
XLIX. évfolyam 11. szám   –   2017. március 17.   –   Városi hetilap   –   Ára: 195 Ft (elõfizetve 150 Ft)

9
7
7
0
2
3
8

9
9
5
0
0
3

1
1

0
7

1

szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

Március 15-i megemlékezés Szentesen
– összeállításunk a 4. oldalon.
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Halupa Eszter

Nőnap alkalmából a környe-
ző települések mellett, Szen-
tesre is ellátogatott dr. Latorcai 
János, a Parlament alelnöke. 
Képviselőtársával, Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselővel 
virággal kedveskedtek a höl-
gyek ünnepén.

– Latorcai János képviselő tár-
sammal, az országgyűlés alelnö-
kével nagyon jó barátságot ápo-
lunk. Többször látogatott már el 
a térségbe, és Szenteshez is kö-
tődik, hiszen a 60-as években itt 
töltötte a katonai szolgálatot. Te-
hát nem ismeretlen ez a helyszín 
számára, és mindig szívesen fo-

gadja meghívásomat. Évekkel ez-
előtt volt már egy ilyen hasonló 
nap, amikor a térséget látogattuk 
körbe, és a mai napon próbáltam 
neki bemutatni azokat a telepü-
léseket – a Tisza másik oldalán-, 
amelyek ajánlás alapján fogadó-
készséget mutattak. Megmutat-
tam a települések értékeit, és ter-
mészetesen a programok során 
ellátogattunk óvodákba, iskolák-
ba, postahivatalokba, orvosi ren-
delőkbe és a nőket is köszöntöt-
tük nőnap alkalmából.

– Mit jelent önnek a nőnap? 
– Egyértelműen a nők megbe-

csülését jelenti. Azt gondolom, 
hogy az életünk minden napján, 
meg kell, becsüljük egymást, a 
hölgyeket. Igaz, március 8-a a hi-
vatalosan a Nemzetközi Nőnap, 
de ne felejtsük el ezt éreztetni a 
hétköznapokban sem.

Rozgonyi Ádám

Szentes polgármestere, Szirbik Imre hivatali vezető pozíciójá-
nak 25. évfordulójához érkezett. Ez alkalomból Berezvai Csilla 
főkertész szervezésében jubileumi faültetésre került sor a liget 
alatti Kurca parti sétányon.

Március 14-től huszonöt mocsári ciprus jelképezi Szentes első 
emberének vezetői tisztségben eltöltött évei számát. A faültetésben 
a polgármester és unokái is segédkeztek. Szirbik Imre szerint ez a 
jelképes gesztus nem a hivatali évekről, hanem az emberről üzen. – 
Arról a felfogásról, hogy ezt a várost vezetni szolgálat. Egy olyan ne-
mes feladat, amely kevés embernek adatik meg ilyen hosszú ideig. A 
város írott történelmében mindez példa nélküli. Az üzenet az, hogy 
ahogyan a fák gyökereznek a Kurca-parton, remélem, hogy sok em-
bernek itt fog gyökerezni az élete, úgy, hogy otthon érzi magát, jö-
vőt lát maga előtt – mondta lapunknak, hozzátéve, az, hogy unoká-
ival ültette el a fákat, azt jelképezi, hogy az új generációké a város. 
Nekik építve reméli, valamennyien otthonra lelünk benne.

Nőnap

25 év – 25 facsemete

Majzik Attila

Hétfői rendkívüli ülésén 
döntött a testület egy újabb 
pályázat benyújtásáról, mely-
nek köszönhetően bővíthet-
né a Petőfi Szálló felújítását a 
szentesi önkormányzat. A to-
vábbi forrásokból többek kö-
zött pluszraktárt építenének, 
illetve azokat a nyílászáró-
kat is rendbe tennék, amelyek 

nem fértek bele a Szentes Sze-
cessziós Ház néven futó 300 
milliós projektbe.

Az országos műemlékvédelem 
alatt álló Petőfi Szálló és a Tóth 
József színházterem katasztrofá-
lis állapotának megszűntetésére, 
a Petőfi régi pompájának helyre-
állítására már számtalan elképze-
lés született, ezek azonban rend-
re kudarcba fulladtak.

Mint arról már lapunk több íz-
ben beszámolt, felcsillant némi 
remény, hogy a hányattatott 
sorsú épület megújuljon, a vá-
ros 2014-ben pályázott a Nor-
vég Alapnál, a pályázati projekt 
pedig 2016 májusában támoga-
tást nyert.

A mintegy 300 millió forint-
ból lehetőség nyílt a műemlék-
épület részleges megújítására, 
az utcai homlokzatok felújításá-
ra és kulturális, közösségi funk-
cióknak helyet adó terek kiala-
kítására.

A most kiírt pályázat a koráb-
ban már jóváhagyott projek-
tekre vonatkozik, amennyiben 
tudnak újabb, kiegészítő tevé-
kenységeket vállalni. Ezzel a le-
hetőséggel újabb források nyíl-
nak meg a város előtt, így a 
megvalósítás alatt lévő projekt 
komplettebbé tehető: megvaló-
sulhat az épület korábban nem 
tervezett helyiségének felújí-
tása, valamint a komplett mű-
emléki homlokzat-felújítás még 
hiányzó eleme, a Szentes Sze-

cessziós Ház projektből kimara-
dó földszinti utcai portálok re-
konstrukciója is.

A pályázatnak köszönhetően 
további 36 millió forint támoga-
tást szeretne kapni a szentesi ön-
kormányzat, ehhez még közel 2 
millió forint saját forrást is ten-
nének.

Ebből az összegből a tervek 
szerint plusz 29 m2 raktárterü-
letet lehet kialakítani a Petőfi 
utcai többfunkciós teremhez 
kapcsolódóan, valamint plusz 
54 m2 területet lehet létrehozni 
pult és háttérhelyiségek számá-
ra a Kossuth utcai „Art Cafe” te-
rem mögött. Emellett a pályázati 
forrás lehetővé teszi azon föld-
szinti nyílászárók rekonstruk- 
cióját, melyek nem a Szentesi 
Szecessziós Ház helyiségeihez 
tartoznak, így a Petőfi utcai szá-
razkapu és a Kossuth utcai szín-
házi főbejárat kivételével az ösz-
szes utcai földszinti nyílászáró 
rekonstrukciója megvalósulna.

A Szecessziós Ház sorsának 
alakulását, az aktuális munkála-
tokat a facebook.com/szecesz-
szioshaz oldalon tudják nyomon 
követni.

Bővülhet a Szecessziós Ház
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viselő és az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnöke kez-
deményezte a testület előtt a 
felújítást. – A gyermekek és is-
koláskorúak esetében rendkívül 
fontos a sport. Hiába a minden-
napos testnevelésóra, ha a felté-
telek nem adottak. A Koszta Jó-
zsef Általános Iskola épülete 35 
éve épült fel, azóta senki sem 
nyúlt hozzá a tornateremhez. 
Kemény linóleumon edzenek a 
gyerekek az iskolában, ami bal-
esetveszélyes. Ebből fakadóan 
úgy döntött a testület, hogy biz-
tosítja a város az önrészt ehhez a 

projekthez. A felújításokkal nem-
csak egy jobb környezetben, de 
egészségesebben: csúszásmen-
tes sík parkettán sportolhatnak a 
gyerekek, így sokkal kevésbé lett 
veszélyeztetve a tevékenyégük 
– látja az aktualitásokat a képvi-
selő.

Az ünnepélyes átadást köve-
tően a Szentesi Kosárlabda Klub 
U11-es csapata játszotta az új 
tornaterem első meccsét a Hód-
mezővásárhely ellen. A mérkő-
zés kezdődobását Bozó Zoltán 
és Zsibók Zsolt főtámogatók vé-
gezték el.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert változatos akciókkal várják 
hűséges törzsvásárlóikat.”
 – Ádám Imréné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Sebők Tamás

Több mint 30 millió forin-
tos beruházásból, a modern 
kornak megfelelő tornaterem 
újult meg a Klauzál Gábor Ál-
talános Iskolában, melynek 
ünnepélyes átadóját március 
12-én, vasárnap délelőtt tar-
tották

Az átadót dr. Chomiak Walde-
mar, az Egészségügyi és Szociá-
lis Bizottság elnöke vezényelte. 
Megjelent továbbá Farkas Sán-
dor, a térség országgyűlési képvi-
selője, Szirbik Imre polgármester, 
Bozó Zoltán, a Csongrád megyei 
Közgyűlés szentesi képviselője, 
a Metalcom Zrt. vezérigazgatója. 
Antal Balázs Tibor, a Fidesz frak-
cióvezetője, Kovács János, a Mű-
velődési Ifjúsági és Sportbizott-
ság elnöke, és dr. Rébeli-Szabó 
Tamás képviselő is tiszteletét tet-
te az ünnepségen a Szentesi Ko-
sárlabda Klub vezetői, valamint 
U11-es csapata mellett.

Dr. Chomiak Waldemar kö-
szöntőjében elmondta, hogy a 
projekt keretében a Klauzál isko-
la mellett – körülbelül egy hónap 
múlva – a Koszta József Általános 
iskola újjáépült tornatermét is át-
adják, valamint a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban is hama-
rosan megkezdődnek a parketta 
felújítási munkálatok. A rekonst-
rukció a Szentesi Kosárlabda 
Klub TAO-s pályázatából, önkor-
mányzati támogatásból, vala-
mint helyi vállalkozók támogatá-
sából valósult meg. 

– Úgy vélem, ezzel a felújí-
tott tornateremmel új lehetősé-
geket kaptak a fiatal sportolók, 
az iskola diákjai és egy bizton-
ságos, a mai kornak megfele-
lő tornateremben tarthatják a 
mindennapos testnevelést, az 
edzéseket és nem utolsó sor-
ban a bajnoki mérkőzéseket – 
kezdte ünnepi beszédét Farkas 
Sándor országgyűlési képvise-
lő. Hozzátette, nagy öröm lát-
ni, hogy a projekthez helyi vál-
lalkozók is hozzájárultak, ezzel 

bizonyítván a sporthoz fűző-
dő szimpátiájukat, hűségüket. 
– Bízom abban, hogy sok ilyen 
szép pillanatnak leszünk még 
tanúi látva a fiatalok elszántsá-
gát. Örülök annak, hogy hosszú 
idő után a szentesi kosárlabda 
alapjai megszilárdultak és elin-
dult a klub a siker útján. Egyszer 
talán az Alba Fehérvárral játsza-
nak tétmérkőzést az élvonalban 
– zárta gondolatait.

A felújítás részleteit Marossy 
Gyula, a Szentesi Kosárlabda 
Klub elnöke ismertette. Hat da-
rab új palánkkal, új hálókkal fel-
szerelt kapukkal és egy modern 
eredményjelzővel gazdagodott 
a tornaterem, valamint a világí-
tás felújítása sem maradhatott el. 
– A pálya jelenleg minősítés alatt 
áll, amit a kosárlabda szövetség 
végez. Ha minden a tervek sze-
rint alakul, akkor a minősített 
pályán bajnoki mérkőzéseket is 
rendezhetünk majd – tette hoz-
zá a klub elnöke. Marossy Gyula 
beszédében megköszönte a tá-
mogatást az önkormányzatnak, 
valamint Bozó Zoltánnak és Zsi-
bók Zsoltnak, a Metalcom Zrt., 
valamint a Legrand Zrt. képvi-
selőinek, akik kiemelten támo-
gatták a projekt megvalósítását. 
Lapunk kérdésére elmondta, ha-
talmas mérföldkő ez az esemény 
a Szentesi Kosárlabda Klub életé-
ben. – A tornaterem az utánpót-
lás-nevelés szempontjából rend-
kívül fontos, hiszen nagyon sok 
edzést fogunk itt tartani, és ha a 
minősítést is megkapja a szövet-
ségtől, akkor bajnoki mérkőzése-
ket is játszhatnak itt a fiatalok, a 
felnőtt mérkőzésekre lelátó híján 
továbbra is a sportcsarnokban 
kerül majd sor. 

Marossy Gyula beszédét köve-
tően ünnepélyes keretek között 
adta át a tornatermet Dévay Ist-
vánnak, a Klauzál Gábor Általá-
nos Iskola intézményvezetőjé-
nek.   

Dr. Chomiak Waldemar mint 
kertvárosi önkormányzati kép-

A modern kornak megfelelő tornatermet adtak át
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Rozgonyi Ádám

– Március 15-e a 
magyar történelem 
legfényesebb nap-
ja, melynek fénye 
öt-hat emberöltő 
után sem kopott 

meg a magyarok-
ban – mondta Szirbik Imre 
polgármester az 1848/49-es 
magyar forradalom és sza-
badságharc évfordulójának 
tiszteletére rendezett városi 
ünnepségen, amelyen átad-
ták a Szentes Városért Emlé-
kérmeket is. Idén öten vehet-
ték át a rangos elismerést.

 Az ünnepi esemény zászlófel-
vonással, a Himnusz eléneklésé-
vel kezdődött a Kossuth téren. 
Ezután a megyeháza előtti szín-
padra léptek a Zenével a Rákos 
Gyermekekért Alapítvány zené-
szei, akik a Nemzeti dalt énekel-
ték hegedű- és gitárkísérettel. 
Ezt követően Szirbik Imre mon-
dott köszöntőt és ünnepi be-
szédet. A városvezető március 
15-ét a magyar történelem leg-
fényesebb napjának nevezte, 

melynek fénye öt-hat emberöltő 
után, egy pillanatra sem kopott 
meg a magyarokban, határon 
innen és túl. Olyan indíttatást 
adott, amely a legnehezebb tör-
ténelmi pillanatokban is a re-
mény sugarát jelentette.

– Ez a rebellis város, Szentes, 
őrizte szabadságharcos elődei-
nek emlékét. Hol máshol lehetne 
48’-ra emlékezni, mint a főterén, 
Kossuth Lajos és Horváth Mihály 
szobrai között? Egyik a szív, a len-
dület, a másik a bölcsesség, a gon-
dolkodás megtestesítője. Az éle-
tet e kettő, a szív és az ész viszik 
előre – fogalmazott. A folytatás-
ban, az ünnepi műsor keretében, 
a Jövőnkért Néptáncegyüttes 
méhkeréki zsokot adott elő. Ez-
után Bánvölgyi-Geréby Dóra ma-
gánének művésztanár előadásá-
ban népdalcsokor hangzott el, 
Tomanek Gábor színművész Sajó 
Sándor Magyarnak lenni című 
versét szavalta el. A produkciók 
sorát a Bagi Ferenc vezette együt-
tes Gagybátori táncok 1849. című 
koreográfiája zárta. A rendez-
vény a Szentes Városért Emlék- 
érmek átadásával folytatódott. 

A rangos kitüntetést idén dr. 
Mokbel Abdul-Wadood Ahmed 
plasztikai sebésznek, Seres An-
tal zenésznek, a Zenével a Rákos 
Gyermekekért Alapítvány alapí-
tójának, dr. Tóthné dr. Vigh Má-
ria tüdőgyógyász szakorvosnak, 
a Bárdos Lajos Vegyeskarnak és 
a Pom-Pom Együttesnek adomá-
nyozták.

Seres Antal lapunknak úgy fo-
galmazott, az emlékérem nem 
csak neki, hanem Ombodi Csil-
lának, az alapítvány elnökének 
is szól. Köszönetet mondott a 
tanítványainak, hogy mindig 
mellette állnak, és hogy a ta-
nulás mellett is bírják az álta-
la diktált munkatempót. – Kö-
szönöm, hogy vannak nekem 
– tette hozzá meghatottan. – 
Nagyon örülünk a kitüntetés-
nek, hogy a város elismeri azt 
a munkát, amelyet negyven 
év alatt a klasszikus zene nép-
szerűsítése érdekében próbál-
tunk tenni. Szentes zenei életét 
igyekeztünk színesebbé, gaz-
dagabbá tenni – mondta a Bár-
dos Lajos Vegyeskar karnagya, 
Nagy János. Hozzátette, az érté-

kes klasszikus zene iránt egyre 
kisebb érdeklődés mutatkozik, 
ezért most még inkább fonto-
sabbnak érzi ennek az ügynek a 
támogatását.

– Huszonhat év munkája után 
felemelő érzés volt átvenni a ki-
tüntetetést. A zenekar büsz-
ke arra, hogy megkapta. Ez az 
egész város elismerése felénk. 
Nekünk a gyermekek a legfon-
tosabbak, az, hogy mosolyog-
va nézzék végig a koncertjein-
ket – szólt a köszönet hangján 
Vincze Attila, az emlékéremmel 
elismert zenekar basszusgitá-
ros-énekese.

Az ünnepség végén az önkor-
mányzat, a fegyveres testületek, 
a Csongrád Megyei Kormányhi-
vatal Szentesi Járási Hivatal, a 
szentesi tankerület, valamint a 
pártok és a civil szervezetek kép-
viselői elhelyezték az emlékezés 
koszorúit Kossuth Lajos és Hor-
váth Mihály szobránál. A meg-
emlékezésen közreműködött 
Szentes Város Fúvószenekara, a 
Bárdos Lajos Vegyeskar és a 37. 
II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 
díszőrsége.

A forradalom és szabadságharc hőseire
emlékezett a város
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Halupa Eszter

A Csongrád Megyei Dr. Bu-
gyi István Kórház március 9-én 
tartotta hagyományos Tudo-
mányos ülését a megyeháza 
dísztermében. Ennek alkalmá-
val adták át a Dr. Bugyi István 
Emlékérmet is. 2017-ben dr. 
Assefa Abebe főorvos kapta 
meg a kórház Tudományos Ta-
nácsának kitüntető címét.

Dr. Kalmár Mihály főigazgató 
elődása után, dr. Pásztor Imre, a 
kórház orvos igazgatója mutat-
ta be Abebe főorvost, a Dr. Bu-
gyi István Emlékérem tulajdo-
nosát. A közönség vastapssal 
adta tiszteletét a díjazottnak. 
Sebészetből, baleseti sebészet-
ből, majd érsebészetből szerzett 
szakvizsgát, és nemcsak Magyar-

országon, de külföldön is járt to-
vábbképzésekre, előadásokat is 
tartott. Nyugdíjasként sem hagy-
ta el a kórházat, aktívan részt 
vesz az SBO munkájában, a sebé-
szeten ügyeletet vállal, valamint 
a szakrendeléseit is viszi tovább, 
Csongrádon és Orosházán pedig 
érsebészeten rendel. Az orvos- 
igazgató kiemelte sportszerete-
tét, sportszervezői képességét 
is. – Egy nagyon kedves és köz-
vetlen kollégát ismerhettünk 
meg benne, aki a lövészárok-
tól, egészen a tábornoki rangig 
bevethető – mondta beszédé-
ben dr. Pásztor Imre, majd a kö-
vetkező sorokkal zárta gondola-
tait az orvos igazgató: „Minarik 
Ede mondta, hogy kell egy csa-
pat. Mi pedig azt mondjuk, hogy 

légy a mi csapatunk oszlopos 
tagja, még hosszú éveken át. 
Köszönjük, Johnny bácsi.” A dí-
jat dr. Kalmár Mihály, a kórház 
főigazgatója adta át, dr. Pásztor 
Imre és dr. Papp Zoltán, a Tudo-
mányos Tanács vezetője társa-
ságában. Az emlékérem átvéte-
le után, Assefa főorvos úr ezzel 
a történettel idézte fel a kezde-
teket: – Az egyetem elvégzése 
után kerültem Szentesre, a se-
bészeti osztályra. Nagy élmény 
volt számomra, amikor Bugyi ta-
nár úrnak segédkezhettem. Egy-
részt azért, mert csodálatos do-
log volt, és szívesen emlékszem 
arra az időszakra. Másrészt a be-
teg miatt, hiszen az asszisztens 
addig maradt a beteg mellett, 
amíg fel nem ébredt az altatás-
ból. Én ott álltam. Amikor feléb-
redt, akkor kérdeztem tőle, hogy 
ébren van? Nyissa ki a szemét – 
mondtam neki. Amikor kinyitot-
ta a szemét, rám nézett, és oda-
hányt. Utólag derült ki, hogy a 
beteg soha nem látott még fe-
kete embert, ráadásul azt hit-
te, hogy meghalt, és a pokolban 
van – mesélte lelkesen Abe-
be főorvos úr, akinek története-

it hangos nevetés kísérte a kö-
zönség soraiból. Voltak, akik 
lelkesen bólogattak, bizonyára 
hallottak a kalandos sztorikról. – 
Mindig bíztam benne, hogy va-
lamikor meg fogom kapni a Dr. 
Bugyi István Emlékérmet – tet-
te hozzá meghatottan a kitün-
tetett.

Dr. Assefa Abebe az idei Dr. Bugyi István Emlékérmes

Kitüntetések:
1991-ben Kiváló orvos elismerést kapott a szentesi kórházban
1994-ben főorvosi kinevezést kapott
2009-ben tudományos munkásságáért járó elismerést kapott
2013-ben eredményes példamutató tevékenysége elismerése-

ként kitüntetést kapott dr. Balogh Zoltán Nemzeti Erőforrások Mi-
niszterétől

2014-ben az emberiségért tett fáradhatatlan munkájáért Ma-
gyar-Afrikai Baráti Társaságtól „Irokó” díjat kapott.

2013 óta Csongrád város díszpolgára.

Majzik Attila

Ha idén ősszel megy általá-
nos iskolába a gyerkőc, akkor 
nem árt néhány fontos dátu-
mot fejben tartani. A beiratko-
zás időpontjáról és az ahhoz 
szükséges legfontosabb tud-
nivalókról dr. Tóth Flórián, a 
Szentesi Járási Hivatal vezető-
je tájékoztatta lapunkat.

Egy család életében komoly 
változás a csemete iskolakezdé-
se, a gyermek az óvoda játékos 
világából egy másik környezet-
be kerül. Persze nem csak a gye-

rekek életébe hoz ez nagy vál-
tozást, hanem a szülőkébe is, 
az írószerek, az iskolatáska és 
a tornazsák megvásárlása mel-
lett a papírmunkára is oda kell 
figyelni.

Idén némi változásra is fel kell 
készülni. A korábbi években or-
szágosan a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ tett 
javaslatot a beiratkozás időpont-
jára, idén azonban ez a szabályo-
zás megváltozott, a határidőket a 
járási hivatalok határozzák meg a 
KLIK véleményének kikérésével.

Szentesen az általános isko-

lások beiratkozásának idei idő-
pontjai április 20, csütörtök és 21, 
péntek, a szülőket 8 és 19 óra kö-
zött várják az intézmények.

A beiratkozáshoz a szülők-
nek mindenképpen vinniük kell 
a gyermek nevére kiállított sze-
mélyazonosítót, a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványt, nyilat-
kozatot életvitelszerű lakcímről, 
valamint az iskolaérettséget ta-
núsító igazolás eredeti példányát, 
ami lehet óvodai szakvélemény 
vagy nevelési tanácsadás kereté-
ben végzett iskolaérettségi szak-
vélemény, illetve sajátos nevelési 
igényű gyermek esetében szak-
értői bizottság szakértői vélemé-
nye.

A szülőknek, illetve a gyermek 
törvényes képviselőinek is igazol-
niuk kell magukat, ezt személy-
azonosító igazolvánnyal tehe-
tik meg, ezen kívül a beíratáshoz 
szükséges egy nyilatkozat a gyer-
mek felügyeleti jogának gyakor-
lásáról.

A beiratkozás időpontjában ar-
ról is nyilatkozni kell, hogy hittan 
vagy erkölcstan oktatást választa-
nak a gyermeküknek.

A szülőt természetesen to-
vábbra is megilleti a sza-

bad intézményválasztás joga, 
amelynek értelmében a szülő 
szabadon megválaszthatja azt 
a nevelési-oktatási intézményt, 
amely gyermeke adottságainak, 
képességeinek, érdeklődésének 
megfelel. Az általános iskola kö-
teles minden, a felvételi körzeté-
ben életvitelszerűen lakó tanulót 
felvenni.

A tanulók felvételéről az általá-
nos iskola igazgatója dönt. A fel-
vételről vagy elutasításról szó-
ló határozatot az iskolaigazgató 
15 napon belül küldi meg a szü-
lő részére. Amennyiben a gyer-
mek felvételét elutasítják, a szü-
lő jogorvoslati kérelmet nyújthat 
be a kézhezvételtől számított ti-
zenöt napon belül az iskolaigaz-
gatónak. Ha az elutasítás jogerő-
re emelkedik, a szülő köteles öt 
napon belül beíratni gyermekét 
a számukra lakhely szerinti köte-
lező felvételt biztosító iskola első 
évfolyamára.

Amennyiben további segít-
ségre van szükség, minden szü-
lő bizalommal fordulhat intézmé-
nyekhez és a Kormányhivatalhoz, 
mely honlapján további részle-
test tájékoztatást nyújt a beisko-
lázással kapcsolatban.

Nem árt már most gondolni a beiratkozásra
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Palicska Irén

Egy igazán különleges prog-
rammal ünnepelte a nőket a 
Szentes-Csongrád Rotary Club 
múlt szombaton, a megyehá-
zán. A vendégek között volt 
egy 6 év körüli kislány is, iga-
zi fiatal hölgy, elegánsan felöl-
tözve, tüll szoknyában, csillo-
gó harisnyában, hiszen egy nő 
minden korban nő. 

Délelőtt fél tízkor kezdődött 
az egész napos rendezvény Mé-
száros Zoltán a Hunor Coop ZRt. 
elnök-vezérigazgatója, Szirbik 
Imre polgármester, és Nagypéter 
Sándor, a Szentes-Csongrád Ro-
tary Club elnökének köszöntő-

ivel. A magyarországi klub tag-
ságának mindössze 10 százaléka 
nő, mivel a nemzetközi szerve-
zetet férfiak számára hozta lét-
re Paul Harris ügyvéd 1905-ben, 
Chicagóban – mondta el beve-
zetőjében Pénzes Ilona, a Rotary 
Magyarország első női kormány-
zója. Ezután még inkább szeret-
nének nyitni a hölgyek felé, en-
nek első lépése ez a rendezvény 
is. A programsorozat házigaz-
dája Jakupcsek Gabriella volt. 
Elsőként azonban őt kérdezte 
Mészáros Zoltán. A műsorveze-
tő, újságíró mesélt anyaságról, 
szakmáról, új műsoráról, valamit 
a vízilabdával való kapcsolatáról 

is. A riportalany ezután átvette a 
házigazda szerepét, és színpad-
ra szólította Gila Olga smink-
mestert. Olga és fiatal modellje  
hajnali 4 óra óta talpon voltak, 
hiszen a nemzetközi hírnévre is 
szert tett sminkes már csak az 
utolsó simításokat végezte a kö-
zönség előtt. Egy látványos, ta-
vaszi, üde zöldben pompázó 
kreációt varázsolt elénk. 

Mi tehetne szebbé, királynő-
ivé egy nőt, mint az ékszer, és 
az ékszerek királynője a gyöngy. 
Némethné Molnár Piroska és mo-
delljei bemutatták kollekcióju-
kat, a rövid egysoros gyöngy 
nyakéktől a két méter hosszú, 
négy sorosként viselhető nyak-
láncon át, a hátul is hordha-
tó gyöngyfüzérekig. Nemcsak 
a külcsín, hanem a belbecs is 
hangsúlyt kapott a Hölgyek ün-
nepén, hiszen a méltán népsze-
rű előadó Pál Feri atya tartott 
előadást Az egyensúlyvesztéstől 
az új egyensúlyig címmel. 

Számos kiállító is megjelent 
a rendezvényen. A helyi Kapocs 
Egyesület kézművesei kínálták 
áruikat, megkóstolhattuk a Cho-
kohands termékeit, az Alexander 
Pálinkaház italait, megismerked-
tünk a Mandala készítés rejtel-
meivel, megcsodáltuk Somogyi 
Andrea selyemfestő, Török Gizel-
la gyékényszobrász és Szolanics 
Elvira keramikus alkotásait.

A délutáni események a Soul 
Fashion  Beauty Democrats el-
nevezésű csoport bemutatójá-
val indultak. A három évtized 
óta tevékenykedő szakembe-
rek együtt állnak ki a nyilvános-
ság elé.  Hitvallásuk a külső, bel-
ső harmónia megtalálásának 
bemutatása és felhasználása a 
néha egészen elképesztő tem-
pót diktáló világunkban.  Ez-
után Dancsó Erika, a szakma 
nemzetközi élvonalába tarto-
zó mesterfodrász tartott egy rö-
vid haj-show-t. Majd a magyar 
irodalom egyik legjelentősebb 
alakját, a 200 évvel ezelőtt szü-
letett Arany Jánost idézte meg 
előadásában Poszler György, és 
mesélt a nőkhöz fűződő viszo-
nyáról. 

A nap zárásaként Béres Ale-
xandra fitnesz világbajnokkal és 
Fert Mónika önbecsülés coach- 
csal beszélgetett Jakupcsek 
Gabriella a női önbecsülésről. El-
hangzott, hogy a magyar nők 67 
százaléka túlsúlyos, nem szeret-
jük magunkat, nagyon sok nő 
nem ön-azonos és kevesen tud-
nak szépen változni, megöre-
gedni. Az előadók biztatásként 
megfogalmazták, hogy 40 év fe-
lett is legyen perspektívánk, hi-
szen ez a 2. félidő, mindig le-
gyünk nyitottak a világra, mert 
az újdonság generálja a fiatalsá-
got.

Darók József

Cirkuszi forgatagba és zsi-
bongásba csöppenhettek azok 
az ovisok és szüleik, akik a Ba-
lambér délutánon ellátogattak 
a Koszta József Általános Isko-
lába. A leendő elsősöknek szá-
mos színes programot kínál-
nak a Balambér-napokon, a 
legvégén beülhetnek az isko-
lások mellé is.

A Balambérról elnevezett 
programsorozat már évek óta a 
Koszta-iskola egyik hagyomá-
nya. Ezt a formáját választották 
annak az intézményben, hogy a 
szülők és persze a gyerekek dön-
tését is megkönnyítsék a be-
iratkozások előtt. A Balambér 
–napok Szemerédi András isko-
laigazgató összevont szülői ér-
tekezletével kezdődtek március 
2-án. Egy hétre rá egy kézműves 
délutánon a szeptemberben in-
duló elsős osztályok tanítópáro-
saival is megismerkedhettek a 
gyerekek és szüleik, árulta el ér-
deklődésünkre Vincze Gabriella 

igazgatóhelyettes. Március 13-
án délután a Balambér játszó-
házban már a vidámságé volt a 
főszerep, ekkor az iskolaválasz-
tás előtt álló ovisoknak színes 
(és hangos) programokkal ked-
veskedtek. Az iskola zsibongója 
tényleg zsibongott: megtöltöt-
te sok gyerek, bohócok, játékok 
tiritarka világa és bohócok, no 
meg folyamatosan szólt a cirku-
szi zene. A hagyományos Balam-
bér délutánon ugyanis ezúttal 
a cirkusz világa „volt porondon” 
egy játékos vetélkedő kereté-
ben. Interaktív tábla, progra-
mozható robot méhecske, célba 
dobás az éhes oroszlán szájába, 
akadálypálya óriás cipőfűzőben 
és hasonló vidám feladatok tet-
ték próbára a gyerekek ügyes-
ségét, az egyik nyolcadikos ta-
nuló által készített játékszoftver 
biztosan mindenkinek sikerél-
ményt adott. A szokásos hely-
színről, a tornateremből annak 
felújítása miatt most kiszorul-
tak, így a zsibongó és az étkez-
de telt meg az összesen tizenöt 

helyszínen zajló vetélkedő részt-
vevőivel.

A program folytatásában is-
mét a komolyság kerül előtér-
be, mondta az igazgatóhelyettes: 
március 21-én a tanítók nyílt órá-
it tartják a szülőknek, az első órá-
ban Oroszné Tihanyi Márta és Vass 
Renáta, a másodikban Csenkiné 
Miczki Ildikó és Kormos Ferencné, 
a harmadik órában Bohus Anita 
Kasza Erikával. A záró rendezvé-
nyen, 29-én az első két órában az 
ovisok nyílt óra keretében beül-
hetnek az elsős kisdiákok mellé. 

– Nehéz az iskolaválasztás, de mi 
már döntöttünk, ide fog járni Kor-
nél – tudtuk meg Hegedűs Szilviá-
tól a rendezvényen. Az anyuka is 
ide járt annak idején, s bár most 
nem ebben a körzetben laknak, 
a Kosztára esett a választásuk az 
iskolában folyó tehetséggondo-
zás miatt. A kisfiú ugyanis 125-
ös IQ-val rendelkezik, büszkélke-
dett anyukája, s elárulta, osztályt 
még nem sikerült választaniuk: 
az egyikben a tanítónénik az ara-
nyosak, a másikban az interak-
tív tábla a vonzó, mondta moso-
lyogva. Hegedűs Csaba úgy látja, 
a gyermek először még stresszelt 
az iskolától, mostanra megked-
velte. Fotó: Csorba Ildikó

Hölgyek ünnepe

Balambér is csalogat a Kosztába
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Rozgonyi Ádám

Ünnepség keretében dí-
jazták a HSZC Boros Sámuel 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája kiváló tanulmányi 
eredménnyel, példamutató 
magatartással rendelkező, az 
iskola és a város jó hírnevét 
öregbítő diákjait. Ebben az év-
ben Tóth Evelin Brigitta 12. a 
osztályos tanuló részesült Bo-
ros-díjban, míg Szabó Polett 
és Erdélyi Fanni 12. b osztályos 
diákok Boros Közösségi Díjat 
vehettek  át. 

Március 13-án, hétfőn emlé-
kezett az iskola az 1848/49-es 
szabadságharc hőseire. Megko-
szorúzták Boros Sámuel emlék-
tábláját és a Boros-szobrot, majd 
a megyeházán folytatódott a 
díjátadónak is alkalmat adó ün-
nepi esemény. A diákok han-
gulatokat, érzéseket idéztek 
meg műsorukban, amelyet ver-
sek, Kiss Viktória előadásában 
énekes, 9. és 10. osztályos di-
ákok bemutatásában néptán-
cos produkció tett színessé. Ez-
után a rendezvény várva várt 
eseménye, a díjátadó követke-
zett. – Huszonhatodik éve ve-
hetik át az elismerést iskolánk 
kiváló diákjai. A díj feltételei szi-
gorúak, csak a legjobb tanulmá-
nyi és versenyeredményű, ezen 

kívül a közösségi munkában is 
kiemelkedően teljesíthető ta-
nulók pályázhatnak. Az elisme-
rést mind a tanárok, mind a di-
ákok nagyon komolyan veszik, 
presztízse az évek során válto-
zatlan. A Boros-díj a középiskolai 
tanulmányok alatt kapható leg-
rangosabb kitüntetés – mond-
ta beszédében Somosné Puskás 
Krisztina. Az intézményvezető is-
mertette, az iskolai elismerések-
re négy-négy tanuló adta be pá-
lyázatát. Röviden bemutatta a 
díjak jelöltjeit, akik – mint fogal-
mazott – mindannyian érdeme-
sek lennének a kitüntetésre. La-
punknak elmondta, a díjátadó 
a Boros-hét legrangosabb ese-
ménye, amelyet talán a leg-
nagyobb várakozás előz meg. 
– A Boros-díj motivációs erőt je-
lent. Nem egy jelöltünk mond-
ja, hogy az volt a célja, hogy át-
vehesse ezt a rangos elismerést, 
és az ő fényképe is kikerülhes-
sen a Boros-díjasok dicsőségfa-
lára – tette hozzá. A díjakat idén 
Bozó Zoltán, a Metalcom Zrt. ve-
zérigazgatója, megyei képviselő, 
Szirbik Imre polgármester és Ko-
vács János, a Művelődési-, Ifjú-
sági- és Sportbizottság elnöke 
ajánlották fel. – Sokszor fellép-
tem, azt hiszem, kitettem maga-
mért, hogy megkapjam ezt az el-
ismerést – mondta Tóth Evelin 

Brigitta, a Boros-díj idei kitünte-
tettje. Szavalatával rendszerint 
hozzájárult az iskolai rendezvé-
nyek színvonalas megtartásá-
hoz. Legutóbb, a Kazinczyról el-
nevezett „Szép Magyar Beszéd” 
verseny Csongrád megyei dön-
tőjében harmadik helyezést ért 
el. Szegeden, a Bölcsészettudo-
mányi Karon szeretne tovább-
tanulni. – A közösségi élet nem 
csak rám van hatással. A töb-
bi diáktársamnak segítek, hogy 
egy jobb közösségben tanulhas-
sanak, jobban érezhessék magu-
kat – vette át a szót Szabó Polett, 
Közösségi Díjas, aki ugyancsak 

Szegeden gyarapítaná tudását, 
elsősorban a kémia és a gyógy-
szerészeti szakot célozta meg. 
A sok versenyeredmény mel-
lett ebben az évben a Curie Kör-
nyezetvédelmi Verseny nyertes 
csapatának tagja volt, ahogy a 
másik Közösségi Díjas, Erdélyi 
Fanni is. A megmérettetés terü-
leti döntőjének egyéni verse-
nyében harmadik lett. Az egész-
ségügyi szakmacsoport tanulója 
tevékenyen részt vett az iskolai 
karácsonyi ünnepségek, balla-
gások és szalagavatók szervezé-
sében. Gyógytornászként képze-
li el a jövőjét.

Három díjazott a huszonhatodik Boros-díjátadón

SZENTESEN, a Kertvárosban 150 
m2-es, kétszintes felújított, hőszigetelt 
családi ház kerttel, nagy garázzsal el-
adó. Telefon: 70/228-9913

SZENTESEN, a Vörösmarty ut-
cában házrész telekáron eladó. Ár: 3 
M Ft. Telefon: 30/544-5777, 30/913-
5560, 30/481-0355

FEJLESZTŐ pedagógiai munkát 
vállalok óvodásoknak, illetve alsó ta-
gozatos iskolásoknak. (írás, olvasás, 
matematika) Telefon: 30/667-7741

A MÁTRA legszebb részén Mát-
raszentlászlóban panorámás családi 
üdülő eladó. Telefon: 20/354-6787

FEKETE dió csemeték eladók. Te-
lefon: 30/516-1885

ELADÓ hódfarkú kis cserép, lovas 
naptárgyűjtemény, 42-es kemény szá-
rú (népi táncos csizma), autóra való 
tetőcsomagtartó. Telefon: 70/578-
2603, 63/311-971

ERKÉLYES első emeleti, 59 m2-es 
lakás eladó a Klauzál u.1sz.alatt. Tele-
fon: 30/544-5777, 30/481-0355

JÓ állapotú üstház, üsttel olcsón el-
adó. Telefon: 30/481-0355 

AZ „EGYÜTT A VÉRADÓKÉRT 
SZENTESEN „ ALAPÍTVÁNY a 
18457445-1-06 adószámra továbbra is 
várja az SZJA adó 1% felajánlását.

KISPATÉI út 196/a kiskert, hétvé-
gi házzal eladó, vagy kiadó. Telefon: 
30/262-7368, vagy 63/ 322057 

KÉRJÜK támogassa adójának 
1százalékával az: ORVOSOK a RÁK-
BETEGEKÉRT – SZENTES ALAPÍT-
VÁNYT. Adószám: 18468421-1-06

BORSÓLISZT, és takarmány bur-
gonya eladó. Telefon: 70/389-7965

9 süldő eladó. Telefon: 30/407-5256
140×200-AS franciaágy, 4 hatal-

mas tároló fiókkal, vadonatúj mat-
raccal, vagy anélkül eladó. Telefon: 
30/263-1625

ARISTON 30 literes hőtárolós 
vízmelegítő eladó. Kifejezetten kis he-
lyigényű. Telefon: 30/263-1625

NYUGDÍJAS nagymama gyer-
mekfelügyeletet vállal Szentesen. Tele-
fon: 30/323-3373

SZENTESEN kertes kis ház eladó 
a Petrovics utcában. Telefon: 30/448-
1139

KÉRJÜK támogassa adójának 
1%-ával az  EGYÜTT A NAGYCSA-
LÁDOSOK EGYESÜLET munkáját. 
Adószám: 18452653-1-06

HASZNÁLT utcai rokkant kocsi, és 
új szobai rokkantkocsi eladó. Telefon: 
20/256-0091

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, 

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 lámpa és kézi masszírozó 
eladó. Telefon: 20/375-0780

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

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

SZENTESEN központban 180 m2 
ingatlan eladó.( lakás+ 2db utcára nyí-
ló üzlethelyiség ami lakás céljára átala-
kítható). Csere is érdekel. Érdeklődni: 
70/454-6992

KOMPRESSZOR, gáz vízmelegí-
tő, falikonvektor, újszerű elektromos 
radiátor olcsón eladó. Érd.: Szentes 
Horváth M. u. 15.

ELADÓ ingatlana van? Rövid időn 
belül segítünk értékesíteni. http://
www.ingatlankozvetito.com, telefon: 
20/828-9978

GONDOZÓNŐ nagy gyakorlattal 
mindenben segít Tel.: 30/259-1931 

SZENTESEN az Új utcában 1. 
emeleti 52 nm-es, másfél szobás lakás 
8nm önálló pincerésszel 8,9M Ft-ért 
eladó. Tel.: 20/414-0506

BONTATLAN chi gép eladó. 
Ár:15.000 Ft. Akár ajándéknak is. Tel.: 
30/263-1625

ÜZLETHELYISÉG forgalmas he-
lyen (Ady E. u.) kiadó. 1 nagy, vagy 2 
kisebb. Tel.: 30/516-1885

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

Képünkön balról jobbra:
Szabó Polett, Tóth Evelin Brigitta és Erdélyi Fanni
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Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

A következő „kórházi osz-
tály”, amelyet bemutatunk so-
rozatunkban, jóformán egy-
személyes. Márta Dorináról, 
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház fiatal, ambició-
zus pályázati referenséről szól 
soron következő cikkünk, aki-
nek máris sokat köszönhet 
az egészségügyi intézmény. 
Munkáját tavaly Semmelweis 
kitüntetéssel ismerték el, fő-
igazgatói dicsérettel. 

Dorina már az egyetem mel-
lett is dolgozott. Szülővárosában 
Mórahalmon, a Szent Erzsébet 
Gyógyfürdőben volt recepciós. 
Öt évet dolgozott a fürdőben, 

amelyet szakdolgozati témának 
is választott. A diplomamunka 
megírásában a település polgár-
mestere mellett végzett mun-
ka is segítségére volt, az utolsó 
egy évét szakmai gyakornokként 
Nógrádi Zoltánnál töltötte. – So-
kat tanultam a pályázatokról a 
munkáiból. Figyeltem az itt meg-
valósult tendereket – mondta. 
Ezután egy szegedi céghez ke-
rült – annak vezetőjétől is sok 
mindent tanult –, amely a szen-
tesi kórház két és félmilliárdos 
pályázatát írta. Ennek köszönhe-
tően került a Kurca-parti város-
ba. – Annyira beváltam, hogy a 
főigazgató úr az összes pályáza-
tot átadta nekem. Nagy kihívást 
láttam Szentesben, a mai napig 

nagy kedvencem a munkahe-
lyem – fogalmazott lapunknak. 
Hozzátette, örül annak, hogy itt is 
van gyógyfürdő, amely – ahogy 
mondta – a szíve csücske. Gyógy-
hellyé minősítése folyamatban 
van, amelyet Hevesi-Tulipán Edit 
önkormányzati képviselővel kö-
zösen indított el. Dorina vég-
zettsége szerint vidékfejlesztési 
agrármérnök, emellett Budapes-
ten pályázatíró és projektmene-
dzseri képzést végzett. Fontos-
nak tartja, hogy folyamatosan 
képezze magát. Immáron negye-
dik éve dolgozik a kórházban, s 
mint megtudtuk, a CT és a rönt-
gen eszközök lecserélésére a leg-
büszkébb. – Ez a pályázat volt az, 
amelyet önállóan kezdtem el és 
fejeztem be – jegyezte meg. Je-
lenleg is számos fejlesztés zajlik, 
úgy mint a kazánház átalakítás, 
a központi diagnosztikai tömb 
gázfűtésesről termálvizes fűté-
si rendszerre vált. Elmondta, ja-
nuár végén megjelent egy EFOP-
os pályázat, amiben a járóbeteg 
szakellátási rendelőintézet felújí-
tása van tervbe véve. A nővér- és 
orvosszálló külső felújítása már 
véget ért, a pályázat lezárása van 
hátra. Ezen kívül a KEHOP 5.2.11-

es konstrukcióban 106 milliót 
nyertek, amelynek segítségével 
újra fotovoltaikus (napelemes) 
rendszer lesz kialakítva. Most 
egy 160 kilowattos rendszer lesz 
felhelyezve, amely több épüle-
tet, többek között a sebészetet, 
belgyógyászatot, traumatológi-
ai és intenzív osztályt, valamint 
a gyógyfürdőt érinti. – Nekem 
nincs megszabva, hogy 8-tól 4-ig 
kell dolgoznom. Meg kell szok-
nia az embernek, hogy nincs 
munkabeosztása. Ha szabadsá-
gon vagyok, legtöbbször akkor is 
dolgozom. Van, hogy akkor van 
hiánypótlás, határidős munka, 
amelyet el kell látni. Nagyon fon-
tos a precizitás, a terhelhetőség, 
mert sok a megoldásra váró fel-
adat. Önállónak kell lenni, min-
denkinek meg van a saját mun-
kaköre – hangsúlyozta. Munkáját 
tavaly Semmelweis kitüntetéssel 
ismerték el, főigazgatói dicséret-
tel. – 2015-ben másfél milliárdot 
hoztunk a kórháznak. Ez egy na-
gyon nehéz időszak volt a pénz-
ügyes munkatársakkal, sokat tú-
lóráztunk – tette hozzá. A kitartó 
munka azonban meghozta gyü-
mölcsét, amelyhez erőt ad a sok 
köszönetnyilvánítás is.

A kihívásokat keresi a kórház pályázati referense

• Büntetőeljárást indított a 
Szentesi Rendőrkapitányság is-
meretlen tettes ellen, aki egy el-
vesztett pénztárcát megtalált, 
de nem adta azt vissza és nem 
is szolgáltatta be a rendőrségre. 
A pénztárcában 200 ezer forin-
tot meghaladó készpénz és ok-
iratok voltak. A rendőrség jogta-
lan elsajátítás miatt nyomoz az 
ügyben.

• Elloptak egy 20 ezer forint ér-
tékű kerékpárt a József Attila ut-
cából, a bűncselekmény elkö-
vetőjét még keresik a rendőrök. 
Egy másik kerékpártolvajt vi-
szont sikerült fülön csípniük a 
nyomozóknak, sőt, a november-
ben ellopott kerékpár is előke-
rült, amit hamarosan át is adnak 
majd jogos tulajdonosának.

• Tolvaj járt egy szegvári tanya 
baromfiudvarában. Az ismeret-
len tettes Szegvár külterületén 

vitt magával szárnyasokat egy 
tanya udvarából. 

• Ellopták egy árus pénztárcá-
ját az egyik zöldségkereskedés-
ben. Az eladó figyelmét elterel-
ve a tettes egy raktárhelyiségből 
vitte el a tárcát, benne 16 ezer fo-
rinttal.

• Súlyos testi sértés miatt in-
dított eljárást a Szentesi rendőr-
kapitányság egy férfi ellen, aki 
Szentes külterületén, az egyik ta-
nyában veszett össze élettársá-
val úgy, hogy a nőt bántalmazta, 
és akinek eltörött az orrcsontja. 
A nő nyolc napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett.

• Nagynyomáson, az egyik fó-
liasátor környékén dolgozgatott 
egy nő, akinek a lezáratlanul ha-
gyott kisteherautójából ismeret-
len tettes kiemelte a nő pénztár-
cáját és iratait, a kár meghaladja 
a 200 ezer forintot.

Kétszázezres lopás
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Palicska Irén

Március 12. Gergely napja. 
Úgy tartják: ha Gergely megráz-
za a szakállát, még áprilisban is 
hó lesz. Nem rázta meg a sza-
kállát, ellenben gyönyörű, ta-
vaszi napsütéses idő volt. Nem 
pályázok sem Pártai Lucia, sem 
Pataki Zita helyére, így nem az 
időjárásról írok majd. Névna-
pot ünnepeltünk a múlt héten, 
és Gergő ezen a napon lett 18 
hónapos, azaz másfél éves. Is-
mét ajándékosztás volt a család-
ban. Anya (azaz én) bevetette 
magát a könyves – és játékbolt-
ba, és kis meglepetéseket vásá-
rolt a gyereknek. Mint az adven-
ti kalendárium, minden napra 
egy kis apróság. Ezt majd beve-
zetjük legközelebb is. Szerdától 
hétfőig tartott az ajándék-özön. 
Így már közelebbi megvilágítás-
ba került a szülihét fogalma is. 
Nemrég hallottam csak ezt a ki-
fejezést, és milyen jópofa dolog! 
Nem csak egy napig ünnepeljük 
a szülinapost, hanem egy egész 
hétig. Mi is így tettünk. 

Játékok terén Apa még mindig 
előnyben részesíti a műanyag 
kisautókat, én pedig próbálok 

fából készült ügyességi, kirakós 
vagy készségfejlesztőket besze-
rezni. Gergő persze tojik az én 
ízlésemre és szinte kizárólag a 
ronda, fröccsöntött, szé-
tesős, Kínában gyár-
tott, gagyi kisau-
tókat favorizálja. 
De én kitartóan 
próbálkozom. 
(Bárcsak ilyen 
kitartó len-
nék a torna 
vagy a sport 
terén is!) Tu-
dom, hogy a fi-
amnak idő kell, 
hogy megismer-
je, megszeresse 
és használja a hasz-
nosabb játékszereket. 
Vettem neki egy traktoros 
könyvet, kihajtható ablakokkal, 
ezt kapta meg elsőként. Abból a 
megfontolásból, hogy nagy ked-
vence a tűzoltós változat, és a 
mesék közül Traktor Tom. Gergő 
csekély érdeklődést mutat a me-

zőgazdaság iránt, és egyelőre 
nem tartozik a TOP-listás köny-
vek közé. Karácsony óta rohan-
gálok buborékfújó után a város-

ban, de hol azt mondják, 
hogy szezonális ter-

mék, és csak nyá-
ron árulják, hol 

épp elfogyott. A 
jó öreg 100-as 
boltban már 
Húsvétra ké-
szülve kap-
tam egy nyu-
szis verziót. 
Na, ezt imád-

ja a gyerek. Jól 
el is kell dug-

ni előle, mert két 
nap alatt kifogyott 

belőle a folyadék. Éj-
jel-nappal buborékokat 

gyárt a család. Nem tudom, mi-
lyen anyag van benne, de most 
már pótoltuk szappanos vízzel, 
így gyorsan megoldom a tavaszi 
nagytakarítást is, hiszen a nap-
pali szőnyege már csupa víz. 

Kapott a gyerek egy gyümöl-
csös dominót is, amivel szintén 
nem nagyon tud még mit kez-
deni. A gyümölcsök nevét tanul-
gatjuk róla, és próbáljuk össze-
illeszteni őket, mint a dominót.  
Vasárnapra maradt egy fa (mi 
más?) kirakó játék, különböző 
közlekedési eszközöket kell a he-
lyükre illeszteni. Apa se bírt ma-
gával, így külön utas módszer-
rel, ő is megajándékozta Gergőt 
egy elemes kisautóval, 5 match-
box-szal, de vett neki kifestőt és 
színes ceruzákat is. Közben ma-
gának is bevásárolt néhány dol-
got. Én meg álltam, mint Rozi 
a moziban, és megkérdeztem, 
hogy bár se születésnapom, se 
névnapom nincs, de rám nem 
gondolt? Gyorsan szétnézett, 
majd rávágta, hogy nekem is ho-
zott valamit. Képzeljék, mivel le-
pett meg az én drágám! Nem 
vörös rózsacsokorral, nem is sze-
xi fehérneművel, vagy bon-bon-
nal. Kaptam két csomag vállfát!! 
?? Tényleg jutányos áron adták, 
mindössze 290 forint 3 darab. 
Az én egyetlenem biztos pályá-
zik Az év legromantikusabb fér-
je 2017 címre. Tőlem már meg-
kapta. 

Baba a fedélzeten

Gergely-nap és szülihét

Rozgonyi Ádám

„Zenetanár, iskolaigazgató, 
a szentesi zeneoktatás meg-
határozó alakja, a hangverse-
nyélet elindítója” – áll a Veréb 
Imrének (1936-1982), a ze-
neiskola egykori fúvós taná-
rának, későbbi igazgatójának 
emléket állító márvány emlék-
táblán, melyet a tiszteletére 
rendezett hangversenyt köve-
tően lepleztek le. 

Hangversennyel emlékeztek 
a fiatalon elhunyt zeneisko-
la igazgatóra halálának 35. év-
fordulóján a Szentesi Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Is-

kolában. Az ünnepi koncerten 
megjelenteket Várkonyiné Mi-
hály Erna igazgatónő üdvözölte, 
külön köszönetet mondva Ve-
réb Imre hozzátartozóinak, év-
folyamtársainak, barátainak és 
egykori növendékeinek, hogy 
elfogadták a meghívást. A ze-
netanárt kiváló pedagógusnak 
és nagyszerű embernek nevez-
te, aki sokat tett a zeneiskoláért, 
a gyermekekért és a tanárokért. 
Veréb Imre 1958 szeptemberé-
ben lett a szentesi zeneiskola 
tanára. Nevéhez fűződik a fafú-
vós tanszak elindítása. Az isko-
lában ő volt az első fúvós tanár, 

aki mind a négy fafúvós hang-
szert tanította. 1964 és 1981 kö-
zött igazgatta az intézményt. Ér-
tékteremtő tevékenységét Nagy 
János orgonaművész, címze-
tes zeneiskola-igazgató méltat-
ta. Elmondta, fontosnak tartotta 
az épület átalakítását a zeneok-
tatás céljára, a tanszakok kiépí-
tését, a magas szintű, hivatásos 
művészekre épülő hangver- 
senyélet megteremtését. Szor-
galmazta a zenekarok működé-
sét, a vonószenekart vezette, és 
Bánfi László segítéségével életre 
hívta az iskola fúvószenekarát. A 
helyi hangversenyélet megszer-
vezésében elévülhetetlen érde-
mei vannak, ebben az Országos 
Filmharmónia támogatására is 
számíthatott. Hívására a legki-
válóbb hazai és gyakran külföl-
di együttesek, szólisták játszot-
tak Szentesen. Az első fellépők 
között volt Mező László csel-
lóművész, Antal Imre zongoris-
ta és Gregor József operaénekes, 
de Kocsis Zoltán zongoramű-
vész, karmester vagy a Bartók 
vonósnégyes is megfordult a vá-
rosban. Részt vett az 1981-ben 
megjelent új fagott tanterv ki-
dolgozásában. 1982 februárjá-
ban meghívták a Művelődési 
Minisztériumba, ahol korán be-

következett haláláig főelőadó-
ként dolgozott. A hangversenyt 
Szánthó Lajos – aki Veréb sógora 
– Cappriccio Veréb Imre emléké-
re című műve nyitotta, amelyet 
fagotton Pintér Borbála játszott 
el, majd harmadik műsorszám-
ként a Capriccio fagottra és zon-
gorára címet viselőt Bolla Ju-
liannával, a kiskunfélegyházi 
zeneiskola zongoratanárával, 
Veréb Imre özvegyének, Annus-
ka néninek az egykori növendé-
kével. Mihály Béla (klarinéton) és 
Majtényi András (zongorán) Ko-
dály Epigrammák című sorozatá-
ból három darabot mutatott be.  
A hangversenyt Dani Imre zon-
goraművész, volt Nagy János 
növendék műsora zárta. Keze 
alatt Strauss és Debussy művek 
csendültek fel. A virtuóz játékát 
vastapssal köszönte meg a kö-
zönség. A koncert után leleplez-
ték a zeneiskola folyosóján Ve-
réb Imre márvány emléktábláját, 
amely előtt Mihály Béla klarinét 
tanár, címzetes zeneiskola-igaz-
gató idézett fel két kedves tör-
ténetet. – Szavakkal nem kifejez-
hető, milyen meghatott vagyok. 
Ezt az egész családom nevében 
mondhatom – fogalmazott la-
punknak Veréb Imréné Szánthó 
Anna az emléktábla-avatás után. 

Emléktábla őrzi Veréb Imre nevét

Az egykori zeneiskola igazgatóra emlékeztek
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Rozgonyi Ádám

Több rendelkezés tekin-
tetében is módosult a mun-
kavédelemről szóló törvény. 
Szabályai szigorodtak a ko-
rábbiakhoz képest. – A mun-
kavédelem nem egy külön te-
vékenység, azt munka közben 
kell csinálni! – vallja Ravasz 
László, a Ravaszok Munka-
védelmi Kft. cégvezetője, aki 
a legfontosabb változások-
ra hívja fel a figyelmet lapunk 
hasábjain. 

A 2016 második felében 
végrehajtott törvénymódosítás 
szeptember vége óta hatályos, 
ám vannak rendelkezések, me-
lyek 2017. január 1-jétől váltak 

hatályossá. Tudni kell, ha olyan 
munkabaleset történik, ami-
nek következtében munkakép-
telenné válik a dolgozó, akkor 
haladéktalanul ki kell vizsgál-
nia a munkaadónak az esetet, 
amelyről munkabaleseti jegyző-
könyvet kell felvenni. Az új ren-
delkezés szerint a munkáltató-
nak kötelessége tájékoztatni az 
üzemorvost a kivizsgálásról, és 
az orvos fogja eldönteni, hogy 
közreműködése szükséges-e. – 
Nem súlyos baleset esetén nem 
köteles részt venni a vizsgálat-
ban, de nyilatkozatot kell írnia. 
Ez mellékletét képezi a munka-
baleset-vizsgálat anyagának. 
Súlyos balesetnek minősül pél-
dául kettőnél több ujj utolsó 
ujjpercének, vagy a hüvelykujj-
nak az elvesztése. Ekkor az üzem- 
orvosnak kötelessége részt ven-
nie a vizsgálatban – mondta Ra-
vasz László, hozzátéve, ezentúl 

a munkavédelmi hatósághoz (a 
Kormányhivatal Foglalkoztatá-
si Főosztályának Munkavédelmi 
és Munkaügyi Ellenőrzési Osz-
tályai, amelyek megyei szinten 
működnek) is be kell jelenteni 
az esetet, ez a jövőben sem vál-
tozik. Újdonság, hogy eddig azo-
kat a baleseteket is jelenteni, 
jegyzőkönyvezni kellett, amely 
esetében a munkavállaló ke-
vesebb mint három munkana-
pon át nem volt munkaképes. Ez 
most már nem kötelező. – Válto-
zás az is, hogy eddig a hét napja-
it számoltuk, hogy mennyi a ki-
esett táppénzes nap, most már 
csak a munkanapokat kell – tájé-
koztatott a munkavédelmi tech-
nikus, aki felhívta a figyelmet a 
munkáltatók, a munkavédelmi 
és munkaügyi hatóság között 
létrejött „Partnerség a foglalkoz-
tatás biztonságáért” elnevezé-
sű együttműködési (partnersé-
gi) programra. Elmondta, hogy 
azok a cégek, amelyek vállal-
ják, hogy a törvényeket, jog-
szabályokat betartva működte-
tik a saját cégüket, aláírhatják a 
partneri nyilatkozatot, mellyel 
kijelentik, hogy lehetőség sze-
rint az alapvető követelménye-
ket meghaladó mértékben biz-
tosítják munkavállalóik részére 

az egészséget nem veszélyezte-
tő, biztonságos munkakörülmé-
nyeket. Hozzátette, a munkavé-
delmi hatóság pedig azt vállalja, 
hogy a program résztvevőit nem 
szúrópróbaszerűen ellenőrzi, ha-
nem írásban kiértesíti, hogy mi-
kor, mit vizsgál. Viszont az eddig 
10 millió forintig kiszabható bír-
ság összegét 20 millióra emel-
ték. A programhoz egyébiránt 
– a Ravasz László vezette mun-
kavédelmi kft.-vel együtt – már 
hét szentesi cég csatlakozott. 
Azt is megtudtuk, hogy azon 
a munkahelyen, ahol legalább 
húsz ember dolgozik, munkavé-
delmi képviselőt kell választani a 
munkavállalóknak. Ez nem egy 
lehetőség, amit a törvény bizto-
sít, hanem kötelezettség. Fontos, 
hogy el kell végezni a kockázat- 
értékelést a legionella által oko-
zott fertőzési kockázatot jelen-
tő létesítményekben. – A kocká-
zatelemzést csak az akkreditált 
mérést követően lehet elvégez-
ni. A vízhálózatot épületgépész 
szakembernek kell átvizsgálnia, 
mintát olyan helyről vesznek, 
ahol nagyobb a legionella elő-
fordulás kockázata. Ezután kö-
vetkezik a laboratóriumi vizsgá-
lat – közölte Ravasz László.

(X)

Változások a munkavédelmi törvényben

Ravasz László
Munkavédelmi technikus
Mobil: 06-30/963-7391
e-mail: ravasz.l@ravaszok.hu
web: www. ravaszok.hu

szentesiélet
Fizessen elő!

Az éves előfizetés

csak 7800 Ft!

Rendelje meg telefonon: 63/311-563,
levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép.,

vagy a szentesielet@gmail.com címen.
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Palicska Irén

Régebben úgy tekintet-
tünk az emberi testben jelen 
levő baktériumra, mint va-
lami irtandó, fertőző dolog-
ra. Valószínűleg azóta van ez 
így, mióta az első baktériu-
mokat megpillantották a tu-
dósok a mikroszkópon ke-
resztül. Az utóbbi években 
ez megváltozott: a testünk-
höz hozzátartozik az a bak-
tériumtömeg, amivel együtt 
élünk. A bél baktériumainak 
összetétele befolyásolja a fo-
gyást, hízást, az autoimmun 
betegségeket, mint pajzsmi-
rigy alulműködés, Parkinson 
betegség, inzulin reziszten-
cia, depresszió, figyelem-za-
var – kezdi beszámolóját ál-
landó szakértőnk dr. Gyovai 
Gabriella szülész-nőgyógyász 
(képünkön), aki egy olyan to-
vábbképzésen vett részt a 
múlt hónapban, mely az em-
beri test és a „hasznos” bakté-
riumok egészséges együttélé-
séről szólt. 

– Nőgyógyászként azt tapasz-
talom, hogy az alhasi panaszok 
gyakran összefüggenek a bél-
működéssel, pedig a petefészek 
gyulladására vagy hormonális 
eredetű dolgokra gondolunk elő-
ször. Azt eddig is tudtuk, hogyha 
fertőzést kapunk, kellemetlenül 
érzi magát az alhas, a bélrend-
szer, akkor puffadunk, hasme-
nésünk van, ez mind kihat a kö-
zérzetünkre is. De mi a helyzet a 
hízással? Végeztek egy olyan vizs-
gálatot, hogy egy csoport steril 
bélrendszerű egér belébe kövér 
egerek béltartalmát helyezték, a 
másik csoport belébe soványa-
két. Bizony a kövér egerek béltar-
talmát megkapó egerek is igen 
kövérek lettek. Tehát lehet, hogy 
fogyókúra esetén a bélbaktéri-
umainkat is rendezni kellene – 
mondja Gabriella.

– A bélfal határ-funkciójában 
is nagy szerepük van a baktériu-
moknak. Ha átjutnak a határon 
bizonyos anyagok, akkor a bél 
gyulladással válaszol, az immu-
nitás felveszi a harcot ezekkel a 

molekulákkal. Ha ezeknek a szer-
kezete hasonlít a szervezet vala-
melyik összetevőjéhez, akkor saj-
nos azt is meg fogja támadni az 
immunitás. Ezt nevezzük autoim-
mun folyamatnak. Az új elképze-
lés a mozgászavarral járó, ideg-
rendszert megtámadó Parkinson 
betegségről, hogy ez is a bélben 
kezdődik. Gyanús, hogy ez a me-
chanizmus hozzájárulhat a csök-
kent pajzsmirigy működés kiala-
kulásához is.

De hogyan gyengül meg a 
bélfal határ-funkciója? Nemcsak 
a baktériumok összetételének 
megváltozásáról van szó. Léte-
zik az úgynevezett táplálék-into-
lerancia. Ez nem ugyanaz, mint 
az allergia. Ha valaki olyan táplá-
lékot fogyaszt, amire intoleráns, 
akkor általában puffadás, has-
menés alakul ki, másnap pedig 
kiadós fejfájás. A bélhámsejtek 
közti zárószerkezetek kinyílnak, 
„lyukas” lesz a határ és már be is 
jutnak a gyulladást, autoimmun 
folyamatot indító molekulák. 
Vannak olyan tesztek, melyek-
kel a táplálék intolerancia azono-
sítható. Manapság a gyerekek és 
felnőttek figyelemzavarában is 
szerepet tulajdonítanak ennek. 
A depresszió, krónikus fáradtság 
szintén összefügghet a bélflórá-
val és az illető által nem tolerál-
ható táplálék összetevővel. Úgy 
tűnik, hogy érdemes visszaoltani 
a normál baktérium flórát a meg-
felelő probiotikus készítmények-

kel, melyek hasznos baktérium-
törzseket tartalmaznak. Akkor is 
fontos ez, amikor nem szedtünk 
antibiotikumot. 

– Amikor egy nőnél visszaté-
rő hüvelyi gyulladás jelentke-
zik, előfordulhat, hogy a bélrend-
szer sincs teljesen rendben. A 
gyógyszeres kezelés mellett ér-
demes a normál baktérium flórá-
val is foglalkozni, valamint bizo-
nyos vitaminokkal, főleg Omega 
3-mal. Megszűnik az alhasi fáj-
dalom, jobb lesz a páciens köz- 
érzete. Gyakran tapasztalhatjuk, 
hogy egy nőgyógyászatinak tűnő 
probléma úgy gyógyítható, javít-
ható, ha az egész test, sőt néha a 
lélek problémáit is a látótérbe he-
lyezzük – magyarázza a szakértő.

Nőkről, nemcsak nőknek

Azért hízok, mert nincsenek rendben a bélbaktériumaim?

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

Magánrendelés: kedden
és csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com

Legrand Lövészklub és Ár-
pád Szabadidős Sportklub

Március 19-én vasárnap 9 órától 48-as 
Honvéd Kupa Lövészverseny a Legrand lég-
fegyveres lőtéren. (Ipartelepi út 14.)

Városi Könyvtár
Március 20-án, hétfőn 17 órakor a Gon-

dolkodók klubja Szükség van-e a 21. szá-
zadban a klasszikus magyar irodalomra? 
címmel tartja foglalkozását

Március 22-én, szerdán18 órakor a Külö-
nös esetek a magyar történelemben című 
sorozat következő része Zrínyi és Fran-
gepán összeesküvése címmel. Előadó: Posz-
ler György tanár.

Március 22-28-ig a már megszokott, se-
lejtezett könyvek 100 forintos vására lesz.

Március 23-án, csütörtökön 18 órakor 
Wikipédia szócikkek Szentesről. Előadó: 

Timár Ferenc informatikus- könyvtáros és 
Vágvölgyi Zoltán könyvtáros.

Március 24-én, pénteken 17 órakor Retro 
számítógép kiállítás nyílik.

Március 25-én, szombaton 9-12 óráig ta-
vaszváró kézműves foglalkozás lesz.

Művelődési Központ
Március 21-én, kedden 10.45 órakor 

és 18 órakor a Művelődési és Ifjúsági Ház 
előadótermében a reformáció 500. évfordu-
lója alkalmából Luther élete és kora címmel 
filmvetítéssel egybekötött előadást tart dr. 
Reisinger János irodalomtörténész, az MTA 
tagja.

A Művelődési és Ifjúsági Ház klubjá-
ban  március 23-án, csütörtökön 19-21 
óráig a Korok és alkotások az irodalom-
ban következő előadását tartja Poszler 
György tanár.

Tokácsli Galéria
Bogdan Nueleanu szobrászművész kiállí-

tása megtekinthető március 25-ig.

Koszta József Múzeum
Március 21-én, kedden 16.30 órakor 

Kunkovács László fotóművész, kultúrant-
ropológus előadása lesz Alföldi pászto-
rok, sztyeppei nomádok címmel.

Szentesi Sport és Üdülőköz-
pont

Március 18-án, szerdán intenzív szau-
na program két szauna mesterrel és inten-
zív legyezéssel, 19-én 17 órától Gyümölcsös 
kert, 22-én 18 órától Újjászületés.

Művészetek Háza
Március 25-én, szombaton 16 órától 

Cseh Zsombor túravezető, szabadúszó fo-
tós-újságíró, Közel- Kelet kutató élménybe-
számolót tart az egykori Perzsiáról  „A me-
sés Kelet igazi arca” címmel.

Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság

Március 29-én, szerdán 18 órakor a Mű-
velődési és Ifjúsági Házban dr. Gruber László 
plébános, főiskolai docens Építsünk kated-
rálist címmel Franciaországi úti beszámolót 
tart személyes élményei alapján.

P r o g r a m a j á n l ó

6-fajta 
csapolt sör

A programajánló támogatója a KÁVÉZÓ A BELVÁROSI FAVÁGÓKHOZ
A kávézó elkövetkező programjai: 03.18. - PreLoad (Metallica tribute)

03.25. - Rockin'RockCats / 04.01 - Tavaszindító bolondok napja Curtissel
04.16. - Élőzenés est (Otrosinka Richárd, Vincze Attila, Kerekes Róbert, Marton András)

Nyitva h-cs: 6.00-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00
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Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene Graffi-
ti koncertsorozat következő 
előadásán a magyar rock szín-
tér három kedvelt zenekara: a 
Depresszió, a Rómeó Vérzik és 
a KIES látogat el a Művelődési 
és Ifjúsági Házba.

A Depresszió napjaink egyik 
legnépszerűbb hard rock, me-
talegyüttese a hazai színtéren. 
1999 óta vannak a köztudat-
ban, a beugrót a 2004-es Egy 
életen át című album és a rádi-
ók szórásába felvett Nem aka-
rok elszakadni című dal jelen-

tette. A zenekar pályája ezután 
kezdett ívelni, mára 7 sikeres 
stúdió albumot adtak ki. 2014-
ben a DAL című műsorban is 
szerepeltek, Csak a zene című 
dalukkal a döntőig jutottak. A 
zenekar az ifjúság körében tö-
retlen népszerűségnek örvend. 

Különleges vendégként ér-
kezik Szentesre a Rómeó Vér-
zik csapata. A somorjai zenekar 
története egészen 1995 nyará-
ig nyúlik vissza, amikor is két 
testvér, Kovács Koppány és Ko-
vács László „Kova” papírra ve-
tette a Rómeó Vérzik című dal 
szövegét, melyet egy amerikai 
film ihletett. A zenekar mega-
lapítása után négy év telt el a 
Kettőre Indulunk című debü-
táló lemez kiadásáig. Ezt az el-
múlt években 6 további album 
követte és a zenekar bezúzta 
magát a magyar rockzenei köz-
tudatba.

Fiatalos, energiákkal túlfűtött 
zenéjével indítja be az estét a 
KIES csapata. A kecskeméti ze-
nekar a grunge rock műfajában 
alkot. Pearl Jam-es művészies-
séget, a Nirvana eklektikus stí-
lusát is felismerhetjük a zené-
jükben. 2016 szeptemberében 
jelent  meg első nagylemezük 
a Kaland az élet, mely igazán jó 
fogadtatást kapott mind szak-
mai szempontból, mind a kö-
zönség részéről. Az év felfe-
dezettje' kategóriájában idén 
Fonogram-díj jelöltek voltak, 
valamint megnyerték a Gumi-
zsiráf legjobb klipért járó díját, 
a 'Nem a világ vége' című kisfil-
mért. Érdemes lesz meghallgat-
ni őket is.

A Művelődési és Ifjúsági Ház 
kapui március 25-én, szombaton 
19 órai kezdettel nyílnak meg, 
az estét a KIES koncertje nyitja 
19:30-tól.

Közönségkedvenc rock csapatok az IH-ban

Sebők Tamás

Márciusban sem maradnak 
élőzenés est nélkül, akik ellá-
togatnak a Belvárosi Favágók 
kávézóba. klasszikus rock, és 
rockabilly és pop koncertek 
mellett szombaton Horváth 
Zoli zenés estjén koptatták a 
galéria parkettáját a táncolni 
vágyók.

Horváth Zoli önálló zenész-
ként már hosszú évek óta adja 
a talpalávalót Szentesen. Szil-
veszteri partik, születésnapok 
rendszeres résztvevője, zenéjé-
re sokan kíváncsiak. Az amatőr 
vízilabdásként is ismert zenész 
számos Sas-torna after-party 
hangulatfelelőse is volt. Már 
gyerekként érdekelte a zene 
sokáig fúvós hangszeren ját-

szott és tagja volt a Szente-
si Fúvószenekarnak is. Később 
billentyűkre váltott. Ahogy em-
lítette, legalább 1500 dal van a 
fejében, melyekből számos slá-
gert hallhatott, aki ellátoga-
tott a Favágóba március 11-én. 
Charlie, 100 Folk Celsius, Metro 
slágerek is felcsendültek, ami-
ket nem bírt ülve hallgatni a 
közönség. 

A Kávézó, a Belvárosi Favá-
gókhoz márciusban további 
két alkalommal várja az élőze-
ne híveit. Március 18-án szom-
baton az egyik leghíresebb 
amerikai zenekar, a Metalli-
ca magyar tribute-zenekara, 
a PreLoad rengeti meg a he-
lyet, március 25-én pedig a ma-
gyar rockabilly nagyöregjei, a 
Rockin’ RockCats ad koncertet.

Kocsis Györgyi

Végre! Sok év után szimfonikus zenekar ad koncertet a szentesi 
Hangversenyközpontban. Nagyon megörültem, mikor megláttam a 
Zene Világ Zene idei évadának előadói között a Szegedi Tudomány 
Egyetem Szimfonikus Zenekarát. Sok-sok emlékem tört elő a '70-es, 
'80-as évekből, mikor évente 1-2 alkalommal a Szegedi Szimfoniku-
sok koncertjén (gyerekként) ámulva hallgattam és néztem a sokfé-
le hangszert és a karmestert. Kedvencem az üstdobos, és egy hölgy 
bőgős volt. Érdekes volt, ahogy az oboa „A”-ja körbefutott a zeneka-
ron, s pillanatok alatt mindenki „összehangolódott”. A mai napig úgy 
gondolom, hogy egy szimfonikus együttes olyan hangzásélményt 
nyújt, a zenét csak kedvelő, de kevéssé értő közönségnek is, melyet 
semmilyen zenei formáció sem tud helyettesíteni. A SZTE fiatalok-
ból álló zenekara Somorjai Péter karmester vezényletével nagyon 
közönségbarát műsort ígér. Bizet: Az arlesi lány c. színpadi darabjá-
nak 1. szvitje, Mozart: D-dúr hegedűversenye (szólista Vincze Eszter) 
és Kodály Zoltán: Galántai táncok c. műve remélem csalogató min-
denki számára. Bízom benne, hogy március 23-án, csütörtökön este 
7 órakor nem csak a Hangversenyközpont színpada, hanem nézőte-
re is zsúfolásig megtelik.

Hangulatos zenés estSzimfonikus zene
Szentesen
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Halupa Eszter

A téli hónapok vége véget érnek, és 
érezhető, ahogy melegszik a hőmér-
séklet és egyre többször szikrázóan 
süt a nap, ahogy reggel elhúzzuk 
a függönyt az ablak előtt. De vi-
gyázzunk, hiszen az átmeneti idő-
szak alatt is szükségünk van kabát-
ra, ami megvéd a hidegtől, ha kell, 
akkor pedig az esőtől és a széltől 
is. Vegyük sorra, hogy mi az, ami 

2017-ben, tavasszal meg-
határozza a trendeket. 

Trenchcoat
A trenchcoat egy 

klasszikus fazon, ami rég-
óta az öltözködés egy meg-

határozó része. Erede-
tileg vízálló anyagból 
készült esőkabát volt, 
amit katonáknak ké-
szítettek, de az I. 

világháború ide-
jén már a divat-
ra is nagy befo-
lyást gyakorolt. 
Hagyományo-
san ez egy két-

soros gombolá-
sú, 10 gombos 
kabát, derékon 
megkötővel, de 
ma már szám-
talan variáci-
óját megta-
láljuk. Létezik 
k i f e j e z e t t e n 

női fazonban, 
karcsúsított sza-

bással, de a lazább 
stílus kedvelői 

már a kapuc-
nis változatot 
is választ-
hatják.

Military stílus
Még mindig hódít a military 

stílus. Nem csak a kamuflázs, 
hanem a katonai zöld is jelen 

van az öltözködésben. 
Nadrágban éppen 

úgy, mint ka-
b á t b a n 

m e g t a -
lál juk 
e z t 

a stí-
l u s t . 

Többnyire 
az oversize fa-

zonnal kombinálva, 
leginkább a lezser, 
kicsit fiús öltözködés 

k e d v e l ő i n e k 
ajánlott.

Tavaszi 
színek

Ha tavasz, 
akkor vég-
re színek. 
A szürke, ködös tél után min-
denki szomjazza a színeket, 
amin megpihenhet a tekin-
tet. Idén nem csak a pasz-
tell színek közül választha-

tunk, hanem megtaláljuk a 
boltok polcain a vibrálóan 
telt színeket is. Bátran válasz-
szunk élénk árnyalatú kabá-
tot, jót fog tenni a hangula-
tunknak is.

Péntek (március 17.)
14:30 3D Rock csont
16:00 Kincsem
18:15 3D Kong: Koponya-sziget
20:30 Kincsem
Szombat (március 18.)
14:30 3D Rock csont
16:00 Kincsem
18:15 3D Kong: Koponya-sziget
20:30 Kincsem
Vasárnap (március 19.)
14:30 3D Rock csont
16:00 Kincsem
18:15 3D Kong: Koponya-sziget
20:30 Kincsem
Hétfő (március 20.)
16:00 Kincsem
18:15 3D Kong: Koponya-sziget
20:30 Kincsem

Kedd (március 21.)
16:00 Kincsem
18:15 3D Kong: Koponya-sziget
20:30 Kincsem
Szerda (március 22.)
16:00 Kincsem
18:15 3D Kong: Koponya-sziget
20:30 Kincsem
Csütörtök (március 23.)
16:00 3D  Szépség és a 

szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 Élet
Péntek (március 24.)
16:00 Szépség és a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 Élet

Moziműsor
Március 20-26.

Hétfő – Zellerleves
A menü: Kukoricás-hagymás 
pulykaragu, rizs köret
B menü: Rakott zöldbab
C menü: Gombás töltött 
sertésborda, rizs köret
Kedd – Daragaluska leves
A menü: Finomfőzelék, 
fasírozott
B menü: Rántott sertésmáj, 
burgonya köret, savanyúság
C menü: Borzas szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szerda – Tojásleves
A menü: Tarhonyás hús, 
savanyúság
B menü: Gombapaprikás, 
galuska
C menü: Kolbászos töltött 
sertés borda, vegyes köret, 
savanyúság
CSütörtöK – Hagymaleves
A menü: Kapros túrós töltött 

sertésborda, burgonya köret
B menü: Csőben sült zöldséges 
csirkemell, rizs köret, 
savanyúság
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
PénteK – Lencsegulyás
A menü: Gundel palacsinta
B menü: Sonkás pizza szelet
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Gyümölcsleves
Cigánypecsenye, rizs köret, 
savanyúság
VaSárnaP – Húsleves, 
Görögös csirkemell, 
héjas burgonya

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

Trendi tavaszi kabátok Tr e n d i
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Rakott brokkoli mozzarellával
Hozzávalók: 500 g brokkoli, 3 evőkanál tejföl, 220 g rizs, 400 g 

csirkemell vagy csirkecomb, só, bors ízlés szerint, 1 csomag moz-
zarella.

Elkészítés: A brokkolit rózsáira szedem és megpárolom enyhén 
sós víz felett. A csirkemellet ledarálom vagy apró darabokra fel-
szelem és grill vagy sültcsirke pácba teszem, majd kisütöm. A rizst 
felteszem főni, közben összekavarom a tejfölt a sóval és borssal íz-
lés szerint, aki szereti, egy kis ételízesítőt is tehet bele. Ekkora már 
elkészül a rizs is. Mikor minden kész, berétegezem őket a jénaiba, 
alulra kerül a rizs, majd a hús a tetejére ráborítom a fűszeres tejfölt 
és ráteszem az apró mozzarella karikákat. Sütőben 180 fokon ösz-
szesütöm az egészet.

Jó étvágyat!

A recept támogatója a Szentesi Egészségfejlesztési Iroda.

Szentes családi ízei

Született
Tóth Balázsnak és Kovács Eri-

kának (Bercsényi u. 68.) Róza (ké-
pünkön), Kazi Jánosnak és Pótári 
Krisztina Ilonának (Zrínyi u. 16.) 
Zalán, Pólya Sándornak és Hal-
mai Mónikának (József A. u. 4. B. 
lph. 5/14.) Nimród Sándor, Tropa 
Zoltánnak és Szentmiklósi Anitá-
nak (Csongrád, Bercsényi u. 29.) 
Ádám Zoltán nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Kuczora Tamás János (Mátyás 

király u. 19.) és Halmai Zsófia 
(Dósai M. u. 8.)

Elhunyt
Fodor Sándor (Nagyhegy 

287.), Nagy József (Brusznyai Á. 
stny. 8. 2/.), Bubor László (Zolnay 
K. u. 5.), Juhász Mihályné (Csong-
rád, Vörösmarty u. 32.)

Családi 
események

Burgonya 100-160 Ft/kg, répa 100-200 
Ft/kg, gyökér 250-680 Ft/kg, zeller 200 
Ft/db, petrezselyem 100 Ft/cs, hegyes 
erős paprika 120-180 Ft/db, fehér pap-
rika 1000-1300 Ft/kg, paradicsom 800-
850 Ft/kg, póré hagyma 100-150 Ft/db, 
zöldhagyma 100-150Ft/cs, vöröshagy-
ma 150-200 Ft/kg, fokhagyma 1800 Ft/
kg, tojás 30-38 Ft/db, kígyóuborka 800-
850 Ft/kg, saláta 250 Ft/db, kelkáposzta 
550-600 Ft/kg, fehérkáposzta 150-200 
Ft/kg, jégcsapretek 100 Ft/db, fekete 
retek 250 Ft/kg, sörretek 250-350 Ft/cs, 
piros retek 150-200 Ft/cs, lilahagyma 
350 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 450-
600 Ft/kg, alma 150-250 Ft/kg, körte 650 
Ft/kg, mandarin 300-350 Ft/kg, narancs 
200-300 Ft/kg, banán 480-600 Ft/kg, 
csíramálé 220 Ft/kg, citrom 550-600 Ft/
kg, karfiol 700 Ft/kg, dióbél 2600 Ft/kg, 
mák 1800 Ft/kg, méz 1500-2500 Ft/kg, 
gyömbér 700-900 Ft/kg, medvehagy-
ma 200 Ft/cs, dughagyma 650-780 Ft/kg

PIAC

KOS
Hét elején lehetőleg semmilyen fontos kérdésben ne dönts egyedül, inkább 
kérdezd meg kedvesed, családtagjaid. Ha nehezen is megy, de próbálj meg 
lassítani a tempón!
BIKA
A bolygók segítenek abban, hogy anyagi ügyeid jobban kézben tudd tarta-
ni. Nagyon izgalmas időszak kezdődik az életedben.
IKREK
Nehezen indul a hét, ami azonban nem jelenti azt, hogy sikertelen időszak 
várna rád. Inkább az első három nap lesz kritikus, ekkor hátráltatásokra és 
félreértésekre számíthatsz.
RÁK
A csillagok most szinte mindenben a segítségedre lesznek, ennek köszön-
hetően a felmerülő problémákat könnyedén meg tudod oldani.
OROSZLÁN
A héten találkozhatsz egy kedves emberrel, aminek igazán örülni fogsz. Ha 
még egyedülálló vagy, akkor ez az illető akár az igazi is lehet.

SZŰZ
Hétfő nem a kedvenc napod, de most még kedden is félreértésekre kerülhet sor. 
Szerdától azonban már minden problémát gyorsan képes leszel megoldani.
MÉRLEG
Érzékenyebben reagálhatsz majd egyes dolgokra, mint máskor. Időnként min-
den szavad pontosan mérlegelned kell, ezzel pedig bosszanthatsz másokat.
SKORPIÓ
Az egész heted csodálatos lesz. Sugárzik belőled az erő és az eltökéltség, ami 
megkönnyíti a dolgod a munkahelyeden.
NYILAS
Ez a hét rengeteg szellemi inspirációt ad neked. Ezt az energiát használd fel 
bátran, hogy előre léphess a munkahelyeden.
BAK
Ezen a héten az emberek közötti érzések, kapcsolatok lesznek elsősorban fon-
tosak az életedben. Hívd fel a régi barátaid!
VÍZÖNTŐ
A hét elején egyes kollégáid elvakultsága és határozatlansága kicsit megne-
hezíti a helyzeted. Ne engedd magad siettetni.
HALAK
A bolygók most támogatnak, segítenek, hogy többet ki tudj hozni az életed-
ből, és végső soron boldogabb lehess.

Március 10-16.

HETI HOROSZKÓP

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ün-
nepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásárhelyi út 30. szám alatt tartanak ügyeletet. Tele-
fon: 30/708-7183, 06-63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje: 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnep-
napokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István 
Kórház Gyermekosztálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: március 20-27. Szent Damján Gyógyszertár (Szentes, Sima F. 
u. 38.) hétfőtől-péntekig 7.30-17 óráig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon zárva. Ké-
szenléti 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: március 20-26.
Hétfő: Zöldségleves

A menü: Debreceni sertésragu, 
pirított tarhonya

B menü: Bácskai rizses hús
C menü: Sok magvas rántott csirkemell, 

tepsis burgonya
Kedd: Pirított tésztaleves

A menü: Dubarry sertésszelet, 
hagymás tört burgonya

B menü: Kukoricás pulykaragu, 
hántolt árpa

C menü: Rántott csirkecomb, 
hagymás tört burgonya

Szerda: Brokkoli krémleves 
gyönggyel

A menü: Paprikás burgonya kolbásszal, 
csemegeuborka

B menü: Paprikás sertésszelet, 
tészta köret

C menü: Párizsi sertésszelet, 
párolt zöldség

Csütörtök: Magyaros gombaleves
A menü: Szezámmagos rántott 

csirkecomb, finomfőzelék
B menü: Kínai édes-savanyú csirke, 

párolt rizs
C menü: Görög rántott sertésszelet, 

párolt rizs
Péntek: Kertészleves

A menü: Aranygaluska vaníliasodóval
B menü: Morzsás metélt

C menü: Rántott sajt, 
petrezselymes burgonya

Szombat: Reszelt tésztaleves 
A menü: Pacal pörkölt, főtt burgonya

Vasárnap: Galuskaleves
A menü: Töltött rántott szelet, 

tejfölös karfiol
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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Labádi Lajos

A képeken a városközpont-
ban található Kiss Bálint utca 
látható madártávlatból, a refor-
mátus nagytemplom tornyá-
ból fotózva. Szentes legrégebbi 
utcáinak egyike. Amint ismert, 
az első utcák (házsorok) a XVIII. 
század elejére alakultak ki. Egy 
régi nyilvántartás szerint 1731-
ben már négy házsorban szed-
ték az adót. (A házsorok még 
nem voltak a mai értelemben 
vett utcák.) A Kurca felső folyá-
sa melletti házsor volt az 1. sor 
(1745-től Kurtza sor). A mai Kiss 
Bálint utca képezte a 2. sort, 33 
házzal. 1838-tól „Hanka János 
uttzájának” nevezték, bizonyára 
egy ottani lakosról. 1857-től már 
„Templom közként” (1890-től 
Templom utcaként) emlegetik a 
források, az utca elején 1826-ra 
elkészült református nagytemp-
lom után. Az 1906. évi városren-
dezéskor kapta a Kiss Bálint utca 
elnevezést. A névadó Kiss Bálint 
(1772–1853) református lelkész, 
esperes, egyházi író, tankönyví-
ró, gazdasági reformer, a Magyar 
Tudós Társaság levelező tagja. 

Az utca baloldalán kivehe-
tő az 1836-ban épült lelkészlak, 
amelyben Kiss Bálint haláláig élt. 

Mellette a kántorlakás, amelynek 
egyik leghíresebb lakója Joó Ká-
roly (1842–1917) orgonista-kán-
tor, zeneszerző, karnagy volt. 
Szomszédságában a Borsos Jó-

zsef hódmezővásárhelyi építész 
által tervezett, téglaszalagdí-
szes, szecessziós stílusú Szentesi 
Református Kör épülete látható, 
amely 1906-ban épült. Az utca 
jobboldalán látható az 1904-ben 
elkészült átjáró ház (a mai Ady E. 
utcára lehetett átjutni), özv. Ba-
tik Sándorné tulajdona, ame-
lyet 1944-ig a csendőrség hasz-
nált, de később – 1946-49 között 

– ebben működött a Szentesi 
Táncsics Mihály Népi Kollégium. 
Mellette Kálmán Imre gazda-
sági tanácsnok, a sarkon pedig 
Fekete Márton ármentesíté-

si főigazgató, 1910–1918 között 
országgyűlési képviselő háza 
látható. Szemben kiemelkedik 
az 1892/93-ban épült Úri Kaszi-
nó (ma zeneiskola) nagyablakos, 
impozáns tömbje (tervezője Ma-
kay Endre). Mellette található az 
ugyancsak Makay építész által 
tervezett, 1893-ban készült Kö-
rös–Tisza–Maros Ármentesítő és 
Belvízszabályozó Társaság szék-

háza, amelynek csak az udvari 
része látszik felülről. 

Az egykor előkelőnek szá-
mító, hangulatos utca képe az 
1950/60-as évekre megkopott, 
amint az a baloldali képen látha-
tó. A nagytemplom és a volt re-
formátus bérház (ma öregek ott-
hona) általános felújítása során 
vetődött fel, hogy vissza kelle-
ne adni a Kiss Bálint utca egykori 
küllemét, archaikus hangulatát. 
Így az épületek felújításával pár-
huzamosan elkezdődött egyik 
legrégebbi utcánk rendezése 
is. Az úttestet a régen használa-
tos, örökéletű bazaltkockákkal, 
a járdákat dísztéglával burkol-
ták. A korábbi villanyoszlopokat, 
a régi korokat idéző kandelábe-
rekre cserélték le; a járda és az 
út közé – a városunkban hagyo-
mányokkal bíró – gömbakáco-
kat ültettek. A 2007-re elkészült 
végeredmény – amely a városi 
önkormányzat és a református 
egyház példaértékű összefogá-
sának köszönhető – a jobboldali 
képen látható. (Sajnálatos, hogy 
időközben a Kiss B. u. 7. sz. alatti, 
1803-ban épült volt paplakot el-
bontották, pedig a korábbi mű-
emlékjegyzékekben védendő 
épületként szerepelt.)

Szentes arculata régen és ma (26.)

Az egykori Templom-köz visszakapta régi hangulatát

VÁLLALKOZÓI KAMARAI FÓRUM ÉS BESZÁMOLÓ
Témák, előadók
1.)  A Szentesen és térségében működő ipari, kereskedelmi, 

szolgáltató és kézműves vállalkozásokat érintő, folyamatban 
lévő és a következő években várható gazdasági lehetőségek. 
Előadó: Farkas Sándor országgyűlési képviselő

2.)  Szentes Város gazdasági helyzete, a helyi vállalkozásokat 
érintő tervek 
Előadó: Szirbik Imre polgármester

3.)  Tájékoztató a 2016. évi megyei szintű kamarai munkáról 
Előadó: Nemesi Pál, a CSMKIK elnöke

4.)  Tájékoztató a 2016. évben végzett térségi kamarai munkáról 
és a 2017. évi célkitűzésekről. 
Előadó: Horváth István, a térségi szervezet elnöke

Program:  13.30-14.00 Regisztráció 
14.00-16.00 Előadások 
16.00-16.30 Konzultáció

Időpont: 2016. március 23. csütörtök 14.00 óra
Helyszín: Aranykalász Étterem (Szentes, Baross u. 1.)

JELENTKEZÉS
Telefonon: 30/388-7429, E-mailben: szentes@csmkik.hu

A kamara honlapján, a www.csmkik.hu oldalon,
a Rendezvények menüpontban

A részvétel mindenkinek díjtalan.
Nemesi Pál a CSMKIK elnöke és

Horváth István CSMKIK Szentes Térségi elnöke

Az angol író, Neil Gaiman 
2013-es fantasy regénye, az 
Óceán az út végén, mely a New 
York Times best seller listájá-
nak első helyezettje Nebula-, 
Locus- és World Fantasy –díjas 
alkotás. 

A mű szereplője egy 7 éves 
fiú, aki nyugodt, vidéki életet él, 
azonban egyik napról a másikra 
elhagyja családját, hogy megta-
lálja a zarándokhelyét. Egy he-
lyet, egy házat a földút végén. 
Ebben a házban három nő lakik, 
három nemzedék, nagymama, 
anya és lánya, akik sokat láttak 
és még többet tudnak. Ők se-
gíthetnek a kisfiúnak, csakhogy 
mint mindennek, a segítségnek 
is ára van.

Kevesen képesek ilyen jól 
használni a szimbólumokat, 
mint Gaiman, mégsem mond-
hatnánk, hogy túl van írva a 
könyv, a 198 oldal így kerek. Egy 
szabad délután alatt kiolvasható 

és biztosra mondható, azonnal 
magával ragadja az olvasót.

„A felnőttek ösvényeket kö-
vetnek. A gyerekek felderítenek. 
A felnőttek megelégednek az-
zal, hogy ugyanazt az utat jár-
ják meg százszor, ezerszer; a fel-
nőtteknek talán eszükbe sem jut 
lelépni az ösvényről, bebújni ro-
dodendronok alá, megkeresni a 
lyukat a kerítésen.” – pár sorban 
a teljes történet.

Könyvajánló: 
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A 10. számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Jobb egy napig 
oroszlánnak, mint száz évig gyáva nyúl-
nak lenni”. (Ernest Hemingway)

Múlt heti nyertesünk: Tóthné Török Ildi-
kó. Nyereménye a Szentesi Őze Lajos Mozi 
páros belépője. Ezen a héten a Zene-Vi-
lág-Zene koncertsorozat következő előa-
dására, az SZTE Szimfonikus zenekarának 
koncertjére sorsolunk ki 3 db páros belé-
pőt. Megfejtéseiket telefonszám feltünte-
tésével küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesie-
let@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Reginald Heber angol püs-
pök, utazó, irodalmártól idézünk (folytatás a 
függőleges 15. számú sorban). 15. Hóborítot-
ta (táj). 16. Becézett Imre. 17. … mediocritas 
– arany középszer, latin mondás. 18. …bóna 
– potyóka szilva. 19. Kattogók, lüktetők. 22. 
Észok. 23. Tanító, nagy tudású bölcs. 25. Cé-

rium vegyjele. 26. Messzire. 27. Önkiszolgá-
ló, rövidebben. 28. Páros nyíl. 29. Kölykező 
(állat). 31. Dara. 33. Eger határai. 34. Erős, la-
tinul. 36. Főverőér. 38. A Barátok közt c. té-
vésorozat Magdi anyusa (Fodor). 40. Töltő-
dik. 43. Decigramm-rész. 45. Aromát. 46. 
Mely személy. 48. Lehetőség, alkalom. 49. 
Tág. 50. Nemzetközi Szabványügyi Szerve-
zet, röv. 51. Egyenletes. 54. Tiltás. 55. Kint 
levő. 57. Hajdú-Bihar megyei településre 
való. 60. Cári parancs. 62. Rangjelző előtag. 
63. Neves kávéház egykoron a Blaha Lujza 
téren. 65. Zsörtölődők, kárálók. 67. Mikulá-
sok. 69. Németül uszályt jelent, de a kíséret-
re is mondjuk. 71. Bo … amerikai film- és te-
levíziós színésznő (Bombanő c. film). 72. A 
„magyar tenger”. 73. Lángol.

Függőleges: 2. Iskolába jár. 3. Lomb-
szőnyeg. 4. Kétharmad vas. 5. Gyümölcsöt 
szárít az elején! 6. Tavasz költői szóval. 7. Fo-

hász. 8. Rosta. 9. Régi űrmérték. 10. Betesz 
(a táskába). 11. Félig dakota! 12. Kiút egy-
nemű hangzói! 13. Szállítóoszlop. 14. Nős-
tény bárány. 15. Az idézet második sora. 20. 
Tüskés gyom. 21. Szabó szerszáma. 24. Azo-
nosítatlan repülő tárgyak. 27. …l – négynél 
többel. 30. Bagdadban él. 32. Nagyban fásí-
tott. 34. Egykoron gyermekváros volt. 35. Eu-
rópai Levelező Oktatás, röv. 37. Zaciban van! 
39. Mustra, parádé. 41. Arab méltóságok. 
42. Külhoni, ismeretlen. 44. Visszafelé: köz-
ségben él. 47. Határtalanul link! 49. Európai 
sporttrófea. 51. …a – a belgyógyászatban al-
kalmazott vékony cső a belső szervek tükrö-
zésére. 52. Ezen a napon. 53. Egykoron híres 
volt a ménese. 55. A rendre vágott és felkö-
tött gabona kévéiből rakott alakzat. 56. Ma-
zsola, a kismalac kistestvére a bábjátékban. 
58. …r – alkusz. 59. Vízzel ellát. 61. Gondoz. 
64. Részben kefir! 66. Időmérő szerkezet. 68. 
Eleven, létező. 70. A végein piros! 72. A szo-
bába. 73. Ilyen csokoládé is van.

Beküldendő a vízszintes 1. és a függő-
leges 15. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Heti menü:
március 20-24.

Hétfő
A menü: Paradicsom leves,
Sertéspörkölt, pirított tarhonya
B menü:  Tojásos leves, Csirkemell szezámos 
bundában, finomfőzelék
Napi desszert: Csoki krémes palacsinta
Kedd
A menü: Cherry meggyleves, 
Rablópecsenye, sült burgonya
B menü: Csirkebecsinált leves,
Milánói lassagne
Napi desszert: Tepsis raffaello
Szerda
A menü: Zellerkrémlevesm
Karaj tökmagvas bundában

B menü: Gölödin leves,
Bácskai rizses hús
Napi desszert: Képviselőfánk

Csütörtök
A menü: Lencseleves virslivel,

Rakott krumpli
B menü: Zöldbableves, Csőben sült tavaszi 
csirkemell, petrezselymes rizs
Napi desszert: Csíkos palacsinta
Péntek
A menü: Csángó gulyás,
Cordon bleu
B menü: Tyúkhúsleves házi tésztával,
Tejfölös gombapaprikás
Napi desszert:  Somlói galuska

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

Menü március 20-24.

Hétfő – Burgonyagombóc leves,
A menü: Rizibizi, sült csirkecomb

B menü: Csibemáj pirítva, 
főtt burgonya, csemegeuborka

Kedd
A menü: Húsleves, Főtt hússzelet,

paradicsommártás, röszti burgonya
B menü: Csontleves tésztabetéttel,
Töltött cukkini, pirított burgonya

Szerda – Brokkolikrémleves,
A menü: Harcsapaprikás, nokedli köret

B menü: Párizsi csirkemell, párolt rizs, 
vegyes zöldségköret

Csütörtök – Zöldbableves
A menü: Pulykamell roston, 

burgonyafőzelék
B menü: Milánói sertésborda

Péntek – Székelygulyás,
A menü: Mákos guba

B menü: Karaj fűszeres piskótában,
petrezselymes burgonya

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

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha
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Hering Viktor

A Budapesti Kosok ellen 
kezdi a tavaszi szezont a SZE-
KERCE rögbi csapata. A Szen-
tesi ’91-esek és a kecskemé-
ti játékosok alkotta közös 
együttes vezeti az NB II-es baj-
nokságot, cél továbbra is a mi-
nél előkelőbb helyezés meg-
szerzése.

Meglehetősen hosszúra nyúlt 
a téli szünet a rögbisek számá-

ra, de eltelt ez az időszak is, va-
sárnap a fővárosban lép pályára 
a SZEKERCE csapata. Korábban 
a szentesiek és a kecskemétiek 
mellett ceglédi rögbisek is erősí-
tették az együttest, ők azonban 
tavasszal már nem lépnek pályá-
ra, kizárólag hetes rögbiben sze-
repelnek majd. Ősszel a mieink 
hazai pályán úgy tudtak nyerni a 
Kosok ellen, hogy bónuszpontot 
is begyűjtöttek Törőcsik Sándo-

rék, most azonban sokkal nehe-
zebb mérkőzés vár rögbiseinkre. 
– Mivel mi vagyunk a listaveze-
tők, számítunk arra, hogy min-
denki minket szeretne legyőzni, 
de állunk elébe – mondta Törő-
csik Sándor, a ’91-esek szakmai 
vezetője. – Bélteki Zsolt irányítá-
sával kedden és vasárnap itthon 
készülünk, de péntekenként kö-
zös edzés tartunk a kecskeméti-
ekkel, egyik héten náluk trénin-
gezünk, a következő pénteken 
pedig ők jönnek hozzánk edze-
ni. Igyekszünk beépíteni a fiata-
lokat is a csapatba, rendszeresen 

játéklehetőséget biztosítunk ne-
kik is a mérkőzéseken.

És hogy valóban van potenci-
ál a szentesi rögbis fiatalokban, 
erre a legjobb bizonyíték, hogy 
négy játékost beválogattak az 
U18-as válogatottba, ketten pe-
dig nagy eséllyel pályáznak arra, 
hogy az U16-os válogatott ke-
ret tagjai lehessenek. A Szente-
si ’91-esek egy másik oldalukról 
is bemutatkoztak, március 8-án, 
nőnapkor stílszerűen 91 szál vi-
rágot osztottak szét a csapat 
tagjai a Kossuth téren a szente-
si hölgyeknek.

 Sebők Tamás

A megyei elsőosztályú lab-
darúgó bajnokság 17. fordu-
lójában a tabellán jelenleg 12. 
pozícióban elhelyezkedő sze-
gedi UTC 1913 Labdarúgó Kft. 
csapatához látogatott a Szen-
tesi Kinizsi SZITE és 3 gólos ve-
reségbe szaladtak bele Néme-
thy László tanítványai

A Tisza-partiak az előző for-
dulóban meglepetésre az élme-
zőnyben szereplő Algyő csapa-
tát verték meg idegenben 2-0-ra 
így, bár 5 hely volt a két csapat 
között a tabellán, nehéz mérkő-
zés várt Vincze Zoltánékra, akik 
ősszel hazai pályán 6-1-re nyer-
tek az UTC ellen. 

Huszonhárom percig bírták 
gól nélkül a mieink, azonban az 
első bekapott találat hatalmas 
lavinát indított el, 7 perc alatt 
3-szor is a kezdőkörből indult a 

Szentes. Még a félidő előtt sike-
rült a szépítés, Bartucz Péter mó-
dosította 3-1-re az állást. A má-
sodik 45 percben már felébredt 
a Kinizsi, egy sarokrúgás után 
mégis az UTC szerzett újabb 
gólt. Az összecsapáson több ta-
lálat nem született, így a ha-

zai nagyarányú győzelem után 
nagyarányú vereségbe szaladtak 
bele a mieink Szegeden.  

– Gyenge volt a csapat az első 
félidőben, ötlettelen, monoton 
játékot játszottunk. Húsz percig 
semmi probléma nem volt, az-
után viszont több védelmi hiba 

és egy kapus-zárlat, miatt hét-
nyolc perc alatt kaptunk há-
rom gólt. A félidő előtt egy na-
gyon szép góllal szépítettünk. A 
második játékrészben magunk-
hoz ragadtuk a kezdeménye-
zést, 70 százalékban birtokoltuk 
a labdát, és talán egyszer jutott 
el az UTC a kapunkig, amikor 
egy szöglet utáni kavarodásból 
megszerezték a negyedik gólju-
kat. Az eredmény nem tükrözi a 
játék képét, azonban a futballt 
gólokra játsszák. Én azt gondo-
lom, még a nagyon gyenge első 
félidő után is nyerhettünk vol-
na – értékelt lapunknak Néme-
thy László.

A következő fordulóban a Sző-
reg csapata látogat a Pusztai 
László Sporttelepre. – Szüksé-
günk van a három pontra, mert 
egy kemény sorozat vár ránk ez-
után – zárta gondolatait az edző. 

Hering Viktor

Vereséget szenvedett az 
UVSE otthonában a Metal-
com-Szentesi VK férfi vízi-
labda-csapata. A mieink, bár 
jól kezdték az összecsapást, 
kénytelenek voltak fejet haj-
tani ellenfelük előtt. A Metal-
com legközelebb szombaton, 
18 órakor hazai medencében 
játszik a Kaposvár együttese 
ellen. 

Az első negyedet elvesztet-
te, a második nyolc percet meg-
nyerte a Szentes, így félidőben 
még 5-5 volt az állás az UVSE 
otthonában. Aztán leblokkol-
tak a mieink, egyetlen talála-
tot értek el, míg a hazaiak ötöt, 
innen pedig már nem volt visz-
szaút: közelebb kapaszkodni si-
került, de pontot nem tudtunk 
menteni, 11-9 lett a mérkőzés 
végeredménye a fővárosiak ja-

vára. -  Ilyen meccsre számítot-
tunk – nyilatkozta Pellei Csaba 
vezetőedző a sportnapilapnak. 
– Az eleje megint jól sikerült, 
öt háromra vezettünk, öt öt-
tel fordultunk, teljesen meccs-
ben voltunk. Sajnos a harmadik 
negyedben kaptunk két gólt és 
megint kapaszkodtunk az ered-
mény után. Volt egy fórunk, ami-
kor eggyel vezetett az ellenfél és 
időkérés után az előnyből gólt 
kaptunk, így kettő lett közte, az 
volt a mérkőzés döntő szituáció-
ja. Ha ott belőjük, akkor döntet-
lennel kezdjük a negyedik ne-
gyedet és egy ki-ki meccs lett 
volna. Utána szétestünk, küz-
döttünk végig. Szentesen meg 
kell őket verni.

Erre április elsején lesz majd 

lehetősége a csapatnak, az UVSE 
ekkor látogat majd Szentesre. 
Addig azonban itt a következő 
feladat: szombaton a Kaposvár 
ellen kellene pontot szerezni. A 
középszakaszt éppen a Somogy 
megyeiek ellen kezdte a Szen-

tes, akkor 11-5-re győzött Szécsi 
Zoltán együttese. A Kaposvár el-
leni összecsapás 18 órakor kez-
dődik a Dr. Rébeli-Szabó József 
Városi Sportuszodában. A Szen-
tes jelenleg az alsóház utolsó 
előtti helyén áll, hét ponttal.

Megütköznek a Kosokkal

Háromgólos vereségbe szaladt a Kinizsi

A Kaposvár ellen javíthatnak
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Hering Viktor

Világkupa aranyérem Du-
bajban és az Év parasporto-
lója díj. Csaknem egy napon 
szerezte meg mindkét címet 
Sztanó György (képünkön), 19 
esztendős parafekvenyomó 
versenyző, a Power Station SE 
kiválósága. A szentesi erőem-
ber már a májusi, egri világku-
pára készül.

Dubajban rendezték meg a 
VIII. Fazza Világkupát, amelyen 

a magyar válogatott paraspor-
tolói is részt vettek, köztük Szta-
nó György, aki a riói paralimpi-
át követően az első jelentősebb 
nemzetközi versenyére készült. 
Gyuri már az indulás előtt kije-
lentette: szeretné megszerez-
ni az aranyérmet a juniorok kö-
zött. A viadalon tíz ország közel 
300 versenyzője vett részt, Szta-
nó kategóriájában, az 54 kg-
osok mezőnyében tizenöten fe-
szültek neki a súlyoknak. Gyuri 
taktikus versenyzéssel végül 113 

kg-ot nyomott ki, míg vetélytár-
sa 97 kg-nál többet nem tudott 
megmozdítani, így az aranyérem 
Szentesre került. – Másfél hóna-
pos kemény felkészüléssel a há-
tam mögött érkeztem a dubaji 
világkupára – mondta a váloga-
tott versenyző. – Edzőmmel el-
határoztuk, hogy nem megyek 
bele a nagy súlyok megmoz-
gatásába, figyeljük a többieket, 
hozzájuk igazítjuk a kezdősúlyt, 
és inkább könnyebbet eme-
lek, de a végrehajtás, a kivitele-
zés legyen hibátlan. 113 kg-mal 
nyertem a versenyt, de azt gon-
dolom, hogy ezt már a követke-
ző, egri világkupán is túl tudom 
szárnyalni, akár ez lehet a kezdő-
súly a számomra.

Gyuri a rendezésről elmond-
ta, hogy érzése szerint még a riói 
paralimpiai verseny szervezésé-
nél is jobban odatették magukat 
a házigazdák, jobban odafigyel-
tek a sportolókra, semmiben 
sem szenvedtek hiányt. Az eu-
rópai ételek mellett az arab íz-
világgal is megismerkedhettek 

a versenyzők, Gyuri is kipróbál-
ta a helyi specialitásokat, de el-
mondása szerint marad a hazai 
sült csirkénél. 

Távollétében édesanyja vet-
te át Szentes városa kitüntető cí-
mét, a 2016-os teljesítményéért 
járó, az Év parasportolója díjat. 
– A várostól még nem kaptam 
ilyen kitüntetést, ezért megle-
pődtem, de nagyon jól esett, 
hogy ilyen formában is elismer-
ték a munkámat, az eredménye-
imet. Igyekszem a jövőben is 
mindent megtenni, hogy kivá-
ló eredményekkel térjek haza a 
versenyekről.

Gyuri már a májusi, egeri ren-
dezésű világkupára készül. A 
verseny fontos állomása lesz a 
világbajnokságra történő felké-
szülésének, itt is nagyon erős 
mezőny gyűlik össze, mivel a vi-
lágkupa egyben kvalifikációs 
verseny is az őszi világbajnok-
ságra. Sztanó György ezen már 
biztosan ott lesz, hiszen korábbi 
eredményeivel jogot szerzett az 
indulásra.

Sebők Tamás

A Halhatatlan Magyar Spor-
tolók Egyesületének pódium-
beszélgetésén két vízilabda 
ikon mellett Vaskuti István (ké-
pünkön) kenus is városunkba 
látogatott, hogy megossza ta-
pasztalatait, élményeit a szen-
tesi közönséggel. Az 1980-
as moszkvai olimpia bajnoka 
még ma sem szállt ki a kenu-
ból, mellette edzőként adja át 
tudását a fiatal generációnak 
és a sportág nemzetközi szö-
vetségének alelnöke, az ICF 
Technikai Bizottságának veze-
tője. 

– Debreceni származású, de a 
tízes évei elején már Budapesten 
az Építőkben kezdett edzeni. Mi 
vonzotta a kenuzáshoz?

– Édesapám részéről volt egy 
idősebb unokabátyám, aki akkor 
már kenuzott a Margit-szigeten. 
Mi a Margit-híd lábánál laktunk, 
és édesapám mondta egyszer, 
hogy – le kéne már vinni ezt a 
fiút a szigetre, hogy a sportban 
élje ki az aktivitását. Így kerül-
tem kapcsolatba a kenu sporttal 
és egy életre magához láncolt.

– Úgy ismert, mint páros-spe-
cialista. Társai között említhet-
jük Foltán Lászlót, Buday Tamást 
vagy Sarusi Kis Jánost. Mi a si-
ker kulcsa akkor, amikor egy társ-
sal közösen kell a leggyorsabbnak 
lenni?

– Az hogy meglegyen a töké-
letes összhang kettőnk között. 
Nekem ez a fent említett spor-
tolók mindegyikével megvolt, és 
nemcsak a sportpályán, hanem 
az életben is jól kijöttem velük, 
sosem volt köztünk konfliktus.

– Az 1986-os montreali világ-
bajnokságon Fair Play díjat kap-
tak Sarusi Kis Jánossal, amiért a 
legnagyobb riválisuknak, a baj-
bajutott jugoszláv csapatnak ad-
ták kölcsön a tartalékhajójukat. 
Mi vezérelte erre a döntésre önö-
ket?

– Győzzön a jobb! Egész éle-
temben, minden sportesemé-
nyen ezt vallottam. Azért edzet-
tem a maximumon, hogy a 
legjobb lehessek. A legjobb he-
lyekért meg kell küzdeni. A ju-
goszlávoknak nem érkezett 
meg a hajója és emlékszem, 2-3 
napja kuncsorogtak mindenki-
nél, hogy szerezzenek valahogy 

egyet. Mi pedig odaadtuk nekik. 
Ennek egy vicces következmé-
nye lett a versenyen, ugyanis egy 
kemény ütközés után berepedt a 
hajónk és folyt be a víz. Engem 
úgy neveltek, hogy nem adha-
tom fel, azonban nagyon nehéz 
helyzetbe kerültünk, majd nem 
sokkal később feltűnt egy hajó 
mellettünk. A mi hajónk! (nevet) 
Sajnos nem tudtuk őket tarta-
ni. Így esett, hogy a saját hajónk 
előzött meg minket.

– Még most is rendszeresen 
sportol, emellett a hazai és nem-
zetközi szövetségnek is tagja, va-
lamint edző is. Trénerként mi a 
hitvallása, mit ad át a felnövekvő 
generációnak?

– A sportnak azt a fajta neve-
lő hatását, amely megmutatja, 
milyen küzdeni valamiért, küz-
deni magunkért, a kajak-kenu-
ban küzdelem az elemekkel, és 
küzdeni a társainkért. Valahol, 
ha az ember végigjárja az effé-
le próbatételeket, akkor azt gon-
dolom, hogy tényleg sokféle ki-
hívásnak meg tud felelni. Mindig 
ezt próbáltam a tanítványaim-
nak átadni, hogy ezeket a való 
életben is hasznosítani tudják. 

Fontos, hogy ne hátráljanak meg 
a nehézségektől, hanem kihívás-
ként fogják fel őket, hiszen an-
nak a sikernek van a legnagyobb 
értéke, amiért nagyon nehezen 
küzd meg egy ember.

– Szentes a nemzet sportvárosa 
immáron több mint 20 éve. Milyen 
útravalót hagyna itt a város fiatal 
reménységeinek?

– A kajak-kenu pontosan egy 
olyan sportág, amely jól példáz-
za, hogy a vidéki kisvárosokból is 
fel lehet érni az olimpiai dobogó 
csúcsára. Hinni kell abban, hogy 
ha a tehetség benned lakozik, és 
ez szorgalommal párosul, akkor 
mindezek sikerhez vezetnek.

Világkupa arany és Év parasportolója-díj Gyurinak

Interjú Vaskuti Istvánnal, Moszkva olimpiai bajnokával

Úgy neveltek, hogy nem adhatom fel



2017. március 17. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 19

Sebők Tamás

Az NB II-es kosárlabda baj-
nokság keleti csoportjának 
20. fordulójában a Szente-
si Kosárlabda Klub a Dr. Papp 
László Város Sportcsarnok-
ban fogadta a Ceglédi KE csa-
patát és szenvedett 13 pontos 
vereséget a jelenleg ezüstér-
mes pozícióban álló Pest me-
gyei alakulattól.

A két csapat tavalyi mérkőzé-
sén idegenben 12 ponttal ma-
radtak alul Aleksandar Preskar 
tanítványai, most nagy remé-
nyekkel várták, hogy hazai kör-
nyezetben megszorongassák a 
Ceglédet. A mérkőzés első má-
sodpercétől feszített tempóban 
játszottak a csapatok. Nagyon 
jól kezdett a Szentes az első já-
tékrész felénél 10-8-ra vezetett, 
később már 21-12-t is mutatott 
az eredményjelző a mieinknek. 
Halász Ákos játékával sokat hoz-

zátett a kezdeti sikerekhez. Vé-
gül 22-17-tel zárult a negyed. A 
második 10 perc elején felzár-
kóztak a vendégek, majd egy 
időkérés után át is vették a ve-
zetést. Hét pontos különbség-
gel (35-42) vonultak a csapatok 
az öltözőbe a szünetre. A har-
madik játékrész kiegyenlített 
volt, pontok-pontokat követtek. 
Kiemelendő volt Orgona Gergő 
centermunkája és Vujadinovic 
Vladimir mesteri triplái. Az utol-
só 10 perc sem hozott fordula-
tot, erősen támadott a Cegléd a 
Szentes pedig bár hozta a pon-
tokat, felzárkózni nem tudott, 
így végül 13 pontos vereséget 
szenvedtek Marossyék.

– Egy nagyon erős ceglé-
di csapattal mérkőztünk meg 
ma, három NB I/B-s centert tud-
hatnak soraikban és nem tit-
kolt céljuk, hogy felkerüljenek, 
az eggyel erősebb osztályba. 
Én azt gondolom, hogy helyt-

állt a csapat, küzdöttek a srácok, 
azonban a koncertráció nem 
tartott ki a mérkőzés végéig. 
Nagy eséllyel ezüstérmes lesz 
a Cegléd az alapszakaszt köve-
tően, mi pedig ha a 7. helyen 
zárunk, akkor a rájátszásban 
őket kapnánk ismét ellenfélül. 
Szeretnénk a két találkozóból 
egyet megnyerni, hiszen képes 

rá a csapat – értékelt a mérkő-
zést követően Aleksandar Pres-
kar edző.

Szentesi KK - Ceglédi KE 72:85 
(22-17, 13-25, 19-19, 18-24)

A szentesi csapat pontszer-
zői: Vejinovic (12), Gergely (7), 
Gajic (16), Halász (12), Vujadino-
vic (6), Mácsai (2), Szanyi (5), Or-
gona (12).

Tisztes helytállás az ezüstérmes ellen

Hering Viktor

A szombati, harmadik mér-
kőzés dönti el, hogy melyik csa-
pat játszhat elődöntőt a női vízi-
labda-bajnokságban. A keddi, 
szentesi összecsapáson a mie-
ink bár az első találkozón elvet-
ték a Szeged pályaelőnyét, hi-
szen büntetőkkel nyerni tudtak 
a megyeszékhelyen nem tud-
tak élni a lehetőséggel, és 6-5-
ös vereséget szenvedtek. Nem 

játszott jól a Hungerit, sok volt a 
rossz átadás, a pontatlan lövés, 
a szegediek ellenben pontosab-
ban céloztak, és 3-0-ra, 4-1-re, 
majd 5-2-re is vezettek. Huszá-
ros hajrába kezdett a Szentes, és 
2 perc 50 másodperccel a vége 
előtt már csak egyetlen találat 
volt a vendégek előnye. Hely-

zet akadt itt is, ott is, gól azon-
ban nem, igaz a vége előtt egy 
nagyon erősen büntetőgyanús 
eset végén elmaradt az ötmé-
teres a mieink javára, amit talán 
jogosan kértek számon a szur-
kolók a játékvezetőkön. A lefú-
jást követően Tóth Gyula vezető-
edző elmondta, hogy nagyon jó 

csapatszellemben mentek neki a 
mérkőzésnek, éppen ezért csaló-
dottak az eredmény miatt. – Ke-
mény mérkőzésre számítottunk, 
arra viszont nem, hogy olyan 
szabálytalanságokat engednek 
meg a játékvezetők, amely cse-
rés kiállítás lenne. Sok hibával 
játszottunk, a lövéseknél rossz 
döntéseket hoztunk, a passzok 
sem voltak jók, és nem találtuk 
el a kaput. Folytatás szombaton, 
Szegeden.

Hering Viktor

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg immár kilencedik alka-
lommal a Kiss Bálint Nemzetkö-
zi Kézilabda Utánpótlás Kupát 
Szentesen, a Szentesi Párdu-
cok Kézilabda Utánpótlásnevelő 
Sportiskola szervezésében. A lá-
nyoknál négy korcsoportban, a 
hét, a nyolc, a kilenc, és a tizen-
egy évesek korosztályában zaj-
lottak a küzdelmek. Az U8-as és 
az U9-es korosztályban a Párdu-
cok fiú és lány csapatot is bene-
veztek a tornára, de végül nem 
sikerült dobogós helyen végez-
ni egyik gárdának sem. A fiúk-
nál négy korcsoportban, az U8, 
U9, valamint U11 és U12-es kor-
osztályú fiatalok léptek pályá-
ra. A mérkőzéseket több hely-
színen bonyolították le, hiszen 
összesen 56 csapat, közel hét-
száz kézilabdázó érkezett ezen 
a hétvégén városunkba. A Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-

nok mellett Hódmezővásárhe-
lyen is rendeztek mérkőzéseket, 
hiszen annyi összecsapást kellett 
lebonyolítani a három nap alatt, 
hogy arra egy helyszín nem volt 
elegendő. – Sajnos állandó ven-
dégeink, a szombathelyiek, a bé-

késcsabaiak, a debreceniek szer-
vezési problémák miatt nem 
tudtak eljönni, ennek ellenére is-
mét népes mezőny gyűlt össze 
Szentesen – mondta a sportis-
kola vezetője, Czesznak György. 
– Sportszakmai szempontból is 

sikeres tornát zártunk, hiszen a 
különböző régiók legerősebb 
csapatai végre egymás ellen is 
megmérkőzhettek, így remek 
mérkőzéseket láthatott a szép 
számú nézősereg. A mieink saj-
nos nem tudtak felkapaszkod-
ni a dobogóra, de a kicsiknek is 
tudniuk kell, hogy a sikeres sze-
replésért az edzéseken is többet 
kell dolgozniuk. Ügyesek, és sok-
kal több van bennünk, mint amit 
most kihoztak magukból.

A Párducok az elkövetkezen-
dő hónapokban a gyermekbaj-
nokság soron következő fordu-
lóira készülnek és vesznek részt, 
a pontvadászat májusban ér vé-
get, így bőven lesz lehetőségük 
a fiataloknak „éles” mérkőzése-
ken megmutatni a tudásukat.

A harmadik meccs dönt

Hétszázan a kézilabda fesztiválon
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