nélkül tekertünk el szálláshe-
lyünkre, a Szarvasi Ifjúsági Táborba. Vacsora után 

levezetésképp még áttekertünk Békésszentand-
rásra Rudán Joe akusztikus koncertjére – tudtuk 
meg Ignácz János túravezetőtől.

Szombat délelőtt ellátogattak a Körösvölgyi Lá-
togatóközpont és Állatparkba, a délutáni program 
a kajakozás, a kenuzás és a fürdés volt a Körösben. 
Este szalonnát sütöttek, grilleztek. Vasárnap déle-
lőtt az arborétum és a Mini Magyarország makett-
park megtekintése, valamint a Katalin II sétaha-
jóval sétahajózás, ebéd után kreszvetélkedő volt 
a program. A tesztlapok speciálisan a kerékpáros 
közlekedésből lettek összeállítva. Eredményhirde-
tés után visszaindultak Szentesre, hogy 117,6 ki-
lométer megtétele után pihenjünk és felejthetet-
len élményekkel feltöltődve induljunk a következő 
hétnek.

XIV. Dobos András Kerékpáros Emléktúra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ↓

13 14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71 72

73
SZ
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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

Mézes-csípős csirkeszárny
Az egész család kedvence ez az étel. Egyszerűen megunhatatlan, 

annyira finom! 
Hozzávalók: 1 kg csirkeszárny, 6+1 evőkanál méz, 6 evőkanál szója-

szósz, 6 evőkanál ketchup, 6 evőkanál olíva olaj, 6 gerezd fokhagyma, 
bors, pirospaprika, cayenne bors.

Elkészítése: Egy nagy tálba teszem a mézet, a szójaszószt, a ketchu-
pot, az olíva olajat és a fokhagymát, amit kinyomón kipréseltem. Rá-
szórok kb. fél lapos mokkáskanál borsot, és ennél kicsit kevesebb pi-
rospaprikát. A csirkeszárnyakat jól meghempergetjük, elkeverjük a 
mézes öntetben. Pár órára hűtőbe tesszük. Majd kiveszem a tálból a 
szárnyakat és átteszem egy tepsire. A tepsit betolom a sütőbe, és elő-
melegített sütőben 180 fokon 20 percig sütöm. 20 perc letelte után 
előveszem a megmaradt szószt, és átkentem vele a szárnyakat. Ekkor 
szoktuk a felét megszórni cayenne borssal, hogy csípős legyen. Visz-
szateszem a sütőbe, és még 25-30 percig sütöm. Eközben még egy-
szer-kétszer meglocsolom a levével és megszórom szezámmaggal.

Jó étvágyat kíván: Soós Istvánné, 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 13-20. Kertvárosi Patika (Szentes, Köztársaság u.29.) 
mindennap 7 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:
Nagy Mihálynak és Geszti Ilo-

na Ágnesnek (Kéreg u. 9.) Kit-
ti, Lantos Zoltánnak és Balogh 
Melinda Emesének (Dózsa Gy. 
u. 92.) Olivér, Rónyai Tamásnak 
és Józsa Andreának (Szabadság 
tér 5. 4. em. 13.) Tamás Noel, Ve-
res Lászlónak és Juhász Anitának 
(Somogyi B. u. 35.) Zente Noé, 
Gulicska Józsefnek és Gyebnár 
Mónikának (Munkás u. 101.) Olí-
via, Martók Lászlónak és Glózik 
Klaudia Kittinek (Dankó P. u. 15.) 
László, Pozsár Jánosnak és Ocskó 
Ramónának (Dankó P. u. 30.) Na-
tasa Mónika nevű gyermeke. 

Házasságot kötött:
Schneider Szabolcs András 

(Szegvár, Rákóczi u. 35.) és Varga 
Szilvia (Köztársaság u. 13. szint: 
10. Ajtó: 28.), Kiss György (Juhász 
Gyula u. 20.) és Szabó Dorina (Al-
kotmány u. 37/a.).

Elhunyt:
Kádár József (Dr. Brusznyai Á. 

Stny. 6. 3/8.), Tarnóczi József (Hé-
kéd, Tanya 10.9, Fekete János Ist-
vánné (Köztársaság utca 3/2.), Si-
pos Miklósné (Gyöngyvirág u. 
7-9.)

Családi

Új burgonya 150-220 Ft/kg, új 
répa 150-250 Ft/csm, új gyökér 100 
Ft/szál, zeller 200 Ft/db, új karalábé 
100 Ft/db, új fokhagyma 1500 Ft/kg, 
petrezselyem 50-70 Ft/csomó, cse-
resznye 300-350 Ft/kg, alma 200-300 
Ft/kg, körte 350 Ft/kg eper 800, he-
gyes erős paprika 50-100 Ft/kg, fe-
hér paprika 350 Ft/kg, karfiol 250 
Ft/kg, paradicsom 350 Ft/kg, vörös-
hagyma 200 Ft/kg, tojás 30-35 Ft/db, 
zöldhagyma 100 Ft, saláta 150 Ft/kg, 
spenót, sóska 800 Ft/kg, lilahagyma 
250 Ft/kg, citrom 1200 Ft/kg, kapor 
100 Ft/csm, kígyóuborka 250-300 Ft/
kg, gomba 550 Ft/kg, új tök 250 Ft/kg, 
cukkini 380 Ft/kg.

PIAC

KOS
Soha nem volt még annyira fontos az egészségeddel, testi épségeddel 
való foglalkozás, mint ezen a héten!
BIKA
Legyél nyitott, mert ez a hét nem csak érzelmekkel, de információkkal 
is csordultig lesz!
IKREK
Ha nem vagy még szerelmes, akkor minden adott lesz ahhoz, hogy talál-
kozz azzal a személlyel, aki a lelki társad lehet.
RÁK
Ez a legideálisabb időszak a kikapcsolódásra. Ha most nyaralsz, pompá-
san érezheted magad!
OROSZLÁN
A sors most lehetőséget kínál arra, hogy rendezz egy olyan kapcsolatot, 
amely régen fontos volt, és minden esély megvan arra, hogy a jövőben 
is lényeges legyen.

SZŰZ
Minden okod meg lehet az örömre, hiszen az élet több területén érhetsz 
el sikereket.
MÉRLEG
Pénzügyek terén adódhatnak problémák. Még az is megtörténhet, hogy 
nem kapod meg azt, ami járna.
SKORPIÓ
Olyan váratlan helyzet is felütheti fejét, amely miatt a hétköznapjaidat 
át kell alakítanod!
NYILAS
Teher alatt nő a pálma! – lehet ez a jelmondat ezen a héten a munka-
helyeden.
BAK
Lépj túl azon a kicsinyes korszakon, amikor még meg akartál felelni va-
lakinek!
VÍZÖNTŐ
Ne hagyd, hogy a magánéleted bekússzon a munkahelyedre!
HALAK
Ismét visszatér a kreatív, szeleburdi és megzabolázhatatlan éned.

Június 10 – június 17.

HETI HOROSZKÓP

Június 15-én, szerdán déle-
lőtt 9 és 11 óra között Szirbik 
Imre polgármester, délután 14 és 
16.00 óra között dr. Demeter At-
tila alpolgármester hivatali he-
lyiségében fogadja az érdeklő-
dőket.

Fogadónap
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Hering Viktor

Rég nem látott futballünnep 
Szentesen: Vincze Zoltánnak a 
93. percben szerzett fejesgól-
jával egyenlített az FK 1899 
Szeged ellen, és ezzel bajnoki 
bronzérmes lett a Szentesi Ki-
nizsi labdarúgó csapata a me-
gyei első osztályban.

Az utolsó fordulót játszották 
a megyei első osztályú labda-
rúgó-bajnokságban az elmúlt 
szombaton, és a képlet egysze-
rű volt: legalább egy pontot sze-

reznie kell a Kinizsinek a Szeged 
ellen ahhoz, hogy a gárda a do-
bogó harmadik fokára állhasson 
fel. Talán a felfokozott érdek-
lődés vagy a szokatlan helyzet 
miatt, de megilletődötten kez-
dett a Kinizsi, két komoly hely-
zetüket azonban elrontották a 
szegediek. Az első félidő köze-
pén érkezett meg a mérkőzés-
be a Szentes, ekkor már többet 
birtokolták a labdát a mieink, 
ám igazán nagy lehetőséget 
nem sikerült kialakítani a vendé-
gek kapuja előtt, mindössze egy 

lesgólra futotta. Az eredmény 
azonban így is a mieinknek ked-
vezett, nem úgy fordulás után, 
amikor gyorsan kétgólos hát-
rányt szedett össze a csapat. 
Gyorsan elkezdett kapaszkod-
ni a Kinizsi, hiszen Orovecz gól-
jával szépítettek a mieink az 56. 
percben, és ezt követően sor-
ra dolgozta ki, de el is puskázta 
gólhelyzeteit a Szentes. A hazai 
próbálkozásokat végül siker és 
gól koronázta, a 93. percben egy 
beívelést követően Vincze fejel-
te a labdát a szegedi kapuba, 
ami azt jelentette, hogy hosszú 
idő után a megyei felnőtt első 
osztályban bronzérmet szerzett 
a Szentesi Kinizsi. – Csak egy do-
log lebegett a szemünk előtt, 
mégpedig az, hogy a számunk-
ra megfelelő eredményt érjük, 
el – kezdte a találkozót követő-
en az értékelését Koncz Zsolt, a 
csapat játékos-edzője. – Sajnos 
begörcsöltünk a mérkőzés ele-
jén, nem találtuk a saját játékun-
kat, ráadásul borzasztóan kezd-
tük a második félidőt, két gólt 
kaptunk, de volt tartása és ere-
je a csapatnak, és a végén en-
nek meg is lett az eredménye. 
Nem a döntetlenre játszottunk, 

a győzelemért hajtottunk. Ami a 
szezonunkat illeti, röviden csak 
annyit, hogy le a kalappal a já-
tékosok előtt, hiszen úgy mun-
kában, mint hozzáállásban elő-
re léptünk, még akkor is, ha év 
közben voltak hullámvölgyeink. 
Azt szerettem volna elérni, hogy 
higgyenek magukban, a társa-
ikban, és igazi közösség legye-
nek. Úgy gondolom, ez sikerült, 
ennek eredménye ez a mostani 
bronzérem.

A szezon egyik legfontosabb 
góljának a szerzője, Vincze Zoltán 
az ünneplés közben elmondta, 
hogy már az előző mérkőzésen 
kipróbálták azt, hogy csatár-
posztra előrehúzódva próbáljon 
gólt szerezni, akkor sikerült, és 
most is bevált ez az elképzelés. 
– Szünetben Zsolt igyekezett fel-
rázni a csapatot, de sajnos rosz-
szul indult a második 45 perc, de 
összekaptuk magunkat, nagyon 
hajtottunk, és sikerült kiharcolni 
a döntetlent. Új csapattal indul-
tunk neki a szezonnak, célunk 
az volt, hogy erős középcsapat 
legyünk, ám a téli szünetben – 
az őszi eredményeink ismereté-
ben – már a bronzérmet céloz-
tuk meg. Megcsináltuk.

B r o n z é r m e t  s z e r z e t t  a  K i n i z s i

Hering Viktor

Közel ezer ifjú labdarúgót vár-
tak múlt vasárnap a Szentesi Ki-
nizsi vezetői a hagyományos 
évadzáró családi napjukra, ám 
hiába a készülődés, a hatalmas 
esőzés elmosta a rendezvényt. 
Négy pályán, 56 csapat futbal-
lozott volna reggel 9-től délután 
16 óráig, de a szervezők végül 
úgy döntöttek, hogy a mostoha 
időjárási körülmények miatt el-
halasztják a rendezvényt. – Már 
vasárnap hajnali három órakor 
az időjárást figyeltük – tudtuk 
meg Tari Róberttől, a Szentesi Ki-
nizsi elnökségi tagjától. – Ekkor 
már látni lehetett, hogy valami 
nem lesz rendben, és amikor haj-
nali fél 6-kor kimentünk a pályá-
ra, már tudtuk: el kell halaszta-
nunk a rendezvényt. Hat órakor 
kezdtük hívni a csapatok veze-
tőit, hogy ne induljanak útnak. 
Nem láttuk értelmét, hogy egész 
nap az esőben ázzanak a gyere-
kek, ráadásul balesetveszélyes is 

lett volna futballozni, és a pályák 
is komoly károkat szenvedtek 
volna ebben az időben. Sajnál-
juk, mert remekül előkészített 
játéktér várta volna a csapato-
kat, de kénytelenek voltunk ezt a 
döntést meghozni.

Arra a kérdésre, hogy még jú-
niusban megrendezik-e a fut-
ballfesztivált, Tari Róbert el-
mondta, hogy ez nem valószínű, 
hiszen a meghívott csapatok 
nagy része már be van táblázva 
szinte minden hétvégére, így a 
legvalószínűbb az, hogy valami-
kor augusztus végén, szeptem-
ber elején kerül sor a hatodik 
Családi Futballfesztiválra. – Nem 
marad el a rendezvény, hiszen 
ennek már hagyománya van ná-
lunk, ez nemcsak egy labdarú-
gó-torna, hanem egy olyan nap, 
amikor a klubunkban futballozó 
gyerekek a szüleikkel együtt egy 
közös, jó hangulatú napot töl-
tenek együtt. Ezt a hagyományt 
pedig nem szeretnénk megsza-
kítani.

Az elmúlt hét végén rendezték meg Debrecenben a Kelet-kupa 
atlétikai versenyt, ami egyben a Magyar Szuper Liga versenysorozat 
egyik jelentős állomása is. Szentesről a Maximus SE 6 atlétája állt a do-
bókőrbe. Váradi Krisztina a női súlylökésben győzött a Honvéd ver-
senyzője Zsivóczki Farkas Györgyi előtt, és második helyezett lett a női 
diszkoszvetésben a nagy vetélytárs  (Nyíregyháza) mögött. A női disz-
koszvetésben ismét négy szentesi versenyző került a döntőbe. Papp 
Anita bronzérmet szerzett, Kocsis Alexandra ötödik, Csordás Cintia ha-
todik lett. A női gerelyhajítók között Nánai Lilla nagyon jó 42,20 mé-
teres eredményével nyolcadik lett. A fiú serdülő diszkoszvetők között 
Dudás Vencel harmadik helyezést szerzett. Seres András a nyíregyházi 
edzőtáborban szökdelés közben megsérült (kifordult a bokája) így a 
felnőtt diszkoszvetők között csak egyet tudott dobni, és így negyedik 
lett. – Most orvosi kezelés következik, hogy a Balaton-bajnokságon 
már indulni tudjon, de bízunk a gyors felépülésében – mondta Benkő 
István, a Maximus SE elnöke.

Elmosta az eső a fesztivált Kelet-kupa érmekkel
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Rendkívül szerény, alázatos a 
sport iránt, céltudatos. Így jel-
lemezhető Sztanó György, aki 
emellett abszolút szerethető 
egyéniség is, ha úgy adódik, fel-
ajánlja segítségét vonatról ba-
bakocsit levenni. Kiskamasz 
korában derült ki számára a ve-
leszületett betegsége, a törpen-
övés, de Sztanó Gyuri mindig is 
elfogadta ezt az állapotot. Hát-
rányából előnyt kovácsolt, ami-

kor édesapja példájára súlyzózni 
kezdett, majd tavaly nyáron éle-
te első versenyén győzelemmel 
jelezte: számolni kell vele a jövő-
ben az erőemelés fekvenyomó 
számában. Egészen pontosan 
Parafekvenyomásban indul ver-
senyeken, a végtaghiányos vagy 
végtagsorvadással járó betegsé-
gekkel küzdő sportolók számá-
ra létrehozott kategóriában, ám 
nem csak a mozgáskorlátozottak 

között, hanem rendszeresen az 
épek mezőnyében is megméreti 
magát. Városunkban ő a speciá-
lis sportág egyedüli képviselője, 
aki tavaly novemberben junior 
Európa-bajnoki ezüstéremig ju-
tott, a súlyokat tekintve pedig 
120 kilós egyéni csúcsig. Ez pe-
dig, összehasonlítva a sporto-
ló fizikai paramétereivel. – Gyuri 
128 centméteres és 54, illetve az 
épeknél -56, -59 kilóban verse-
nyez – tiszteletre méltó teljesít-
mény a 18 éves fiatalembertől. 
Sőt, ez a fekvenyomó eredmény 
becsületére válna az épeknek is. 

A kiemelkedő eredményei 
kapcsán korábban már lapunk-
ban is bemutatott sportoló gon-
dolatai eddig csak a 2020-as to-
kiói paralimpia körül jártak, idén 
azonban esélyt kapott a riói já-
tékokra való kijutásra is. A Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság sza-
badkártyával tartalékként jelölte 
a válogatottba. A most érettsé-
giző fiatalember edzésben ma-
radt, célja, hogy csúcsát feljebb 
tornázza, edzésen már megbir-
kózott 130 kilogrammal is. De 
megfogalmazása szerint igazá-

ból a jövő évi mexikói junior vi-
lágbajnokság a reálisabb cél.

Egy budapesti egyesületben 
(Power Station SE), de egy itte-
ni magán edzőteremben gyű-
ri a súlyokat. Azelőtt iskolája, a 
Pollák szakközépiskola tornater-
mében gyakorolt, legutóbb oda 
is toborzott érdeklődőket, mert 
népszerűsíteni szeretné sport-
ágát. Az eseményen metálzene 
kíséretében – mert hasonló ke-
mény zenékre szokott edzeni – 
mutatta be sorra az erőemelés 
gyakorlatait. Parafekvenyomó 
padon, ahová odaszíjazást is kér-
het a sportoló, 100 kilogrammot 
nyomott ki, majd az épek pad-
ján 120 kilogrammot juttatott a 
fényképezőgépek kereszttüzé-
ben. Guggolást is bemutatott, 
de az érdeklődők csúcskísérle-
tet is láthattak tőle: felhúzásban 
megpróbálkozott a 130 kilóval. 
Ebben a két fogásnemben még 
nincs versenyeredménye. 

Azóta Gyuri megnyerte a 
Mom Beach parafekvenyomó 
versenyt Budapesten, a 49-59 ki-
logrammos kategóriában 1., ab-
szolútban 3. helyen végzett. A 
város szívesen támogatná a te-
hetséges sportolót, ám ehhez 
helyi egyesületbe kellene lépnie.

Kicsi test, nagy szív, óriási súlyok

Igazi latinos hangulatot és szép hazai si-
kereket hoztak a Szilver TSE múlt szomba-
ton, Szentesen rendezett ranglista-verse-
nyei.

Legalább két újdonság volt a 20 program-
ban rendezett ranglista-versenyen. Az egyik: 
a délutáni klubközi versenyektől fogva lesö-
tétített teremben, hangulatvilágítással zajlott 
a program, különleges atmoszférát teremtve 
a rumba, szamba, paso doble, jive és csacsa-
csa kiválóságainak. A Szilver hazai rendezésű 
eseményein a standard és a tíztánc versenye-
ket szokhattuk meg, a klub is főleg ezekben 
jeleskedik. Ezúttal a felnőtt-ifjúsági latin rang-
listán szilveres győzelem született, Hegyes Ber-
talan János és Kis Violetta révén, akik elmond-

ták: nyertek már latin ranglistát. Azonban 
ezt a győzelmet az teszi igazán különleges-
sé számukra, hogy az idei latin magyar baj-
nokságon szerzett harmadik helyük után itt-
hon, családjuk, barátaik előtt mindenképpen 
olyan produkciót szerettek volna felmutatni, 
amivel megérdemelten nyernek. Hazai lista-
vezetőként ott lehetnek az olaszországi Eu-
rópa-bajnokságon, de mivel a tíztánc a fő 
profiljuk, abban vannak nagyobb terveik.

A döntőben egyébként három szilveres 
páros bejutott, Bődi Dénes Pap Gyurits Diá-
nával a 4., Rónyai Zoltán Farkas Boglárkával 
az 5. helyen végzett. Utóbbiak a hétvégi Sa-
varia-táncversenyen, az ifjúsági tíztánc vi-
lágbajnokságon képviselik hazánkat. Junior 
standard országos ranglistán a Szilver érme-
sei: 1. Urbán István, Urbán Lilla, 2. Papp Ádám 
István, Gál Dalma.

Latinban is taroltak

1983-AS házi főzésű szappan és 
720 ml-es befőttes üvegek eladók. Te-
lefon: 70/610-6722.

LADA 1300 gépkocsi üzemképes 
állapotban eladó. Telefon: 70/1188-
115.

KEMPING kerékpár eladó. Tele-
fon: 70/610-6722.

VÁLLALOM társasházak közös 
képviseletét, társasházkezelését. Teljes 
körű ügyintézés, kiadásoptimalizálás. 
Mayer János. Telefon: 70/458-3014.

OTTHON végezhető, figurák ösz-
szeállítása, csomagolása, stb: 06/90-

603-906. (http://audiopress.iwk.hu 
635 Ft/min. 06-1/222-8397, 20/496-
3980)

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

GYERMEK szekrénysor 3 elemes, 
automata mosógép működőképes, ol-
csón eladó. Telefon: 30/454-8135

KISKERT kiadó, víz, villany mellé-
képület van. Telefon: 30/454-8135.

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

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

ELADÓ közel 70 négyzetméte-
res házrész Szentes belvárosában, a 
Gyógyfürdő közelében, a Sima Fe-
renc utcán. Csendes környezetben, 
frekventált, belvárosi helyen, egyedi 
fűtéssel ellátott lakás. Érdeklődni: 06-
70/382-9219 vagy 06-70/600-1674.

ELADÓ Halász-Szabó Sándor 
szentesi születésű, többszörösen ki-
tüntetett festőművész Mártélyi Ti-
sza-parti lejáró című (1959) 80x60 
centiméteres pasztellképe és Be-
nyovszky István Csikós című akva-
rellképe, mely 30x40 centiméteres. 
Érdeklődni: 20/357-0474.

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

Darók József

Saját testsúlyának több mint kétszeresét képes kinyomni a tör-
penövésű Sztanó György. Egy éve kezdett versenyszerűen foglal-
kozni az erőemeléssel a szentesi fiatalember, akit remek eredmé-
nyeinek köszönhetően a riói csapatba is jelölték tartalékként.



VAS-MŰSZAKI SZAKÁRUHÁZ
6600 Szentes, Villogó u. 12.

Tel.: 63/562-415, Fax: 63/562-416
E-mail: termoker@termoker.hu

www.termoker.hu
Nyitva: hétköznap: 7:30-17:00,
szombaton: 8:00-12:00 óráig.

Mindent egy helyen, amire a házban
és a ház körül szükség van!

Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti,
kertészeti, és kisgép szakáruháza.


