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szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

„Az ügyfelekkel együtt sírunk, és együtt nevetünk.”
– interjú Mihályné Kovács Annamária 
vállalkozói munkatárssal  8. oldal
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Sebők Tamás

Szentes Város Önkormány-
zata idén is meghirdeti a nép-
szerű „Legszebb Konyhaker-
tek programot”, így május 
20-ig több kategóriában vár-

ják minden konyhakerttel ren-
delkező kertművelő és közös-
ség jelentkezését. 

2016-ban első ízben csatla-
kozott Szentes a Kovács Szil-
via, Karcag polgármestere által 

2012-ben elindított „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei prog-
ramhoz. A kezdeményezés cél-
ja, a lakosság ösztönzése arra, 
hogy saját, rokonai, vagy bará-
tai udvarán, kertjében alakítson 
ki konyhakertet, gondozza azt, 
termesszen benne maga és csa-
ládja számára minél több kony-
hakerti zöldséget, gyümölcsöt. 
A tavalyi évben 9 helyi jelentke-
zőt díjaztak. Ezen a sikeren fel-
buzdulva idén is meghirdeti az 
önkormányzat programot. A je-
lentkezési lapok a Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Mű-
szaki Irodáján (226-os szoba) 
Baloghné Berezvai Csilla főker-
tésznél igényelhetők és adhatók 
le. A programban történő rész-
vétel feltétele, hogy az induló sa-
ját, vagy bérelt földterületen ter-
messzen zöldségeket és vagy 
gyümölcsöket. Idén 7 kategóri-

át indítottak a szervezők, így a 
kisebb balkon kertek, a normál, 
valamint nagyobb zártkertek-
kel is lehet nevezni. A területek 
művelői lehetnek magánsze-
mélyek, de közösségek is, tehát 
óvodák és iskolás csoportok je-
lentkezését is várják a szervezők 
és a szakmai zsűri. Az idei évben 
előnyt jelent, ha a kertművelők 
rovarok segítségét is igénybe ve-
szik, teret biztosítanak nekik, hi-
szen 2017 témája: „Hasznos ro-
varokat a kertbe”. Díjazásban 
az egyes kategóriák első három 
helyezettje részesül, az arany-
érmesek ezek mellett az orszá-
gos, „Magyarország legszebb 
konyhakertje” díjért is versenybe 
szállnak. A kertek megtekintése 
két alkalommal történik május 
1. és augusztus 15 között, ami-
kor előre egyeztetett időpont-
ban tekinti meg a pályaműveket 
a szakmai zsűri.

Ismét a legszebb konyhakerteket keresik

A HU07-0028-A1-2013 azonosítószámú „Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori Petőfi Szálló műemlék épület megújításával, 
fenntartható kulturális-közösségi funkciók létrehozásával” projekt a EGT Alapok támogatásával valósul meg.

2014 májusában a Szentes Város Önkormányzata 
„Szentes Szecessziós Ház” névvel pályázatot 
nyújtott be az EGT Alap 2009-2014 PA 16 jelű 
„Kulturális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása Városi épített örökség megőrzése” 
című, HU07PA16 A1 2013 kódszámú pályázati 
felhívásra, amely műemlék megújítást, 
nagyközönség számára elérhetővé tételt, kulturális 
és közösségi funkciók elhelyezését támogatta. 
Az eredményes pályázat alapján megvalósuló  
„Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori 
Petőfi Szálló műemlék épület megújításával, 
fenntartható kulturális-közösségi funkciók 
létrehozásával” c. HU07-0028-A1-2013 azonosító-
számú projekt az egykori Petőfi Szálló  utcai 
homlokzatok felújítását, valamint a sarok 
épületrész és a Petőfi utcai szárny földszintjén 
közösségi és kulturális terek – galéria-kávézó, 
kiállítótér, előadó- és próbaterem létrehozását 
tartalmazza. 
A projekt átfogó célja az országos 
műemlékvédelem alatt álló épített kulturális 
örökségi érték fenntartható megújítása, kulturális 
és közösségi funkciók létrehozása és a kulturális 
javak és szolgáltatások hozzáférhetővé tétele a 
nagyközönség számára is.
A fejlesztés eredményeként a sokszínű közösségi, 
multikulturális funkció kialakításával a létrejövő 
Szentes Szecessziós Ház a helyi kulturális, 
művészeti és közösségi élet színterévé válhat. 
A projekt tartalma többfunkciós közösségi tereket 
tartalmaz, melyek az európai sokszínű kultúrát 
közvetítik, fókuszálva a századforduló szecessziós 
művészetére, hangulatára.

A Petőfi utcai szárny földszintjén és a Kossuth u – 
Petőfi u. sarokrészen a régi kávéház helyén mintegy 
450m2-es területen 80 fős Kávézó Kamaraterem, 
és azzal egybe nyithatóan – elválaszthatóan két 
korabeli kiállító tér kerül kialakításra. A Petőfi 
utcai szárnyban az egykori üzletek helyén az 
alkotók, művészek bemutatóhelyei kapnak helyet, 
melyek alkalmasak a kézműves munkafolyamatok 
bemutatására, az alkotások, termékek árusítására 

is. A következő traktusban flexibilis terem kap 
helyet, mely egyéb közösségi programok tere 
is. A „Szentes Szecessziós Ház” végigjárható, 
szakaszonként függetlenül használható.
A terek kialakítása, a belső anyaghasználata, 
berendezése a szecesszió irányzata szerint valósul 
meg, jellemzően terrazzo és kő burkolatok, 
kerámia, kovácsoltvas, csiszolt üveg használatával, 
a XIX. és XX. század fordulójának hangulatát idézve.

www.eeagrants.org, www.norvegalap.hu        
www.facebook.com/szecesszioshaz

www.szentes.hu/szecesszioshaz

A pályázati projekt összes költsége 308 millió Ft.
Ebből az igényelt támogatás 292,6 millió Ft,  

a vállalt önrész 15,4 millió Ft.
A Támogatás intenzitása 95%.

Szentes Szecessziós Ház
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ként, tanácsadóként van jelen 
a vállalkozás életében. – A na-
gyobb döntéseknél kikéri a fiam 
a véleményemet. Igyekszem in-
kább a fejlesztésekbe beleme-
rülni, hogy mibe kell beruházni, 

melyek azok a dolgok, amelye-
ket a pályázatok során elő kell 
készíteni, mik azok a fejleszté-
sek, amelyek a céget egy lépcső-
vel előre vihetik, biztonságosab-
bá teszik – fogalmazott. 

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert az egészséges életvitelhez
szükséges termékeket megtalálom
az üzlet polcain.” – Szirom Anikó

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

A Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetéssel ismer-
ték el március 14-én Magyar 
József (képünkön), a HUNGE-
RIT Baromfifeldolgozó és Élel-
miszeripari Zrt. elnökének 
az agrárgazdaság területén 
végzett több évtizedes mun-
káját, valamint a vállalat nem-
zetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű fejlődését 
elősegítő eredményes cégve-
zetői tevékenységét. A rangos 
elismerést nyolcadmagával 
vehette át dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter-
től az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évforduló-
ja, nemzeti ünnepünk alkal-
mából. 

– Nagyon meglepődtem, ami-
kor megkaptam az értesítést, 
hogy kitüntetést kapok. Le volt 
írva a kitüntetés neve, és a kér-
dés, hogy átveszem-e? Meg-
mondom őszintén, nem szá-
mítottam rá. Természetesen 
visszaírtam, hogy átveszem – 
adott hangot meglepettségé-

nek Magyar József, aki szerint 
az elismerés nemcsak neki, ha-
nem az összes dolgozónak is 
szól. – Nélkülük ez sosem való-
sult volna meg. Ezért köszönet 
jár nekik, hogy elősegítettek ah-
hoz, hogy egy Európa-, sőt vi-
lágszerte – Japánban, Kanadá-
ban, Hongkongban, Tajvanon is 
– ismert céget díjazzanak. Úgy 
fogom fel az egészet, mintha 
egy zenekarról beszélnénk, és 
a karmester kap egy elismerést, 
amely az egész zenekar érdeme 
– fogalmazott. Mint lapunknak 
elmondta, a kitüntetések kö-
zül talán a Szentes Város Dísz- 
polgára címre a legbüszkébb. 
Ezt kapta meg a legrégebben, 
s ez nőtt legjobban a szívéhez. 
Felsorolni is nehéz lenne a dí-
jakat, elismeréseket, amelyeket 
Magyar József vezetése alatt a 
cégnek ítéltek az elmúlt negyed 
évszázadban. –  Valahol minde-
gyik egy munkának és egy idő-
szaknak az elismerése – mond-
ta. Hozzátette, jól eső érzés, ha 
egy közösség ismeri el az ember 
munkáját. Úgy fogalmazott, ez 
erőt ad ahhoz, hogy a későbbi-
ekben küzdjön azért, hogy még 
jobban és többet dolgozzon, és 
új dolgokat tegyen le az asztal-
ra. – Ez egy motor, amely hajt, és 
előre visz. De nem azért csinálja 
az ember, hogy kitüntetést kap-
jon, hanem azért, mert ha a mai 
világban nem dolgozunk haté-
konyan, akkor a cégek nem tud-
nak eredményt elérni, beruház-
ni, fejleszteni. Aki nem fejleszt, 
az lemarad, illetve kimarad. Kell 
egy motor, amely előreviszi, 
ösztönzi az embert, hogy mi-
nél jobb eredményeket érjen el. 
Ezek segítségével lehet béreme-
lést adni, könnyebb és kedve-
zőbb munkahelyet teremteni – 
emelte ki. Magyar József 25 éves 
vezetői jubileumakor átadta az 
irányítást fiának, ifj. Magyar Jó-
zsefnek. Amolyan háttérember-

Magyar Érdemrend Lovagkereszt Magyar Józsefnek

A dolgozóknak is szól az elismerés

Az üzemmérnök végzettségű Magyar József pályafutá-
sát a Szegedi Tejüzemben kezdte, majd 1970-ben mosta-
ni munkahelyére, a Szentesi Baromfifeldolgozóhoz került. 
Már két hónap múlva vezetői pozíciót kapott, a vállalat 
1990-es privatizációjakor pedig annak tulajdonosa lett. 
Munkájáért több kitüntetést is kapott: Szentes város dísz- 
polgára, az Ernst & Young „Év üzletembere” versenyen a 
Példakép kategóriát nyerte el 2008-ban, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Mérnöki kara szintén díszpolgári címet ado-
mányozott neki. 
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Halupa Eszter, Majzik Attila

A ciklus felében járva a vá-
ros életét alakító szereplők ér-
tékelik Szentes fejlődését. Ka-
lamusz Endrét (képünkön), a 
városfejlesztési bizottság tag-
ját arról kérdeztük, hogyan 
zajlik a bizottság munkája, mi-
lyen feladatokkal kell megbir-
kózniuk.

A Városrendezési, -fejlesztési 
és Idegenforgalmi Bizottság hét 
taggal ülésezik, feladatuk pedig 
többek között a város gazdasá-

gi programjának előkészítése, 
ennek felügyelete, Szentes te-
lepülésrendezési tervének mó-
dosítására irányuló javaslatok 
összesítése, a városképi szem-
pontból kiemelkedő építkezések 
terveinek előzetes véleményezé-
se, valamint a közlekedési ügyek 
felügyelete, de hozzájuk tartoz-
nak az idegenforgalmi és város-
marketing ügyek is.

A város sportéletében közis-
mert Kalamusz Endre első ciklu-
sát tölti a városfejlesztési bizott-
ság tagjaként. Értékelésében 

elmondta, a bizottság elé ke-
rült anyagok a város és a lakos-
ság érdekeit együttesen próbál-
ták szolgálni.

– Minden bizottsági ülés előtt 
átolvasom a papíron vagy e-ma-
ilben kapott anyagokat, és ha 
valamivel kapcsolatban támad 
egy ötletem, azt a gyűléseken le-
het elmondani, megvitatni. Ar-
ról is döntünk, hogy egyáltalán 
egy előterjesztés tárgyalható-e 
– avatott be a városfejlesztési bi-
zottság működésébe Kalamusz 
Endre.

A bizottság egyik legnagyobb 
kihívása ebben a ciklusban a Pe-
tőfi szálló ügye volt: – Ez egy na-
gyon kényes kérdés – szögez-
te le. – Itt nagyon sok probléma 
merült fel a régebbi időszakban. 
Én nem szeretem a múlt dolga-
it bolygatni, azt szeretem, ha 
előrefelé nézünk. Én úgy látom, 
most vannak előrelépések. Jó 
lenne, ha már nyugalom lenne a 
Petőfi körül és haladna előre az 
elkezdett beruházás. Én gyerek-
koromból ismerem a Petőfit, ak-
koriban működött az étterem, 
a cukrászda, a színház, minden 

részlegében jártam. Ha külsőleg 
és belsőleg is megújul, és hasz-
nálni fogja a lakosság, akkor egy 
nagy hiányt fog betölteni, dísze 
lesz a városnak. Gazdasági- és 
lakossági szempontból is fon-
tos, hogy a város központjában 
álló épület szép legyen és muta-
tós – mondta el a bizottság kül-
sős tagja, aki kiemelte, legfonto-
sabb feladatuknak mégsem ezt, 
hanem a költségvetés megalko-
tását nevezte.

– Szűkös a mozgástér, kevés az 
anyagi forrásunk. Ezeknek a pén-
zeknek a jó és tudatos elosztása 
a legfontosabb, amik a lakosság 
előrelépését, a város fejlődését 
szolgálják. Kiemelt cél a munka-
helyteremtés, az iskolák állapo-
tának rendezése is – mondta el 
lapunknak Kalamusz Endre, aki 
kiemelte, a városfejlesztési bi-
zottság végzi az egyik legössze-
tettebb munkát.

– Szinte minden ügy rajtunk 
keresztül megy, a mi felelőssé-
günk, hogy a testület elé kerülje-
nek az előterjesztések, a döntés 
joga azonban a képviselő testü-
leté. Hatalmas felelősség van raj-
tunk, akár a többi bizottságon, a 
testületen meg még nagyobb – 
fogalmazott Kalamusz Endre.

Munkában a városfejlesztési bizottság

Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

Előreláthatólag 15 napiren-
di pontot tárgyal március 30-i 
soros testületi ülésén a szente-
si képviselő-testület. Többek 
között az egészségügyi alap-
ellátási körzetek megállapítá-
sáról szóló rendeletet is meg 
kell alkotniuk a városatyák-
nak, akik a szociális intézmé-
nyi térítési díjak megállapítá-
sáról is tanácskoznak.

Dr. Sztantics Csaba jegyző el-
mondta, fontos napirendi pont 
lesz a város közrendjének és 
közbiztonságának alakulásá-
ról tartandó rendőrségi beszá-
moló, amely az elmúlt év bűn-
cselekményeinek, szabálysértési 
mutatóinak taglalásával, grafi-
konokkal, ábrákkal bizonyít-
ja az önkormányzat által is el-
ismert eredményes rendőrségi 
munkát. Hozzátette, a Csong-
rád Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Szentesi Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnoksága 
is beszámol a 2016. évben vég-
zett munkájáról. A grémium feb-
ruárban fogadta el költségvetési 
rendeletét. – Ez mindig változik, 
le kell követnie a pénzmozgáso-

kat. Éppen ezért módosulni fog 
a rendelet – jelentette ki a jegy-
ző. Elmondta, az egyik legjelen-
tősebb tétel ebben az, hogy a 
könyvtár végelszámolása a be-
fejezéséhez közeledik. Miután 
intézményvezetőt választott a 
testület, az intézmény megala-
kult, bejegyezte a kincstár. In-
nentől kezdve finanszíroznia kell 
az önkormányzatnak a könyvtár, 
mint intézmény működését. En-
nek az átvezetése történik meg 
többek között ebben a rendelet-
módosításban. Fontos téma lesz 
a szociális intézményi térítési dí-
jak megállapítása is. Ennek min-
den évben április 1-ig kell meg-
történnie. – A képviselő-testületi 
előterjesztésben a térítési díjak 
jelentős részben változatlanul 
maradnak. Egy-két olyan terü-
let lesz, ahol a testülettől az elő-
terjesztés bizonyos fokú eme-
lést kér, illetve vár – tette hozzá 
dr. Sztantics Csaba. Az egészség-
ügyi alapellátási körzetek meg-
állapításáról szóló rendeletet is 
meg kell alkotniuk a városatyák-
nak. A rendelettervezet megálla-
pítja, hogy 13 területi ellátási kö-
telezettséggel működő felnőtt 

háziorvosi, 6 házi gyermekorvo-
si, továbbá ugyanennyi fogor-
vosi körzetet működtet a város. 
Ezenkívül rögzíti, hogy 15 vé-
dőnői körzet működik. Továb-
bá a város közvéleményét is fog-
lalkoztató tényrögzítés szerepel 
a rendelettervezet 6. szakaszá-
ban, miszerint az ügyeleti ellá-
tást az önkormányzat külső vál-
lalkozóval látja el. A mellékletei 
mindezek lebontását, a külön-
böző körzetek, utcák szerinti fel-
sorolását tartalmazzák (ez a vá-
ros honlapján is megtekinthető). 
A Vásárhelyi úti bölcsőde kap-
csán parkolási gondok merültek 
fel az elmúlt időszakban. A par-

kolás rendjét szabályozó rende-
let módosításával kíván a grémi-
um ebben a kérdésben rendet 
tenni. – A bölcsőde előtti parko-
lókat bárki ingyenesen használ-
hatta, miközben annak rendel-
tetése az intézmény kiszolgálása 
lenne. Ez reggel, délután komoly 
problémákat okozott – fogalma-
zott a városi jegyző. Megjegyez-
te, érdeklődésre tarthat számot 
az a testülettől várt döntés, mi-
szerint változatlanul támogatja 
az iskolákban az elsősegélynyúj-
tó tanfolyamokat és drogpre-
venciós oktatást, amelyek ered-
ményesnek mutatkoztak az ezt 
megelőző időszakban. Ezentúl a 
nagynyomási terület házszámo-
zásával kapcsolatban is döntést 
hoz a grémium.

Tanácskozik a képviselő-testület
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Halupa Eszter, Rozgonyi Ádám

A TOP-os források lehető 
legjobb elosztása a megyei te-
lepülések között – ezt tűzte ki 
célul a ciklus elején – melynek 
felénél járunk – a Csongrád 
Megyei Közgyűlés. – Vagyis 
azt, hogy ne kelljen visszafi-
zetni fel nem használt pénzt az 
uniónak, hogy minél több for-
rás fel legyen használva – fo-
galmazott lapunknak Gémes 
László (képünkön), a Csongrád 
megyei Fidesz-frakció vezető-
je, a megyei közgyűlés Terü-
let-, Gazdaság- és Turizmusfej-
lesztési Bizottságának tagja, 
Szegvár polgármestere.

Elmondta, a pályázati kiírá-
sok többnyire minden jogcím-
nél megtörténtek. Van olyan is, 
ahol már a második fordulót is 
kiírták. Megjelent az összes fej-
lesztési pályázat első forduló-
ja, az önkormányzatok benyúj-
tották pályázataikat. Néhány 
jogcím esetében a bírálatok is 
megtörténtek, de egy-két hó-
napon belül valamennyi pályá-
zat elbírálásra kerül. – Akkor tu-
dunk mérleget vonni, amikor az 
önkormányzatok megvalósítják 
a győztes tendereket, le tudják 
hívni a forrásokat. Talán 2019-
ben látjuk azt, hogy az összme-

gyei forrást hány százalékban 
tudták lepályázni a megyei ön-
kormányzatok – fogalmazott a 
politikus, akinek a Fidesz köz-
gyűlési frakciójának vezetője-
ként nagy felelősség nyugszik a 
vállán. Úgy látja, a többségi frak-
ció jól együtt tud működni. Ta-
pasztalt képviselők alkotják, és 
jó néhány polgármester is, akik 
már nem az első ciklusukat töl-
tik. – Több éves településvezetői 
tapasztalatom, hogy aki a vállal-
kozói szektorból jön, és helyi po-
litizálásba fog, s egy településen 
szeretne segíteni, sokkal ered-
ményesebben teszi. Aki a vállal-
kozói szektorból jön, annak min-
dig nagyobb rálátása van egy 
település életére. Építette a vál-
lalkozását, a tenni akarási vágy is 
megvan benne, többet akar, fej-
leszteni, foglalkoztatni szeretne 
– érvelt. 

Szentes járási központ, amely-
hez ezer szállal kötődik a Gé-
mes László vezette szomszédos 
nagyközség, Szegvár. Kiemel-
te, a szentesi és szegvári embe-
rek jó kapcsolatot ápolnak, majd 
úgy fogalmazott, megyei képvi-
selőként talán egy kicsit jobban 
kell lobbiznia a Kurca-parti vá-
rosért, mint a megye többi járá-
si székhelyéért. – Ebben nagy se-
gítségemre van Bozó Zoltán, aki 

egy figyelemre méltó politikus 
és vállalkozó Szentes életében. 
Kreatív és nagy a munkabírá-
sa, sok jó ötlete van. Többgyer-
mekes apaként tudja, hogy mire 
van szüksége a városlakóknak – 
mondta, hozzátéve, hogy a Pe-
tőfi Szálló fejlesztési elképzelé-
sét a Fidesz-frakció, és a megye 
vezetése is támogatja. Kifejtet-
te, ha formai okok miatt nem 
utasítják el a pályázatot, akkor 
a fejlesztésnek meg kell való-
sulnia ebben a ciklusban. – Kö-
zös ügyünk a Petőfi. Olyan kivi-
telezőt kell keresni, aki rendesen 
végzi a munkáját. Bízom abban, 
hogy helyi vállalkozókkal való-
sítják meg a beruházást. Polgár-

mesterként is fontos számomra, 
ha Szegváron fejlesztés történik, 
akkor helyi vállalkozóktól vásá-
roljunk – tette hozzá. A nagyköz-
ség az óvoda és az iskola korsze-
rűsítésére is pályázik. Emellett a 
közutat fejlesztik a településen, 
a belterületi fő utca rossz álla-
potban van. Vélhetően TOP-os 
forrás segítségével újulhat meg, 
ahogy a Tisza-gátra vezető út is. 
A közmunkaprogram segítségé-
vel a katolikus templom előtt új 
járda és parkoló készül, ahogy 
majd a kastélynál is, de a teke-
pálya előtt is új parkolót alakíta-
nak ki. Továbbá a belvízelvezető 
rendszereket újítják – értesül-
tünk.

Egy-két hónapon belül elbírálják a pályázatokat

Halupa Eszter, Majzik Attila

Hamarosan bővül a Közpon-
ti Gyermekélelmezési Kony-
ha kínálata, háromféle menü-
ből is lehet majd választani. 
Sőt, májustól a tej- vagy liszt-
érzékenyek és cukorbetegek is 
kedvükre válogathatnak majd 
a finomságok közül.

Nyári János (képünkön) sza-
kácsmester 2016 márciusá-
tól irányítja a Szentesi Közpon-
ti Gyermekélelmezési Konyhát, 
érkezése alaposan felkavarta az 
állóvizet. Vezetésével a közpon-
ti konyha menüje nemcsak vál-
tozatosabb, de egészségesebb 
is lett.

A fejlődés azonban nem áll 
meg, a meglévő kettőn felül egy 
újabb választási lehetőséget kí-
nál a központi konyha új étlapja, 
tudtuk meg Nyári János szakács-
mestertől. A konyhavezető la-
punknak elmondta, az újdonsá-
gok mellett a változatlan ételek 
alkotóelemeiben is lesz egy kis 
újdonság.

– Az A menü ugyanaz lesz, 
mint ami a közétkeztetésben is 
szerepel, itt az alapanyagokhoz 
szeretnénk hozzátenni egy kis 
pluszt. A B menü annyiban vál-
tozik, hogy egy komplett három-
fogásos menüsor lesz, ami tar-
talmaz egy levest, egy főételt és 
egy desszertet. Ha ez a későbbi-

ekben tetszeni fog a vendégek-
nek, akkor akár ki is lehet bővíte-
ni, hogy hétvégén is vihessenek 
belőle. A C menüben szeretnénk 
modernebb ételeket szerepeltet-
ni. Alapételek is lesznek benne, 
hogy változatos legyen az étlap, 
de olyan új ételek is helyet kap-
nak, amik nem hétköznapiak – 
avatott be a részletekbe Nyári Já-
nos.

A központi konyha vezetője el-
mondta, még nincsenek teljesen 
kész az új menüsorokkal, mivel 
tovább szeretnék bővíteni azo-
kat lisztmentes, tejmentes és egy 
cukorbetegeknek ajánlott étlap-
pal is, ezeket májustól szeretnék 
bevezetni. Az új ételeket rész-
ben maga a szakácsmester fogja 
elkészíteni, illetve folyamatosan 
fogják megtanulni a konyha sza-
kácsai is.

– Meglátjuk, hogy mennyi idő 
alatt fogja magát kiforrni a dolog, 
de szerintem egy fél év elegen-
dő lesz ahhoz, hogy megszok-
ják, megismerjék az új étlapot. 

Szeretném, ha szeptember, ok-
tóbertől már beindulnának az új 
menüsorok, száz adag felett sze-
retnénk belőlük eladni – mond-
ta el Nyári János. A konyhavezető 
kiemelte, a Szentesi Életben ha-
marosan két hétre előre közlik a 
menüt, hogy kényelmesen tudja-
nak választani a vendégek.

A három menü árában is kü-
lönbözik, ugyanakkor a desszer-
tet is tartalmazó B menü is elér-
hető ezer forint alatt. Az ételsorok 
kialakításába azonban nem csak 
a gazdasági szempontok, hanem 
a vendégek igényei is beleszól-
nak, hangsúlyozta a konyhave-
zető.

– A B és C menü egy komp-
lett háromfogásos menüsor, le-
ves, főétel és desszert is része, így 
ezek kicsivel drágábbak, mint az 
alap A menü. Majd látjuk, hogy 
mik az igények, és az alapján fog-
juk tovább szerkeszteni az étla-
pot – mondta Nyári János. A cél, 
hogy az étkek sora egészséges, fi-
nom és változatos legyen.

Új étlap a központi konyhán
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Palicska Irén

Az egyik legismertebb és 
legnépszerűbb televíziós, új-
ságíró, Jakupcsek Gabriella (ké-
pünkön) volt a házigazdája a 
Szentes-Csongrád Rotary Club 
által szervezett Hölgyek ünne-
pe című egész napos rendez-
vénynek március 11-én. Meg-
lepő őszinteséggel válaszolt 
kérdéseinkre nőiségről, szak-
máról, régi és új műsoráról, va-
lamint, hogy hogyan szeretné 
látni magát húsz év múlva.

– Most olvastam a Megúszha-
tatlan című könyvedet, melyben 
fontos szerepet tulajdonítasz a ke-
resztanyádnál, Anna Langmarnál 
töltött párizsi éveknek. Hogyan 
alakította a nőiségedet az az idő-
szak, milyen hatások értek Párizs-
ban?  

– Úgy gondolom, hogy azt a 
fajta nyitottságot vagy szabad-
ságot, amit én magamban érzek, 
és a műsoraimban is próbálok 
képviselni, azt Párizsban szívtam 
magamba. Elment Magyaror-
szágról, akkor még a vasfüggöny 
mögül egy kislány, és egyszer 
csak megérezte, hogy lehet más-
hogy is élni nőként. A párizsi nő 
lapos sarkú cipőben jár, megen-
gedi magának az extravaganci-
át, szót emel, ha valami nem tet-
szik neki, a párizsi nő nem hízik 
el, a párizsi nő nagyszájú. Szóval, 
hogy lehet nőként is szabadon 
élni, az mindenképpen nagyon 
fontos hatás volt. 

– Fiús anyaként is előtérbe he-
lyezted a nőiességet? Mi változott 
azzal, hogy megszületett a kislá-
nyod, Emma?

– A lányommal való együtt-
élés nyolc évében a ruhák köz-
ponti szerepet kaptak. Minden 
reggel arra kelek, hogy Mit ve-
szünk ma fel? – kérdezi az én kis-
lányom, és el is várja, hogy erről 
beszélgessünk. Amíg fiús anya 
voltam ez nem volt porondon. 
Sőt, a fiaim kifejezetten rosszul 
voltak, amikor megláttak egy 
úgynevezett „rexes” ruhában, 
ahogy Marci fiam mondta. Soká-
ig nem tudtuk, hogy mi az a „re-
xes” ruha, de amikor azt meglát-
ta rajtam, fogta a lábam és alig 
akart elengedni. Ez kérem a sze-
xes ruha volt, ami fekete és kivá-
gott, és ha ő ezt meglátta, akkor 
tudta, hogy a mama most vala-
mi mást fog csinálni, mint amit 
ő a hétköznapokban megszo-
kott. Akkor mindig izgatottá vált, 
mert tudta, hogy elmegyek. 

– Származott-e valaha abból 
előnyöd vagy hátrányod a pályán, 
hogy nő vagy?

– Abszolút, sőt ma is szárma-
zik hátrányom, mert nem tudják, 
hogy mit kezdjenek egy negy-
ven fölötti nővel a médiában. 
És akiknek kell valamit kezdeni, 
harminc körüli férfiak. Ők nyil-
ván a saját korosztályukkal job-
ban megértik magukat. Ez egy 
nagyon nagy probléma. A másik 
pedig, hogy amíg az ember fia-
tal, addig elvárás, hogy szexi le-
gyen. A mi szakmánkban min-
denképpen. Ez engem mindig 
zavart, de ennek meg kellett fe-
lelni. Ez egy óriási teher, valami-
lyennek látszani, és látom, hogy 
ezzel mennyire küzdenek a har-
mincas, negyvenes képernyő-
sök. Ha arra gondolok, hogy én 
25 évvel ezelőtt mekkora csapat-
tal kezdtem el a tévézést, és ha 
körülnézek, ebből a korosztály-
ból ma nincs senki képernyőn. 
Sőt, a tíz évvel fiatalabb korosz-
tályból sem. 

– Régi-új csatornánál, a TV2-nél 
elindult az új műsorod, az „Egy-
más szemében”. Hogy sikerültek 
az első adások? Megnéztem a Fa-
cebook oldaladat, kaptál hide-
get-meleget! Ezt hogy viseled?

– Hideget-meleget nem én, 
hanem a műsor kapott, de ez 
olyan, mintha én kaptam vol-
na. Hat adásra szerződtünk, nem 
volt többről szó, mert egy kísér-
letnek szántuk. Nagyon szomo-
rúan látom, hogy a társadalom 
egyáltalán nem érett arra, hogy 
egymás problémáival foglalkoz-
zon. Nem kell szeretni ezt a mű-
sort, bár sokakat megérint, de 

el kell fogadni, hogy valóságos 
történetek vannak benne. Míg a 
másik csatornán – amellyel rivali-
zálok – egy fiktív történet megy. 
Tehát a Barátok közttel szemben 
a való élet biztos, hogy alul ma-
rad. Nehéz harc ez, de el kellett 
döntenem, hogy akarom-e csi-
nálni vagy sem. Nem volt két-
séges, hogy ez nem egy elsőre 
győzelemre ítélt műsor, de amit 
üzen, és amiért létrejött, azt na-
gyon fontosnak találom, hogy 
megjelenjen a televíziózásban. 
Ezek többnyire megható törté-
netek, drámai pillanatok. 

– 2015 decembere fordulópont 
volt az életedben, a szakmádban, 
láttál-e azóta Ridikült? 

– Nem, azóta be sem kapcso-
lom a csatornát. 

– Harag vagy megbántottság 
miatt?

– Egyik sem, a szakmaiatlan-
ság miatt. Van bennem egy olyan 
felháborodás az iránt, hogy ezt 
meg lehet tenni. Nem velem, ha-
nem, hogy ezeket a gesztusokat 
meg lehet tenni, és azok nyom 
nélkül maradnak. Ha egy műsor 
elveszíti a nézőinek a háromne-
gyedét, ha a másik műsor elve-
szíti a nézők felét, akkor azok na-
gyon komoly következmények. 
A szakmaiatlanság az, amire én 
haragszom. Ha olyan emberek 

ezt megússzák, akik több em-
ber munkáját teszik tönkre azzal, 
hogy rossz döntéseket hoznak. 
Ezért nem nézem. Nem politikai, 
nem magánemberi sértettség 
van bennem, hanem egy mély 
szakmai sértettség. Úgy gondo-
lom, hogy minden nap igazolja 
azt, hogy rosszul csinálják.

– Megúszhatatlan című leg-
újabb könyvedben írsz arról, hogy 
hogyan szeretnéd látni magad 5, 
10, vagy akár 20 év múlva. Milyen 
lesz Jakupcsek Gabriella mondjuk 
húsz év múlva? Külsőleg, belsőleg, 
munkában, családban? 

– Nem gondolom, hogy húsz 
év múlva bármilyen módon kö-
tődni fogok a televízióhoz. Biz-
tos, hogy nem! Már tíz év múlva 
sem. Hogy látom magam? Sze-
retnék egészségesen élni. Ez egy 
nagyon fontos dolog. Egészsé-
gesen és boldogan. Magyaror-
szágon a nyugdíjba vonulás va-
lami megtorpanás, visszalépés, 
röghöz kötöttség, és tehetetlen 
félelemmel párosul. Valahogy 
nem ezt az életet szeretném élni. 
Jó lenne ezen változtatni. Még 
nem tudom, hogy kell, nyilván 
más is ezt keresi. Borzasztó bol-
dog lennék, ha megérhetném, 
hogy a lányomat jó társ mellett 
tudjam, vagy legalább végigkí-
sérjem az iskoláit. Tehát nekem 
most az a cél, hogy lássam, hogy 
elindul az életbe. Ennél többet 
pillanatnyilag nem nagyon aka-
rok elképzelni magamnak.

Őszintén Jakupcsek Gabriellával
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Tíz új európai uniós hitel- 
és vissza nem térítendő támo-
gatással kombinált terméket 
hirdetett meg a Magyar Fej-
lesztési Bank még december-
ben, ezek ütemezetten, egy-
más után válnak elérhetővé 
az országszerte megtalálha-
tó MFB Pontokon. Az össze-
sen 537 milliárd forintos ke-
ret a működő vállalkozások 
jelentős körét lefedi, hiszen 
többek között infokommuni-
kációs fejlesztésekre, energia-
hatékonysági beruházások-
ra, kapacitásbővítésre, vagy 
élelmiszeripari komplex beru-
házásokra is lehet forrást igé-
nyelni. A részletekről Nagy-
györgy Zsoltot (képünkön), az 
MFB szakértőjét kérdeztük.

– Ha először összességében 
nézzük a tíz hitel-és kombinált 
terméket, mi mondható el, melyek 
az általános célok, amelyek meg-
fogalmazhatók a programok kap-
csán?

– A hitelprogramok együtte-
sen az elmúlt évtizedek talán 
legjelentősebb gazdaságélén-
kítő programjának részét képe-
zik, hiszen a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program 
(GINOP), illetve a Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív 
Program (VEKOP) keretén belül, 
összesen 536,79 milliárd forintot 
biztosítanak a gazdasági növe-
kedés, a versenyképesség növe-
lése, illetve a foglalkoztatás bőví-
tésének elősegítéséhez. Fontos 
kiemelni, hogy a rendelkezésre 
álló forrás jelentős része a vidé-
ki vállalkozások számára érhető 
el, az elmaradottabb régiókban 
nyújthat segítséget.

– Mit jelent pontosan, hogy 
kombinált hitelprogramokat hir-
detnek meg?

– A programok jelentős részé-
ben nem önálló hitelre, hanem 
kombinált termékekre pályáz-
hatnak a mikro-, kis- középvál-
lalkozások, azaz a visszatéríten-
dő pénzügyi eszköz, vagyis hitel 
mellett vissza nem térítendő tá-
mogatás is elérhető számukra. A 
támogatás és a kölcsön mérté-
ke, intenzitása az egyes termé-
keknél eltérő lehet, így minden 
esetben a Felhívás ad pontos tá-
jékoztatást. 

– Jellemzően milyen feltételek-
kel vehetik igénybe az ügyfelek 
ezeket a termékeket?

– A hitelprogramok visszaté-
rítendő pénzügyi eszköz forrá-
saihoz rendkívül kedvező fel-
tételekkel, jellemzően 15 éves 
futamidővel és 0-2 százalékos 
kamatszint mellett juthatnak a 
vállalkozások, 10 százalék saját 
forrás mellett. 

– Lehetnek olyan elemek a 
rendszerben, amelyekre érdemes 
kiemelt figyelmet fordítani a ter-
mékek igénylésekor?

– Arra mindenképpen érde-
mes figyelni, hogy a kombinált 
hiteltermékek esetében, a visz-
szafizetendő összegre vonatko-
zóan külön hitelszerződést kell 
kötni. Ennek átfogó és részletes 
szabályrendszere van, amely-
ről akár már a pályázat elektro-
nikus benyújtása előtt is érde-
mes tájékozódni. Előnyös lehet 

az ügyfél számára, hogy mielőtt 
az elektronikus felületen beje-
löli a kiválasztott MFB Pontot, 
személyesen is tájékozódjon az 
adott kirendeltségen, válasszon 
ügyintézőt, bankárt, hiszen a ké-
sőbbiekben már nem módosít-
ható a korábban megjelölt MFB 
Pont, onnantól az lesz az ügyin-
tézés helye.

– Február 15-től nyújthatók be 
a pályázatok az összesen 212,5 
milliárd forintos kerettel bíró élel-
miszeripart, illetve kapacitásbőví-
tést támogató hitelprogramokra. 
Ezek milyen segítséget jelenthet-
nek a vállalkozásoknak?

– A GINOP keretében már le-
het pályázni az „Élelmiszeripari 
komplex beruházások támoga-
tása kombinált hiteltermékkel” 
és a „Mikro-, kis- és középvállal-
kozások kapacitásbővítő beru-
házásainak támogatása kom-
binált hiteltermék keretében” 
című felhívásokra. Az előbbi ter-
mék az élelmiszeripari feldolgo-
zó középvállalkozások fejlődé-
sét, piaci pozíciójának erősítését, 
munkahelyek megtartását ered-
ményező beruházások megva-
lósítását segíti, a kkv-k 50-750 
millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyerhetnek el, 
az igényelhető kölcsön összege 
pedig minimum 50 millió, ma-
ximum 2 milliárd forint lehet. A 
kapacitásbővítést segítő kom-
binált hitel esetében a vállalko-
zások 5-50 millió forint közöt-
ti összeget igényelhetnek vissza 

nem térítendő támogatásként, 
míg a kölcsön összege 10-145 
millió forint lehet. Az elnyert ösz-
szegből lehetőség van új eszköz 
beszerzésére, új épület építé-
sére, vagy már meglévő épüle-
tek átalakítására, korszerűsítésé-
re, épületgépészeti beruházások 
végrehajtására. A támogatás fel-
használható információs tech-
nológia-fejlesztésre, új informa-
tikai eszközökre és szoftverek 
(hardver, szoftver) beszerzésé-
re is.

– Hol lehet érdeklődni a hi-
telprogram részleteiről, illetve 
meddig nyújthatók be a pályáza-
tok?

– Az országszerte megtalál-
ható, összesen 442 MFB Ponton 
kérhető részletes tájékoztatás. A 
hitelkérelmeket februártól folya-
matosan nyújthatják be az ügy-
felek. Szentesen a Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet Sza-
badság tér 2. szám alatti fiókjá-
ban található MFB Pont.

Pénzügyi tanácsok

Tíz új uniós hitelprogram

Városi Könyvtár
Március 27-én, hétfőn 18 óra-

kor Hárs Gábor nyugalmazott 
lengyel nagykövet (holokauszt 
túlélő) Családi sorsok a holo-
kauszt idején című előadása 
lesz.

Március 28-án, kedden18 óra-
kor a Filmklubban A 33-ak című 
színes amerikai-chílei filmet ve-
títik.

Március 29-én, szerdán18 óra-
kor a Szentes-Csongrád Rota-
ry Club tagjainak előadásában 
Bródy Sándor: A tanítónő című 

műve felolvasó estjére várják az 
érdeklődőket.

Művelődési Központ
a Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában március 30-án, csü-
törtökön19-21 óráig a Korok és 
alkotások az irodalomban Csáth 
Géza elbeszéléseiről beszélget-
hetnek Poszler György előadó-
val.

Művészetek Háza
Március 25-én, 16 órától Cseh 

Zsombor túravezető, szabadú-
szó fotós-újságíró, Közel- Kelet 
kutató élménybeszámolót tart 
az egykori Perzsiáról  „A mesés 
Kelet igazi arca” címmel.

Szentesi Sport és Üdülőköz-
pont

A szaunapark nagy Finn szau-
nájában március 25-én 17 órától 
Lágy dallamok, 17.45 -től Klasz-
szikus iskola, 18.30-tól Fekete 
Blues, 19.15-től Sós bőrradír.

Szentesi Keresztény Peda-
gógus Társaság

Március 29-én, szerdán 18 
órakor a Művelődési és Ifjúsági 
Házban dr. Gruber László plébá-
nos, főiskolai docens Építsünk 
katedrálist! címmel franciaor-
szági úti beszámolót tart szemé-
lyes élményei alapján.

Deák Ferenc Általános Iskola
Március 25-én, szombaton 14 

órakor a Móricz Zsigmond Mű-
velődési Házban Magic Train 
Ride címmel angol nyelvű diák- 
előadást rendeznek.

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: 03.25. - Rockin'RockCats

04.01 - Tavaszindító bolondok napja Curtissel / 04.16. - Élőzenés est
(Otrosinka Richárd, Vincze Attila, Kerekes Róbert, Marton András) / 04.21. - CsótányDzsó

Nyitva h-cs: 6.00-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00
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Halupa Eszter

A héten Szentesi Hősök ro-
vatunk Mihályné Kovács Anna-
mária (képünkön) vállalkozói 
munkatárssal folytatódik, aki 
több mint harminc éve szol-
gálja az ügyfeleket az egyik 
helyi pénzintézetben. Lehet, 
hogy ön is találkozott már 
vele, de biztosan nem azokat a 
kérdéseket tették fel, amelye-
ket mi. Ismerjük meg egy ki-
csit közelebbről ezen a héten 
Annamáriát.

– Hogyan kerültél kapcsolatba 
a banki világgal? Mikorra nyúlik 
vissza ez a történet?

– Érettségi után, 1980-ban az 
egyik helyi pénzintézetnél töltöt-
tem kilenc hónapot. Talán azért 
volt ilyen rövid ez az időszak, 
mert más pályára készültem, és 
úgy gondoltam, hogy adok an-
nak egy esélyt. Állattenyésztés és 
élelmiszeripar területe lett volna 
a másik lehetőség, de mégsem 

az lett az utam. Kis ideig a kór-
házban helyezkedtem el, majd az 
egykori banki főnökömmel ösz-
szefutottam az utcán, és vissza-
csábított a pénzintézethez, en-
nek már több mint harminc éve. 
Valójában az első találkozásom a 
pénzintézettel a véletlennek kö-
szönhető, hiszen a gimnázium 
elvégzése után munkát keres-
tem, és itt is szerencsét próbál-
tam. Az első héten borítékokat 
ragasztottam végig, nem gon-
doltam volna még akkor, hogy 
itt kötök ki. A kezdeti időszakban 
belső munkám volt, gépköny-
velő voltam, majd GYES-en vol-
tam, ezután kerültem pult mel-
lé. Az elején lakossági területen 
tevékenykedtem, később a mér-
legképest is elvégeztem. Ha visz-
szagondolok, sajnálom, hogy en-
nél megálltam és nem mentem 
el egy számviteli főiskolára. Egy 
diploma hiányzik az életemből. 

– Milyen a pénzügyi világ?
– Bonyolult – mondja moso-

lyogva. – Ha visszagondolok a 80-
as évekre, teljesen más világ volt. 
Sokkal egyszerűbb és stressz- 
mentesebb. Most sokkal nagyob-
bak az elvárások, mind a vezető-
ség, mind pedig az ügyfelek ré-
széről. Adódhat abból is, hogy a 
90-es években 35-en dolgoztunk 
itt, most pedig kilencen. Szélse-
besen haladunk a digitális világ 
felé, hihetetlen, hogy régen min-
dent kézzel végeztünk, ma pedig 
már a számítógép gyorsítja fel a 
mindennapi teendőket. A folya-
matos fejlődés elengedhetetlen, 
lépést kellett tartanunk a válto-
zásokkal, ez nagy kihívást jelen-
tett mindig számomra. 

– Mi adja a mindennapok örö-
mét a pénzintézetnél?

– Szeretek az ügyfelekkel fog-
lalkozni, talán néha túl ügyfél-
központú vagyok – mondja mo-
solyogva. – Ennyi idő után, nem 
is tudok tenni az utcán pár lé-
pést se úgy, hogy ne jöjjön szem-
be ismerős. Amikor kicsi volt 
a kisfiam, mondogatta, hogy 
„Anya, én nem megyek veled, 
mert mindenkinek köszöngetni 
kell!” – meséli mosolyogva. Na-
gyon sokan visszajárnak hoz-
zám, és próbálok minden ügy-
felemre időt szakítani, és akkor 
csak vele foglalkozni. Az ügyfe-
lekkel együtt sírunk, és együtt 
nevetünk. 

– Ki volt rád nagy hatással az 
évek alatt, akinek tanácsai, mon-
datai azóta is meghatározóak?

– Még annak idején Rébe-
li-Szabóné Irmuskától tanultam 
sokat. Rá felnéztünk, mindig kap-
tunk tőle segítséget, nemcsak 

szakmailag látott el bennünket 
jó tanácsokkal, hanem tényleg 
bármivel kapcsolatban fordul-
hattunk hozzá. Az emberi kap-
csolatok is mások voltak. 

– Hogy telik egy napod? Nehéz 
lehet minden nap úgy kelni, hogy 
milyen csodálatos, mikor nem is 
feltétlen ezt érezzük. 

– Igen, azt gondolom, hogy az 
már rutin, hogy felkelek, és el-
mondom, hogy milyen csodás 
napra ébredtünk, mikor nem is 
mindig így van. De ne fájjon sem-
mim, ez a lényeg – meséli nevet-
ve. – Mindig fehér blúzban já-
runk, így egy kicsit nehezebb, de 
ezt is megszoktam már. 

– Mennyi fehér ing van a szekré-
nyedben? 26?

– Nem, ötven felett van – ne-
vet nagyokat. – Ha belépek a 
munkahelyre, akkor csak a mun-
kámra összpontosítok. A belső 
motivációmból, és az ügyfelek-
től való visszajelzésekből merí-
tek a nehezebb napokon. Mindig 
törekszem arra, hogy a feladatai-
mat a legjobban végezzem.

– Honnan merítesz erőt? 
– A családom a támaszom, a 

fiam az egyik legnagyobb büsz-
keségem. Nemrég diplomázott, 
most keresi a helyét. A férjem 
nemzetközi fuvarozó, sajnos ke-
veset tartózkodik itthon, de most 
készülünk Erdélybe, a munkahe-
lyemtől kaptam ezt a jutalom- 
utat. Már nagyon várom. A ker-
tészkedés mindig kikapcsol, já-
runk a kollégákkal fallabdázni, 
úszni, de a táncklub is a tervek 
között szerepel. 

A folyamatos fejlődés elengedhetetlen

MESZELÉST, kerti munkát, ásást 
vállalok. Telefon: 30/530-8062

ZEPTER edénycsomag bontat-
lan csomagolásban eladó. Telefon: 
30/454-8135

3X1 méteres futó szőnyeg, króm 
cipőtartó+fogas, 30 literes villany víz-
melegítő kifejezetten kis helyigényű 
eladó. Telefon: 30/263-1625

KÉRJÜK adója 1%-ával támogassa 
a Szentesi Vendégszeretet Egyesület 
tevékenységét. Adószám: 19561479-
1-06

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

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

SZENTESEN Vörösmarty utcában 
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 Mátra-
szentlászlóban panorámás családi 
üdülő eladó. Telefon: 20/354-6787

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 

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

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

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

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

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

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

Március 17-én és 18-án az Országos Diákszínjátszó Találkozó kecs-
keméti regionális döntőjében kiemelkedően szerepelt a Horváth 
Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozata. Arany minősítést ka-
pott a 10.D osztály Isten.net című előadása, melyet Szebeni Zoltán és 
Kučov Boris állítottak színpadra. Ez az előadás a dramaturgiai és a kö-
zösségi munkáért különdíjban is részesült. Bronz minősítést kapott 
a 11.D osztály Joker című előadása, melyben a tagozaton Békési Esz-
ter tanárnő rendezőként debütált.

– Az irodalmi-drámai tagozat minden évben több előadással sze-
repel a diákszínjátszó találkozón, s nagyon örvendetes az a tény, 
hogy nincs olyan év, amikor egy szentesi csapat ne szerepelne az or-
szágos döntőben. Jövőre 40 évesek leszünk! Picit meg fogunk újul-
ni, de a személyiségfejlesztés mellett továbbra is fontos profilunk 
lesz az országos diákszínjátszó életben való aktív részvétel – mond-
ta az irodalmi-drámai tagozat vezetője, Szurmik Zoltán.

Arany és bronz minősítés 
a drámaisoknak

Palicska Irén

Aki nem ismeri ezt a négy be-
tűs mozaikszót, az nyert. Nyert, 
mert nem volt szüksége fejlesz-
tésre a gyermekének, unokájá-
nak. A tervezett szenzomotoros 
tréning (TSMT) mozgásos fel-
adatsorai javítják a gyermek kon-
centrációs képességeit, megala-
pozzák, segítik a figyelem jobb 
irányíthatóságát, a ritmusérzék 
és a motoros kreativitás fejlődé-
sét. A mondókákkal, énekekkel 
kísért feladatvégzés során fejlő-
dik kommunikációjuk és anya-
nyelvi készségeik. Ajánlják a 
megkésett vagy eltérő fejlődés-
menetet mutató, hiperaktív,  fi-
gyelemzavaros, tanulási, maga-
tartási, beilleszkedési zavarokkal 
küzdő, súlyos beszédhibás, moz-
gásban ügyetlen, egyensúly-za-
varral küzdő gyermekeknek.

Na, hát ennyi tudományos 
magyarázat után, el is mesélem, 
miért kerestük fel a TSMT gyógy-
tornászt, Melóné Katit Csongrá-
don. Gergő baba mindent kicsit 
későn kezdett el csinálni, pon-
tosabban az utolsó pillanatban. 
Fordulás, forgás, kúszás, de a 
mászás valahogy nem akart be-
indulni. 10 hónaposan elkezd-
tük a Dévény-tornát, öt alkalom 

után pedig a fiam gyönyörűen 
mászott, felült, és kapaszkodva 
lépegetett. Decemberben már 
önállóan elindult, és 16 hóna-
posan magabiztosan járt. Egy 
apró szépséghibát fe-
deztünk fel nála, és 
a szemfüles olva-
sók is észrevehet-
ték, mert a képe-
ken jól látszik, 
hogy a jobb ke-
zét még mindig 
ökölbe szorítva 
tartja. Az utób-
bi időben pe-
dig mintha töb-
bet bukna, esne. 
Lehet, hogy ki-
csit figyelmetlen is, 
mert miközben elő-
re megy, hátrafelé néz, 
így óhatatlanul elesik. Jobb 
megelőzni a problémákat, így 
kértem időpontot a gyógytor-
nászunktól, legalább nézze meg 
Gergőt. Megnyugtatott, hogy 
mindössze egy apróságról van 
szó, ő nem is kezelné, de nagyon 

szívesen ajánlja Melóné Katit, 
menjünk TSMT tornára. 

Két héttel ezelőtt kerestük fel 
őt. Egy nagyon kedves, barátsá-

gos abszolút gyerekközpontú 
szakembert ismertünk 

meg. A környezet is 
(a csongrádi Peda-

gógiai Szakszol-
gálatnál) inspirá-
ló, megnyugtató 
volt. Színes raj-
zok, rengeteg 
játék, labdák, 
csúszda, és a 
gyerekek fej-

lődését előse-
gítő eszköz állt 

rendelkezésre. El-
halmozott minket, 

pontosabban a fi-
unkat dicsérettel. Ger-

gő milyen nyitott, érdeklődő, 
kommunikatív. Még nem be-
szél, de mindent ért. (Dagadtam 
a büszkeségtől! Valószínűleg a 
gyerek alapvető személyiségje-
gyei is ilyenek, de talán nekünk, 
mint szülőknek is lehet közünk 

mindehhez!) Kati alaposan meg-
figyelte a mozgását, kikérdezett 
minket minden apró részletről 
a mozgásfejlődésével kapcso-
latban. Elmondta, hogy nincsen 
komolyabb baj, valószínűleg egy 
rossz beidegződés, reflex, de ösz-
szeállított egy 14 feladatból álló 
gyakorlatsort, amelyet lehetőleg 
minden nap végezzünk el hár-
masban. Szükségünk lesz egy 
forgószékre, egy nagy labdára és 
egy plédre. Amíg le nem rokkan-
tam, addig az esti rutinunkhoz 
tartozott a fürdés előtti hintáz-
tatás és mondókázás, amit Ger-
gő mindig kitörő lelkesedéssel 
fogadott. Ezeket a mozdulatso-
rokat kellett csak kiegészíteni a 
nagy labdás és forgószékes gya-
korlatokkal. Kati készségesen 
megmutatott mindent. A gyerek 
azonban egy óra után kezdett fá-
radni a sok új ingertől, lehevere-
dett a tükör elé a játékok közé. 
Jobbnak láttuk, ha sétál egy ki-
csit az apjával a szabad levegőn, 
én pedig sietek utánuk. 

Azóta minden este kitartó-
an gyakorolunk, lelkesen hin-
táztatjuk, forgatjuk, és fejjel le-
felé lóbáljuk Gergőt. Nem kell 
megijedni, nem veszélyeztetjük 
a gyereket, ez is egy feladat. És 
várjuk az eredményt. 

Baba a fedélzeten

TSMT
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Sebők Tamás

Hatalmas hírt jelentett be az 
egyik világhírű koncertszerve-
ző cég magyarországi leány-
vállalata, mely szerint 2018 

áprilisában, 8 év után ismét 
Magyarországon ad koncer-
tet a világ rockzenei színteré-
nek legnépszerűbb zenekara, 
a Metallica. Mi szentesiek egy 
kicsit kiváltságosnak érezhet-

tük magunkat, hiszen az el-
múlt hétvégén a PreLoad név-
re hallgató gyulai Metallica 
Tribute banda játszott a Kávé-
zó a Belvárosi Favágókhoz ga-
lériáján.

A koncerten gyorsan megtelt a 
helyiség emeleti galériája, ez al-
kalommal a fiatalabb generáció 
képviseltette magát. Emiatt nem 
is volt szükség csúsztatni a kez-
dési időpontot szinte pontosan 
este 9-kor a húrok közé csapott az 
ötös és felcsendült a nagy klasszi-
kus Wherever I May Roam feszes 
intrója. A zenekar neve egyfajta 
útmutató is, hiszen csak a Metal-
lica Load című albuma előtti hős-
kor dalait tartja repertoárjában 
az együttes. A Kill ’Em All, a Ride 
the Lightning, a Master of Pup-
pets, az …And Justice for All és 

a  Metallica (Black Album) leme-
zek legnagyobb slágereit hallhat-
ta a közönség. Már az első dal-
nál bebizonyosodott, hogy nem 
lesz unalmas előadás, a Metalli-
ca által képviselt energiát és ki-
váló hangszeres tudást is megvil-
lantotta a zenekar. Közel két órás 
féktelen zúzást hallottunk.  – Más 
zenekarokban is játszunk. Cega 
(Czeglédi Sándor) például eredeti-
leg gitáros, itt basszusgitáron ját-
szik. Nagyon szeretjük a Metalli-
cát és egyszer jött az ötlet, hogy 
hozzunk össze egy ilyen zene-
kart. Azóta csináljuk – mesélte la-
punknak az együttes frontembe-
re Menyhért Csabi, Csiga. 

A következő hétvégén a 
Rockin RockCats szolgáltatja a 
talpalávalót a Favágóban.

Sebők Tamás

2017-ben az internet nyúj-
totta lehetőségek az élet szinte 
minden területét megkönnyí-
tik, bárhol, bármilyen eszkö-
zön elérhetők a szolgáltatások. 
Ezzel párhuzamosan azonban 
egy jelentős addiktív hatást is 
gyakorol, főleg a fiatal generá-
cióra. Ebből fakadóan a szen-
tesi Kábítószerügyi Egyezte-
tő Fórum (KEF) szervezeteinek 
közös összefogásában készült 
nemrégiben egy felmérés, 
mely rávilágít a szentesi általá-
nos és középiskolás diákok in-
ternetezési szokásaira.  

2016 májusában a Születés 
Hete rendezvénysorozat kere-
tében a Dr. Bugyi István Kórház 
Addiktológia és Drogambulanci-
ájának addiktológiai konzultán-
sa, dr. Szalayné Péter Ildikó tartott 
előadást az internet és az okoste-
lefon-függőség témakörében a 
szentesi diákok számára. Ezt kö-
vetően a helyi KEF szervezetei-
nek munkájából megszületett 
egy kérdőív, mely bemutatja a 
szentesi diákok internet-haszná-
lati szokásait.

A 2015-ös Európai Iskolavizs-
gálat hazai adatfelvétele alap-
ján a magyar 9-10.-es korosztály 
97,9 százaléka rendszeresen in-
ternetezik, átlagosan heti 23 órát. 
A legelterjedtebb tevékenysé-
gek között a közösségi oldalak 
látogatását, az információgyűj-
tést, film és zeneletöltést említet-
ték a fiatalok. Talán nem megle-

pő, hogy a heti átlagos óraszám 
közösségi oldalak esetén a leg-
magasabb, mely tevékenység a 
lányok körében népszerűbb, a 
fiúk esetében az online vásárlá-
sok és játékok kapnak nagyobb 
figyelmet. A vizsgálatok arra is 
rámutatnak, hogy míg a többi 
egészségkárosító szokás vonat-
kozásában 2011-hez képest pozi-
tív irányú elmozdulást mutatnak 
az adatok, addig a problémás in-
ternethasználat vonatkozásában 
közel 4 százalékos (15,5 száza-
lékról 19,2 százalékra) negatív el-
mozdulás figyelhető meg.

A helyi anonim felmérésben 
összesen 187 fiatalt, 71 lányt és 
116 fiút kérdeztek meg, 6-tól a 13. 
évfolyamos korcsoportban, ezen 
belül túlnyomó többségüket a 
8-os, 9-es, 10-es tanulók adták. A 
fiatalok valamivel kevesebb, mint 
6 százaléka vallotta úgy, hogy 
egyáltalán nem használ inter-
netet, közel egyharmaduk napi 
egy-két órát, ötödük 3-4 órát, ti-
zedük 5-6 órát és több mint ne-
gyedük ennél is többet szörfö-
zik a világhálón. Nagy arányukról 
mondható el, hogy séta, futás ke-
rékpározás közben is használják 
okostelefonjukat és ötödük azt 
nyilatkozta, hogy ingerült és fe-
szült lesz, ha nincs internetközel-
ben. Utóbbiak már problémás in-
ternethasználónak minősülnek, 
mely arány megegyezik az or-
szágos átlaggal. Ebben a körben 
a megkérdezettek harmadának 
a tanulmányi eredménye is rom-

lást mutat. Kevesebb, mint felük 
esetében megszűnt egy-egy ko-
rábbi megszokott tevékenység: 
edzés, társas kapcsolatok, hobbi-
tevékenységek.

– Az internetfüggőség nem 
„ok” a gyermeknél, hanem egy 
következmény. Valós megol-
dás akkor lehetséges, ha az okot 
megismerjük és oldjuk ezt be-
szélgetésekkel, bátorítással, al-
ternatívákkal, pozitív visszajel-
zésekkel – véli az addiktológiai 
konzultáns. 

Dr. Szalayné Péter Ildikó rámu-
tatott, hogy könnyen betartha-
tó, de határozott szabályokat kell 
felállítani, melyek közül legfonto-
sabb a meghatározott napi inter-
netidő, ami 1-2 órában merül ki. 
Ezt csak segítheti, ha a számító-
gép nincs külön a gyermek szo-
bájában, mert ezzel elszigetelődik 
a családtól, továbbá ha a haszná-

lat során szűrőprogramokat al-
kalmaznak a szülők, melyek bizo-
nyos oldalakat, tevékenységeket 
korlátoznak az interneten. Fon-
tosnak tartja ezek mellett, a csalá-
di programokat, közös kikapcso-
lódást, és a szociális és közösségi 
tevékenységek fenntartását. 

– Az igazi megoldás a szülői fi-
gyelem. Fontos, hogy ne szűnje-
nek meg a különórák, az edzé-
sek, a szabadidős tevékenységek, 
hiszen úgy vélem, az értékes, 
együtt töltött idő, biztonság, el-
fogadás, szeretet a legbiztosabb 
alternatíva. Megoldás lehet, ha 
egy napra kikapcsoljuk a telefont, 
az internetet és megtapasztaljuk, 
hogy az élet így is megy tovább. 
Akinek ez mégsem sikerül, azt 
várjuk az Addiktológiai Gondozó-
ban és a Drogambulancián – zár-
ta a beszélgetést dr. Szalayné Pé-
ter Ildikó.

Szentesre hozták a Metallicát

A helyi fiatalok negyede problémás internethasználó
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Rozgonyi Ádám

„Tudom, végső válaszok nin-
csenek, csak végső kérdések - 
ez a könyv is csupán amolyan 
szubjektív világ-pillanatkép”– 
írja legújabb kötetéről Kepes 
András. A szerző születésnap-
ján, tavaly ősszel mutatta be 
a nagyközönségnek Világkép 
című könyvét. A különböző 
kultúrákat bemutató írás Ke-
pes tollából igen hiteles, hi-
szen ő a saját bőrén tapasztal-
ta meg, milyen érzés bekerülni 
egy „idegen” világba.

Kepes András újságíró, író és 
egyetemi tanár három ország-
ban, Budapesten, Bejrútban, il-

letve Buenos Airesben végezte 
általános és középiskolai tanul-
mányait. Későbbi munkái és te-
levíziós pályafutása (így pl. Vi-
lágfalu című sorozata) során is 
rengeteg tapasztalatot gyűjtött 
a különböző kultúrák egymáshoz 
való viszonyával, a beilleszkedés 
nehézségeivel kapcsolatban. Je-
len kötete egyfajta GPS-ként se-
gít eligazodni az olvasónak zűr-
zavaros világunkban. „Sokan 
nem tudják, de amikor kicsi vol-
tam, a szüleimnek felajánlották, 
hogy Szíriába mehetnek dolgoz-
ni, ám minket a nővéremmel, 
Pannival „túszként” itthon tartot-
tak. Két évre intézetbe kerültünk, 
ahol egy életre megtanultam, mi-
lyen kívülállónak lenni. Amikor 
lehetőség nyílt rá, azonnal vittek 
magukkal minket a szü leink. Ren-
geteget költöztünk, így az első 
nyolc osztályt kilenc iskolában 
jártam ki. Sosem felejtem el az 
első napomat az iskolában. Való-
színűleg innen ered, hogy a csa-
ládomon kívül senkihez és sem-
mihez nem tudok kötődni, hiszen 
a sok vándorlás miatt rengeteg 
embert veszítettem el” – idézi az 
egyik napilap az író szavait.

Könyvajánló: Világkép

Heti menü:
március 27-31.

Hétfő
A menü: Vegyes gyümölcsleves,
Csikós tokány, tészta
B menü:  Csípős-savanyú leves,
Resztelt csibemáj, párolt rizs
Napi desszert: Bundázott almakarikák
Kedd
A menü: Csülkös száraz bableves,
Spagetti carbonara
B menü: Májgaluska leves,
Rántott hús másképp, sült burgonya
Napi desszert: Vargabéles
Szerda
A menü: Sütőtök krémleves,
Rántott velő, vagy sertésmáj, hagymás tört 
burgonya
B menü: Vegyes gyümölcsleves,

Holstein csirkemell, spenót
Napi desszert: Gundel krémes 
palacsinta

Csütörtök
A menü: Húsleves házi tésztával,

Dónáti sertésszelet, tészta
B menü: Sajtos póréleves,
Grill csirkecomb, mexikói rizs
Napi desszert: Aranygaluska vanília sodóval
Péntek
A menü: Sertésragu leves,
Csongrádi töltött karaj, burgonyapüré
B menü: Makói vágottas,
Sült hekk citrommártással, petrezsely-
mes rizs
Napi desszert:  Babapiskótás csoki kehely

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

Dr. Papp Zoltán 

2017. március 8-án, Né-
metországban azon a kli-
nikán, melynek húsz évig 
sebész főorvosa volt, türe-
lemmel és méltósággal viselt 
súlyos betegség következ-
tében elhunyt dr. Győry Kiss 
Ferenc.

1948. február 3-án született, 
a szentesi Horváth Mihály Gim-
náziumban érettségizett 1966-

ban, majd a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem (SZOTE) 
elvégzése után 1973-ban avat-
ták orvos doktorrá. A dr. Bugyi 
István professzor által vezetett 
sebészeten kezdett dolgozni, a 
„Bugyi iskola” jeles orvosa lett. 

A nagy elődökhöz méltóan 
szorgalommal, nagy lelkese-
déssel végezte munkáját. 1978-
ban sebészetből, 1981-ben  
mellkas sebészetből, 1986-ban 
érsebészetből szakvizsgázott. 
A szentesi évek után a Várpa-
lotai Kórház sebészeti osztályá-
nak a vezetésével bízták meg, 
majd Németországban dol-
gozott. Több munkahely után 
a Wetzlavi Oktató Kórház se-
bész főorvosa lett, ahol visce-
rális sebészetből is szakvizsgát 
tett. Rendkívüli módon szeret-
te hivatását, Németországban 
több kórházban, több helyen 
dolgozott, Felesége és két lá-
nya mindig elkísérte. Szép csa-
ládja van. Az évek során Orsi 
lánya fogorvosi, majd szájse-
bészeti diplomát szerzett, Kin-

ga mérnök lett. Öt unokája szü-
letett eddig. Élete központjába 
családja és munkája állt. Mind-
kettőt nagyon szerette. Orvos- 
kongresszusok rendszeres láto-
gatója volt nemcsak Németor-
szágban, hanem Európában is. 
Rendszeres telefonbeszélgeté-
seknek és skypolásoknak ezek 
témái voltak. Mindig lelkesen, 
hozzáértőn beszélt erről. Mun-
kaszeretetét az ottani és itte-
ni kollégáira is „ráragasztotta”. 
Mindig rádió amatőr marad, 
Edelsbergi háza udvarán, úgy 
mint itt Szentesen hatalmas 
antennát szerkesztett.

Mindig tájékoztatott beteg-
ségéről, de bátran vállalta sor-
sát. Elkeseredést, vagy kétség-
beesést sosem hallottam Tőle. 
Néhány hete azzal fejeztük be 
a beszélgetést, hogy tudja, ha-
marosan vége lesz az egész-
nek. 

Nyugdíjba vonulásakor tar-
tott kis házi ünnepségen azt 
mondta: szebb hivatást, mint 
a sebészet, nem tudott volna 

választani. Nagyon tehetséges 
volt. 

Szenteshez mindig hű ma-
radt  Feleségével és Családjával 
együtt. Az elmúlt években hat 
kamionnyi kórházi felszerelést, 
ágyakat, műszereket, valamint 
a környező településeknek 
óvodai és bölcsődei bútorokat, 
a rászorulóknak ruhaneműket 
küldtek. A tavaly kapott Pro 
Urbe díjjal járó pénzjutalmat a 
szentesi Dr. Bugyi István Kór-
ház sebészeti osztályának utal-
ta át. 

Családjával körbevéve, mél-
tósággal távozott, mint ahogy 
élt. 

Feri bátyám, nyugodj béké-
ben!

Emléked megőrizzük!
Ui.: Németországban az or-

vosi szobájában egy fehér ká-
véfőzőt használt. A betérő 
kollégákat és néha engem is fi-
nom német kávéval kínált. Egy 
jó fél éve elküldte, hogy legyen 
a szentesi sebészet orvosijá-
ban. Azóta is használjuk.

In memoriam dr. Győry Kiss Ferenc

Menü március 27-31.
Hétfő – Karalábéleves,

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

őszibarackbefőtt
Kedd

A menü: Hamis gulyás, 
Zöldbabfőzelék, grill csirkecomb

B menü: Magyaros burgonyaleves,
Barackos túróval töltött palacsinta
Szerda – Citromos zöldségleves,

A menü: Rakott karfiol
B menü: Darált steak, pirított burgonya, 

joghurtos zöldségcsík
Csütörtök

A menü: Eperkrém leves, Rántott hal, 
petrezselymes rizs

B menü: Csontleves gríz nokedlivel,
Párizsi csirkemell, zöldborsófőzelék

Péntek – Frankfurti leves,
A menü: Csokis gombóc

B menü: Szűzpecsenye bacongyűrűben, 
szárnyas hússaláta

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

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha
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Péntek (március 24.)
16:00 Szépség és a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 Élet
Szombat (március 25.)
13:30 3D  Szépség és 

a szörnyeteg
16:00 3D  Szépség és 

a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 Élet
Vasárnap (március 26.)
13:30 Szépség és a szörnyeteg
16:00 3D  Szépség és 

a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 Élet
Hétfő (március 27.)
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 Élet

Kedd (március 28.)
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 Élet
Szerda (március 29.)
16:00 3D  Szépség és 

a szörnyeteg
18:15 Kincsem
20:30 3D Páncélba zárt szellem
Csütörtök (március 30.)
14:00 3D  Hupikék törpikék 

– Az elveszett falu
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Élet
20:30 3D Páncélba zárt szellem
Péntek (március 31.)
14:00  Hupikék törpikék 

– Az elveszett falu
16:00 3D Szépség és a szörnyeteg
18:15 Élet
20:30 3D Páncélba zárt szellem

Moziműsor
Március 27-április 2.

Hétfő – Karalábéleves
A menü: Zöldborsós tokány, 
rizs köret
B menü: Carbonara penne
C menü: Füstölt tarjás töltött 
sertésborda, rizs köret, 
savanyúság
Kedd – Csontleves
A menü: Paradicsomos 
húsgombóc
B menü: Szezámmagos 
rántott halfilé, vegyes köret, 
tartármártás
C menü: Holstein szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szerda – Zöldbableves
A menü: Paprikás krumpli 
kolbásszal, csemege uborka
B menü: Eszterházy csirkemell 
csíkok, galuska
C menü: Zöldséges töltött 
sertésborda, vegyes köret
CSütörtöK – Gyümölcsleves

A menü: Gombás töltött 
sertésborda, burgonya köret, 
savanyúság
B menü: Rántott sajt, 
kukoricás rizs, tartármártás
C menü: Párizsi szelet, rizs 
köret, savanyúság
PénteK – Sertésragu leves
A menü: Stíriai metélt
B menü: Farsangi fánk
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság
Szombat – Tojásleves
Lecsós sertésszelet, rizs köret
VaSárnaP – Húsleves, Kijevi 
csirkemell, hasábburgonya, 
savanyúság

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

frissensült 850 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

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

Halupa Eszter

Itt is van a tavasz. Ez azt jelenti, hogy 
új trendek elé nézünk: ezúttal a tavaszi 
táskatrendekből szemezgettünk. Színek, 
nagy és egészen mini formák, és ami a 
legizgalmasabb, hogy egyedi. A 2017-es 
év táskatrendjében a legjobb, hogy biz-
tosan mindenki meg fogja találni a stílu-
sához passzolót!

Bár az efféle táskák több árnyalatot vonul-
tatnak fel egyszerre, egy elegáns fazonnal 
párosítva a minimalizmusra épülő trendek 
kedvencei lehetnek. Pasztelles és natúr szín-
kombinációkban is kaphatóak. 

A Lego már nagyon sokféle használa-
ti tárgynak adott remek inspirációt. Most 
táskák és retikülök alapanyagaként próbál 
újabb sikert elérni a nők körében. Sok külön-
böző színben és dizájnban készülnek a tás-
kák és ami igazán különleges bennük, hogy 
eredeti Lego-kockákból épülnek – termé-
szetesen mindegyik darab teljesen egyedi.

Retro bevásárlótáska
A hatvanas évek kedvenc bevásárlótás-

kája idén sok tervezőt megihletett. Sonia 
Rykiel a retro fazont pirospozsgás cseresz-
nyékkel dobta fel, de a tengerészminták, a 
szívecskék, illetve az etno motívumok is jól 
passzolnak ehhez a stílushoz.

A tapétamintás
A hetvenes évekbe nyúltak vissza a terve-

zők a színes tapétamintákért, melyek akko-
riban a lakberendezésben és az öltözködés-
ben is főszerepet kaptak. Idén a táskákon 
hódítanak leginkább.

Trendi retikülök Tr e n d i
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Frankfurti leves
Hozzávalók: 2-3 db enyhén füstölt virsli, 1 vöröshagyma, felap-

rítva,1 gerezd fokhagyma, 1 kisebb kelkáposzta vagy egy nagyobb-
nak a fele, csíkokra vágva,1 nagyobb szem krumpli, felkockázva, 1 
mokkáskanál pirospaprika, 1 mokkáskanál őrölt kömény, 1 evőka-
nál liszt, 2-3 dl tejföl só, bors, olaj

Elkészítés: A hagymát a forró olajon üvegesre pirítjuk, beledob-
juk az összezúzott fokhagymát, s egy perc pirítás után a pirospap-
rikát. Elkeverjük, és kevés vízzel rögtön kiforraljuk, aztán mehet 
bele a felcsíkozott kelkáposzta is. Néhány percig fonnyasztjuk, 
hogy a kel kissé összeessen, majd felöntjük 1 liter forró vízzel. Kb. 
30 perc főzés után, miután a krumpli és a kel is megpuhult, kever-
jük el a lisztet a tejföllel, engedjük fel egy merőkanál levessel, ke-
verjük csomómentesre, majd dobjuk a levesbe a felkarikázott virs-
lit, és 2 perc főzés után találhatjuk is.

A hagyományos változat rántást is alkalmaz. Ha ezzel szeret-
nénk elkészíteni, akkor ne az elején használjuk a pirospaprikát, 
hanem készítsünk rántást, azaz kevés olajon pirítsuk meg a lisz-
tet, vegyük, le a tűzről adjuk hozzá a pirospaprikát, s ha kissé ki-
hűlt, adagoljuk hozzá a tejfölt egy merőkanál levessel. Ezt adjuk 
hozzá a leveshez. 

Szentes családi ízei

Született
Schal Dánielnek és Forgó Zsu-

zsannának (Csongrád, Orgona 
u. 20. 4/12.) Izabella, Józsa Lász-
lónak és Túri Diánának (Csong-
rád Ady E. u. 28.) Áron, Justin 
Sándornak és Kádár Viktóriának 
(Csongrád, Pajtás u. 9.) Dóra, 
Farkas Lászlónak és Péter And-
rea Mónikának (Csongrád, Virág 
Benedek u. 1.) László, Bátori Gá-
bornak és Szabó Kittinek (Szen-
tes, Mátyás király u. 22.) Nándor 
nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Rácz Sándor (Szegvár, Kórógy-

szentgyörgy u. 8.) és Kolics Ka-
talin, Salétros Emil (Szentes, Rá-
kóczi F. u. 101.) és Székely Mária 
(Derekegyház, Paptelek tanya 
110.), Erdőháti-Nagy Miklós és 
Tóth Mária (Szentes Bacsó B. u. 
20. – képünkön)

Elhunyt
Pásztor József (Szentes, Derek- 

egyházi oldal tanya 203.)

Családi 
események

Burgonya 100-160 Ft/kg, répa 100-200 
Ft/kg, gyökér 250-680 Ft/kg, zeller 200 
Ft/db, petrezselyem 100 Ft/csomó, he-
gyes erős paprika 120-150 Ft/db, fehér 
paprika 1000-1300 Ft/kg, paradicsom 
650-850 Ft/kg, póré hagyma 100-180 
Ft/db, zöldhagyma 150 Ft/cs, vörös-
hagyma 150-200 Ft/kg, fokhagyma 
1800-2500 Ft/kg tojás 30-35 Ft/db, kí-
gyóuborka 650 Ft/kg, saláta 250 Ft/db, 
kelkáposzta 650 Ft/kg, fehérkáposzta 
150-180 Ft/kg, jégcsapretek 100 Ft/db, 
fekete retek 250 Ft/kg, sörretek 300 Ft/
cs, piros retek 180-200 Ft/cs, lilahagy-
ma 350 Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 
500 Ft/kg, alma 200-250 Ft/kg, körte 650 
Ft/kg, mandarin 400 Ft/kg, narancs 300 
Ft/kg, banán 480-500 Ft/kg, csíramálé 
220 Ft/kg, citrom 570-600 Ft/kg, karfiol 
380-450 Ft/kg, dióbél 2600 Ft/kg, mák 
1800 Ft/kg, méz 1500-2500 Ft/kg, med-
vehagyma 200 Ft/cs, dughagyma 650-
780 Ft/kg.

PIAC

KOS
Ha bármilyen jellegű lelki gondod van, akár szerelmi bánat, akár elkerül-
hetetlen változás, leghatásosabban a munka fogja elterelni a figyelmed.
BIKA
Az érzelmi impulzusok hatására felerősödik idealizmusod, ami az életed 
több területén elfogadóbbá és lágyabbá tesz.
IKREK
Rendkívüli és tehetséges személyek bukkannak fel, éppen amikor a legna-
gyobb szükséged van rájuk! Képesek és hajlandóak is megosztani veled for-
rásaikat.
RÁK
A márciusi csillagállások óriási lökést adnak kommunikációs képességeid-
nek és felerősítik energiáidat még a ritkában adódó csendesebb napokon is.
OROSZLÁN
Olyan intenzíven nyitott vagy most az emberekre, hogy megtalálod a szel-
lemileg, lelkileg és fizikailag is vonzó lehetséges partnereket.

SZŰZ
Lehetőséged adódhat egy korábbi életszakasz megértésére és lezárására vagy 
egy hosszabb ideje fennálló probléma megoldására. Fogékony vagy most a jó-
tékonysági munkákra.
MÉRLEG
Mielőtt fontos dologban hozol döntést, győződj meg róla, hogy pontosan is-
mered a tényeket, és akkor később nem lesz okod a megbánásra.
SKORPIÓ
Belső felismeréseid vagy beszélgetések során kapott információk arra kény-
szerítenek, hogy újragondold a kapcsolataidat. Megérzed annak veszélyét, 
hogy elveszíthetsz személyeket, lehetőségeket.
NYILAS
Egészen összezavar, hogy annyira ellentétes érvek szólnak egy bizonyos – a 
számodra most rendkívül fontos – dolog ellen és mellett.
BAK
Az érzelmi konfliktusok hárítása vagy a folyamatos kitérés sokat árthatnak ér-
zelmi kapcsolataidnak. Apró gondokat óriásivá tud tenni.
VÍZÖNTŐ
A hónap végén egy kreatív periódus tetőzik, ami a karrier mellett a szerelmi 
életedre is igencsak kellemes hatással lehet.
HALAK
Még ha meg is vagy róla győződve, hogy pontosan tudod, a másiknak mire 
van szüksége, hallgasd meg az ő vágyait, igényeit is!

Március 24-30.

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 27-április 3. Dr Bugyi István Kórház Gyógyszertár 
(Szentes, Sima F. u. 44–58.)  hétfőtől-péntekig 8-17 óráig, szombaton, vasárnap és ünnep-
napokon zárva. Készenléti 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 27- április 2.
Hétfő: Zöldborsóleves

A menü: Harcsapaprikás, tészta köret
B menü: Csirkemell csíkok 
sajtmártással, barna rizs

C menü: Kukoricapelyhes rántott 
sertésszelet, zöldséges barna rizs

Kedd: Daragaluska leves
A menü: Kolozsvári rakott káposzta

B menü: Fasírt, zöldbabfőzelék
C menü: Szezámmagos rántott 

sertésszelet, sült burgonya
Szerda: Almaleves

A menü: Töltött csirkecomb, 
fokhagymás tört burgonya

B menü: Bakonyi sertésszelet, 
fokhagymás tört burgonya

C menü: Rántott szárnyas máj, 
csőben sült zöldborsó
Csütörtök: Húsleves

A menü: Eszterházy pulykaragu, 
petrezselymes rizs

B menü: Vadas szelet, spagetti köret
C menü: Párizsi csirkecomb, 

petrezselymes rizs
Péntek: Babgulyás

A menü: Túrós-meggyes kuglóf
B menü: Túrós csusza

C menü: Rántott csirkeszárny, 
francia rakott burgonya
Szombat: Sóskaleves 

A menü: Magyaróvári sertésszelet, rizibizi
Vasárnap: Májgaluskaleves
A menü: Sült hurka- kolbász, 

petrezselymes burgonya, párolt káposzta
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

Városunk számos jeles sze-
mélyiséget adott az országnak, 
köztük tudósokat, orvosokat, 
tanárokat, írókat, költőket, kép-
zőművészeket, zenészeket, szín-
művészeket, sportolókat… stb. 
Kötelességünk – ma élőknek – 
ezeket a „nagy” szülötteinket 
időnként bemutatnunk, s nem-
csak a kegyeleti megemlékezés 
miatt, hanem annak bizonyításá-
ra is, hogy egy kis városban élve, 
onnan elindulva is el lehet az or-
szágos, sőt nemzetközi nívóra 
jutni, és kiemelkedőt teljesíte-
ni, maradandót alkotni. Ennek 
igazolására álljon itt Nyíri Antal 
életútja, aki egyszerű származá-
sa dacára, eljutott a szakmájá-
ban elérhető legmagasabb tu-
dományos fokozatokig.

Régi szentesi szántóvető, ipa-
ros családban született Szente-
sen 1907. március 9-én, a Felső-
párton, a III. tized 570. szám alatt. 
Édesapja Nyíri Antal kovácsmes-
ter; édesanyja Balog Szabó Má-
ria. Apja 1912-ig önálló iparos 
volt, ezt követően 1934-ben be-
következett haláláig segédként 
dolgozott szentesi és főváro-
si üzemekben. Szentesen leg-
tovább a Zsoldos Rt-nél volt al-
kalmazásban. A család szűkös 
anyagi körülmények között élt. 

Alsóbb iskoláit szülővárosá-
ban, a Református Elemi Nép-

iskolában, és a Horváth Mihály 
Gimnáziumban végezte. A ma-
gyar nyelv és irodalom iránti ér-
deklődését gimnáziumi taná-
rai – Zolnay Dezső, Molecz Béla, 
Bárdos Rezső – alapozták meg. 
A sikeres érettségi után, 1926 
őszén beiratkozott a szegedi 
egyetem magyar–német szaká-
ra. Már elsőévesként nagy ha-
tással volt rá Mészöly Gedeon, a 
finnugor nyelvészet professzora, 
ezért érdeklődése a nyelvészet 
felé fordult. A második évfolya-
mot (1927/28) Csongrád várme-
gye ösztöndíjasaként a münche-
ni egyetemen végezte el, ahová 
a német nyelv behatóbb elsa-
játítása végett iratkozott be. A 
harmadik tanévet (1929/30) is-
mét Szegeden, a negyedik évet 
(1930/31) pedig Mészöly Gede-
on ajánlatára a bécsi Collegium 
Hungaricumban töltötte állami 
ösztöndíjasként. Mentora taná-
csára kezdett foglalkozni a nyel-
vemlékek feldolgozásával. En-
nek eredményeként született 
meg 1933-ban egyik fontos korai 
műve, „A Winkler Kódex hangta-
na és szótana”, amely egyben 
bölcsészdoktori munkája is. 

Kiváló tanulmányi eredmé-
nyei ellenére igen nehezen in-
dult tanári pályafutása. Végül 
egy sikeres pályázatnak köszön-
hetően, 1934 őszétől a csurgói 
gimnáziumba került, ahol nyolc 
évet töltött. Csurgói tanárként 

írta az 1939-ben megjelent, „A 
zselicségi Szenna és vidéke ma-
gyar nyelvjárása” című munká-
ját, amelyet a szakma elismerő 
kritikával fogadott. Tanulmányát 
utóbb a Klebelsberg Emléké-
remmel jutalmazták. Az 1930-as 
évek közepén megnősült; felesé-
gül vette egy járásbírósági tiszt-
viselő lányát, Lakos Sárát, akitől 
négy gyermeke született.  

A második bécsi döntés után 
(1940 aug.) Kolozsváron ismét 
megnyitotta kapuit a Szegedről 
visszaköltöztetett Ferenc József 
Tudományegyetem. Mészöly 
Gedeon meghívására Nyíri Antal 
1942-ben a Kolozsvári Gyakorló 
Gimnáziumban vállalt tanári ál-
lást. 1944-ben fizetés nélküli ta-
nársegéd lett Mészöly tanszé-
kén. A háború végén családjával 
együtt hazaköltözött Szentes-
re. 1944 ősze és 1945 januárja 
között egy rövid ideig a Szente-
si Polgári Fiú- és Leányiskolában, 
valamint a Horváth Mihály Gim-
náziumban tanított. Szentesi tar-
tózkodása alatt kezdte behatób-
ban tanulmányozni a halászok, 
pákászok, vízen járók nyelvét, 
mesterségbeli kifejezéseit. 1948-
ban az Alföldi Tudományos Gyűj-
teményben jelent meg „A kihaló 
szentesi vízi élet néprajzi és nép-
nyelvi maradványai” című mun-
kája, amelyet a néprajzszakos 
hallgatók évtizedeken át tan-
könyvként használtak. 

1945 januárjában visszahív-
ták a Kolozsvári Gyakorló Gim-
náziumba, majd 1945 végén a 
békéscsabai Evangélikus Főgim-
náziumban sikerült elhelyez-
kednie. 1947 augusztusában 
Mészöly professzor hívására Sze-
gedre költözött, és előbb a Ba-
ross Gábor Gyakorló Gimnázi-
um tanára, majd 1950 őszétől 
a Pedagógiai Főiskola Magyar 
Nyelvészeti Tanszékének veze-
tője lett. A főiskolán töltött két 
év alatt két nyelvészeti tanköny-
vet írt.

(Folytatjuk)

110 éve született dr. Nyíri Antal egyetemi tanár, városunk díszpolgára (I.)

A kovácsműhelytől a főiskolai katedráig

Nyíri Antal, a fiatal tanár

Hering Viktor

Büntetőeljárást indított 
a Szentesi Rendőrkapitány-
ság egy fiatal nővel szemben, 
aki a gyanú szerint kifosztott 
egy elektromos, négykerekű 
mopeddel közlekedő férfit. A 
férfi a belvárosban közleke-
dett az esti órákban, amikor a 
nő odalépett hozzá, beszélget-
ni kezdtek, majd nem sokkal 
később a gyanúsított – kihasz-
nálva a férfi bűncselekmény el-
hárítására képtelen állapotát – a 
mopeden lévő kosárból eltulaj-
donította a sértett iratait, kész-
pénzét és mobiltelefonját. A kár 
mintegy 9 ezer forint. A beje-
lentést követően nem sokkal a 
rendőrök elfogták a bűncselek-
mény elkövetésével gyanúsított 

nőt, akit a sértett be is azonosí-
tott. A nő ellen kifosztás bűntet-
te miatt folyik eljárás.

Büntetőeljárás indult ismeret-
len elkövető ellen, aki a Csong-
rádi úton lévő garázssoron két 
garázst próbált meg feltörni. Az 
egyikből használati tárgyakat 
vitt magával. A tolvaj ellen lopás 
miatt nyomoznak a rendőrök.

Egy szentesi illető tett beje-
lentést a helyi rendőrkapitány-
ságon néhány nappal ezelőtt, 
miszerint azt vette észre, hogy 
a február és március közötti idő-
szakban a folyószámlájáról egy-
millió százhetvenezer forint 
tűnt el. A nyomozás eddigi ada-
tai szerint a pénz sértett egyik 
barátnőjének az ismeretségi kö-
rébe „vándorolt”. A tolvaj ellen 

információs rendszer felhaszná-
lásával elkövetett csalás miatt 
folyik eljárás.

Öt gépjárművezetőt is it-
tas vezetésen kaptak a ren-
dőrök közúti ellenőrzés során 
az elmúlt héten. Az alkoholt fo-
gyasztó személyek személygép-
kocsiba ültek, illetve elektromos 
kerékpárt vezettek azt követő-
en, hogy a pohár fenekére néz-
tek, ezzel azonban nem csak 
magukat veszélyeztetik, hanem 
azokat a vétlen közlekedőket 
is, akik betartják a szabályokat. 
A húsvét közeledtével érdemes 
tudni, hogy az alkoholfogyasz-
tást illetően továbbra is zéró to-
lerancia van érvényben, vagyis 
aki szeszes italt fogyasztott, az 
utána nem ülhet volán mögé. 
A rendőrök a húsvét előtt és az 
ünnep alatt is fokozott ellenőr-
zésekkel igyekeznek kiszűrni az 
ittas vezetőket az utakról.

Ittasan vezettek
2017. március 29-én, 

szerdán
9-11 óra között
SZIRBIK IMRE

polgármester,
2017. március 29-én,

szerdán
14-16 óra között
DR. DEMETER

ATTILA
alpolgármester

hivatali helyiségében
fogadja

az érdeklődőket.

Fogadónap
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A 11. számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „A tavasz kiszabadít-
ja a virágokat, hogy színesre fessék a ne-
vető földet” (Reginald Heber)

Múlt heti nyerteseink: Balázs Sándor, 
Kis-Rácz Antalné, Berkecz Dóra. Nyeremé-
nyük a Zene-Világ-Zene koncertsorozat 
következő előadására, az SZTE Szimfoni-
kus zenekarának koncertjére 1-1 db pá-
ros belépő. Ezen a héten a Szentesi Üdü-
lőközpont családi belépőjét sorsoljuk ki. 
Megfejtéseiket telefonszám feltüntetésé-
vel küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth tér 
5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesielet@
gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Idézet a Naruto című japán fil-
msorozatból (folytatás a vízszintes 79. számú 
sorban). 15. Arra a helyre. 16. A NAV ügyfele. 
17. Misina egynemű hangzói. 18. Tizenéves. 

20. A magyar történelem első választott kirá-
lya (Sámuel). 21. Papírra vető. 22. Kerti mun-
ka. 23. Arzén vegyjele. 24. Morajló. 27. Díszes. 
29. Banzáj közepe. 30. Balga. 32. Konyhaker-
ti növény. 35. Leszármazottja. 37. Menekül-
ve futás. 39. Szurkoló öröme. 40. Egynél több 
egyetemi tagozat. 41. A tetejét szemlélő. 43. 
Büntetés. 45. Takar. 48. Üreg, népiesen. 50. Te 
és én. 52. Sír. 53. Cápa eleje! 54. Törvényes. 
57. Sörkimérőké. 59. Egy - Berlinben. 60. Női 
név. 61. Altatószer. 63. …l (leértékel). 65. A 
polcok közül az alulsóra. 67. Nadrágokat. 70. 
Magyar színész (Keres). 71. Az idézet máso-
dik sora.

Függőleges: 1. Előkelősége, kitűnősége 
(latin eredetű, régies). 2. Minden idők egyik 
legnagyobb feltalálója (Thomas Alva). 3. An-
gol férfi. 4. Szaúdi gépkocsik jelzése. 5. Por-
ció. 6. Kujtorgó, tekergő. 7. Névelővel: nagyra 

növő lombos növény. 8. Bizmut vegyjele. 9. 
Becézett Izolda. 10. Kerékpár része. 11. Rossz 
kívánság. 12. Egy szál palánta. 13. Német fa-
gylalt. 14. Tarzan hintája. 19. Elszigetel. 22. 
Régészek munkája. 25. Eurázsiai hegylánc. 
26. Győri fociklub. 28. Földre pottyanás. 31. 
Kopár, csupasz. 33. Én (latinul). 34. Végtelen 
Elba! 36. Párosan brekeg. 38. Erő jelzője le-
het. 40. Népszerű ütős-labdás játék. 42. Pá-
pai korona. 44. Hivatali helyiség-e? 46. Visz-
szafelé: francia író (Robert). 47. Borotva. 48. 
Lantán vegyjele. 49. Kilátszik (valami alól). 51. 
Zoltán tulajdona (becézve). 53. Debreceni 
őslakos gazdálkodó és iparos tehetős polgár. 
55. Gallium és ezüst vegyjele. 56. Szegedi író 
(Ferenc). 57. Csíp a szélein! 58. Esztendő. 59. 
Félig szerelmi! 60. Tova. 62. … Mex (A harag 
útja, ausztrál akciófilm). 64. Visszafelé: növé-
nyi főzet. 66. Laurencium vegyjele. 68. Cseh 
gépkocsik jelzése. 69. Hangtalanul kel!

Beküldendő a vízszintes 1. és 71. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
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Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

A
menü

B
menü

B
menü

C
menü

C
menü

Májgaluska leves,
Sonkás rakott spagetti

Legényfogó leves,
Bolognai spagetti

Kertészleves,
Tökfőzelék, sertés vagdalt

Brokkoli krémleves,
Krumplipaprikás kolbásszal,  

csemegeuborka

Csontleves csigatésztával,
Csirkemell roston sütve, burgonyapüré

Scsí leves,
Túrós lepény

Karfiolleves,
Spenótos lencsefőzelék,  

setés vagdalt

Tárkonyos burgonyaleves,
Rántott csirkecomb póréhagymás panírban, 

mexikói zöldköret, kurkumás rizs

Zellerkrémleves,
Sertésszelet Budapest módra, bulgur

Tejfölös gombaleves,
Brassói aprópecsenye, vegyes vágott, 

barackízes palacsinta

Sajtkrémleves,
Confitált malacoldalas, hagymás törtburgo-
nya, párolt káposzta, citromos tortaszelet

Szárnyasaprólék leves,
Milánói makaróni

Zöldborsó leves,
Rántott borjúláb, burgonyapüré,  

tartármártás

Fejtett bableves sertéshúskockákkal,
Szilvalekváros gombóc  
pisztáciás morzsában

Görög gyümölcsleves,
Sertésszelet Villeroy módra, petrezselymes 
burgonya, káposztasaláta, somlói galuska

Orjaleves cérnametélttel,
Rántott sajt, pirított burgonya, tartármártás, 

joghurtos tortaszelet

Nádasdy húsgombóc leves, 
Roston sült harcsa, héjában sült burgonya, 
grillezett paradicsom, kakaós palacsinta

Magyaros gombaleves,
Palermói sertésszelet, burgonyapüré, 
káposztasaláta, túrós barackos rétes

Sertés raguleves,  
Lassagne, banán

Zöldbableves, velővel töltött karaj,  
hagymás törtburgonya, 

uborkasaláta, gyümölcskrémes

Tarhonya leves, 
Tejszínes, kapros pulykamell kockák, párolt 

rizs, kókuszos kocka

Bazsalikomos paradicsomleves, 
Csülök Pékné módra,  

almapaprika, piskóta tekercs

 Csontleves gríz nokedlivel,
Fűszeres csirkemell csíkok, joghurtos saláta, 

pirított burgonya

Hamisgulyás, Pulykamell roston, 
tejszínes zöldséges gnoocchini

Fokhagyma krémleves,
Darált steak juhtúróval töltve,  

sült hagymakarikák, röszti, almapaprika

Burgonyaleves,
Pecsenye kacsamáj bacongyűrűben,  

sonkás rizottó

Málnakrém leves,
Fűszeres piskótában sült karaj,  

burgonyafánk, vajban párolt répagyöngyök

Tojásleves,
Ázsiai húsgombócok,  

csípős paradicsommártás, metélt tészta

 Karalábé leves, 
Csirkepaprikás, galuska, 

uborkasaláta

Sárgaborsó leves szalonna chipsszel, 
Roston sült sertéskaraj, veluté mártás, 

gratinírozott brokkoli

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

A menü 
750 Ft

B menü 
900 Ft 

C menü 
830 Ft

A menü 
750 Ft

B menü 
900 Ft 

C menü 
830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje
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Darók József

Újabb eredményes eszten-
dőn van túl a Szilver Táncsport 
Egyesület, és fényes sikerek-
kel indították az ideit is. A múlt 
heti sajtótájékoztatón nem 
csak a tavaly novemberi világ-
bajnoki döntős formációt mél-
tatták, de a februárban elnyert 
8 magyar bajnoki címet is ün-
nepelték, no meg az egyesület 
immár negyedszázados fenn-
állását.

Szatmár-Nagy Szilviát, az egye-
sület vezetőjét óriási büszkeség-
gel tölti el, hogy az idei magyar 
bajnokságon Szigetszentmikló-
son 8 bajnoki aranyérmet, 4 má-
sodik, 6 harmadik, 5 negyedik, 5 
ötödik és 7 hatodik helyezést si-
került szerezniük, amely nem 
csak a klub életében kiemelkedő, 
hanem Szentes  sporttörténeté-
ben is. Szilvia megköszönte a ver-
senyzők hozzáállását, az edzők 

munkáját és a szülők, szponzo-
rok, kiemelten az önkormányzat 
nélkülözhetetlen támogatását. 
Ez a dicsőség a közös sikerünk – 
mondta az egyesület vezetője.

Szirbik Imre polgármester is 
gratulált az eredményekhez. A 
magyar bajnokságon döntőbe 
jutott párosokat díjazták az ün-
nepségen. A táncosok minden 
esetben vastapssal is jutalmaz-
ták egymást, látszott, ez egy iga-
zi nagy csapat. Van azonban egy 
csapat, mely tavaly, a Pécsen ren-
dezett formációs világbajnoksá-
gon standard mix kategóriában 
sporttörténeti sikert elérve dön-
tőbe került, s ott a 4. helyen zárt. 
Vezetőjük, László Csaba az orosz 
Alekszej Litvinovval állította ösz-
sze azt a formabontó, kifejezet-
ten magyaros koreográfiát, mely 
meghozta a várva-várt áttörést, 
és Szentesen is a 2016-os Év csa-
patának választották a formációt. 

– Szilvi indíttatására szerettünk 
volna egy csapatot, amelyben a 
tagok nem egymás ellen, mint 
egyéniben, hanem egymásért 
küzdenek. Így indult, aztán min-
dent megtettünk annak érdeké-
ben, hogy minél sikeresebbek le-
gyünk – idézte fel a formáció 10 
magyar bajnoki címét megelőző 
kezdeteket. Csaba elmondta, in-
kább A és B osztályos táncosok-
ból áll a formáció, többen magyar 
bajnokok párjukkal is. – Értelem-
szerűen minél magasabb a tán-
cosok technikai tudása, annál 
magasabb színvonalú formáci-
ót lehet összehozni – magyaráz-
ta. A külön-külön kiváló verseny-
zőknek egységet kell alkotniuk. 
Kicsit nehéz összeegyeztetni az 
egyéb versenyekkel, azonban az 
alap versenyzés jó hátteret, le-
hetőséget ad a gyakorlásra, tud-
tuk meg az edzőtől. Egyébként 
sok versenyük nincs egy évben, 
így specifikusan készülhetnek. A 
világversenyek az év végén van-
nak, ezt a formát kell mindig át-
menteni a következő év elejére, 
a magyar bajnokságra, aztán áp-
rilistól augusztusig van egy sza-
bad időszak.

– Ez a vb 4. hely óriási ered-
mény, hiszen megelőztük a né-
met bajnoki 2. csapatot – mesélte 
Csaba. Az öröm nem indokolat-
lan, hiszen a németek és oroszok 
kiemelkednek a mezőnyből, rá-
adásul a legközelebbi világbaj-

nokságnak éppen Németország 
ad otthont. – Nem lesz egysze-
rű, de célunk a 3. hely megszer-
zése. Változtatunk valamennyit a 
koreográfián és az összhangra is 
még jobban oda kell figyelnünk 
– tudtuk meg Csabától, aki el-
árulta: minden formáció 2-3 évre 
kitolja egy-egy koreográfiáját, hi-
szen nem kis költséggel és mun-
kával jár elkészíteni, így tesznek 
ők is, tehát a magyaros motívu-
mú zenéket és ruhákat nem cse-
rélik le. Az alábbi csapat érte el a 
kimagasló sikert, többen már a 
legelső összeállításban is szere-
peltek:

Az alapítás óta eltelt huszonöt 
évből Szatmári-Nagy Szilvia  arra 
a legbüszkébb, hogy Csaba még 
mindig eredményes, valamint ta-
nítványaira, akik mára tanárokká 
váltak. – Sikerült velük megsze-
rettetnem a műfajt annyira, hogy 
itt maradtak velem – mondta. 
– Mindig eredménycentrikusak 
voltunk, de ahogy telik az idő, 
kezdek más értékeket is előtérbe 
helyezni. Sokan a gyerekek közül 
a táncot választották hivatásuk-
nak, ez még az eredményeknél is 
fontosabb.

Szilvia bevallotta, egyre inkább 
szeretne háttérbe vonulni, s a te-
ret átadni tanítványainak. – Nem 
bánom, ha a fiatalok átvennék az 
irányítást, hiszen csak változik a 
világ, és ők sok esetben másképp 
látják a dolgokat.

Hering Viktor

A mindent eldöntő harma-
dik mérkőzésen 12-7-re ki-
kapott Szegeden, így az elő-
döntő helyett az 5-8. helyért 
játszhat majd a bajnokság 
hátralévő szakaszában a Hun-
gerit-Szentesi VK női vízilab-
da-csapata. A bajnokságban 
jövő szerdán a Tatabánya el-
len, hazai medencében játsza-
nak a hölgyek.

Az első mérkőzésen bünte-
tőkkel győzött idegenben, a 
második mérkőzésen viszont 
itthon kikapott a Szegedtől a 
Hungerit, így az egyik fél máso-
dik győzelméig tartó párharc a 
szegedi uszodában dőlt el. Ko-
rán megnyugtató előnyre tet-
tek szert a hazaiak, és a hátrányt 
már nem is sikerült ledolgozni 
a találkozó végéig, így a fiatal 
szentesi együttes 12-7-es vere-
séget szenvedett megyei riváli-
sától. A Szeged az elődöntőben 

szerepelhet tovább, a Hunge-
rit pedig megkezdi a több fel-
vonásos menetelést az ötödik 
hely megszerzéséért. Ennek 
első lépése lesz a Tatabánya el-
leni, jövő szerdai összecsapás, 
amit a ligeti uszodában rendez-
nek. A párharc itt is az egyik fél 
második győzelméig tart, és aki 
innen győztesen kerül ki, az a 
Honvéd-Eger derbi győztesével 
meccselhet majd az ötödik he-
lyért. – A Szeged jól, jobban ját-
szott a szombati összecsapáson 
– mondta Tóth Gyula, a csapat 
vezetőedzője. – Ennek ellené-
re igazi sportemberként visel-
kedtek a lányok, akik mindent 
megtettek a győzelemért, na-
gyon akartunk, mentünk előre, 
de sajnos több olyan hibát is el-
követtünk, amit nem lett volna 
szabad. Azt gondolom, hogy fia-
tal csapatom nehezen viselte el 
azt a terhet, hogy ezen a mérkő-
zésen csak a győzelem az elfo-

gadható. A lányok közül sokan 
a serdülő illetve az ifjúsági baj-
nokságban is érdekeltek, elkép-
zelhető hogy számukra egyelő-
re túlságosan nagy teher, hogy 
a három-négy rutinosabb játé-
kos mellett nekik kell a vállukon 
vinniük a gárdát. Három nap pi-
henő után folytatjuk a munkát, 
hiszen jövő szerdán már a Tata-

bánya ellen kell játszani, majd 
az utánpótlás bajnokságok-
ban is fontos mérkőzések vár-
nak ránk az UVSE ellen. Hat játé-
kosunk előtte ezen a hétvégén 
már a különböző korosztályos 
válogatott keretekkel készül 
majd közösen, aztán jöhet a Ta-
tabánya elleni derbi, célunk az 
ötödik hely megszerzése.

Nyolc bajnoki címet és az Év csapata díjat ünnepelték

Az ötödik helyért játszhat a Hungerit
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Hering Viktor

Hazai medencében szenve-
dett 12-7-es vereséget a Me-
talcom-Szentesi VK férfi vízi-
labda-csapata a Kaposvár 

együttesétől. A mieink szom-
baton ismét itthon játszanak, 
az ellenfél a Tatabánya lesz.

Rosszul kezdődött a mieink 
számára a Kaposvár elleni ösz-
szecsapás, hiszen Somogyi bün-

tetőjét hárította a vendégek 
kapusa. A Kaposvár gyorsan két-
gólos előnyre tett szert, és ez a 
különbség csak nőtt, ahogy ha-
ladtunk előre a mérkőzésben. 
Kettő, négy, majd hat góllal is 
vezettek már, és bár mentek elő-
re a mieink, nem tudtak sokkal 
közelebb kapaszkodni a Szécsi 
Zoltán dirigálta vendégekhez. 
Örülni lehetett viszont Werner 
Richárd játékának és két góljá-
nak, illetve láthattunk egy pom-
pás Visnyakov-Somogyi összjáté-
kot, melynek a végén a szentesi 
tizenkettes pompás gólt ragasz-
tott Krémer kapujába. Az ötgólos 
vereséget követően Pellei Csa-
ba, a Metalcom edzője elmond-
ta, hogy kedvezőtlen előjelekkel 
készültek az összecsapásra, hi-
szen öt játékosa is beteget jelen-

tett a bajnoki előtt, közülük ket-
ten tudták vállalni a mérkőzést.

– Két büntetőt is elhibáztunk, 
ami döntően befolyásolta az 
eredményt – mondta a szentesi 
mester. – A találkozó végére el-
fogytunk, ráadásul volt két-há-
rom, kulcspozícióban játszó játé-
kosom, akik nem nyújtották azt 
a teljesítményt, ami ilyen szin-
ten elvárható lenne. Szombaton 
a Tatabánya, majd jövő héten 
az UVSE ellen szeretnénk győz-
ni, így elkerülhetnénk a kiesés-
ről közvetlenül döntő KSI elle-
ni párharcot. Ehhez azonban a 
most nyújtottnál sokkal jobb já-
tékot kell produkálnunk. Werner 
Richárd jó játékának viszont örü-
lök, bíztató, hogy egyre jobb for-
mában vízilabdázik. 

A Tatabánya elleni összecsa-
pás szombaton 18 órakor kezdő-
dik a Dr. Rébeli-Szabó József Vá-
rosi Sportuszodában. 

Sebők Tamás

A férfi NB II-es kosárlabda 
bajnokság keleti régiójának 
21. fordulójában a Szentesi 
KK csapata a tabella alján ta-
nyázó Mezőberényi KK gárdá-
jával csapott össze a Dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok-
ban. A mieink hullámzó tel-
jesítménnyel, de nagyarányú 
győzelemmel zárták az össze-
csapást.

A csapat alapemberének szá-
mító Halász Ákos nélkül lépett 
pályára a Szentesi KK a pén-
tek esti NB II-es összecsapá-
son. Már a mérkőzés kezdetén 
gyors tempóban zajlott a mér-
kőzés és uralta a játékot a ha-
zai gárda, a negyed felénél már 
12 pontos előnyük volt Ma-
rossyéknak. A játékrész má-

sodik felében néhány védel-
mi hiba és pontatlan passzok 
is becsúsztak hazai részről. En-

nek meg is lett az eredménye 
a folytatásban: a második ne-
gyedben mindösszesen 8 pon-
tot dobott a Szentes. A második 
félidő még döcögősen indult, 
azonban 3 perc elteltével felfris-
sültek a fiúk, amin nagyban se-
gített Orgona Gergő és Gergely 
Dávid kiemelkedő játéka. Erős, 
sok pontot hozó játékrészt lát-
hattunk. Az utolsó negyedben 
tartani tudta előnyét a Szentes 
és végül 37 pontos győzelmet 
arattak.

– A mérkőzés elején az elvárt 
pontkülönbség született, azon-
ban a játékunk döcögött, ahe-
lyett, hogy saját elképzelése-
inket valósítottuk volna meg, 

felvettük az ellenfél játékát, 
energiátlanok voltunk, unal-
mas játékot mutattunk. Az öl-
tözőben megbeszéltek ellenére 
sem sikerült felfrissülve indíta-
nunk a második félidőt. A har-
madik percben történő időké-
rés viszont hatott, így a félidei 
szünetben elhangzott célt, vé-
gül sikerült teljesíteni – értékel-
ték a mérkőzést az egyesület ré-
széről.

Szentesi KK – Mezőberényi KK 
84:47 (26:10, 8:14, 25:9, 25:14)

A szentesi pontszerzők: Veji-
novic (9), Gergely (12), Marossy 
(3), Gajic (22), Orgona (17) Vuja-
dinovic (2), Mácsai (2), Kútvölgyi 
(3), Szanyi (11), Csábi (4)

Hering Viktor

Március 15-én, Orosházán 
centrum versenyt rendeztek a 
környékbeli birkózó fiatalok-
nak, ahol közel 70 gyermekko-
rú versenyző gyűrte egymást 
a szőnyegen.

A Dr. Papp László Birkózó 
Egyesületből kilenc gyermek lé-
pett szőnyegre, és értek el ki-
sebb nagyobb sikereket. A ver-
senynap után az első helyen 
végzett Gila Nóra, a másodi-
kon Pilesz Ádám, a harmadikon 
pedig Vajgel Léna, Felföldi Ben-
ce, Horváth Mátyás, Székely Sza-
bolcs, Tóth Ákos, Bogyó Benedek, 
Trungel Ádám és ifj. Mazula Erik. 
Felemás hétvégét zártak az el-

múlt hétvégén a szentesi birkó-
zók. A fiatalok két helyszínen is 
megmérettették magukat, kö-
zülük Kuczora Attila és Kuczora 
Márk Kiskőrösön jártak, ahol a 
Petőfi-kupán vettek részt. A ver-
senyen 170 induló volt összesen, 
Attila a második helyen végzett 
súlyában, míg Márkónak a har-
madik helyet sikerült megsze-
reznie. Sajnos Cseh Balázs be-
tegség miatt nem tudott indulni 
ezen a viadalon. Balogh-Szabó 
Anna Alíz Pestszentimrén, a ka-
dett válogatón vett részt, ami 
sajnos nem úgy jött össze, ahogy 

a szakvezetés szerette volna. 
Az egyszerre több korosztály-
nak megrendezett versenyen 
260 lány induló volt, közülük 
Anna egy nyert és egy vesztett 
meccs után a hetedik helyen zár-
ta a versenyt. – Az erővel és az ál-
lóképességgel nem volt problé-
mánk és a lenti védekezés is jól 
ment, nem tudtak rajta akció-
pontot szerezni. Az állásból való 
támadásokat kell sokkal többet 
gyakorolnunk, sajnos ott dőlt el 
a meccs végeredménye – érté-
kelte a nap eseményeit Mazula 
Erik vezetőedző.

A Tatabánya ellen jobb játék kell

Könnyű hazai győzelem

Érmek a Petőfi-kupáról
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Nemrégiben rendezték meg a Csongrád megyei sakk diákolim-

pia csapatbajnokságát Szegeden. Városunkból a Kiss Bálint Refor-

mátus Általános Iskola alsó tagozatos leány csapata vett részt a 

versenyen, akik ügyes játékkal 3. helyezést értek el. A csapat tag-

jai Dancsó Nóra, Magyar Zsófia, Szalai Sára, Rehák Napsugár voltak, 

akiket Kőhalminé Forrai Julianna készített fel. A következő héten az 

egyéni bajnokságot rendezték meg. Ott a következő eredmények 

születtek. Lányoknál Dancsó Nóra negyedik, Magyar Zsófia ötödik 

helyezett lett. Mindketten Kiss Bálint iskola tanulói. A fiúknál Ko-
vács Marcell, a Koszta József Általános Iskola diákja 5. lett korcso-

portjában, ahol 21 fő versenyzett. A középiskolások kategóriájá-

ban a Zsoldos Ferenc középiskola tanulója Udvardi Zalán, valamint 

a Horváth Mihály Gimnáziumból versenyző Lantos Alexandra is 

első helyen végzett. Ők ketten az országos döntőbe jutottak, me-

lyet áprilisban rendeznek meg.

Sebők Tamás

Szombat délután a Pusz-
tai László Sporttelep műfü-

ves pályáján játszotta soron 
következő megyei I. osztályú 
mérkőzését a Szentesi Kinizsi 
SZITE csapata. Némethy Lász-
ló játékosai az eddig pont nél-
küli Szőreg csapatát győzték 
le.

Sokáig egyenlő félként küz-
döttek a felek, aztán egyre több 
helyzetet dolgoztak ki a mie-
ink, de célt tévesztettek a lö-
véseink, vagy Bali Csaba ven-
dég kapusban akadtak el azok. 
A félidő felénél egy beadást kö-
vetően Lőrincz Bence játszot-

ta magát tisztára a kapu előtt, a 
mögé érkező védő fellökte, de 
néma maradt Bán Imre sípja. Az 
első 45 perc hajrájában azon-
ban magához ragadta a veze-
tést a Szentesi alakulat, Kovács 
Norbert (képünkön világos mez-
ben) találatának köszönhető-
en. A második félidőben nem 
sokszor volt a szentesi térfélen 
a labda, szinte folyton a mieink 
támadtak, a biztos siker érdeké-
ben kellett is a szentesi gól. A 
80. percben Kis-Kása Konrád egy 
szép támadás után talált be, 

majd mondhatjuk, hogy vérsze-
met kapott, és két perccel ké-
sőbb a jobb szélen megindulva 
éles helyzetből lőtte középre a 
labdát. Az erősen érkező játék-
szer Ali Zsolt védő lábáról pat-
tant a kapuba beállítva ezzel a 
3-0-s győzelmet.

Szentesi Kinizsi SZITE – Sző-
reg RSE 3-0 (Kovács Nobert 
(37’), Kis-Kása Konrád (80’) ill. Ali 
Zsolt Ferenc (82’ - öngól)

A következő fordulóban a 
Sándorfalva otthonába látogat-
nak Vincze Zoltánék.

Sebők Tamás

487 fiatal futó vett részt 
március 21-én, az országos Di-
ákolimpia programsorozat ré-
szeként megrendezett mezei 
futóversenyen, mely a Hon-
véd Rákóczi SE szervezésében 
valósult meg a Pusztai László 
Sporttelep hátsó, „pockos” pá-
lyáin.

Hat korcsoportban indultak 
helyi és kistérségi iskolás diá-
kok a kedden délután megren-
dezett a Diákolimpia Városi Me-
zei Futóversenyen. A már évek 
óta a Honvéd Rákóczi SE szer-
vezésében létrejött sportese-
ményről Lőrincz Gábor, a HRSE 
elnöke nyilatkozott lapunknak. 
A vezető elmondta összesen 6 
korcsoportban neveztek diáko-
kat a megmérettetésre, külön le-
ány és fiú futamokat rendeztek 
az egyes osztályokban, ahol 5 fő 

vehetett részt egy oktatási in-
tézménytől. – A pályán kis és 
nagy kört kialakítottunk ki, előb-
bit 550, utóbbi 900 méter hosz-
szúságúra terveztük. A távokat 
a korcsoportokhoz igazítottuk, 
a legkisebbek 1 kiskört tettek 
meg, a legidősebbek távja már 
5 nagy kör volt. Minden esetben 
egy kerékpáros felvezető mu-
tatja az utat a versenyzőknek és 
mezőny végén is teker egy kollé-
ga. A beérkezéskor minden ver-
senyző egy számmal ellátott bi-
létát kap, ami a helyezésének 
megfelelő számot viseli. A leg-
jobb egyéni eredményeket ösz-
szeadja a zsűri, és így kapjuk 
meg a csapateredményeket is 
– mutatta be a verseny mene-
tét Lőrincz Gábor, aki hozzátette, 
nagy öröm számára hogy a szép 
időben ilyen sokan vettek részt a 
versenyen. Kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak a Kosztás, Kiss 

Bálintos és Klauzálos fiatalok, de 
a fábiánsebestyéni Arany János 
Általános Iskola, és a szegvári 
Forray Máté Általános Iskola di-
ákjai is kitettek magukért.

A versenyszámokat követően 
Kovács János, a Művelődési-, Ifjú-
sági- és Sportbizottság elnöke, 
valamint dr. Chomiak Waldemar 
az Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság elnöke adta át a díjakat a 
versenyzőknek. Kovács János la-
punk kérdésére elmondta, nagy 
köszönet illeti a Honvéd Rákóczi 
SE-t, akik nagy segítséget nyúj-

tottak az esemény megszervezé-
sében.

– Igen szépszámú gyermek-
sereg jelent meg a versenyen, 
ami örvendetes számomra. A 
versenyzők szempontjából ta-
lán problémás, hogy most elő-
ször élvezhetünk ilyen nagy-
szerű tavaszi időjárást, ami a 
felkészülésüket nem igazán se-
gítette, de az eredményeken 
azért látszik, hogy a rendszere-
sen, egyesületi keretek között 
edző sportolóknak nem okoz 
gondot a verseny. 

Sakk diákolimpia

Megvan az első tavaszi győzelem

Közel félezer fiatal a mezei futóversenyen

Hering Viktor

A fővárosban szenvedett vereséget múlt vasárnap a SZEKERCE 
rögbi együttese. A kecskeméti és szentesi rögbisekből álló gárda az 
NB II-es tavaszi idénynyitón 24-10-re kapott ki Csillebércen a Buda-
pesti Kosoktól. A mieink komplett csapattal utaztak a mérkőzésre, 
egyedül Döme Zsolt nem tudott pályára lépni, az ő játékának a hiá-
nya viszont alapvetően meghatározta a mieink teljesítményét. – Bár 
voltak szép megmozdulásaink védekezésben, támadásban, sajnos 
most ennyire futotta ezen a mérkőzésen – mondta Törőcsik Sándor, 
a SZEKERCE szakmai vezetője. – A hatalmas szélben megrendezett 
összecsapáson a hazaiak jobban játszottak, a mi játékunk viszont 
nem állt össze. Igyekszünk javítani, április 22-én Kassára utazunk, 
ahonnan mindenképpen pontokkal szeretnénk hazautazni. 

A csapat ezen a héten a Kecskeméttel, két héttel később pedig a 
Szegeddel játszik felkészülési mérkőzést, majd következhet a Kassa 
elleni idegenbeli fellépés. 

Vereség a Kosoktól




