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Tájékozottnak lenni jó!

A hangversenyek lélekemelő pillanatokat 
szereznek rohanó mindennapjainkban 
– tartja Takács Gabriella fuvola művésztanár 
 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Miből lesz a cserebogár?! – 
ezzel a címmel nyílt meg szer-
dán Márté Mihály amatőr festő 
kiállítása a gondozási központ 
II. sz. Idősek Klubjában. A csa-
ládias hangulatú kiállításmeg-
nyitón kávéval, üdítővel és po-
gácsával vendégelték meg a 
résztvevőket. 

A klubban évente két-három 
kiállítást szerveznek, amelyek 
lelki pluszt nyújtanak az ellátot-
taknak, mondta el lapunknak 
Szatmári Nagyné Barna Edit 
klubvezető. Az idei első tárlatot 
Szirbik Imre nyitotta meg. Úgy 
fogalmazott, a kép mindig al-
kotójáról szól, arról, hogy el sze-
retne mondani valamit a világ-
nak önmagáról. A polgármester 
szerint lehetséges, hogy valaki 
kedvet kap, otthon ceruzát és 
ecsetet vesz a kezébe, és meg-
próbálja elmondani azt, amit a 
szó nem, de a forma, a szín kö-

zölni tud. Ezután Szemerédi End-
réné, a művelődési központ ké-
zimunkaszakkörének vezetője 
arról beszélt, hogy mindany-
nyiunkban van alkotókedv. Egy 
alkotás elindítója az is, amikor 
reggel kitaláljuk, hogy mit főz-
zünk ebédre. – Mindenkiben la-
kik tehetség. A Teremtő egyfor-
ma mértékkel adta meg azt. Az 
már a mi dolgunk, hogy ebből 
melyik oldalt fogjuk megerősí-
teni, és az életünk során kidom-
borítani – mondta, hozzátéve, 
hogy 41 évig volt néptanító-
nő, a mindennapos elfoglaltsá-
gok mellett kevés ideje jutott 
arra, hogy hobbijainak éljen. 
Nyugdíjazása óta ezekre ter-
mészetszerűleg több ideje jut. 
– Márté Mihály idősebb korá-
ra rájött arra, hogy valamit adni 
kell a környezetének. Mit tudott 
adni? A ceruzáját és a gondo-
latait – zárta beszédét, továb-
bi kitartást, erőt és sok mosolyt 
kívánva a festőnek tevékenysé-

ge folytatásához. Ezt követően 
nagy átéléssel elszavalta Várnai 
Zseni Szolgálj szívem című ver-
sét. A kiállító képein angyalok, 
madarak, virágok, egykedvű 
bohócok és kecses lovak is visz-
szaköszönnek ránk. A művész 
kedveli a színekkel való játékot, 
képein hangulatai is tükröződ-
nek, s mint megtudtuk, egyko-

ron lovasoktató volt, ezért fes-
tette meg az állatokat. Versekről 
képrejtvényt rajzolt, ezeket ki 
kellett találni a jelenlévőknek. 
A helyes megfejtéseket csoko-
ládéval jutalmazták a szerve-
zők. Végezetül Kovácsné Gila 
Erzsébet, a 4-es telephely szak-
mai vezetője vásznat és hoz-
zá ecseteket ajándékozott Már-
té Mihálynak. A kiállítás február 
3-ig tekinthető meg, munkana-
pokon 8-15 óráig a Nagyörvény 
u. 53. szám alatt.

Kiállítás nyílt az idősklubban

Rozgonyi Ádám 

Már két nappal a magyar 
kultúra napja előtt elkezdő-
dött a készülődés, ünneplés a 
városban. Ennek egyik mozza-
nata a közös Himnusz szavalás 
volt. Az iskolások a Kossuth té-
ren sorakoztak fel, és mond-
ták el együtt a nemzeti imád-
ság első versszakát.

A szentesi önkormányzat csat-
lakozott az „Együtt szaval a nem-
zet” elnevezésű kezdeményezés-

hez, amelynek célja a magyar 
kultúra népszerűsítése és a ma-
gyar közösségek összekapcso-
lása szerte a világon. A város 
főterén a Horváth Mihály Gim-
názium, a Szentesi Deák Ferenc 
Általános Iskola és a Rigó Alajos 
Óvoda, Általános Iskola, Szakis-
kola Diákotthon és Gyermekott-
hon diákjai vártak a jelre, hogy 
elkezdhessék szavalni a Himnusz 
első strófáját. Először Torday 
Henrietta szólt a résztvevőkhöz, 

érdeklődőkhöz. A kommuniká-
ciós és marketing referens el-
mondta, az eseményt a magyar 
kultúra napjára hangolódva 
szervezték meg, amellyel sze-
rették volna felhívni a figyelmet 
a kultúraápolás fontosságára, és 
elültetni azokat a gondolatokat 
mindenki fejében, amelyek kul-
túránk gyökerét, magvát jelent-
hetik.

Szirbik Imre polgármester a 
magyar kultúra ápolásának fon-
tosságáról beszélt. –  Mindannyi-
an tudjuk, ez valahol viselkedést, 
emberi magatartást, egymás-
hoz való viszonyt jelent, amely-
nek rengeteg ága van. A magyar 
kultúra kitüntetett pillanata ah-
hoz a naphoz kapcsolódik, ame-
lyen Kölcsey Ferenc pontot tett 
nemzeti imánk, a Himnusz vé-
gére. Azóta eltelt közel két év-
század, a magyarság számá-
ra ez a vers – amelyet később 
megzenésítettek – a világ min-
den részén az összetartozást je-
lenti – fogalmazott a városveze-
tő. Hozzátette, a kultúra pedig 
azt, hogy azt a rengeteg kódot, 

amelyet a magyarság évszáza-
dok alatt felhalmozott, ápoljuk, 
aktualizáljuk. Nemcsak a nyel-
vében, hanem viselkedésében is 
bízni kell minden kornak, hogy 
arra majd építeni lehessen. Tóth 
Tamás, a gimnázium igazgató-
ja a jelenlévők figyelmébe aján-
lotta, hogy ha tehetik, látogas-
sanak el Kölcsey szülőfalujába, 
Szatmárcsekére. – Felemelő azt a 
szobát látni, ahol Kölcsey letisz-
tázta a Himnusz kéziratát. Ez az 
örökség hosszú időn keresztül 
megmarad – mondta. Feleleve-
nítette, Rákosi Mátyás az ’50-es 
években megkérte Kodály Zol-
tánt és Illyés Gyulát, hogy írjanak 
egy új himnuszt. Egy történet 
szerint Kodály még a börtön-
büntetést is vállalta volna, annyi-
ra ragaszkodott a „csekei reme-
te” eredetijéhez. A téren lévőktől 
azt kérte, őrizzék meg a kultúrát, 
a hagyományokat, és éljék meg 
azt, ami közösen a miénk, meg-
tart bennünket, jövőt, életcélt 
ad nekünk. Ezt követően Szur-
mik Zoltán drámapedagógus irá-
nyításával elszavalták a diákok „A 
magyar nép zivataros századai-
ból” alcímet viselő Kölcsey költe-
mény kezdő sorait.

Együtt szavalták a Himnuszt
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Majzik Attila

Idén januártól kibővült fel-
adatkörrel várja az ügyfeleket 
a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Szentesi Járási Hiva-
tala. A változásokról dr. Tóth 
Flórián (képünkön) hivatalve-
zető tájékoztatta lapunkat.

A bővülő feladatkörök ellá-
tása nem járt struktúraváltoz-
tatással, továbbra is hat osztály 
– Kormányablak, Hatósági és 
Gyámügyi-, Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi-, 
Foglalkoztatási-, Földhivatali- 
és Népegészségügyi Osztály – 
működik a szervezeten belül.

A Járási Hivatal vezetője, dr. 
Tóth Flórián lapunknak elmond-
ta, a szervezeti átalakítások első 
négy éve után a tartalmi meg-
újulásnak is eljött az ideje a 
közigazgatás területén. – Ennek 
érdekében hirdette meg a kor-
mány 2015-ben az Államreform 
2 programot, melynek jegyé-
ben a közigazgatás területén 
nagyobb lépésekben folytató-
dott a profiltisztítás. Az a folya-
mat, amelynek eredményeként 
az állami feladatok állami in-
tézményrendszeren keresztüli 
a legnagyobb ügyfélforgalom-
mal együtt járó ügyek közelebb 
kerültek az állampolgárokhoz.  
Így például a járási hivatalok 
működtetik a Kormányablako-
kat: Csongrád megye minden 
járásában, így a szentesiben is 
modern, kulturált, minden ügy-
fél és ügyintézői igényt kielé-
gítő, esztétikus és jól felszerelt 
környezetben valósul meg az 
egy ablakos ügyintézés. A mi 
kormányablakunk is rendelke-
zik olyan plusz szolgáltatások-
kal, mint társadalombiztosítási 
ügyintézés keretében EU kár-
tya és TAJ kártya kiadás, nyug-
díjügyintézés. Ez, mondhatni 
Csongrád megyei jellegzetes-
ség, más megyék kormányabla-
kaiban ritkán találkozni hason-
lóval. A helyi ügyintézés miatt a 
Szentes Járásban élőknek sem 
kell már a megyeszékhelyre 
utazni emiatt. – fogalmazott a 
hivatalvezető, aki kiemelte, ja-
vultak az ügyintézés és a mun-
kavégzés feltételei egyaránt az-
zal, hogy az utóbbi egy évben 
a Járási Hivatal három épületét 
sikerült felújítani. A Foglalkoz-
tatási Osztály Ady Endre 22/B. 

szám alatti épülete, az Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állate-
gészségügyi Osztály Ady End-
re 13. szám alatti ingatlana és 
a Népegészségügyi Osztály Vá-
sárhelyi út 12. szám alatti szék-
helye is megújult, mintegy két-
száztíz millió forint értékben, 
Európai uniós pályázati forrás-
nak köszönhetően. Dr. Tóth Fló-
rán elmondta, az elmúlt év na-
gyon fontos eredménye volt, 
hogy Magyarország gazdasági 
teljesítményének köszönhető-
en a járási hivatal dolgozói bér-
emelést kaphattak.

2016-ban a Járási Hiva-
tal több mint 54 ezer ügyben 
több mint 110 ezer döntést ho-
zott, több mint 27 ezer ható-
sági bizonyítványt állított ki. A 
fogadott ügyfelek száma más-
félszeresen haladta meg a járás 
lakosságszámát. Idén az eddigi 
feladatokon kívül új feladatkö-
rökkel bővültek a Járási Hivatal 
szolgáltatásai, ám a megnöve-
kedett munka nem járt létszám-
bővítéssel.

– A járási hivatalban megje-
lennek a köznevelés, az igaz-
ságügy, illetve a fogyasztóvéde-
lem egyes területei. Most már a 
fogyasztóvédelemmel kapcso-
latos ügyekben is számíthat-
nak ránk az állampolgárok.  A 
bejelentésekkel a Népegész-
ségügyi Osztályt – lánykori ne-
vén az ÁNTSZ-t – tudják felke-
resni az ügyfelek a Vásárhelyi út 
12. szám alatt. Az új feladatok 
egyébként nem igényeltek át-
szervezést, de tény, hogy mos-
tantól még több szolgáltatást 
tudunk nyújtani. Új munkatárs 
felvételére nem került sor. A 
dolgozók száma csak annyiban 
változott, hogy a Kormányhi-
vatal megyei állományába tar-
tozók közül négyen a Szentesi 
Járási Hivatalhoz kerültek – tá-
jékoztatta lapunkat dr. Tóth Fló-
rián.

A hivatalvezető érdeklődé-
sünkre elmondta, számos olyan 
lehetőség várja az ügyfeleket, 
aminek köszönhetően dinami-
kusabbá tehetik vállalkozásu-
kat.

– A hatékony, költségtakaré-
kos és átlátható közigazgatás 
megteremtése érdekében janu-
ár elsejétől jelentős szerveze-
ti változások célja a bürokrácia 
csökkentése és a közigazgatás 

ügyfélbarát jellegének további 
erősítése. Az állami rezsicsök-
kentés következő fejezetéről 
szóló javaslatot már benyújtot-
ták a parlament elé, és ha az Or-
szággyűlés elfogadja azt, újabb, 
mintegy kétmilliárd forintos 
megtakarítás lesz elérhető. 
Örömhír az autósoknak, a gép-
járművekkel kapcsolatban kü-
lön csomag készül.

– Szeretném e helyen is fel-

hívni a járás vállalkozásainak, 
cégeinek, munkáltatóinak fi-
gyelmét a Foglalkoztatási Osz-
tályunknál kérhető munkahely 
megőrző támogatásra. Kérem, 
keressék bizalommal kollégá-
inkat, akik a kérelem kitöltésé-
hez térítésmentes segítséget 
nyújtanak, emellett naprakész 
tájékoztatást tudnak nyújtani 
egyéb pályázati lehetőségekről 
is – fogalmazott dr. Tóth Flórián.

„Én azért szeretek a Hunor Coop 
üzletében vásárolni, mert a választék 
kitűnő és segítőkészek az üzlet dolgozói.”
 – Kiss Pál Attiláné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Változások a Járási Hivatalnál
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Majzik Attila

A Jogi, Ügyrendi és Közbe-
szerzési Bizottság munkája 
bár nem biztos, hogy a min-
dennapokban tetten érhető, 
mégis nagyon fontos szere-
pet játszik Szentes fejlődésé-
ben. Ezért is szeretnének mi-
nél több munkát, mert az azt 
jelzi, hogy sok pályázaton sze-
repelt eredményesen Szentes, 
és látható eredményei lesznek 
a beruházásoknak, fejleszté-
seknek a város életében.

– Egy bizottság működé-
se megkövetel bizonyos fokú 
kompromisszumkészséget , 
azonban mindig törekszünk egy 
olyan konszenzusra, ami a vá-
ros érdekét szolgálja – szögez-
te le dr. Rébeli-Szabó Tamás. A 
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzé-
si Bizottság elnöke lapunknak 
elmondta, a szervezet munká-
ja igen sokrétű, feladataik közé 
tartozik a rendelet-előkészítés, 
a helyi rendeletek módosításá-
ra vonatkozó állásfoglalás, véle-
ménynyilvánítás jogi kérdések-

ben, a képviselő-testület titkos 
szavazásainak lebonyolítása, az 
önkormányzati vagyonnyilatko-
zatok nyilvántartása, és az intéz-
mények által kiírandó – 500 ezer 
Ft összeget meghaladó – be-
szerzési pályázatok véleménye-
zése, de talán mind közül a leg-
fontosabb a közbeszerzési terv 
jóváhagyása, valamint a közbe-
szerzési eljárás során benyújtott 
ajánlatok elbírálása és a közbe-
szerzési eljárást lezáró döntés 
meghozatala. 2016. évben kö-
zel 200 határozatot hozott a bi-
zottság.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás is a 
közbeszerzések előkészítését és 
a pályázatok elbírálását emelte 
ki 2016-os munkájukból. – A bi-
zottság munkája a lakosság szá-
mára nem igazán kézzelfogható, 
de egy nagyon izgalmas idősza-
kon vagyunk túl, például a Petőfi 
Szálló felújítása ügyében hoz-
tunk döntést, a lefolytatott köz-
beszerzési eljárás lezárásaként. 
Hamarosan sor kerül a közpon-
ti orvosi ügyelettel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás megindí-
tására is, majd lezárására. A Zöld 
Város projekttel kapcsolatos te-

endők pedig majd ezután követ-
keznek. Bárcsak minél több fela-
datunk lenne, mert ez azt jelenti, 
hogy a város eredményesen tu-
dott pályázni és tovább fejlőd-
ni – fogalmazott a bizottság el-
nöke.

A szentesiek régi álma egy 
megújult, régi fényében ragyo-
gó Petőfi Szálló. Ezzel kapcsolat-
ban a bizottság elnöke elmond-
ta, a tervezett felújításoknak 
tavasszal kell befejeződniük.

– A hideg időjárás nem kedve-
zett a munkálatoknak, de tavasz-
ra el kell készülnie a felújításnak. 
A homlokzat renoválása mellett 
tetőfelújítást is tervezett a város, 
eredményes közbeszerzésen 
voltunk túl, de a győztes végül 
nem tudta csatolni a szükséges 
dokumentumokat, így nem le-
hetett vele szerződést kötni. Ezt 
az eljárást újból kell kezdenünk, 
az eresz felújítására, a bádogos-
munkákra egy új közbeszerzést 
kell majd kiírnunk, ha a pénzügyi 
fedezet rendelkezésre áll. Remél-
jük, hogy a 2017-es költségvetés 
biztosít elég forrást erre a fela-
datra – számolt be a Petőfiről dr. 
Rébeli-Szabó Tamás.

Rozgonyi Ádám

Nemcsak a városközpontban 
lakók, hanem a külterületeken 
élők mindennapjait is megne-
hezítik a szélsőséges téli hideg 
okozta kellemetlenségek. A 
közmunkások segítenek azok-
nak az idős rászorulóknak, akik 
koruk, egészségügyi állapotuk 
miatt nem tudják eltakarítani 
a havat a járdákról – mondta el 
lapunknak Sipos Antal (képün-
kön) önkormányzati képviselő, 
akit a szociális bérlakásokkal 
kapcsolatos aktualitásokról is 
kérdeztünk. Kiderült, tavaly 
több bérlőtől is megvonták a 
lakhatást, mert nem fizették a 
bérleti díjat. 

Városszerte problémát okoz-
nak a jeges, csúszós utak és 
járdák. Vigyáznunk kell, hová 
lépünk, mert könnyen meg-
csúszhatunk és megüthetjük 
magunkat. A külterületeken élő-
ket is érintik ezek a problémák. 
Sipos Antal elmondta, lesózták 
a főbb utakat a külterületeken. 
A 3. választókerület képviselője 
hozzátette, a kisebb forgalmat 
bonyolító utakon megmarad a 

hó, a jégborda, azok esetében 
nincs sok értelme a sózásnak. 
Megtudtuk, körzetében az otta-
ni gazdaság gépe dúrja el a ha-
vat, a házak előtt pedig a lakók. 
– Míg pár éve elolvadt a hó, ad-
dig most takarítani kellett, hogy 
rendben legyen minden – je-
gyezte meg, kiemelve, hogy a 
közmunkások segítenek azok-
nak a városban élő idős rászo-
rulóknak, akik koruk, egészség-
ügyi állapotuk miatt nem tudják 
eltakarítani a havat a járdákról. A 
képviselő szerint a város arány-
lag nagy területéhez képest ke-
vés a hóeltakarító jármű. Meg-
határozott sorrendben dúrják el 
a havat az utakról, bicikliutakról, 
így időbe telik, míg minden hely-
re eljut a jármű.

Sipos Antalt, mint a Lakásügyi 
Bizottság tagját, a szociális bér-
lakásokról is kérdeztük. – Azt ta-
pasztalom, hogy továbbra is na-
gyon sok a rászoruló. Vannak 
olyanok, akik nem gondoskod-
nak a lakás állapotáról, hogy azt 
olyan állapotban őrizzék meg, 
mint amilyenben átvették. Az 
évek során nagy problémát je-

lentett a bérlők viselkedése, so-
kan nem fizettek, jelentős lak-
bérhátralékot halmoztak fel 
– fogalmazott. A bizottság hatá-
ridőt tűzött ki, ameddig be kell fi-
zetni a pénzt. Ha ezt nem teljesí-
ti a bérlő, attól akár a lakhatást is 
megvonhatják. – Ha egyszer el-
veszik a lakást, 10 évig nem lehet 
újra jelentkezni. Ennek hatására 
megváltozott a fizetési készség. 
Úgy tűnik, nagyobb a hajlan-
dóság a lakbérfizetésre, amely 
egyesek esetében havi 4, mások 
esetében 8 ezer forint – mond-
ta a képviselő, akitől megtudtuk, 

az utóbbi időkben a nemfize-
tők esetében megtörtént, hogy 
megvonták a lakhatást. Ez tavaly 
többször is előfordult. – Sok a 
kisgyermekes család. Őket nem 
lehet utcára tenni a gyerekek mi-
att sem. Ezeket a családokat ki-
sebb komfortfokozatú lakásba 
helyezzük át, amely még kisebb 
fizetési kötelezettséggel jár. Tu-
dom, hogy nagyon nehéz hely-
zetben vannak, kevés a pénzük, 
de nem tartható fenn az az álla-
pot, hogy a város kiadja a laká-
sokat, és nem hogy a karbantar-
tásra, de szinte semmire sem jut 
pénz a minimális lakbérből – vé-
lekedett a képviselő.

Több munkát szeretne a Jogi Bizottság

Téli nehézségek, lakásgondok
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Szentes Város Önkormányzata

Tisztelt Szerkesztőség! Hi-
vatkozással a Magyar Idők 
2017. január 17-i szám 4. ol-
dalán – Zsohár Árpád nyilat-
kozata alapján – közölt cikkre, 
kérem, közzétenni szívesked-
jenek Szentes Város Önkor-
mányzatának állásfoglalását. 
Köszönettel: Torday Henrietta 
kommunikációs és marketing 
referens

Hamis színben tünteti fel és 
hátrányosan érinti Szentes Vá-
rosát és a város vezetőjét a lap 
2017. január 17. számában meg-
jelent írás.

Először is: Az önkormányzat-
hoz nem érkezett hivatalos ér-
tesítés feljelentés-kiegészítésről 
a helyi Petőfi Szállóval kapcsola-
tos ügyben.

Másodszor: Szirbik Imre pol-
gármester nem tehetett nem 
„valós jognyilatkozatot” a Nor-
vég Alappal megkötött támo-
gatási szerződés kapcsán, mert 
perre vonatkozó nyilatkoza-
tot nem kértek tőle. Tény, hogy 
2017. január 11-én személyes 
meghallgatást rendelt el a Fő-
városi Törvényszék a Zsohár Ár-

pád által említett – kártérítés és 
jogalap nélküli gazdálkodás mi-
att 2014. évben – a szentesi ön-
kormányzat ellen indult per kap-
csán. Lényeges azonban, hogy a 
per tárgya nem az épület maga, 
hanem az azon végzett bontá-
si munka díja. A felperes Pen-
dola Ingatlanforgalmazó Kft. 
melynek törvényes képviselője 
Zsohár Árpád, 300 millió forin-
tot követel az önkormányzattól, 
az épületen végzett munkálato-
kért. A beruházást végző ezzel 
szemben, a jelenleg felszámo-
lás alatt álló Pendola Szentes Kft. 
volt, melynek üzletrész tulajdo-
nosai az önkormányzat 10 szá-
zalékban és a Pendola Ingatlan-
forgalmazó Kft 90 százalékban. 
A projekttársaság és a bontást 
végző cég, a vállalásuk ellené-
re a projektet nem vitték végig, 
hanem azt befejezetlenül, az 
épületet romos állapotban egy-
szerűen otthagyták a városnak. 
Erre vonatkozóan Zsohár Árpád 
olyan nyilatkozata áll rendelke-
zésre, miszerint a továbbiakban 
nem finanszírozza a projektet. 
A városnak tehát lépnie kellett, 
hogy a műemlékvédelem alatt 
álló, szétbontott épületet meg-
mentse a további állagromlástól. 
Vélhetően ezért szerepel a cikk-
ben Katos Zsolt és a Vitala Group 
neve, akikkel 2011-ben megpró-
bálta a város az épületet meg-
menteni. Miután mindkét pro-
jekttársaság magára hagyta az 
önkormányzatot, mint az épület 
tulajdonosát, lépnie kellett az ál-
lagmegóvás érdekében. A város 
az Örökségvédelmi Hivatal fel-
szólítására elvégezte a tetőszer-
kezet kijavítását mintegy 7 mil-

lió forint értékben, majd 2014. 
évben pályázatot nyújtott be a 
Norvég Alaphoz felújítási támo-
gatásra, az épület további állag-
védelme érdekében. Az illetékes 
hatóság 2016-ban pozitívan bí-
rálta el a pályázatot. A cikk állí-
tásával szemben, abban semmi 
meglepő nincs, hogy az eredeti 
építési engedély lejártát követő-
en kért az önkormányzat építé-
si engedélyt az épület részleges 
felújítására a megnyert pályá-
zat alapján. Ráadásul úgy, hogy 
a tervezett munkálatokról szó-
ló tervváltoztatást – a Pendola 
Szentes Kft. és az önkormányzat 
bejelentésére – már 2014-ben 
engedélyezte az illetékes Épí-
tésügyi és Örökségvédelmi Hi-
vatal. Vagyis az építési engedély 
lejárta előtt két évvel a Pendo-
la Kft. tudott és beleegyezett a 
felújításba és nem „tatarozásba” 
ahogy a cikk írója fogalmazott. 
Sőt a város – képviselő-testület 
hozzájárulásával – megvásárol-

ta az érintett épületrészre vonat-
kozó műszaki terveket és azok 
ellenértékét kifizette Zsohár Ár-
pádnak. Amennyiben valóban 
„tesz, vagy tett feljelentés-kiegé-
szítést Zsohár Árpád az ügyben, 
akkor az eljáró szerv felé bizonyí-
tania kell, történt-e Szirbik Imre 
részéről jognyilatkozat az adott 
kérdésben, és ha tett ilyet, akkor 
az bizonyulhat-e ténylegesen 
nem valósnak. A rendelkezésre 
álló ingatlan nyilvántartás sze-
rint ugyanis a Petőfi Szálló épü-
let per-, teher- és igénymentes. 
Mindezek tükrében túlzó és vél-
hetően hamis Zsohár úr alcím-
ben is kiemelt véleménye, mi-
szerint „akár 5 évre kizárhatják” 
a várost az uniós pályázatokból, 
ami Szentes városát és a város 
vezetőjét kifejezetten negatív 
színben tünteti fel, miközben az 
egykor patinás Petőfi Szálló épü-
letének mielőbbi és minél telje-
sebb körű felújításáért teszünk 
meg mindent.

Válasz a Magyar Idők napilapban megjelent cikkre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Szentes Város Önkormány-

zata tulajdonában levő Művé-
szetek Háza – 6600 Szentes, Pe-
tőfi u. 4. sz. – pályázat útján 
történő működtetésére, Szentes 
Város Önkormányzata 278/2016. 
(XII.14.) számú Kt. határozata 
alapján.

A részletes pályázati doku-
mentáció átvehető személyesen 
a Szentesi Közös Önkormányzati 
Hivatal 6600 Szentes, Kossuth tér 
6. I. em. 202. sz. irodájában vagy 
letölthető Szentes város hivatalos 
honlapjáról (www.szentes.hu).

Benyújtási határidő:
2017. március 31. 10.00 óra
A pályázat benyújtásának címe: 

Szentesi Közös Önkormányzati 
Hivatal 6600 Szentes, Kossuth tér 
6. I. em. 202. sz. iroda

FELHÍVÁS
A nyugdíjas pedagógusok részére ismét lehetőség nyílik díszoklevél igénylésére. 
Díszoklevél adományozására jogosult az a pedagógus, aki legalább 30 év szolgálati idővel rendelkezik 

– méltányosságból az intézmények ettől eltérhetnek - és 

50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt kapta óvónői, tanítói, tanári oklevelét.
A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája (6600 Szentes, Kossuth tér 6. I. em. 

218-as iroda, tel.: 63/510-345) az arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevelek adományozásával kapcso-
latos ügyintézéshez segítséget nyújt, illetve felterjeszti az illetékes felsőoktatási intézményhez a szen-
tesi jelentkezők kérelmét. 

Benyújtási határidő: 2017. február 10.
Az arany díszoklevél igényléséhez csatolandó dokumentumok: eredeti oklevél másolata, rövid szak-

mai önéletrajz (munkahely, beosztás, kitüntetés), szolgálati idő igazolása (munkakönyv másolata), 
Adóazonosító jel, TAJ-szám, nyilatkozat, hogy hol kívánja átvenni a díszoklevelet.

A gyémánt-, vas- és rubindiploma-kérelemhez a rövid szakmai önéletrajzot és a korábbi díszoklevél 
másolatát kell mellékelni. A felsőoktatási (jogutód) intézmény a beadványokat a fenti okmányok meg-
léte esetén fogadja, és dönt a díszoklevél adományozásáról.

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája
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Darók József

Nyárból a télbe jöttek haza 
a Just együttes tagjai, akik 
az év felét óceánjáró hajó-
kon töltik, egzotikus helyeket 
érintve. A szentesi zenekar 
addig sem pihen, amíg újra 
hajóra nem szállnak: egyre 
több szárazföldi, hazai kon-
certjük van, az egyik videó 
felvételére városunkból indu-
ló ingyen buszra is toboroz-
zák a közönséget.

Nagyjából 40 °C különbséget 
éltek meg a Just együttes tag-
jai, egy kis londoni esős átszál-
lással, amikor hazaértek külföl-
di útjukról. Bár az extrém hideg 
errefelé sem megszokott, nekik 
talán még nehezebb volt az át-
állás. Sok koncerttel védekezik 
a hideg ellen az együttes, mert 
ahogyan Fekete-Kováts Zoltántól, 
alapító-frontemberüktől meg-

tudtuk, sikerült annyira bejárat-
ni a zenekart, hogy minden hét-
végére jut fellépés. Legutóbb 
két éve írtunk az akkor 10. éves 
fennállását látványos szentesi 
koncerttel is megünneplő csa-
patról. A fiatal zenészek öt éve 
dolgoznak egy német hajótársa-
ságnak, óceánjáró hajókon szelik 
a vizeket, s szórakoztatják estén-
ként az utasokat. December ele-
jén jöttek haza a külföldi munka 
után, s március közepéig tart a 
szabadság, akkor szállnak ismét 
hajóra, idén kétszer két és fél hó-
napos utakra szól a szerződésük. 
Azonban hazai fellépéseket is 
válalltak addig, ami leginkább a 
fővároshoz köti őket.

Az említett hőmérsékletkü-
lönbség ellenére is irígyelve hall-
gathatja az ember, milyen tájakat 
láttak útjuk során, sőt földjükre is 
léphettek: a Brit-szigeteket kör-
behajózva, a francia és portugál 

partok mentén eljutottak a Gib-
raltár-szorosig, majd hetekig a 
Karib-szigetek, a Zöldfoki-szige-
tek, Barbados következett. Ma-
gyarországra utazásuk előtt még 
részük volt egy kellemetlen lon-
doni élményben, amikor a Heat-
hrow repülőteret evakuálták, ép-
pen ott tartózkodásuk idején. A 
napjainkra sajnos egyre terjedő 
terrorfenyegettséggel kapcso-
latban Zoli elmondta, a cégük 
mindent megtesz a biztonság 
fokozására, jelszavuk is ez: Safety 
first, azaz a biztonság mindene-
kelőtt. Komoly biztonsági rend-
szer működik a hajón, ha olyan 
területre érkeznek, ahol ez in-
dokolt, emelnek ezen a szinten, 
magyarázta a zenész.

A csodás úticélokat persze 
nem hagyhatják ki a Just tagjai, 
de azért ez a munka korántsem 
csak a kikapcsolódásról szól. – 
Még mindig nehéz a hajós élet, 
legalábbis , amíg nincs ablak a 
kabinunkon – jegyezte meg Zoli. 
– Hajnali háromkor fekszünk, de 
reggel 9-10 óra tájban már kel-
ni kell, mindig van valamilyen 
elfoglaltság, soha nem unatko-
zunk. Különböző biztonsági tré-
ningeken kell résztvennünk, 
vizsgákat tenni, illetve egy-egy 

új műsor előtt 3-4 órás beállások 
vannak.

Nem panaszkodik Zoli, hiszen 
azzal keresik a pénzt, amit sze-
retnek, azonban mindegyikük-
nek van B-terve a későbbiekre.  
Elmondható, hogy a főállásuk-
ban is sikerült előrelépni, hiszen 
folyamatosan a legújabb hajók 
fedélzetére teszik őket, s a hazai 
koncertek is megszaporodtak.

Szentesen ugyan nem játsza-
nak mostanában, de az egyik kö-
zeli helyszínre innen is toboroz-
nak közönséget. Ugyanis február 
16-án Szegeden koncerteznek, s 
a fellépésről videó is készül, pro-
móciós célokra. A zenekar az-
zal kedveskedik szentesi rajon-
góiknak, hogy ingyenes buszt 
szerveztek számukra a közelgő 
koncertre. – Kétórás koncertet 
adunk, egy olyan helyet keres-
tünk, ami összhangban áll a ze-
nekar stílusával, s ráakadtunk a 
szegedi Hungira. Sokan érdek-
lődnek az együttes iránt Szente-
sen, ezért gondoltunk erre a le-
hetőségre, hogy húsz-harminc 
embert a helyszínre szállítsunk. 
Olyanok is jelentkezhetnek, 
akikben van exhibicionizmus, 
a videófelvétel miatt – mosoly-
gott Zoli.

Akikről régen hallottunk: Just zenekar

A Karib-tenger zenészei itthon fáznak és koncerteznek

FELHÍVÁS
Szentes Város Önkormányzata felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 

2017. január 31. 15 órától

a KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
a +36-30/708-7183-as

és a 06-63/400-712-es
telefonszámokon hívható!

Az orvosi ügyeleti ellátás

6600 Szentes, Vásárhelyi út 30.
szám alatt történik!

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15.00-07.00,
hétvégén és ünnepnapon 07.00-07.00

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje:
hétköznap 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon 09.00-11.00

A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el a kis betegeket.

Szentes Város Önkormányzata



2017. január 27. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 7

Lelkes gyermekek és szüleik, 
illetve kísérőik töltötték meg az 
ifjúsági ház pódiumtermét a vers 
és prózamondó versenyre múlt 
héten pénteken. Az ovisok lel-
kesedése szerencsére a színpad-
ra lépésükkor sem illant el, sőt 
általában a megilletődöttség-
nek nyoma sem volt rajtuk. Mo-
solyt csaltak a zsűriző óvó nénik 
és tanító néni arcára is, ők lega-
lább annyira élvezték a versen-
gést, mint a nézők. Szirbik Imre 
polgármester beszéde és a Má-
téffy utcai óvodások műsora nyi-
totta a rendezvényt.

Bár mint a sportversenyeken 
szokás, itt is vidám „bemelegítés-
sel” kezdődött a rendezvény, s a 
nevében valóban verseny volt, 

ám a gyerekek számára nem 
csak erről szólt a program. – Az 
óvodásoknak is fontosak az ilyen 
megmérettetések, megmutat-
hatják, mit tudnak. Aki nem nyer, 
általában nem szokott elkese-
redni, de hát versenyezni kell, 
az élet már csak ilyen. Többük-
nek lehet, hogy az első alkalom 
a nyilvános megmérettetésre, 
így megszokhatják már az iskola 
előtt, hogy az eredményekért bi-
zony meg kell dolgozni – fogal-
mazott Krausz Jánosné, az Árpád 
Szabadidős SK elnöke. Kilenc 
óvodából 64 gyerek, jellemző-
en már a nagyobbak, a nagycso-
portosok érkeztek, és látszott, 
nagyon komolyan vették a felké-
szülést. 

Ugyanakkor viszont a követ-
kező nap esedékes, iskolások-
nak kiírt vers-és prózamondó 
verseny most először elmaradt. 
Krausz Jánosné nagyon sajnálja, 
mint mondta. Sőt, ezt kicsit ku-
darcként élik meg a klubban, de 
egyúttal megértik, hogy a félévi 
osztályozók miatt a tanítók nem 
vállalták a kisdiákok felkészíté-
sét a versenyre. Zentagunarasról 

és Újszentesről az időjárás miatt 
nem indultak útnak. Reményke-
dik benne, hogy sikerül szoro-
sabbra fűzni az együttműködést 
az iskolákkal, s a jövőben folytat-
hatják ezt a hagyományt is.

A tüneményes ovisok szerep-
lésének viszont nagyon örültek, 
mindenki kapott ajándékcsoma-
got, a legjobbak meséskönyvvel, 
kifestővel térhettek haza.

Az ovisok versekkel versenyeztek és ünnepeltek

30/20 67 148
30/415 80 89
30/269 77 10
30/973 973 4

növényvédelem természetes úton. . .

Árpád Biokontroll 2003 Kft.

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM 
  ÉS POSZMÉHES BEPORZÁS

● poszméhes beporzás
● biológiai növényvédelem 
      a Biobest cég hasznos 
            szervezeteivel
● technológiák különböző növényekhez
● helyszíni szaktanácsadás 
● rugalmas kiszállítás

Már 25 éve!!!

DélKer-Tész tagok részére ingyenes 
talaj, közeg és vízvizsgálatok!

Talajlaboratóriumunkban 
szakszerű bevizsgálással, holland szintű felszereltséggel, 
rövid határidővel állunk a termelők rendelkezésre.

30/401-8524

www.facebook.com/ArpadBiokontroll2003Kft

Tovább emelkedett az influen-
zaszerű megbetegedések száma 
Csongrád megyében. Az elmúlt 
héten, január 16-a és 22-e kö-
zött, az influenza figyelőszolgá-
latra kijelölt 54 orvos tett jelen-
tést – közölte a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Sajtószolgálata. 
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház valamennyi fekvőbe-
teg ellátó egységében is látoga-
tási tilalom van érvényben.

A 20 százalékos lakossági min-
tán végzett megfigyelés alap-
ján megállapítható, hogy a 3. 
héten a figyelőszolgálatba be-
vont lakosság 0,6417 százalé-
ka, 532 beteg fordult orvoshoz 
influenzaszerű tünetekkel, mely 
több mint két és félszerese az 
előző heti megbetegedéseknek. 
Csongrád megyében az Influen-
zaszerű megbetegedések száma 

tovább emelkedett. Az influen-
za aktivitás megyei szinten ma-
gas, azonban a járási adatok kö-
zött jelentős eltérések vannak. 
Január 25-től kezdődően a me-
gye minden fekvőbeteg ellátást 
nyújtó intézményében látogatá-
si tilalom van érvényben:

– a Szent Györgyi Albert Klini-
kai Központ valamennyi fekvő-
beteg ellátó szervezeti egységé-
ben,

– a Csongrád Megyei Mellkasi 
Betegségek Szakkórházában,

– a Csongrád Megyei Egész-
ségügyi Ellátó Központ vala-
mennyi fekvőbeteg ellátó szer-
vezeti egységében,

– a szentesi Dr. Bugyi István 
Kórház valamennyi fekvőbeteg 
ellátó egységében.

A látogatási tilalom visszavo-
násig érvényes.

Látogatási tilalom

Darók József

Kilenc óvoda versmondói versengtek január 20-án az ifjúsá-
gi házban, ezzel ünnepelve a magyar kultúra napját. Az Árpád 
Szabadidős Sportklub és a Szentesi Művelődési Központ ha-
gyományos, két évtizedre visszatekintő eseményét az iskolá-
sok számára is mindig meghirdetik, ám legnagyobb sajnálatuk-
ra idén elmaradt.
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Rozgonyi Ádám

A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük meg ja-
nuár 22-én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága sze-
rint – Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le Cse-
kén a Himnusz kéziratát. A 
Szentesi Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskola az emlék-
nap megalapítása óta minden 
évben tanári hangversennyel 
tiszteleg hagyományaink, ér-
tékeink, vagyis kultúránk 
előtt. A színpadra álló zeneta-
nárok idén is színvonalas kon-
certet adtak, több hangszeren 
megszólaltatva, újragondolva 
a klasszikusokat. 

„Pár hangnyi dallamok, mint-
ha kőbe vésve állták volna száza-
dok viharát” – Kodály Zoltán Kos-
suth-díjas magyar zeneszerző 
gondolatai álltak a koncert mű-
sorát tartalmazó meghívón. Az 

örök dallamok a zeneiskola taná-
rainak előadásában keltek élet-
re. Az est azonban – a sajnálatos 
olaszországi buszbaleset okán 
– a mulandóságra is emlékezte-
tett. Az áldozatok emléke előtt 
tisztelegve néma felállásra kérte 
a jelenlévőket a műsort ismerte-
tő Kocsis Györgyi. Nagy János or-
gonaművész Bach egyik korálját 
játszotta el. Szirbik Imre polgár-
mester beszédében úgy fogal-
mazott, nincs nagyobb fájdalom 
annál, amikor többre hivatott fi-
atalok mennek el értelmetlenül. 
Amikor olyan dolog történik, 
ami nem fog tudni gyógyulni. 
– Bach akkordjai híven kifejez-
ték azt, hogy mit érez a nemzet. 
Akkor is, amikor a tragédia ál-
dozatainak nevei sokak számá-
ra ismeretlenek. Közülünk valók, 
magyarok, diákok, az életüket 
megtervező, élni akaró fiatalok 
voltak. Annak a kultúrának a ré-

szesei, amelynek emléknapját 
ünnepeljük – fogalmazott a vá-
rosvezető. Ezután Balázs József, a 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Hódmezővásárhelyi 
Tankerületének igazgatója mon-
dott köszöntőt. Hangsúlyozta a 
pedagógusok kiemelt szerepét 
abban, hogy az ifjúság ne csak 
megismerje a festészeti, irodalmi 
és zenei remekműveket, de vágy 
is ébredjen bennük a műveltség 
iránti igényre a mindennapok-
ban is. Hozzátette, mindenki-
nek meg kell mutatni a kultúrá-
ban rejlő lehetőségeket is, hogy 
mennyi csodálatos alkotás öve-
zi a magyar történelmet. Úgy fo-
galmazott, a szentesi zeneisko-
la jól halad azon az úton, hogy 
megteremtse mindazon lehető-
ségeket, amelyek a tanulók szá-
mára ablakot nyitnak a világra.  

– Fontos, hogy a zene is a ré-
szét képezi kultúránknak. Az 
pedig, hogy a város fontos-
nak tartja, hogy a zeneiskolá-
ban emlékezzünk, külön öröm 
számunkra – mondta Várko-
nyiné Mihály Erna, a zeneisko-
la igazgatója, klarinét tanár, aki 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
F-dúr Kettősversenyét játszot-
ta el Nánási Orsolyával klarinét-
on, Horváth Henrietta zongo-
rakíséretével. Orsolya szerint 
több hangszer együtthangzá-
sa mindig nagyobb izgalmat 
nyújt a hallgatóságnak, és a ka-
marazenekar tagjainak is. – Sze-
retek ebben a hangversenyte-

remben játszani, mert nagyon jó 
az akusztikája – mondta Takács 
Gabriella. A fuvola művésztanár 
immár tizennegyedik alkalom-
mal lépett fel tanári hangver-
senyen, amelyen Mendelssohn 
Rondo capriccioso-ját adta elő 
Körösparti Ágnes zongoramű-
vésszel. Szerinte az együttmuzsi-
kálás ilyenkor alkalmat ad arra is, 
hogy a zenepedagógusok job-
ban megismerjék egymást. A ze-
nét varázslatos dolognak tart-
ja, ezt az érzést szeretné minél 
szélesebb körben közvetíteni. – 
Fontos, hogy örömet szerezzünk 
a gyerekeknek, hogy megszeret-
tessük velük a zenét. A hangver-
senyek lélekemelő pillanatokat 
szereznek rohanó mindennapja-
inkban – emelte ki. A koncerten 
Chopin, Weber, Fauré és Rossini 
művei is felcsendültek. Énekes 
produkció is színesítette az estet, 
Bánvölgyi-Geréby Dóra „Magda” 
áriáját énekelte el Puccini Fecs-
ke című operájából. Nagy János 
előadásában Koloss István Lajt-
ha László emlékére írott darab-
ja is elhangzott, melynek aktua-
litását a zeneszerző születésének 
125. évfordulója adta. A koncert 
„záró akkordja”, vagyis Tóth Ist-
ván (marimba) és Kertész Ákos 
(wavedrum, looper) kettősének 
fellépése előtt a város oktatá-
si- és művelődési intézményei-
nek Szirbik Imre kulturális kiad-
ványokat tartalmazó csomagot 
adott át.

Zenével tisztelegtek a magyar kultúra előtt

Sebők Tamás

2017-ben is folytatódik a 
Zene-Világ-Zene Graffiti prog-
ramsorozata. Február 4-én 
a Művelődési és Ifjúsági Ház 
színpadját rengeti meg a Gypo 
Circus a Köztársaság Bandája 
társaságában. 

Mit kapunk, ha Emir Kusturica 
filmjeinek miliőjét összegyúrjuk 
némi fiatalos lendülettel, majd  
hozzácsapunk néhány rock- és 
népzenei hangszert? Bizony a 
Gypo Circust. Az idén hatodik 
éve munkálkodó szegedi ze-
nekar a balkán-folk, ska, gypsy, 
punk-rock stílusjegyében alkot. 
2011-ben alakultak 5 teljesen 
különböző zenei ízléssel rendel-
kező fiatallal. Ahogy mondják, 
valahol a rémálmaikban jelentek 

meg először, mint zenekar. Az-
óta néhány tagcserével ugyan, 
de töretlenül mulattatják a ma-
gyar népet. Sőt 3 éve a néme-
tek is megízlelhették, milyen az, 
amikor a Gypo Circus mulattat. 
A banda három legfőbb erénye: 
lenyűgöző zenei tudás, komoly 
refrénkomponáló tehetség, prí-
ma szövegek. Kell még valami? 
Talán egy kupica pálinka.

A szegedi betyárok a Körtár-
saság Bandájával osztják meg a 
szentesi színpadot. A kilenc főt 
a soraiban tudó alakulatot pé-
csi és bonyhádi népzenészek 
hozták össze. Stílusukra a nép-
zenei gyökerek és a 21. századi 
modern hangzásvilág vegyíté-
se a jellemző. – Mikor az auten-
tika már-már fojtó hurokként te-
keredett a nyakunk köré, akkor 

döntöttük el, hogy a saját szánk 
íze szerint tálaljuk a népzenét 
– mondja a zenekar hegedűse, 
énekese, Lipics Gergő. Nem tit-
kolt céljuk kevésbé ismert dalo-
kat feldolgozni, mai környezet-

be helyezni. Megalakulásuk után 
egy évvel érkezett első lemezük 
Elhúzza azt, sejeha! címmel. Azó-
ta az ország fesztiváljainak, klub-
jainak legtöbbjében találkozhat-
tunk velük.

Ők mulattatnak, mi meg csak mulatunk
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Palicska Irén

Nem a hörcsögök és sünök 
téli álmáról szeretnék ma írni, 
hanem Gergő téli alvási szoká-
sairól. Mert bizony ilyen is van. 
Csak nemrég hallottam egy ked-
ves gyakorló anyukától, hogy 
az ő kisfia is télen hosszabban 
és mélyebben aludt. Nem tud-
tam ugyanis mire vélni, hogy a 
gyerek napközben három-négy 
órát aludt egyhuzamban. Az 
első megrökönyödésemből fel-
ocsúdva, lassan kihasználtam a 
hosszú alvásidejét. Először még 
nem mertem belekezdeni sem-
mibe, gyorsan elvégeztem a há-
zimunkát, örültem, ha befejez-
tem a 20 perces gerinctornámat 
és vártam, hogy Bébi Bogyó fel-
ébredjen. 

Gergő megunva a szkafande-
res téli sétákat, visszakéredzke-
dett a babakocsiba, és néha-né-
ha el is nyomta az álom. Még 
azt is átaludta, hogy felcipeltem 
a karomban a másodikra, levet-
tem róla az öt réteg ruhát, majd 
durmolt tovább vagy 3 órát. Ha 
ezt teszi a hideg és a tél, azon-
nal költözünk az Északi-sarka, 
de legalábbis Alaszkába. A múlt 
hétvégét kihasználva el tudtam 

olvasni egy egész könyvet, pe-
dig nem csekély terjedelemmel 
rendelkezett. 

Mire hozzászoktam volna, 
hogy ilyen sokat alszik a fiam, 
visszatért a régi rend, napköz-
ben másfél-két óra. Azt mond-
ják, ami állandó a gyerek és a 
szülő életében, az a változás. 
Ahogy kialakul egy viszonyla-
gos napirend, máris borul az 
egész valami miatt. Vagy új fej-
lődési szakaszba lép a gyer-
kőc, vagy fogzik, vagy front 
van, esetleg telihold, vagy tu-
dom is én micsoda? Azt olvas-
tam, hogy ilyen idős korban 
már egyszer alszik a gyerek nap-
közben, a felkeléstől számít-
va körülbelül öt óra múlva. Eh-
hez képest Gergő valamikor 3 
óra múltán elálmosodik, más-
kor csak délután négykor dől ki, 
és nyomja este 7-ig, úgy kell fel-
ébreszteni, hogy vacsorázzunk 
és fürödjünk! Az éjszakáink vi-
szonylag nyugodtak, egy-két 
ébredéssel, de könnyen vissza-

altatható. A cumit lassan el kel-
lene hagynunk, de még nem tu-
dom, hogy fogjunk hozzá. Majd 
ennek is utána nézek. 

Az alvás még ebben a korban 
is központi kérdés a szülők éle-
tében. A rosszul alvó gyerekek 
szülei sóvárognak egy-egy át-
aludható éjszakáért, a jól alvó 
gyerekek szülei pedig el se me-
rik mondani, hogy náluk min-
den rendben van. A múlt heti 

baba-mama tornán jártunk így 
Anita barátnőmmel. Miközben 
ő azt ecsetelte, hogy a 14 hó-
napos Eszter mostanában egy-
re rosszabbul alszik, éjszaka 9 
órát, több ébredéssel, napköz-
ben is csak egy-másfél órát, ő 
pedig összeesik a fáradtságtól. 
A pocakban pedig már csepe-
redik a második kisleány. A tor-
nára érkezett új anyuka meg se 
mert szólalni, hiszen a két éves 
Kornél pici baba kora óta át-
alussza az éjszakát, fel se ébred. 
Nem néztem Anitára, de sze-
rintem ezen a ponton robban-
ni készült. Kornélnál viszont az 
evéssel van gond. Nagyon ke-
veset eszik és válogatós. Mégis 
szépen fejlődik. Tökéletes gye-
rek tehát nincs! Én meg azzal 
büszkélkedek, hogy Gergő any-
nyit alszik a téli nagy hidegek-
ben, hogy lassan nem tudok 
mit kezdeni a felszabadult ren-
geteg szabadidőmmel. Anita ki 
is közösített. A minap ezt a le-
velet kaptam tőle: „Hivatalosan 
is ki vagy közösítve az Anyák, 
akiknek rosszul alszik a gyere-
ke közösségből, melynek immá-
ron egy tagja maradt: én. Tehát 
a csoport feloszlik.” 

Baba a fedélzeten

Téli álom

Darók József

Nem is gondolnánk, meny-
nyi érték, mennyi kincs mel-
lett haladunk el nap, mint nap 
városunkban. A Szentesi Ven-
dégszeretet Egyesület éppen 
ilyen céllal, ezeket a helyeket 
igyekszik felkeresni és havi 
körsétáikon megmutatni rej-
tett értékeinket a szentesiek-
nek. Idei első útjuk a Horváth 
Mihály Gimnázium könyvtárá-
ba, ősnyomtatványok és rene-
szánsz kódextöredékek nyo-
mába vezetett. 

Dr. Hegyi Ádám (képünkön) 
adjunktustól sok érdekességet 
megtudhattak a januári körsé-
ta résztvevői a gimnáziumban. A 
szegedi egyetem oktatója kala-
uzolta a szép számú érdeklődőt 
a régi könyvek és kéziratok vilá-
gában. A gimnázium könyvtára 
része a kutatási programjának. 
A Békés-Bánát megyei reformá-
tus egyház történetével foglal-
kozó kutatót a témán belül az 
olvasástörténet különösen fog-
lalkoztatja, így jutott el a szentesi 
gimnáziumba, ahol kézbe véve a 
köteteket, számára és a könyv-
táros számára is akkor derült ki, 

hogy Kiss Bálint egykori lelkész 
magángyűjteményét őrzik a pa-
tinás falak. Dr. Hegyi Ádám előa-
dásából megtudhattuk, Kiss Bá-
lint – aki eredendően egy s-sel 
írta nevét – az elődjétől, Szalay 
Páltól vélhetően 1803-ban, an-
nak halálakor örökölte meg a kö-
zel 500 kötetes állományt, me-
lyet 1896-ban adományoztak az 
iskolának.

A kötetek alapvetően a lelkész 
érdeklődésének feleltek meg, a 
legrégebbi nyomtatások között 
megtalálható egy 1661-ben ké-
szült Károli Biblia, de egy 1735-
ből való héber Bibliát is kiemelt 
az előadó. Különösen jelentős a 

gyűjtemény, hiszen részét képe-
zik unikális kiadványok, kézira-
tok, amelyek sehol másutt nem 
találhatók, magyarázta a kuta-
tó. Reneszánsz kódexlapokra is 
rábukkant, beleragasztva egy 
könyvbe, ez jellemző volt a régi 
korokra: a kézzel írott kódexeket 
a nyomtatás megjelenéskor már 
nem becsülték, s csak ilyen tö-
redékekben maradtak fenn. Az 
egyik legrégebbi, 1525-ből szár-
mazó könyv lapjain egy klasszi-
kus hitvita olvasható. Egy 1559-
ben nyomtatott latin-görög 
nyelvű Újszövetség pedig attól 
egyedülálló, mert más könyvek 
lapjait is belekötötték, s ebben 

olvashatók Borsos Szabó János 
1830-ban íródott jövendölései 
minden évre, egészen 1999-ig. 
Azt már tudjuk, mit olvastak a 
lelkészek. De mit a város polgá-
rai? A 19. században már olvas-
tak, főleg ponyvairodalmat. Egy 
szentesi lelkész, Dobosy Mihály 
is hozzájárult ennek terjedésé-
hez, újabb érdekességként egy 
tipikus kalózregényét is megmu-
tatta a kutató. Lapunknak elárul-
ta, célja, hogy teljes katalógust 
állítson össze az ötszáz kötetről, 
eddig mintegy százzal készült 
el, tehát bőven akadhatnak még 
különlegességek.

Hogy milyen kincseket rejt a 
könyvtár, általában a diákjaik 
előtt még nem ismert, mondta 
Tóth Tamás, a gimnázium igaz-
gatója, hozzátéve: új könyvtá-
rosukkal azon gondolkodnak, 
közszemlére tennék az intéz-
ményben a régi könyveket, még-
hozzá egy iskolatörténeti kiállí-
tás részeként.

A Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület legközelebbi körsétá-
ja február 18-án a Szentes Házba 
vezet, márciusban pedig Labá-
di Lajos kalauzolásával az emlék-
táblákat járják végig a Kossuth 
utcától a Baross utcáig, tudtuk 
meg Matkócsik Pál elnöktől.

Fotó: Lantos Imre

Értékek a gimnázium könyvtárában
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Hering Viktor

• Rablás bűntette miatt indított eljárást egy férfi ellen a Szentesi 
Rendőrkapitányság. A férfi az idős édesanyját bántalmazta, rugdos-
ta és fenyegette meg, hogy megszerezze annak 30 ezer forintját. Az 
asszony végül odaadta a pénzt a fiának. Az anya nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett a bántalmazás során. A férfit a ren-
dőrök őrizetbe vették, majd a Szegedi Járásbíróság elrendelte elő-
zetes letartóztatását. 

• Bejelentés érkezett a Szentesi Rendőrkapitányságra, hogy janu-
ár 16-án este az egyik Szabadság téri lépcsőházból ismeretlen tettes 
ellopott egy 40 ezer forint értékű bakancsot. A kiérkező rendőrök-
nek sikerült beazonosítaniuk az elkövetőt, akit nem sokkal később 
elfogtak. A kihallgatása során kiderült, hogy ez a férfi volt az, aki ja-

nuárban a Wesselényi utca egyik lakóházából 40 ezer forint érték-
ben lopott el használati tárgyakat, szintén ebben az utcában egy 
másik ingatlanból, a kerítésen átmászva ugyancsak eltulajdonított 
értéktárgyakat 22 ezer forint értékben, a Dr. Berényi Imre utcában 
30 ezer forint értékben lopott el tárgyakat az egyik házból, illetve ő 
volt az, aki január 20-án a Batthyány utcában egy arra kerékpározó 
illetőtől, a kerékpárja mellett elhaladva, kivette a kerékpárkosarából 
annak táskáját. A férfi ellen a rendőrök üzletszerűen elkövetett lopás 
miatt indítottak eljárást. 

• Bejelentés érkezett a rendőrkapitányságra, igaz négy nappal a 
bűncselekmény elkövetése után, hogy behatoltak az egyik kertvá-
rosi ingatlanba, ahonnan 120 ezer forint értékben loptak el értéktár-
gyakat. A rendőrség munkáját nehezíti, hogy a sértett a helyszínen 
rendet rakott, kitakarított, majd pár nappal később megtette a felje-
lentést. A rendőrség kéri, hogy bűncselekmény észlelésekor ne vál-
toztassuk meg a helyszínt, azonnal értesítsük a hatóságot, hogy ez-
zel is segítsük a nyomozók munkáját. A rendőröknek ugyanis nagy 
segítség lehet, ha az eredeti helyszínről gyűjthetnek be adatokat. 

• Kiégett egy családi ház Szentesen. Egy garázsban álló személy- 
autó gyulladt ki hétfőn délután Szentesen, a Bercsényi utcában. A 
város hivatásos egysége a riasztást követően rövid idő alatt a hely-
színre ért és megkezdte az oltást. A gyors beavatkozásnak köszön-
hetően az épületet sikerült megmenteni a lángoktól. Személyi sérü-
lés nem történt, de a ház lakhatatlanná vált.

• Egy ember sérült meg abban a balesetben, amely a Rákóczi Fe-
renc utca és a Szalai utca kereszteződésében történt (képünkön). A 
karambolban három autó ütközött össze. Információink szerint a 
balesetet egy kivilágítatlanul közlekedő autós okozta, amely nem 
adta meg az elsőbbséget a kereszteződésben, és úgy hajtott ki a Rá-
kóczi utcára.

Kivilágítatlan autó okozott balesetet

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

Sándor Imre
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2017. január 28-án
11 órakor lesz 

a szentesi Kálvária temetőben.
„Ne jöjj el sírva síromig,
Nem fekszem itt, nem alszom itt.
Ezer fúvó szélben lakom,
Gyémánt vagyok fénylő havon,
Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén.
Ott vagyok a reggeli csendben, 
A könnyed napi sietségben, 
Fejed fölött körző madár, 
Csillagfény őszi éjszakán, 
Nyíló virág szirma vagyok, 
S minden neked kedves dolog…
Síromnál sírva meg ne állj;
Nem vagyok ott, nincs is halál.”

(Mary Elizabeth Frye)

In memoriam Dobó József tanár úr!
A búcsú kimondhatatlanul fájó. Elköszönni azok nevében, akik tanítványai, kollégái voltak.
Pörgessük vissza az idő kerekét, idézzük fel Dobó József életútját! A JATE Bölcsészettudományi Karán 1962-

ben szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát, és augusztus 1-jétől lett a Közgazdasági Technikum 
tanára.  Szaktárgyai tanítása mellett a Dolgozók Közgazdasági Szakközépiskolájának vezetési feladatait is el-
látta, később igazgatóhelyettesi megbízást is kapott.

Milyen tanár volt? Hojcsi Pál igazgató úr ezt írta róla: „Szaktanári kötelességeinek maradéktalanul eleget 
tesz. Szakmailag jól képzett. Jó előadó, órái színesek, élvezetesek.” Osztályfőnökséget is több alkalommal vállalt. 
Tanulóit nemcsak az érettségire, a továbbtanulásra készítette fel, de emberi értékeiből is sokat átadott nekik. 
Szívesen elkísérte tanítványait osztálykirándulásokra, iskolai programokra. Diákjai szerették, tisztelték. Sze-
mélyiségére igazak Carl William Buehner szavai: „Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják 

elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” Milyen kolléga volt? Az együtt töltött tanévekből emlékek villannak fel. Derűs egyé-
nisége, humora sokszor teremtett jó hangulatot a tanári szobában. Mindenki tudta róla, hogy nagy fradista, gyakran méltatlankodva 
vagy dicsérve beszélt a meccsekről. Sérüléséig maga is gyakran focizott kollégáival, barátaival. 

A betegség azonban legyőzte hivatástudatát, 1997 decemberében rossz egészségi állapota miatt kérte nyugdíjazását. Érdeklődéssel fi-
gyelte a világ eseményeit nyugdíjba vonulása után is, szabadidejében szívesen hallgatott komolyzenét, olvasgatta kedvenc költői verseit.

Halála nagy veszteség mindannyiunk számára, akik ismertük, szerettük. Komáromi Ferencné

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy

TÖRÖK JÓZSEF
szentesi lakos, 90 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. január 31-én,
kedden 12 órakor lesz a Bánomháti temető ravatalozójában.

Temetés utáni gyászmise 2017. február 3-án,
pénteken 17 órakor lesz a Szent Anna Katolikus templomban.

Drága emléke szívünkben örökké él!
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Sebők Tamás

Az elmúlt hétvégén első íz-
ben rendezték meg idén az 
Uvas Oro Szentes Open klasz-
szikus koktélversenyt. A jó 
hangulatú megmérettetésen 
hat bártender mutatta meg te-
hetségét a szakmai zsűrinek.

A kora délután startoló ver-
senyt Kalydy Gábor Péter, a Ba-
cardi Legacy Global Cocktail 
Competition Top 3-ba jutott ver-
senyzője szervezte, ő ismertette 
a napirendi pontokat a megje-

lenteknek.  – Kritériumként szab-
tuk meg a versenyzőknek, hogy 
a Bacardi Carta Blanca és a Bacar-
di Carta Oro valamelyikét hasz-
nálják fel a koktéljaik elkészíté-
se során – mondta el lapunknak 
a szervező, majd hozzátette, 
nem titkolt célja volt a verseny-
nek, hogy közelebb hozzák egy-
máshoz a mixereket, hiszen Sze-
gedről, Budapestről, Szolnokról 
és Békéscsabáról is volt induló. 
A verseny elején Kalydy Gábor 
mutatta be díjnyertes koktélját, 

az Uvas Oro-t. Az arany szőlő ne-
vet viselő italt minden verseny-
zőnek el kellett készíteni, a saját 
itala mellett. A rendezvény két 
fordulóban zajlott, első körben 
a szabadon választott alapanya-
gok felhasználásával készítettek 
koktélt a mixerek, ezt követően 
előre kiválasztott hozzávalókat 
kaptak egy úgynevezett varázs-
dobozban, majd ezek felhasz-
nálásával kellett újabb italt vará-
zsolni a zsűri asztalára.

Hegedűs Krisztina, a DunaPro 
Bacardi-Martini marketing mun-
katársa, Kálmán Tibor – a Gólyás 
Borház tulajdonosa, valamint Lu-
dányi István, a Mojito Mixerisko-
la egyik tulajdonosa és vezető 
oktatója értékelte az elkészült 
finomságokat. – Borszaküzlet 
tulajdonosaként mindennapos 
számomra, hogy különböző ita-
lokat – főleg borokat – kóstolok. 
Az elkészült koktélok illat- és íz-
jegyeit figyelem, továbbá ezek-
nek az italban való egyensúlya is 
fontos szempont. Az esztétikára, 
az elkészült koktélok dekoratív 
felszolgálására is figyelmet fordí-

tok – nyilatkozta lapunknak Kál-
mán Tibor. 

A versenyt végül Tősér Atti-
la (képünkön) nyerte Szolnokról, 
aki a magyar bajnokságban is 
szerepel. – Idén lesz 10 éve, hogy 
elvégeztem az első tanfolyamo-
mat, amit azóta számos másik 
követett. A szakma kreativitása 
az, ami elsősorban megfogott, 
hogy mindig lehet új dolgo-
kat alkotni. Első pár évben disz-
kókban, szórakozóhelyeken dol-
goztam, most pedig egy nagy 
múltú szolnoki vendéglátóhely 
bártendere vagyok – mondta el 
a győztes, Attila, aki hozzátette, 
friss lime-, grapefruit- és gráná-
talmalé mellett egy gyógynövé-
nyes likőr, valamint juharszirup 
is alapanyagként szolgált a nyer-
tes italhoz.

A második helyen Budai Ferenc 
végzett, aki kreativitásával lepte 
meg a zsűrit, a dobogó alsó fo-
kára pedig Bús Attila került, aki 
innovatív koktéljával nyerte el a 
zsűri tetszését. A különdíjat Bu-
dai Ferenc kapta a legkreatívabb 
koktél elkészítéséért.

Fűszeres-gyümölcsös koktélcsoda lett a befutó

Palicska Irén

Január vége van. Önök kö-
zül hányan tartják még az új-
évi fogadalmukat, táplál-
koznak egészségesebben és 
mozognak többet? Hogyan ér-
hetjük el a kitűzött célokat? 
Miben különbözik a fogyó-
kúra, diéta és életmódváltás? 
Czakó-Kádár Viktória, a Szen-
tesi Egészségfejlesztési Iroda 
vezetője segít eligazodni a fo-
galmak között. 

– A céljában és az időtarta-
mában különböznek egymás-
tól ezek a fogalmak. A fogyókú-
ra nevében is benne van, hogy 
kúraszerűen végezzük, bizonyos 
időtartamra szól. A diéta étren-
di változtatást jelent, például ha 
ételallergiában szenvedünk. Az 
életmódváltással pedig egy élet-
hosszig tartó szemléletet ala-
kítunk ki magunknak, e szerint 
élünk, étkezünk, mozgunk. Az 
egy áldásos hatása az életmód-
váltásnak, hogy a testsúlyunk, 
illetve a testtömeg indexünk 
csökkenni fog – mondta Viktória. 

– Hogyan fogjunk hozzá, hogy 
sikeres legyen, és ne hagyjuk abba 
egy hónap után?

– Először is végig kell gondolni 
magunkban, hogy mik a céljaink 
az életmódváltással. Apró célok-
ban gondolkozzunk! Vegyük át, 
hogy eddig milyen testmozgást 
végeztünk, hetente hányszor 
mozogtunk, mi az, amit szíve-
sen csinálnánk, illetve tekintsük 
át a táplálkozási szokásainkat is! 
Hányszor eszünk zöldséget, gyü-
mölcsöt, egyáltalán hányszor ét-
kezünk egy nap, mennyi a rost 
bevitelünk, mennyi folyadékot 
fogyasztunk, hány órát alszunk 
éjszaka. Ha valaki ehhez segítsé-
get szeretne kérni, érdemes di-
etetikushoz fordulni, aki meg-
kérdezi ugyanezeket, és segít 
kialakítani a napi ritmusunkat, 
ami követhető, és nem fogjuk 
feladni az életmódváltó céljain-
kat. 

– Miért adják fel a legtöbben 
ezeket a célokat? Miért lesz az új-
évi fogadalomból a következő új-
évben is fogadalom?

– Gyakran elvész a motiváció, 
amikor megéljük az első siker-
telenségeket. Vagy elkezdünk 
koplalni, és nagyon rosszul fog-
juk magunkat érezni, energiahi-
ányosak, feszültek leszünk. Az 

is egy buktató, ha a családunk, 
a környezetünk nem támogat 
bennünket, vagy van cinkosunk 
ahhoz, hogy ezt az életmódot 
feladjuk, például az esti nassolá-
sok, vagy a hétvégi családi „Csak 
még egy falatot!” hozzászólások 
miatt. Sokan gátlásosak, nem 
mernek szakemberhez, edzőhöz 
fordulni, nem mernek elmen-
ni egy csoportos órára, mert fél-
nek, hogy nem tudják követni a 
gyakorlatokat, vagy ők lesznek a 
legsúlyosabbak. Elárulom, hogy 
a legtöbb ember tényleg mo-
zogni jár egyes helyekre, és álta-
lában saját magával foglalkozik. 

– Az életmód tanácsadó vagy 
személyi edző itt Szentesen is elér-
hető, az Egészségfejlesztési Irodá-
ban, hiszen többféle klub műkö-
dik, és már sokaknak segítettetek 
a sikeres életmódváltásban. 

– Van egy hozzáértő dieteti-
kusunk, aki az étrend összeállí-
tásában tud segíteni, és külön-
böző klubjaink is működnek, 
hogy mindenki megtalálja a 
hozzá illő mozgásformát. Jóga, 
aerobic, Nordic Walking, gyógy- 
torna, illetve a testsúly kont-
roll klub, ami komplex mozgás 

és étrendi program. Két hóna-
pig tart és bizony itt már fel tu-
dunk mutatni sok sikertörténe-
tet. Nagyon egyénfüggő, hogy ki 
mennyit fogy a csoportban. Volt 
már 10 kilós fogyásunk is, volt 
olyan, aki nem fogyott, de csök-
kent a testzsírja vagy nőtt a fitt-
ségi állapota. Az a legnagyobb 
siker, hogy sokaknak tudtunk 
változtatni az életvitelén. Most 
már reggeliznek, visznek tízóra-
it a munkahelyükre, és egy ki-
csit egészségesebb hozzávalók-
ból próbálnak válogatni, amikor 
az ételeiket elkészítik. 

Fogyókúra, diéta, életmódváltás
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Labádi Lajos

Az idősebb gimnáziumi taná-
rok és egykori tanítványai még 
élénken emlékezhetnek dr. Má-
tyás Sándorra, akiről már életé-
ben legendák születtek. Hallani 
lehetett szigoráról, szarkasztikus 
humoráról, csípős megjegyzé-
seiről, hipochonder (képzelt be-
teg) hajlamáról, kalapdobó mu-
tatványáról, harsogó kacagást 
kiváltó színészi alakításairól. Is-
mert volt Németh László íróhoz 
fűződődő szoros barátsága, aki 
róla mintázta meg az Égető Esz-
ter c. regényének egyik hősét, a 
különc, nagy tudású Bozsó Má-
tyás tanár alakját. Annál keve-
sebbet tudhatunk nyelvi zseni-

jéről, műfordításairól, továbbá 
arról, hogy milyen mélyről indul-
va küzdötte föl magát a gimnázi-
umi katedrára.

Szentesen született 1908. 
szeptember 24-én. Felmenői 
iparos emberek voltak: nagyapja 
molnármester Szolnokon; apja – 
Mátyás József – mázolómester. 
1907-ben megházasodott; fe-
leségül vette Kovács Juliannát, 
Kovács Sándor szentesi lakatos 
lányát. Az első világháború ki-
törésekor behívták katonának; 
1916 januárjában hősi halált 
halt. 1918 őszén az édesanya is 
meghalt, így az alig 10 éves Má-
tyás Sándor teljes árvaságra ju-
tott. Idős, szegénysorban élő 
nagyapja vette magához, és ki-
nevezett gyámként ő nevelte. Az 
elemi iskolát kitűnő eredmény-
nyel végezte; tanárai biztatásá-
ra 1919-ben beiratkozott a he-
lyi főgimnáziumba. Mindvégig 
eminens diák volt; iskoláztatá-
sának költségeit jómódú diák-
társai korrepetálásából fedezte. 
1927-ben osztályelsőként érett-
ségizett: minden tárgyból jeles 
érdemjegyet kapott, úgy a nyel-
vekből (magyar, latin, görög, né-
met), mint a reáltárgyakból (ma-
tematika, fizika). 

Mint kitűnő előmenetelű, sze-
gény sorsú diákot, a nagyhírű 
Debreceni Református Kollégi-
um a növendékei közé fogadta, 
és lehetővé tette számára a Tisza 
István Tudományegyetem böl-
csészkarának elvégzését. Szak-
tárgyai a görög–latin–magyar–
francia nyelv és irodalom voltak. 
Tanulmányi eredménye alapján 
mindvégig ingyenes ösztöndíjas 
diák volt; többször nyert külföl-
di tanulmányutat Németország-
ba, Görögországba, Franciaor-
szágba, Angliába és Ausztriába. 
1932-ben középiskolai tanári ok-
levelet szerzett, 1933-ban pedig 
a bölcsészettudományok dokto-
rává avatták magyar–latin–fran-
cia nyelvből és irodalomból. A 
gyakorló tanári évét a debrece-
ni Arany János Gimnáziumban 
töltötte, majd 1933 őszén meg-
választották a hódmezővásár-
helyi Bethlen Gábor Gimnázium 
magyar–latin szakos tanárának. 
Még ugyanebben a tanévben 
beiratkozott a budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem-
re, ahol 1936-ban angol nyelv és 
irodalom szakos tanári diplomát 
nyert. Iskolai elfoglaltsága mel-
lett 1938-ban az egyik megalapí-
tója volt az ország első népi kol-

légiumának, a Cseresnyésnek; 
emellett folyamatosan részt vett 
a tehetséges tanyai gyerekek fel-
kutatásában, és továbbtanulá-
suk segítésében. 

Maradandó élményt jelentett 
számára, hogy 1945–48 között 
egy tantestületben dolgozha-
tott Németh László íróval, akivel 
életre szóló barátságot kötött. 
1948-ban lehetősége nyílt arra, 
hogy hazakerülhessen Szentes-
re. Noha ekkorra ő már vásár-
helyinek vallotta magát, mégis 
visszatelepült, hogy gondoskod-
hasson idős, egyedülálló nagy-
nénjéről. A Horváth Mihály Gim-
náziumban helyezkedett el, a 
magyar–latin–angol–francia 
nyelvek tanáraként. Az új idők 
szele azonban hamarosan meg-
csapta, amennyiben már a kö-
vetkező évben négyhetes orosz 
nyelvtanfolyamra küldték Eger-
be, majd beiskolázták a buda-
pesti Lenin Intézetbe, ahol ké-
pesítést szerzett az orosz nyelv 
tanítására. Így 1949–1956 között 
számára az orosz vált főnyelv-
vé, a korábbi kedvenc nyelve-
it nem taníthatta. Közben csábí-
tották őt egyetemi oktatónak, de 
hű maradt Szenteshez, és 1968-
ban bekövetkezett nyugdíjazá-
sáig a gimnázium tanára maradt. 
Nyugdíjas éveiben kedvenc idő-
töltése a műfordítás volt. Szente-
sen hunyt el 1987. január 27-én; 
a Szeder-temetőben helyezték 
örök nyugalomra. 

Sebők Tamás

Kiráz a hideg, ha csak vissza-
gondolok az amerikai James 
Frey memoárjára, mely a Mil-
lió apró darabban címet vise-
li. James életének legmélyebb 
pontjára való lejutását – pon-
tosabban lezuhanását –, majd 
az onnan történő felemelke-
dését örökíti meg, több mint 
500 oldalon. Mindmáig a ked-
venc könyvem.

„Egy repülőgépen térsz ma-
gadhoz. Nincs emléked az el-
múlt két hét eseményeiről. Ki-
verték a metszőfogaid, betörték 
az orrodat, az arcod feldagadt. 
Nincs csomagod, nincs pénzed, 
nincs állásod. A rendőrség há-
rom államban köröz. Tíz éve al-
koholista, három éve drogos 
vagy. Most mit lépsz?” – hirde-
ti a fülszöveg. A könyv az első 
betűtől az utolsóig tökélete-
sen magával ragadja az olva-
sót, reménytelen, bizarr, érzel-

mes és szívfacsaró sorokat rejt 
magában. James egy minneso-
tai rehabilitációs intézetbe ke-
rül be mindösszesen 23 évesen. 
Választás elé kényszeríti az élet: 
börtön, vagy elvonó? Nem akar 
társalogni, de ráébred, hasonló 
sorsú emberekkel hozza össze a 
sors. Idővel a kőszívű és makacs 
főhős megenyhül, barátokat sze-
rez, párkapcsolatot alakít ki. Ta-
lán pont ez menti meg az életét. 
És persze a család. Folyamatosan 
ott állnak mellette szülei és test-
vére. A mű a legapróbb részle-
teket is megosztja az olvasóval. 
Ez néha lebilincselő, máskor in-
kább gyomorforgató. A brutális 
kezdeti eseményeket: sorozatos 
elvonási tüneteket, érzéstelení-
tés nélküli orvosi beavatkozáso-
kat, őrjöngést, pánikot, követő-
en már egy fokkal nyugodtabb, 
de továbbra is izgalmas világba 
helyezi Jamest. Regényként ta-
lán döcögős, memoárként te-

kintve azonban megrázó és le-
bilincselő. Cinikusan és okosan 
filozofál és dramatizál, nagyon 
jó arányokkal keverve az erede-
tinek tűnő eszmefuttatásokat 
az ezerszer ellőtt közhelyekkel, 
emiatt végig kellemes olvasniva-
ló, kellően izgalmas és stílusos és 
olvasmányos. 

A könyv egy élet darabok-
ra hullását, majd lassú, fájdal-
mas, gyötrelmes felépülését írja 
le. Egy introspekció, a narkósok 
Háború és Békéje. Egy jó tanács 
mindenkinek, aki belevág ebbe 
a lenyűgöző alkotásba! Semmi 
esetre se olvassátok el idő előtt 
az utolsó mondatot!  

30 éve hunyt el dr. Mátyás Sándor

Az idegen nyelvek szerelmese

Könyvajánló –  James Frey: Millió apró darabban
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A síelés nélkülözhetetlen ré-
sze a divat, így amikor a pályára 
készülünk, számos szempontot 
kell figyelembe vennünk. A ru-
háknak és a kiegészítőknek egy-
szerre kényelmesnek, szexinek, 

és praktikusnak kell 
lenniük. Most meg-
mutatjuk az idei tél 
legdivatosabb sí 
kabátjait és kiegé-
szítőit! Télen mind-

annyiunk leg-
nagyobb 
örömére 
a hideg-

gel együtt meg-
érkezik a síszezon 
is, ilyenkor a téli 

sportok, na 
meg a di-

vat sze-
relmesei-

nek érdemes beruházni egy-két 
tuti alapdarabra, melyek amel-
lett, hogy kényelmesek, új színt 
v i s z n e k m e g j e -
l e n é - s ü n k -
b e . A leg-

f ő b b 

s z e m -
pontok per-
sze most is, 
hogy a ru-
hák megfe-
lelően szi-
geteljenek, 

és minőségi vízhatlan anyagból 
készüljenek. Számos szín és fa-

zon közül 

v á l o g a t -
hatunk, választhatjuk a klasszi-
kus overallfazont, vagy a mosta-
nában divatos nadrág és kabát 
párosítást. A ruhák élénk színei 
nem csupán esztétikai funkciót 
elégítenek ki, praktikusak is a hó-
fehér pályákon, figyelemfelkel-
tő szerepük van. Az 
ördög itt is a kie-
g é s z í -
t ő k -

b e n r e j l i k , 
akár csak a hétköznapok-

ban. Ezen a téren már bát-
rabbak lehetünk. Színes 

szemüvegek, és sisa-
kok, valamint boly-
hos fülmelegí-
tők sora várja, 
hogy felpró-
báljuk őket. 
Manapság 
i g e n c s a k 
népszerű 
a fejpánt 
is, mely 
a 80-as 
é v e k -
b e n 
é l t e 
f é n y -
k o r á t , 
most is-
mét visz-
s z a t é r t 
g y ö -
nyörű színkombinációkban. A 
sí szemüveg az egyik legfon-
tosabb eleme a síelésnek, a lé-
nyeg, hogy jól illesz- k e d j e n 
az archoz, UV szű-
rős legyen, és ne 
párásodjon. Emel-
lett, ha a külsősé-
gekre is adunk, a 
legjobb ha har-
m o n i z á l 
a ruhánk 
színével.

Sí trend Tr e n d i

Péntek (január 27.)
14:30 3D Balerina
16:15 Az éjszaka törvénye
18:30 3D A Kaptár - Utolsó fejezet
20:30 3D xXx: Újra akcióban
22:30 Széttörve

Szombat (január 28.)
12:30 3D Balerina
14:15 3D Balerina
16:00 3D xXx: Újra akcióban
18:15 Az éjszaka törvénye
20:30 3D A Kaptár - Utolsó fejezet
22:30 Széttörve

Vasárnap (január 29.)
10:30 3D xXx: Újra akcióban
12:30 3D Balerina
14:15 3D Balerina
16:00 3D A Kaptár - Utolsó fejezet
18:15 Széttörve
20:15 Az éjszaka törvénye

Hétfő (január 30.)
14:30 3D Balerina
16:15 Az éjszaka törvénye

18:30 A Kaptár - Utolsó fejezet
20:30 Széttörve

Kedd (január 31.)
14:15 Széttörve
16:15 3D xXx: Újra akcióban
18:15 Az éjszaka törvénye
20:30 3D A Kaptár - Utolsó fejezet

Szerda (január 31.)
14:30 3D Balerina
16:15 3D A Kaptár - Utolsó fejezet
18:15 Széttörve
20:30 Az éjszaka törvénye

Csütörtök (február 2.)
16:00 Az éjszaka törvénye
18:30 Váratlan szépség
20:30 Miért pont Ő?

Péntek (február 3.)
15:00 Nyomás utána!
17:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star 
Wars történet
19:30 Kaliforniai álom
21:45 A démon arca

Moziműsor
Január 30.-február 5.

Hétfő – Sárgaborsó leves
A menü: Temesvári 
sertéstokány, rizs köret
B menü: Carbonara penne, 
reszelt sajt
C menü: Tanyasi töltött 
sertésborda, rizs köret
Kedd – Májgaluska leves
A menü: Paradicsomos 
húsgombóc
B menü: Mézes chilis csirke 
szárny, kukoricás rizs, 
savanyúság
C menü: Borzas szelet, 
burgonya köret, 
savanyúság
Szerda – Zöldségleves
A menü: Dónáti pulykatokány, 
galuska
B menü: Húsos rakott 
burgonya
C menü: Gombás töltött 
sertésborda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü: Füstölt tarjával töltött 
sertésborda, burgonya köret, 
savanyúság
B menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
C menü: Holstein szelet, 
rizs köret, savanyúság
PénteK – Frankfurti leves
A menü: Túrós tészta
B menü: Farsangi fánk
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Zöldborsó leves, 
Gombás tokány, tészta köret
VaSárnaP – Húsleves, 
Rántott csirkemell, hasáb- 
burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, ára 950 Ft/
menü. A és B menü ára heti előfizetéssel 700 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 750 Ft. C menü 

frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446
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Labádi Lajos

A képeken az egykori Báró 
Harruckern utca (ma Ady End-
re u.) részlete látható. Az áb-
rázolt rész a városközponthoz 
tartozik; településünk egyik leg-
régebbi utcája. Az első utcák 
(helyesebben házsorok), a XVI-
II. század elejére alakultak ki. 
Egy feljegyzés szerint 1731-ben 
már négy házsorban szedték az 
adót. A Kurca felső folyása mel-
letti házsor volt az 1. sor (1745-
től Kurtza sor). A mai Ady Endre 
utca képezte a 3. sort, 54 házzal. 
1839-től Piatz utcának, utóbb 
Felső piac, ill. Nagypiac utcának 
nevezték. A mai Kossuth tér he-
lyén régen egy mocsaras tó volt. 
Ennek lecsapolása után itt ala-
kult ki a város legnagyobb pia-
ca. Ebbe torkollott az utca, innen 
kapta az elnevezést. E korai idő-
ben ez volt a város egyik főutcá-
ja, ugyanis aki Pest ill. Csongrád 
felől érkezett városunkba, – ál-
landó híd nem lévén – az a Böldi 
révnél komppal vagy csónakkal 
kelt át a Tiszán, majd pedig a kur-
cai vámszedőhelynél, és a Kurca-
parti utca érintésével a Felsőpiac 
utcán át szekerezett be a főtér-
re, vagyis a városközpontba. Ez 
így volt 1884-ig, a Széchenyi út 
(= Csongrádi út) és a mai állandó 
kurcai kőhíd elkészültéig.

1906-ban az utcát báró Har-
ruckern János György (1664–
1742) élelmezési hadbiztos-
ról, udvari kamarai tanácsosról 
nevezték el, aki 1720-tól a vá-
ros földesura és felvirágoztató-

ja volt. Említést érdemel, hogy 
1994-ben Máté István csongrá-
di szobrászművész elkészítette 
az osztrák származású földesúr 
mellszobrát, de bronzba önté-
se és köztéren történő felállítá-
sa ekkor elmaradt. Szobrát majd 
csak 2014-ben helyezték el egy-

kori utcájának bejáratánál, a Bu-
gyi Gyógyszertár előtt kialakított 
terecskén. 

Az utca elnevezése később 
többször megváltozott. 1942-
ben Horthy István (1904–1942) 
kormányzó-helyettes, Horthy 
Miklós fia nevét vette fel, aki 

1942-ben repülőszerencsétlen-
ség áldozata lett. 1945-ben a 
magyar irodalom egyik legna-
gyobb költőjéről, Ady Endréről 
(1877–1919) nevezték el. 

A nagy múltú és igen hosz-
szú utcának számos jeles lakó-
ja volt a történelem folyamán, 
így pl.: Nagy Ferenc kereskedő, 
takarékpénztári igazgató, Stark 
Nándor papírkereskedő, az első 
szentesi képeslapok egyik kiadó-
ja, Auslender Jenő likőrgyáros, 
dr. Pollák Sándor városi főorvos 
és dr. Rimely Dezső kórházigaz-
gató-főorvos, Bugyi Antal városi 
főjegyző, lapkiadó, kormányfő-
tanácsos, országgyűlési képvise-
lő, dr. Bugyi István Kossuth-díjas 
sebészprofesszor, kórházigazga-
tó, Balázsovits Norbert gimnázi-
umi igazgató-tanár… stb. 

Az utcában található neveze-
tesebb épületek (a főtér felől ha-
ladva): Nagy Ferenc kereskedése 
és lakóháza, az egykori Csendőr-
laktanya (később Tiszti Klub), a 
volt Havas Patika, a Bohn Alajos 
által tervezett Első Szentesi Ke-
nyérgyár, a Bugyi család lakóhá-
za és kertje, a Szentesi Ipartes-
tület volt székháza (ma Móricz 
Zsigmond Kultúrház). Az idő-
sebbek még emlékezhetnek rá, 
hogy a mai Bicaj Szalon telkén 
állt a nagy forgalmú Acél-ven-
déglő, amelyből udvari átjárás 
nyílt a Horváth Mihály utcára. 
Régen is és ma is számos lakó-
házzal egybeépült kisvállalko-
zás, üzlet uralja az utcát, egyedi 
hangulatot biztosítva eklektikus 
stílusú épületeivel.

Szentes arculata régen és ma (23.)

Neves lakók a volt földesúrról és a költőóriásról 
elnevezett utcában

Szívügy Klub
A legközelebbi összejövete-

lük 2017. február 1-jén délután 
16 órakor lesz az Ifjúsági Ház-
ban. Az előző év utolsó kirándu-
lásain készült filmek vetítésére 
kerül sor.

Városi Könyvtár
Január 30-án, hétfőn 18 óra-

kor a Filmklubban az Egyszer 
című színes ír filmet vetítik.

Január 31-én, kedden18 óra-
kor Dr. Reisinger János iroda-
lomtörténész, az MTA-kandidá-
tusa Luther Márton élete című 
előadásának III. része lesz.

Február elsején, szerdán 18 
órakor Dr. Mészáros Attila Gyöt-
relem és gyönyörűség – Assisi 

Szent Ferenc útján című diavetí-
téssel egybekötött úti beszámo-
ló II. része lesz Assisitől Rómáig 
címmel.

Galéria Kávéház
Február 2-án, csütörtökön 18 

órakor Szabó Csaba helóta tart 
teakóstolót, melynek célja, hogy 

megismertesse az emberekkel a 
tradicionális kínai teaszertartást, 
ahol kiváló minőségű teákat kós-
tolhatnak. A fehér, zöld, oolong, 
vörös, vagy akár puerh teák kö-
zül választhatnak az érdeklődők 
az ingyenes rendezvényen.

Tokácsli Galéria
Február 2-án, csütörtökön 17 

órakor Heinz-Jürgen Rückert 
képzőművész kiállítása nyílik. 

P r o g r a m a j á n l ó

A programajánló támogatója a KÁVÉZÓ A BELVÁROSI FAVÁGÓKHOZ
6-fajta csapolt sör, 

ÉLŐ, UNPLUGGED KONCERTEK
Nyitva h-cs: 6.30-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00 • Asztalfoglalás: 20/800-7313
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Paradicsomos húsgombóc
A húsgombóchoz: 500 g sertés darált hús, 1 kis fej vöröshagyma, 

1 db tojás, 100 g rizs, só feketebors, fűszerpaprika.
A körethez: 1 kg burgonya, víz, só.
A paradicsomszószhoz: 3 evőkanál étolaj, 3 evőkanál búzaliszt, 

2dl sűrített paradicsom, kristálycukor só, feketebors.
Elkészítés: A darált húst egy tálba tesszük, hozzá adjuk a tojást 

az apróra vágott kis fej hagymát, rizst, ízesítjük ízlés szerint, só, 
bors, pirospaprika. Majd jól összekeverjük és gombócokat for-
mázunk belőle. A főzővízbe teszünk 1 leveskockát és a gombóco-
kat, majd feltesszük 1 órára lassú tűzön főni. Közben a burgonyát 
meghámozzuk, felkockázzuk és sós vízben fél óra alatt puhára főz-
zük. A gombócokat kivesszük egy tálra. A főzőlét felhasználjuk, 
ne öntsük ki. Egy lábasban pici olajon kevés lisztet zsemleszínűre 
pirítunk (rántást készítünk). Hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, 
és folyamatos keverés mellett belemerjük a levet, amibe a gom-
bócok főttek. Ízlés szerint ízesítjük kicsi cukorral, sóval. Beletesz-
szük a gombócokat is, és még egyet forralunk rajta. Tálaláskor a 
főtt összetört burgonyát a húsgombócokkal és a paradicsomszósz-
szal együtt tálaljuk.

Szentes családi ízei

Született

Fülöp Csabának és Huszka 

Barbarának (Nádudvari J. u. 14.) 

Natasa Barbara, Gresó Zoltán-

nak és Kálmán Adriennek (Kos-

suth L. u. 32. B. lph. 3.) Linett Zoé 

(képünkön), Ürmös Attilának és 

Horváth Évának (Dankó P. u. 22.) 

Vanessza, Fűri Attilának és Haj-

dú Juliannának (Csongrád) Ni-

kolett, Varga Jánosnak és Fodor 

Juditnak (Csongrád) Liliána, Kő-

vágó Szilárdnak és Sándor Ale-

xandrának (Csongrád) Marcell, 

Berényi Zsoltnak és Polyák And-

reának (Csongrád) Áron, Nédó 

Gábornak és Forgó Hajnalká-

nak (Csongrád) Hanna Hajnalka  

nevű gyermeke.

Elhunyt

Tóth István Sándor (Liget sor 

5.), Szabó Zsolt (Koszta J. u. 5-7.), 

Posta István (Csongrád)

Családi 
események

Burgonya 80-130 Ft/kg, répa 150-200 Ft/
kg, gyökér 450-550 Ft/kg, zeller 150-250 
Ft/db, petrezselyem 80-100 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 100 Ft/db, fehér 
paprika 550 Ft/kg, paradicsom 500-550 
Ft/kg, póré hagyma 50-100 Ft/cs, vö-
röshagyma 150-200 Ft/kg, fokhagyma 
1600-2000 Ft/kg tojás 38-40 Ft/db, kapor 
100 Ft/cs, kígyóuborka 800-900 Ft/kg, 
saláta 100-150 Ft/db, lila káposzta 380-
400 Ft/kg, kelkáposzta 300-350 Ft/kg, 
fehér káposzta 150-190 Ft/kg, jégcsap-
retek 100 Ft/db, fekete retek 150-280 
Ft/kg, lila hagyma 300  Ft/kg, cékla 250 
Ft/kg, gomba 450-550 Ft/kg, datolya-fü-
ge 450 Ft/cs, alma 150-280 Ft/kg, körte 
380-600 Ft/kg, mandarin 250-350 Ft/kg, 
narancs 250-300 Ft/kg, banán 280-400 
Ft/kg, naspolya 480-550 Ft/kg.

PIAC

KOS
Keress ezen a héten olyan dolgokat, amelyek feltöltenek! Ha a lendüle-
tes, ritmusos zene tud magával ragadni, akkor amikor csak teheted, hall-
gass ilyen zenét!
BIKA
Kedvezően alakulnak munkaügyi dolgaid, többet dicsérnek, jobban el-
ismernek ezekben a hetekben. Fejlesztési, újítási ötleteid is nyitott fü-
lekre találnak.
IKREK
Tény, hogy néhány dolog nem egészen elvárásaid szerint történt, de ké-
sőbb be fogod látni, hogy sokkal jobb, hogy így alakult az életed és a 
kapcsolatod.
RÁK
Munkáddal kapcsolatban változások adódhatnak, amelyek azonban né-
hány nap alatt lezajlanak és amelyek sokat könnyítenek a helyzeteden.
OROSZLÁN
Pénzügyeidet illetően rendkívül kedvező hatások érvényesülnek most, 
ami különösen a vállalkozóként dolgozókat befolyásolja erőteljesen.

SZŰZ
Ne fogd vissza magad! Ez most nem az az időszak, amikor szerényen meg kellene 
húzódnod a háttérben. Vállald magad olyannak, amilyen vagy!
MÉRLEG
Nem mehet mindig minden gördülékenyen, időnként sajnos előfordulnak ne-
hezebb időszakok. Ezek megmutatják, hol van még hiányosságod.
SKORPIÓ
Most se feledkezz meg a mozgásról, hiszen nemrég megfogadtad, hogy job-
ban odafigyelsz az alakodra és a kondíciódra! Tartsd meg ígéreted!
NYILAS
Valaki a környezetedben arra vár, hogy felfedezd őt és adj neki egy lehetősé-
get. Néhány baráti beszélgetés után majd meglátjátok, hogyan tovább.
BAK
A hónap mottója számodra: Attól nem leszel bátor, hogy soha nem kérsz se-
gítséget!
VÍZÖNTŐ
A szokásos kettősség gyötör. Egyszerre vágynál a változásra, az új impulzusok-
ra, a kihívásokra és a régi jól ismert közegre.
HALAK
Akkor tudnál kikapcsolódni és végre megszabadulni a felgyülemlett stressz-
től, ha elutaznál pár napra.

Január 27 – február 2.

HETI HOROSZKÓP

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: január 30-február 6. Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, 
Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is. Készen-
léti telefon: 70/5635139

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

Rendelésfelvétel:
63/311-333

munkanapokon: 7-12 óráig.
Ételhordós menürendelést

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

Menü: február 6-12.
Hétfő: Meggyleves

A menü: Töltött csirkecomb, 
hagymás tört burgonya

B menü: Harcsapaprikás, tészta köret
C menü: Görög rántott szelet, 

hagymás tört burgonya
Kedd: Galuskaleves

A menü: Tejfölös-karfiolos csirkeragu, 
rizibizi

B menü: Eszterházy sertésszelet, 
petrezselymes burgonya

C menü: Csirkemell burgonyás 
köntösben, rizibizi

Szerda: Paradicsomleves
A menü: Rakott burgonya

 B menü: Fokhagymás apró pecsenye, 
sült burgonya

C menü: Szezámmagos rántott 
csirkecomb, sült burgonya

Csütörtök: Csigatésztaleves
A menü: Rántott sertésszelet, 

sárgarépa főzelék
B menü: Savanyú vetrece, zöldséges rizs

C menü: Milánói sertésborda
Péntek: Palóc gulyásleves

A menü: Túrós csusza
B menü: Káposztás tészta

C menü: Rántott sajt, párolt zöldség
Szombat: Tejfölös burgonyaleves 

A menü: Bácskai húsos galuska
Vasárnap: Olasz zöldségleves
A menü: Ananászos csirkemell, 

francia rakott 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
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Múlt heti megfejtésünk: Varjú csapat 
száll az égen: itt a tél, Hó borítja a hegyek 
csúcsát, fúj a szél.

Nyertesünk: Szabó Sándor Róbert (Ber-
csényi u.) Nyereménye egy darab páros 
belépő a Szentesi Moziba. Ezen a héten a 
Zene-Világ-Zene Graffiti koncertsorozat 
Gypo Circus koncertjére sorsolunk ki egy 
darab páros belépőt az ifjúsági házba. 
Megfejtéseiket, telefonszám feltünteté-
sével küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz.ép. postacímre, vagy a szentesi-
elet@gmail.com internetes címre.  

Vízszintes: 1. Egy nagy kérdés télidőben 
(folytatás a vízszintes 77. számú sorban). 15. 
Királyt beiktató. 16. Magyar autóbuszok. 18. 
Leander eleje. 19. Mesebeliek. 21. Könyves-
polc. 22. Szintén. 23. Szultánság az Arab-fél-
sziget délkeleti peremén. 25. Hold neve lati-
nul. 27. Oroszország leghosszabb folyója. 28. 
A fele nélkül! 30. Becézett István. 32. Leme-

zes kőzet. 33. Orosz folyó. 34. Ülőideg zsába. 
36. Szeszesital (szleng). 38. Pontban öt … 
(pontos időben). 40. Cigarettázik. 41. Róka, 
de fény is lehet! 43. Román kisteherautó. 44. 
Női ujjatlan felső. 47. Gépkocsi. 49. Uradal-
ma. 51. Regény szereplője. 53. Cserjés. 55. A 
második világháború során kifejlesztett és 
nagy tömegben használt szovjet rakéta-so-
rozatvetők közismert elnevezése. 57. Lezár. 
59. Kétharmad bot! 60. Farsangi sütemény. 
62. Tongai, thaiföldi és spanyol gépkocsik 
jelzése. 64. Gondoz, de fordítva! 65. Dátum-
határozó. 67. Vízbe nyomlak. 71. Csúf. 74. Né-
velővel: téli sportot űző. 76. Vízben tisztít. 77. 
A graffiti idézet második része.

Függőleges: 1. Dés László időszerű szer-
zeménye, a dalt Udvaros Dorottya énekli. 2. 
Időmérő szerkezet. 3. Hegedű tartozéka. 4. 
Fánk közepe. 5. Pártfogó, gyám. 6. Értesített. 
7. Sürgető szócska. 8. Kevés, pici. 9. Kipling 
vezérfarkasa. 10. Színét elhagyó. 11. Peru 

centruma. 12. Három… (BAZ megyei telepü-
lés). 13. Végek nélküli vésés! 14. XVIII. száza-
di stílusirányzat, a barokk és a klasszicizmus 
korát összekötő stílus. 15. Egyetemi kórház. 
17. Revüszínházak. 20. Dísz. 24. Becézett Mi-
hály. 26. Nátrium és rádium vegyjele. 29. 
Névsor. 31. Kézművessége. 32. Rakosgat. 33. 
Hibáztató. 35. Esőtől nedvesek. 37. Pusztít, 
megsemmisít. 39. Gabona betakarítása. 41. 
Dúló had jelzője lehet. 42. Visszafelé: akár-
ki. 44. Vallásosan tisztelt növény, állat vagy 
az ezeket ábrázoló tárgy. 45. …, a nagy va-
rázsló - Libby Hamilton könyve. 46. Kerek, el-
hízott arcú. 48. Veszprém megyei település. 
49. Végtelenül buta! 50. Űrmérték. 52. Meg-
szégyenítő. 53. Téli sporteszköz. 54. Nyit. 56. 
… Ono Lennon, japán képzőművész, ze-
nész, dalszerző. 58. Fogy, csökken. 61. Rész-
ben sánta! 63. Urán és nobélium vegyjele. 
66. A szebbik nem. 68. Magyarország – rövi-
den. 69. Amerícium vegyjele. 70. Római öt-
venegyes. 72. Sertéslak. 73. Hangtalanul dől! 
75. Olasz és magyar gépkocsik jelzése.

Beküldendő a vízszintes 1. és 77. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Menü jan. 30. - feb. 3.
Hétfő – Legényfogó leves
A menü: Bolognai spagetti

B menü: Rizses csirke
Kedd – Kertészleves

A menü: Tökfőzelék, vagdalt
B menü: Lecsós sertésszelet, 

pirított burgonya
Szerda

A menü: Brokkoli krémleves, 
Serpenyős burgonya, csemege uborka

B menü: Lebbencsleves,
Rakott zöldbab, körtebefőtt

Csütörtök – Csontleves tésztabetéttel
A menü: Csirkemell roston, 

burgonyapüré
B menü: Bakonyi sertésborda, 

nokedli, csemege uborka
Péntek – Scsí leves

A menü: Túrós lepény
B menü: Sült pulykacomb, 
majonézes burgonyasaláta

Ár: A menü: 750 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6.,
Tel.: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
jan. 30. - feb. 3.

Hétfő
A menü: Tojásos leves,
Bácskai rizseshús
B menü:  Zellerkrémleves,
Resztelt csibemáj, párolt rizs
Napi desszert:  Mogyorókrémes palacsinta
Kedd
A menü: Karfiolleves,
Tüzes sertésfalatok, sült burgonya
B menü: Gyümölcsleves, Milánói lassagne
Napi desszert:  Gesztenyepüré
Szerda
A menü: Száraz bableves, Székelykáposzta
B menü: Magyaros gombaleves,
Rántott csirkemell, finomfőzelék
Napi desszert:  Mákos guba

Csütörtök
A menü: Frankfurti leves,
Szentesi töltött karaj, hagy-

más tört burgonya
B menü: Májgaluskaleves
Csirkepörkölt, tészta
Napi desszert:  Rakott túrós palacsinta
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Sertésszelet vadász raguban, tészta
B menü: Csirkebecsinált leves,
Rántott csirkecomb filé, burgonyapüré
Napi desszert:  Somlói galuska

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
www.galeriakavehaz.hu

E-mail:
info@galeriakavehaz.hu

*
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Sebők Tamás

Az elmúlt héten kezdte meg 
az edzéseket a megyei labda-
rúgó bajnokság tavaszi idé-
nyére a Szentesi Kinizsi SZITE 
csapata. Némethy László tanít-
ványainak felkészülését több 
kulcsjátékos távozása és az 
időjárás viszontagságai is ne-
hezítik.

– Január 20-án kezdtük meg 
az edzéseket, heti három alka-
lommal, hétfőn, szerdán és pén-
teken készülünk a tavaszi idény-
re, az edzőmérkőzéseinken felül 
– kezdte a beszélgetést a csapat 
edzője.

Némethy László hozzátette a 
Hódmezővásárhely ellen indít-
ják a felkészülések sorát és előre-
láthatólag 6 mérkőzést játszanak 
majd, minden hétvégén. Ellenfe-
leik között szerepel többek kö-
zött a Bács-Kiskun megyei első 
osztályban szereplő Soltvadkert 
a Békés megyei első osztályban 

játszó Szarvas, valamint olyan 
alacsonyabb osztályokban részt 
vevő csapatok, mint a Csanyte-
lek vagy a Nagyszénás.  

Mihály Róbert a Baks csapatá-
ba igazolt, Koncz Zsolt után pedig 
Kerepeczki Csaba is azt állítja, abba 
hagyja pályafutását – tudtuk meg 
a szakvezetőtől. Ezzel nagy mér-
tékben gyengült a csapat, hiszen 
kulcsemberek távoztak. Helyük-

re a tavaly bajnokságot nyerő ifjú-
sági csapat játékosaiból választ az 
edző. Szóba került Paczali Soma, 
Pölös Martin és Bagi Zoltán neve is.

A tavaszi idény rajtját az hatá-
rozza meg, hogy mennyire tud a 
csapat edzeni, hiszen ahogy Né-
methy állítja, nagy szívfájdalom, 
hogy a megyében egyedül Szen-
tesen nincsenek letisztítva a pá-
lyák, ezáltal egyelőre edzésre 
alkalmatlanok. Lapunk az illeté-
kes szervet, a Sportközpontot is 
megkereste. A vezető elmondta, 
hogy az intézményt ez ügyben 
senki sem kereste meg. Évek óta 
problémát okoz a pályák takarí-
tása. Pár évvel ezelőtt az egyik 
edzőpályáról nagy munkagé-
pekkel letakarították a havat, de 
ennek nyomai még évek múl-
va is látszottak, úgy tönkretet-
ték a pályát. – A műfüves pálya 
esetében viszont a pálya többsé-
gi tulajdonosa, az MLSZ utasítá-
sait tartjuk irányadónak, melyek 
szerint a lefagyott hóréteg eltá-

volítása, letolólapozása közben 
nagyban sérülhet a műfű borítás. 
Nagyobb tömegű munkagépek-
kel tilos a pályára menni, a Sport-
központ fűnyíró traktorja pedig 
nem alkalmas ilyen terjedelmű 
hóréteg megmozgatására. Az 
intézmény felvette a kapcsola-
tot más megyei településekkel, 
hogy ők hogyan oldják meg a 
pályák takarítását, de olyan meg-
oldást, ami Szentesen is alkal-
mazható, egyelőre nem találtak 
– tudtuk meg Rakk Lászlótól.

Némethy László edzői kineve-
zése után lapunknak elmondta, 
nagyban segítené munkáját, ha 
a klubnál végzett adminisztrá-
ciós tevékenységekben segítsé-
get kapna. Az új idénytől Herczeg 
Szabolcs segíti ilyen jellegű mun-
kájában. A megyei labdarúgó 
bajnokság tavaszi szezonjának 
első fordulójában a Szentesi Ki-
nizsi a HFC II. csapatát fogadja 
hazai pályán, március 4-én, vagy 
5-én.

Hering Viktor

Kötelező győzelemnek in-
dult, és be is gyűjtötte a három 
pontot a KSI ellen a Metalcom 
Szentesi VK férfi vízilabdacsa-
pata. A 7-6-os győzelem azon-
ban nem volt sima, alaposan 
meg kellett dolgoznia Pellei 
Csaba csapatának a sikerért.

Már négy perc elteltével időt 
kért Pellei Csaba, a Szentes veze-
tőedzője, aki láthatóan nem volt 
elégedett játékosai teljesítmé-
nyével. A fiatal fővárosi csapat 
az első negyedet 3-1-re nyerte 
a sok hibával, pontatlanul vízi-
labdázó Metalcom ellen, és bár 
a második nyolc percet a mieink 
nyerték, az előny továbbra is a 
KSI-nél volt a félidőben. Ezekben 
a percekben egyértelműen a Pa-
zar formában védő György Dávid 
tartotta meccsben a Szentest. A 
harmadik negyedben végre fel-
zárkóztak, és átvették a veze-
tést, amit – ha nagy nehézségek 
árán is, de meg is őriztek a talál-

kozó végéig. – Sejtettük, hogy ez 
egy teljesen más mérkőzés lesz, 
mint amikor a fővárosban nyer-
tünk 7-3-ra mostani vetélytár-
sunk ellen – kezdte értékelését 
Pellei Csaba, majd így folytatta: 
- Tudtuk, hogy melyek ellenfe-
lünk erényei, sajnos a találkozó 
elején ezeket nem tudtuk semle-
gesíteni. Nagy energiákat moz-
gósítottunk, hogy egyenlítsünk, 
majd megfordítsuk a találkozót. 
Nagyon örülünk a győzelemnek, 
a mutatott játékkal viszont nem 
lehetek elégedett. Ezen a talál-
kozón kevesebbet tudtunk a ka-
pusunknak segíteni, mint a bu-
dapesti mérkőzésen, ahol sokkal 
több blokkot kapott. A kapustel-
jesítményünk kiemelkedő volt 
ezen a napon. 

A kapuban kiválóan teljesí-
tő György Dávid is arról beszélt, 
hogy finoman szólva sem kezd-

tek jól a mérkőzésen, két le-
fordulás gólt kaptak, és az em-
berhátrányos védekezés sem 
mindig működött. – A második 
félidőben meg tudtuk akadá-
lyozni a lefordulásokat, fizikáli-
san ellenfelünk fölé nőttünk, en-
nek köszönhetjük a győzelmet 

– fogalmazott a szentesi hálóőr.
A Szentes szombaton az előző 

fordulóban a Debrecent legyő-
ző Pécs otthonába látogat, jövő 
szerdán 19 órától pedig a hazai 
és külföldi világsztárokat felvo-
nultató Szolnok ellen szállnak 
medencébe Vörös Viktorék.

Mihály Róbert távozik, Kerepeczki visszavonul

Világsztárok az uszodában

Sebők Tamás

Eredmények: Mosómedvék – 
Black Jack (D) 0-3; Hungerit I. – 
Zöld Kópé (D) 3-3; Fábián U19 
– Fehér Arany (D) 1-0; Hunge-
rit II. – Kispályások (C) 3-2; Vod-

kanarancs – Red Roosters (C) 
2-0; Kontaset Kft. – Sörszívók 
(C) 2-4; Surprise – Foci2000 (S), 
0-3; Dream Team – Dzsúz (B) 
0-0; Mező Trógerek – Sereghaj-
tók SE (B) 2-5; Szerelemhajó – 
Next Group (A) 0-1; Loki – Kun-

szent Öregfiúk (4-0); Bulldogok 
– Kispad Legjobbjai (A) 1-3; Kur-
camenti Hódítók – Next Group 
(A) 1-1; Kunszent Öregfiúk – Bel-
városi Favágók (S) 1-7; Kurca-
menti Hódítók – Bulldogok (A) 
4-1; Autocheck Center – 5+1 EL-

MARADT; Bundás Liba – Lega-
tor (B) 1-3; László Tábor – Polyák 
Trans Kft. (A) 1-5

A következő játéknapot ja-
nuár 29-én, vasárnap rendezik 
meg.

Hungerit Kupa január 22-i játéknap
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Sebők Tamás

Január 21-én tartották a Dr. 
Rébeli-Szabó József Sport- 
uszodában a Szentesi Delfin 
Egészségmegőrző Sport Club 
és a Magyar Szenior Úszók Or-
szágos Szövetsége közös ren-

dezésében a II. Évindító Hosz-
szú Távú és Összetett Sprint 
Úszóversenyt.

Tizenegy versenyszámban 
rendeztek futamokat az idei év 
első nagyszabású senior úszó-
versenyén a Dr. Rébeli Szabó Jó-

zsef Sportuszodában. A 2017-
es év a második alkalom, hogy 
megrendezik a nemzetközi ver-
senyt, melyre az ország min-
den területéről érkeztek úszók, 
sőt román és osztrák egyesüle-
tek versenyzői is rajtkőre álltak. 
Az ünnepélyes megnyitón a Ma-
gyar Szeniorúszók Országos Szö-
vetsége a Magyar szeniorúszás 
Örökös Bajnoka címet adta át a 
Szentesi Delfin ESC úszójának, 
Virágos Évának. A szövetség nyil-
vántartása szerint a versenyző 
158 bajnoki címet szerzett 21 
naptári évben. Ugyanezt a jeles 
kitüntetést vehette át a 111 baj-
noki címmel rendelkező úszó, dr. 
Rentka László, a Debreceni Szeni-
or Úszó Klub versenyzője. 

A szentesiek számos siker-
nek örülhettek. Az 1500 méteres 
gyorsúszással indult a verseny, 
melyben a XI. korcsoportban 
ezüstérmet szerzett Melkuhn 
Dezső. A VII. és az V. korcsoport-
ban is megdöntötték az orszá-
gos csúcsot. Az 50 méteres fiú 
gyorsúszásban, a IX. korcsoport-
ban ezüstérmet szerzett dr. Bor-
zi Miklós, a hölgyeknél aranyér-
mes lett Bodnár Istvánné, Lukátsy 
Katalint megelőzve. Aranyérmet 

szerzett még Pászti Edit és egy 
ezüstéremmel lett gazdagabb 
Palásti Katalin. Az 50 méteres 
női mellúszás XI. korcsoportjá-
ban a dobogóra csak szentesi-
ek állhattak fel Lukátsy Katalin, 
Bodnár Istvánné és K. Szabó-
né Licsicsányi Rózsa sorrendben. 
Ezüstérmet szerzett még Ivanov-
né Tóth Ágnes és Debreczeni Be-
áta. Az 50 méteres fiú hátúszás-
ban harmadik lett Kovács Attila. 
A leányoknál aranyérmes lett Lu-
kátsy Katalin, Pászti Edit, máso-
dik helyezett lett Ferke Gáborné 
és Palásti Katalin is felállhatott 
a dobogó harmadik fokára. 50 
méteres fiú pillangó úszásban 
bronzérmes lett Melkuhn Dezső 
és dr. Borzi Miklós. A hölgyeknél 
aranyérmet szerzett Pászti Edit, 
második helyen végzett Bocskay 
Zsófia és bronzérmes lett Nyé-
ki Anikó. Az utolsó versenyszám-
ban, a 4x100 méteres mix vál-
tó minden számában országos 
csúcs született, nekünk az egyik 
legkedvesebb a VI. korcsoport 
versenye volt, hiszen a dr. Borzi 
Miklós, Melkuhn Dezső, Palásti 
Katalin Bocskai Zsófi 6:57,50-es 
alapcsúcsa aranyérmet eredmé-
nyezett.

Sebők Tamás

Múlt vasárnap rendezték az 
idei első darts versenyt a Pano 
Sport Pub szervezésében. A 
sportág egyre népszerűbbnek 
számít, így ennek rendje és 
módja szerint megtelt a ven-
déglátó egység hátsó terme, 
összesen 22 versenyző indult 
az amatőr megmérettetésen.

Január 22-én koradélután 
indult a XVI. Pano Sport Pub 
amatőr darts verseny. A kelle-
mes hangulatú sporteseményen 
22 játékos vett részt városunkból 
és a régióból. A szervezők két 6, 
valamint két 5 fős csoportba so-
rolták a résztvevőket, akik 4 táb-
lán játszottak kisszállós lebonyo-
lítási rendszerben zajló versenyt. 
– A versenyen kizárólag kezdő és 
hobbi szinten játszó, a szövet-
ségnél bejegyzett versenyenge-
déllyel nem rendelkező játéko-
soknak hirdettük meg – tudtuk 
meg Székely Dániel szervezőtől. 

– Szentesen nagy múltra tekint 
vissza a sportág, egy idő után 
azonban lecsökkent az érdeklő-
dés iránta. Nem titkolt célunk, 
hogy újra köztudatba hozzuk a 
dartsot, mint sportot egyelőre 
amatőr versenyekkel. Elmond-
hatjuk, hogy egyre inkább felka-
pott lett a sportág, már az egyik 
nemzeti sportcsatorna is közve-
títi a versenyeket, sőt a február-
ban induló Premier League-et 
is, ezáltal több embert mozgat 
meg. Örülök, hogy szép szám-
mal jelentek meg a versenyün-
kön – tette hozzá. Székely Dá-
nieltől azt is megtudtuk, terveik 
között szerepel egy profi nyílt 
torna szervezése is nagyobb 
helyszínen, több versenyzővel.

A vasárnapi verseny dobogós 
helyezettjei: 1. Szunyogh Zoltán 
(Szentes) 2. Nagy Gergő (Szeg-
vár) 3-3. Csányi József (Oroshá-
za) és Tódor Dániel (Hódmezővá-
sárhely).

Számos érem a hazai rendezésű szenior úszóversenyen

Népszerű a darts
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Sebők Tamás 

A Szentesi Tenisz Klub to-
vábbra is a régió egyik legsike-
resebb bázisa, az egyik legna-
gyobb tradícióval rendelkező 
egyesülete. 2016-ban is szá-
mos kiemelkedő eredményt 
szereztek Bakos László, Varga 
Péter és Szegedi Zoltán tanít-
ványai.

A tavalyi év egyik legfonto-
sabb versenyét, a korosztályos 
országos bajnokságot Budapes-
ten rendezték meg augusztus-
ban. – A fiú ifjúsági csapatunk 
döntőbe jutott, így további 5 
csapattal mérkőztek meg és a 
nagyon bravúros 2. helyezést 
érte el a Szeri Dávid (képünkön), 
Juhos Tibor, Brunner Benedek al-
kotta csapat. Szeri Dávid egyéni-
ben a legjobb 8 közé jutott, pá-
rosban pedig a harmadik helyet 
szerezte meg Lovász Zoltánnal, 
egy gyulai játékossal az oldalán 

– tájékoztatta lapunkat Bakos 
László. Az edző azt is kiemelte, 
hogy a többi játékost is dicséret 
illeti, hiszen a legjobb 16 között 
végeztek, így értékes pontokat 
szereztek. 

A rangos megmérettetést kö-
vetően korosztályos egyéni ver-

senyeken indultak a teniszezők. 
Szeri Dávid a 18 évesek rang-
listáján tavaly a hatodik helyen 
zárt, ezzel ő az egyesület leg-
eredményesebb játékosa. 

Az év vége pihenéssel telt, 
azonban nem sokáig töltődhet-
tek fel a játékosok, hiszen de-
cemberben megkezdődött a fel-
készülés a fedett pályás országos 
bajnokságra, amit az elmúlt hét-
végén rendeztek meg Budapes-
ten. Bakos László elmondta, itt a 
18 éves korosztály képviseltette 
magát, hiszen a fiatalabbak még 
nem erősödtek bele az országos 
mezőnybe. Nehéz dolga volt a 
játékosoknak, mivel kemény bo-
rítású pályán rendezték a ver-
senyt, a szentesi fiúk pedig sala-
kon edzenek, valamint a hűvös 
körülmények is hátráltatták őket.

Az utánpótlás a Play and Stay 
bajnokságban versenyez, mely 
a nagypályás tenisz előszobája, 
így próbálják a fiatalokat a nagy-

pályás teniszhez szoktatni, és 
ebben az évben már lesz olyan 
generáció, aki átvált a nagypá-
lyára. A játékosok felkészülésé-
nek elősegítésére, akárcsak a ta-
valyi évben a klub több verseny 
rendezésére is pályázni fog. – 
Tavalyi évben 5 saját rendezésű 
versenyünk volt, ebből két első 
kategóriás kiemelt, és Play and 
Stay versenyeknek is otthont ad-
tunk, hiszen gondolnunk kell fel-
növekvő generációra is. Szeren-
csések vagyunk, hiszen 10 fővel 
gyarapodott bázisunk a Kiss Bá-
lint, valamint a Koszta iskolákkal 
kötött együttműködések után. 

Bakos László hozzátette, a 
hobbiteniszesek is rendszeres 
látogatói a pályának, több házi 
bajnokságot is szerveznek, a 
testvérvárosokban élő tenisze-
zőkkel közösen. Februárban pél-
dául a nemrégiben elhunyt dr. 
Geönczeöl Tibor emlékére ren-
deznek tornát.

Hering Viktor

Közel száznegyven úszó-
val – ebből közel negyven iga-
zolt versenyzővel – foglalkoz-
nak a Szentes Városi Úszó Club 
edzői, tudtuk meg Paulovics 
Tamástól, a klub elnökétől.

Vannak aranyjelvényes úszó-
ik, nyolc-tíz versenyző az, aki 
ebbe a kategóriába tartozik. Ez 
azt jelenti, hogy bizonyos szin-
tet meg kell úszni sportolójuk-
nak az adott versenyszámban, 
de vannak ezüst- és bronzjel-
vényes versenyzőik is. Ez azért 
nagyon fontos a klub számára, 
mert ezek alapján kapják a tá-
mogatást a Magyar Úszó Szö-
vetségtől. – Remek hír, hogy 
Batta Orsolya serdülőválogatott 
lett, Kassán ért el remek ered-
ményt az 50 méteres gyors- 
úszásban, de azóta már azon az 
időeredményén is sikerült ja-
vítania – mondta Paulovics Ta-

más. – Petrov Ivánnak, az után-
pótlás szövetségi kapitánynak 
nagyon tetszik Orsi munkája, 
eredményei, így folyamatosan 
nyomon követi a pályafutását. 
50 méter gyorson és a 4X100-
as váltóban az ifjúsági Eb-re is ki 
tudna jutni a válogatottal, ha el-
éri azt a szintet, ehhez azonban 
még sokat kell dolgoznia, de 
van rá esélye. 

Csatlós Flóra az 50 méteres 
mellúszásban javított sokat ko-
rábbi időeredményén, de a klub 
edzői remélik, hogy 100 és 200 
méteren is tud majd előre lépni 
ebben az esztendőben. Ágoston 
Máté, egy 2004-es születésű ver-
senyző szintén sokat fejlődött, 
ő Vincze Edit tanítványa. Máté 
a 100-tól az 1500 méterig min-
den gyorsúszó számban sokat 
javult, de nála is két-három év, 
amíg eldől, hogy valóban töret-
len lesz-e a fejlődése. Szabó Dá-
niel is jól teljesít az utóbbi idő-

szakban, a kisebbek közül pedig  
Kanfi Horváth Levente és Ador-
ján Kende nagyon tehetségesek. 
Egészen friss hír, hogy január el-
seje óta Kende és Máté a régió-
válogatott tagjának mondhatja 
magát. Az úszóklubbal közösen 
beindult az úszóosztályt, a ki-
csik a Klauzál iskolából járnak le 
az uszodába, őket Kurucz Anikó 

tanítja. Az óvodás úszásoktatást 
is az úszóklub munkatársai lát-
ják el, Vincze Edit, Horváth Sán-
dor és Arató Alíz ezen felül bein-
dítottak egy tehetséggondozó 
csoportot, ide azok az óvodások 
és első osztályosok járnak, akik 
éppen most tanultak meg úsz-
ni. Velük szombatonként foglal-
koznak a klub szakemberei.

Ismét sikeres évre készül a tenisz klub

Aranyjelvényes úszók a városi úszóklubban

LOKI Falatozó bérelhető! Baráti 
összejövetelek, névadó, érettségi ta-
lálkozó, táncmulatság hozott anyagból 
biztosítható. Evőeszköz, bográcsozó 
hely, gáz, takarítás, hűtési kapacitás 
megoldott. Érdeklődni: 30/637-6739

ALBÉRLETET keresek 3 különálló 
szobával. Telefon: 30/972-2504

HÍZÓK, Süldők, malacok eladók. 
Telefon: 30/407 5256

HÁZ eladó Szentesen a Nagyör-
vény u. 41/A szám alatt. Telefon: 
20/256-0091

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár: 2 

m Ft. Tel: 70/619-8125, 

2003-BAN épült 150 m2-es családi 
ház eladó. Telefon: 70/506-6162

TAKARÍTÁST vállalok. Telefon: 
30/347-6622

EXTRA minőségű, eredeti német 

férfi ruhanemű: öltönyök, nadrágok, 
zakók eladók. Horváth M. u. 13.

ÖREG ház eladó a Kisérben. Tele-
fon: 30/608-4081

ZEPTER edénycsomag bontat-
lan csomagolásban eladó. Telefon: 
30/454-3581

GARÁZS dűlőben 635 négyszö-
göl belterületű föld eladó. Telefon: 
30/238-1936

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



Időpont Csoport Csapat I. Csapat II. Eredmény 

12:00 D Hungerit I. Fábián U19  

12:35 D Black Jack Fehér Arany  

13:10 C Kispályások Vodkanarancs  

13:45 D ABC Mosómedvék  

14:20 C B28 Design Stúdió Old Tigers  

15:00 C Kispályások Kontaset Kft.  

15:35 B Dream Team Mező Trógerek  

16:15 A Favorit Kispad Legjobbjai  

16:50 S Foci 2000 Old Boys Center Söröző  

17:25 B Dream Team Legator  

18:00 A Szerelemhajó Kurcamenti Hódítók  

18:35 B Autocheck Center 5+1  

19:10 A  Szerelemhajó Bulldogok  


