
Az árpa aratása jobbára
befejezõdött, a búza vágását
a sok esõ hátráltatja. A tér-
ségben 60-70, egyes részeken
100 millimétert meghaladó
mennyiségû csapadék hul-
lott az elmúlt napokban,
idõnként jéggel párosulva. A
gabonatáblákban több tonna

terméskiesést okoznak az el-
szaporodott mezei pockok.
A szakemberek most azt vár-
ják, hogy gyérül a kártevõk
száma az esõtõl, mivel a víz
befolyt a járatokba és a fész-
kekben elpusztította az iva-
dékokat, esetleg tüdõgyulla-
dást is okozott.

A Terra-Coop Kft. már
végzett az õszi árpa betaka-
rításával, és a búza háromne-
gyede is raktárakba került. A
termésátlaga elmarad a várt-
tól, 4 tonna körül arattak
hektáronként. Szarvas Pál
ügyvezetõ elmondta, hogy
az elõzetesen becsültnél sok-
kal nagyobb a mezei pockok
okozta kár, több helyen a
várt mennyiség felét takarí-
tották be. A lábon álló gabo-
na sikértartalma és az úgy-
nevezett esésszáma is romlik
a többszöri esõzés hatására.
Kedden még elfogadható

minõséget tapasztaltak és
néhol aratni is tudtak. A még
lábon álló 300 hektár vágása
2-3 napot vesz igénybe, ha
az idõjárás is engedi. Szarvas
Pál hozzátette, hogy bérvá-
gást is végeznek, a mezõgaz-
dasági termelõk területeirõl
is levágják a gabonát, amikor
a gépeik arra aratnak. Az ag-
rárszakember bízik benne,
hogy a héten befejezhetik a
búza aratását és utána el-
kezdhetik a 80 hektár mustár
és 200 hektár olajretek beta-
karítását. 

(folytatás a 3. oldalon)
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Kitört egy fa a ligetben

Egy hatalmas fa dõlt hétfõn este a ligeti futópályá-

ra, szerencsére nem okozott sérülést, az akkortájt ko-

cogók kikerülték az útjukba került akadályt. A több

méteres koronaakác törzsének belseje gyulladt be,

ami az esõ és a szél hatására kettétört.

3. oldal

Falkavezér a város szélén

Több mint hatvan kutyával és két szamárral vette

körbe magát Frei Henrik József a Berki úton lévõ ta-

nyáján, de már csak végszükségben fogad be újabb

ebet. A 60 éves férfi inkább saját szájától vonná meg

a kenyeret, csak hogy az állatoknak jusson.

7. oldal

Õsi szakmát végez az
ötvösmester

Bíró Károly az állami pénzverõben tanulta ötvös-

mesterségét. Eredetileg ezüstmûvesként végzett, de

hamar átpártolt az aranymûvességre. Szegeden is-

merte meg ékszerész feleségét, akivel 1988-ban meg-

nyitották szentesi üzletüket.

4. oldal

Molnár Rita és Kovács Csaba
nyolc éve házasok, de egy
évben többször is átélik az
esküvõk hangulatát és a ren-
dezvényekkel járó tenniva-
lók sokaságát. Tûzoltóból és
virágkötõbõl váltak profi
rendezvényszervezõkké,
melyben dekoratõrként és
ceremóniamesterként is
megvalósították önmagukat.
Életre szóló álmokat válta-

nak valóra, ami nagy felelõs-
séggel, de annál nagyobb
örömmel jár. 

– Szép dolgokat hozunk
létre, ráadásul gyermekkor-
ok óta szövögetett terveket
valósítunk meg, ami nem
könnyû feladat. A nagy nap-
nak olyannak kell lennie,
amilyennek a pár elképzelte.
Emellett minden rizikóra,
váratlan eseményre is fel kell

készítsük a jövendõbeli há-
zasokat, ami vagy bekövet-
kezik, vagy nem, de számol-
ni kell vele – mesélte Molnár
Rita. 

Ha pozitívan állunk a do-
loghoz, egy esküvõje lesz a
párnak, amit emlékezetessé,
maradandóvá kell varázsol-
ni. Manapság a kültéri eskü-
võk térhódítása miatt, az es-
küvõszervezõknek B-tervvel
is készülni kell, hiszen egy
nem várt felhõszakadás rom-
ba döntheti a több hónapos
munkát. 

– Ez a foglalkozás rugal-
mas, talpraesett, feladatmeg-
oldó képességgel rendelkezõ
embert igényel. Ha a tehet-
ség és a végzettség is találko-
zik, az kifejezetten szeren-
csés helyzet. A legtöbbször
bebizonyosodik, hogy a pa-
pír nem elég, mivel rengeteg
plusz adottság kell ahhoz,
hogy ezt valaki tudja végez-
ni – részletezte a rendez-
vényszervezõ.

(folytatás a 8. oldalon)

Álommunka - Létezik? II.

Akik álmokat
váltanak valóra…

LLLLeeeeáááállll llll tttt    aaaazzzz    aaaarrrraaaattttáááássss,,,,
aaaallllaaaaccccssssoooonnnnyyyy    aaaa    hhhhoooozzzzaaaammmm Május 6-a óta üzemel a

város új premiermozija, és
mint az várható volt, a né-
zõk  azonnal megkedvelték
a napi 3-4 elõadáson, 3D-
filmeket is játszó filmszín-
házat. Az üzemeltetõ bízik
abban, hogy megtérülnek a
mozira fordított költségek. 

Május 6-án tartották az el-
sõ vetítéseket a nagyközön-
ség számára az önkormány-
zati támogatással, alig két
hónap leforgása alatt felújí-
tott, átalakított egykori Õze
Lajos Filmszínházban, új ne-
vén a Szentesi Õze Lajos Mo-
ziban. Filmünneppel nyitott
a legmodernebb technikával
felszerelt premiermozi, ki-
lenc napon át kedvezményes
áron ülhettek be az érdeklõ-

dõk a 13 soros, több mint 150
fõ befogadására alkalmas né-
zõtérre, s telt házas vetítések
mentek sorozatban. Azóta
már júniusban is tartottak
hasonló akciót, de ha nincs is
éppen filmünnep, a legújabb
sikerek is szinte azonnal, a
bemutatás hetében elérkez-
nek Szentesre. Az érdeklõdés
azt jelzi nálunk is, hogy a
3D-s filmek most virágkoru-
kat élik Magyarországon. A
térhatású elõadások varázsa
sok helybélit rabul ejtett, de
a város vonzáskörzetébõl is
minden bizonnyal ezt a hoz-
zájuk legközelebb esõ mozit
keresik fel, hiszen így nem
kell 25-30 kilométert utazni-
uk, mondta Szabó Krisztián.

(folytatás a 3. oldalon)

Visszatérnek
a mozinézõk

Levonultak a kombájnok a gabonatáblákról az esõzés miatt.

Leállt a kenyérgabona betakarítása a leesett nagy meny-
nyiségû esõ következtében. A szakemberek a még le nem
vágott búza minõségromlására számítanak. Az alacsony
termés, a gyenge minõség és a kedvezõtlen átvételi árak
miatt veszteséges lehet idén a gabonaágazat. A sok esõ a
mezei pockok elhullását is okozza, azon túlmenõen a
ragadozómadarak számára ülõfákat helyeznek ki a learatott
táblákon.

A munka szó hallatán az emberek vagy a saját állá-
sukra gondolnak, vagy arra, hogy momentán nincs, eset-
leg mások pozíciójára fáj a foguk, amit sokkal szíveseb-
ben töltenének be, mint az éppen aktuálisat. Városunk-
ban jelenleg is problémát jelent a munkahelyek hiánya,
viszont a már meglévõk között vannak olyanok, ami so-
kak számára szimpatikus lehet. Összegyûjtöttünk né-
hány álommunkahelyet, melyeket egy cikksorozatban
mutatunk be az ott dolgozók segítségével. Mert Szente-
sen is létezik, akár hisszük, akár nem.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Mindkettõ figyelemremél-
tó, ráadásul nem kell kutatni
utánuk. Elég kézbe venni a
Mozgó Világ májusi számát
és már olvashatjuk mindket-
tõt. A hónap képét Parászka
Boróka írta meg. A szerzõ
(1976 Gyergyószentmiklós)
Bossányi Katalin-díjas újság-
író, publicista, kritikus, szer-
kesztõ. Rendszeresen publi-
kál a nyomtatott és az
internetes folyóiratokban,
napilapokban.

A Mozgó „ hónapló” rova-
tában is hónapról hónapra
jelennek meg az írásai.A
most ajánlott írás címe S-
Bahn. Három európai nagy-
város, Berlin, Budapest és
Bukarest tömegközlekedésé-
nek egy-egy jármûvét, egy-e-
gy állomását mutatja be egy
pillanatra a fekete-fehér fotó
nyers, kegyetlen õszintesé-
gével. Döbbenetes pillanat-
felvételek ezek. Türelmes,
közönyös, visszataszító, elõí-
téletes, rasszista, lepusztult,
konszolidált, idegbeteg ke-
let- európai emberek utaz-
nak, várakoznak a három
nagyváros jármûvein, vára-
koznak, vagy rohannak, me-
nekülnek a három nagyváros
metró állomásain. Tragikus,
de szemernyi túlzás nincs
ebben a képben. Parászka
Boróka szépírói képessége,
túlzás nélkül állítom, azonos
szintû a száz évvel korábbi,
(költõ, író) újságíró elõdök:
Ady, Kosztolányi, Karinthy
képességeivel. Akit érdekel
kiemelkedõ írói - újságírói
teljesítmény, ha eddig nem
tette, ezután keresse Parász-
ka Boróka írásait!

Térjünk át a hónap képza-
varára. Ez közös alkotás, két
elismert ember, egy újságíró

(Rádai Eszter) és egy kiemel-
kedõen jó és ismert, elismert
történész (Karsai László) be-
szélgetése közben született.
Az inkriminált mondat, egy
április 16-án készült beszél-
getés írott változata. Nyilván
volt ideje lapzárta, nyomdá-
ba adás elõtt látni a szerzõ-
nek (többször), szerkesztõ-
nek, a válasz adó Karsai
prof.-nak is. Mégis így került
az olvasó elé, ez nem jelent
mást, csak azt: nagy hibákat
nagy emberek képesek elkö-
vetni. A beszélgetés címe:
„Itt konkurens múltak létez-
nek egymás mellett”

A téma a tagadhatatlanul
naponta jelenlévõ múltátírá-
si törekvések sokasága, köz-
te az épülõ „Megszállottsá-
gi” emlékmû és egyebek. A
magát, a tényekhez ragasz-
kodó, kutatásokra és nem
napi politikai vágyak kiszol-
gálására szakosodott törté-
nésznek valló Karsait és ter-
mészetesen nem csak õt,
rendkívüli módon zavarja a
mindennapi történelemha-
misítási törekvés minden
megnyilvánulása. Történész
szekértáborok, olykor magá-
nyos történész-partizánok,
történészvégzettségû, de tör-
ténészi kutató tevékenysé-
get felmutatni nemtudó,
látványtervezõ tehetségek
(Schmidt Mária milliárdos,
Terrorháza házvezetõnõ) fe-
szülnek idõnként egymás-
nak. A bozótharcosok egyike
(Gerõ András) azzal igyek-
szik a függetlenség látszatát
kelteni, hogy ugyan olyan
vakon rohan neki Romsics
Ignácnak, rasszizmussal vá-
dolva, mint a Mazsihisznek,
mondván, csak pár ezer neo-
lóg zsidó gittegylete, aki

hisztériázik az emlékmû el-
len.

Ebbõl alkotta Karsai prof.
a hónap képzavarát. (Szerin-
tem.) Így! „Õ [Gerõ] – egyéb-
ként Schmidt Mária farvizén
hajózva – azt találta írni,
hogy a Mazsihisz, amely
mindössze néhány ezer neo-
lóg zsidó vallásos szerveze-
te,...“ Ennél a mondatnál egy
pillanatra kirázta a nevetés a
kezembõl a folyóiratot. Tu-
dom ugyan: Hajózni pedig
muszáj! Ha egy mód van rá,
talán mégse Schmidt Mária
farvizén hajózzunk!

Terjedelmi okokból már
csak neveket sorolhatok a
májusi Mozgó Világ szerzõi
közül, a teljesség igénye nél-
kül. Romsics Ignác, Kovács
M. Mária, Csepeli György,
Standeisky Éva, tanulmányt,
Bócz Endre esszét, Danyi
Zoltán és Szabó T. Anna el-
beszélést publikált. Révész
Sándor a Bûnbak minden
idõben címû tanulmánykö-
tetrõl, Petõ Iván Ungváry
Krisztián könyvérõl és más
aktuális dolgokról ír, nagyon
izgalmasan. Elõször kellett
volna említenem Sándor Er-
zsi értõ, empatikus filmkriti-
káját, a címe „Erdélyi káma-
szutra“. Kivételes szerencse,
hogy magam is láttam Sós
Ágnes: Szerelempatak címû
dokumentumfilmjét. opera-
tõr Lovasi Zoltán. (Egy régi,
szerencsétlen csillagzatú na-
pon, halálos sebeket ejtõ vi-
tába keveredtem Sándor Er-
zsivel. Már nem emlékszem
min vitáztunk, de nem a sér-
téseket akarom feledtetni,
amikor azt írom: Nagyszerû
filmkritikát alkotott!)

Becsei Sándor

Olvasónk írja

A hónap képe és képzavara

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Sipos Olga vendéglátóst
(képünkön) kérdeztük.

– Nem javult, talán inkább
még romlott a helyzet a sze-
lektív szemétgyûjtõ szigetek
környezetében. A probléma a
térfigyelõ kamerák üzembe
helyezésével sem oldódott
meg. A szemét egy része lom,
háztartási szemét, de rend-
szeresen elõfordul állati ma-
radvány is a szigetek mel-
lett.

– Elég sokfelé közlekedek
a városban és azt látom,
hogy a lerakók környéke
nem rendezett. Rengeteg
szemét van körülöttük. Az
üveget, a mûanyagot én is
külön gyûjtöm és sokszor te-
le van a tároló, nem is lehet
többet beletenni! 

– A Klauzál utcai rendelõ-
bõl a Rákóczi utcára költöz-
ne a 4-es számú felnõtt házi-
orvosi körzet orvosa az épü-
let rossz állapota és egy ked-
vezõ ajánlat miatt. A bete-
gek többségének jelentõs kel-
lemetlenséget okozhat a na-
gyobb távolság. A város ve-
zetése nem korlátozhatja a
háziorvosok költözését.

– Egyetértek a doktornõ
költözési szándékával. A régi
rendelõ korszerûtlen, eme-
letre kell felmenni, ami az
idõseknek teher, és a váró is
hideg télen. Aki ragaszkodik
hozzá, mindenképpen kö-
vetni fogja az új helyre. Nem
nagy a távolság, ahová köl-
tözni szeretne. Egy szép új
rendelõ kárpótolja a betege-
ket az esetleges plusz há-

romszáz méterért. Szerintem
a költözés ellenzésének hát-
terében a gyógyszertár félel-
me van a forgalomban vár-
ható visszaesés miatt. Szerin-
tem a betegek érdekét szol-
gálja a költözés.

– Húsz rászoruló család
kapott egy-egy 25 kilogram-
mos választási malacot az
önkormányzat természetbeni
szociális ellátásaként. A jó-
szágokat decemberig kell ne-
velniük, melyhez a takar-
mányt is biztosítja a város
egy vállalkozóval kötött
szerzõdés szerint, azután
dönthetnek: az ünnepi asz-
talra kerül a sertés, vagy to-
vább hízlalják, akár el is ad-
hatják.

– A kezdeményezést jónak
tartom! Amennyiben lehet,
több családnak is kellene jut-
tatni! Úgy gondolom, akár
csirkéket is lehetne osztani.
Mindenképpen nagy segít-
ség a rászorulóknak!

– A nyári szezon sok szem-
pontból kockázatos idõszak
a közlekedõkre nézve. A fia-
talok a télen lerakott motor-
kerékpárokat és gépjármûve-
ket próbálgatják a közuta-
kon. A kerékpáros forgalom

kimondottan veszélyforrása
a városnak és az elkerülõu-
tak keresztezõdései is veszé-
lyesek.

– Rengeteget autózok a vá-
rosban. A kerékpárosok köz-
lekedési morálja sajnos hagy
némi kivetni valót! Naponta
kerülök veszélyes helyzetbe
miattuk, fõleg a körforgal-
maknál, gyalogos átkelõn
kerékpáron ülve haladnak
át, ráadásul megállás nélkül.
A számukra kijelölt kerék-
párúton is sajnos veszélye-
sen közlekednek! Nevelõ cél-
zattal a rendõrség jelenléte
fontos lenne, vagy akár a
polgárõrségé.

A sétálóutcában rendszere-
sen kerékpáron ülve, szágul-
dozva haladnak át! Nagyon
veszélyes a közlekedésük a
Horváth Mihály utcában,
ahol megengedett a szembe
forgalmuk.

– Már szinte mindent be-
nõtt a gaz a vasútállomás-
nál található kerékpártáro-
lóban. Olvasónk szerint ér-
demes lenne vállalkozásba
kiadni, akkor ismét õrzött
kulturált helye lenne az uta-
zók kerékpárjainak.

– Minden nap ott járok el,
igen csúnya látvány a kerék-
pártároló, a kis posta kör-
nyéke! A rakodási terület és
a parkoló is koszos, gazos! A
téren már a bokrokat vissza-
nyírták, így ki lehet látni az
útra, de a rendrakás még
nem sikerült. A vállalkozás
nem biztos, hogy hozna any-
nyit, aki kibérelné, hogy
megélhetne belõle. Szerin-
tem esetleg valamilyen ön-
kormányzati támogatott ál-
lásként, csökkent munkaké-
pességû munkahely vagy a
közmunka programban ér-
demesebb lenne.

Mit szól hozzá
Sipos Olga?

Kossuth Ferenc és három
társának díszpolgárrá vá-
lasztását a képviselõtestület
75:1 arányban megszavazta.
Az errõl szóló díszokmá-
nyok elkészítésével Bauer
Soma budapesti tanár-festõ-
mûvészt bízták meg. A dísz-
polgári oklevelek ünnepé-
lyes átadására 1905. október
9-én délelõtt került sor Bu-
dapesten, a Royal Szálló
nagytermében, ahol a nem-
zeti ellenállást irányító Ve-
zérlõ Bizottság tartotta ülé-
seit. A szentesi delegációt dr.
Mátéffy Ferenc polgármester
vezette; tagjai voltak: Bugyi
Antal fõjegyzõ, Papp László
fõszámvevõ és dr. Tasnády
Antal ügyész. A küldöttek-
hez csatlakozott dr. Molnár
Jenõ, Szentes országgyûlési
képviselõje. Kossuth Ferenc
és a többi ünnepelt (Ugron
Gábor kivételével, aki vidé-
ken tartózkodott) a Vezérlõ
Bizottság tagjainak társasá-
gában várta a szentesieket.
Mátéffy polgármester rövid,
de tartalmas beszédben el-
mondta, hogy: „Szentes né-
pe oly módon akarta leróni
háláját a vezérek munkálko-
dása iránt, de egyszersmind
buzdítani is a további küz-
delemre az alkotmányos
harc vezetõit, hogy díszpol-
gárai közé választotta. Kérte

a vezéreket, hogy úgy, mint
eddig, ezután is rendíthetet-
lenül tartsanak ki a nemes
küzdelemben” – írta a kor-
társtudósító. Beszéde befe-
jeztével Mátéffy Ferenc át-
nyújtotta a díszpolgári okle-
veleket Kossuth Ferencnek,
gróf Apponyi Albertnek és
báró Bánffy Dezsõnek. 

A kitüntettek nevében
Kossuth Ferenc a következõ-
ket válaszolta: „Tisztelt Bará-
taim! A koalíció nevében na-
gyon röviden megköszönöm
a megtiszteltetést, amelyben
most részesítettek bennün-
ket. Nagyon röviden azért,
mert ez az idõ a mi tanács-
kozásunknak van most szán-
va. A nemzetnek a küzdelme
teljesen jogos. Egy teljesen
jogos követelés képezi ennek
központját, amely most már
valóságos alkotmányossá-
gért való küzdelemmé válto-
zott át, minthogy, fájdalom,
a mi alkotmányosságunk fo-
rog most már kockán. A vé-
delemben az egész nemzet
egyetért, és mi csak a nemzet
hangulatának és erõs elhatá-
rozásának vagyunk hazafias
szószólói. S azok is mara-

dunk abban a hitben és re-
ményben, hogy a mi szent
ügyünk diadalmaskodni
fog.” Kossuth Ferenc vála-
szát élénk éljenzéssel fogad-
ták a szentesiek.

A díszoklevél átadását kö-
vetõ idõszakban nem lett
szorosabb a kapcsolat Kos-
suth Ferenc és a város kö-
zött. Nem tudunk róla, hogy
1914-ben bekövetkezett halá-
láig újabb látogatást tett vol-
na Szentesen. Ez talán azzal
magyarázható, hogy az
újabb pártszakadáskor a
szentesi függetlenségiek
többsége a Justh Gyula ve-
zette párthoz csatlakozott.
Kossuth Ferenc pártjának is
akadtak követõi; az ország-
gyûlési választásokon min-
dig állítottak jelöltet is, de a
pártvezér nem jött le többé
korteskedni. Talán egyetlen
közvetlen kapcsolatnak te-
kinthetõ, hogy 1910-tõl a
Szentesen megjelenõ Alföldi
Ellenzék címû lap a Függet-
lenségi Kossuth Párt helyi
orgánumává vált, amit az is
jelzett, hogy címoldalán
mindennaposakká váltak
Kossuth Ferenc vezércikkei.

Kossuth Ferenc hosszas
betegeskedés után 1914. má-
jus 25-én elhunyt. Elõbb a
Gresham palotában lévõ la-
kásán ravatalozták fel, majd
átszállították a Nemzeti Mú-
zeum elõcsarnokába. Május
28-án innen vitték végsõ
nyughelyére, a Kossuth Ma-
uzóleumba. A búcsúztatót a
politikai harcostárs, gróf
Apponyi Albert tartotta.

A haláleset híre gyorsan
elterjedt Szentesen. A város-
házára, megyeházára, az
evangélikus egyház köz-
épületeire, a postára, vasút-
állomásra és a 48-as körök
helyiségeire kitûzték a
gyászlobogót. A város ko-
szorújának elhelyezésére
háromtagú küldöttséget vá-
lasztottak: dr. Kanász Nagy
Lajos, Farkas Mihály és Kal-
pagos Szabó Imre tanácsno-
kokat. A 48-as körök gyász-
táviratot küldtek Kossuth
Ferenc özvegyének és test-
vérének, Kossuth Lajos Tó-
dornak. Az Alföldi Ellenzék
címû újság egész oldalas
vezércikkben búcsúztatta
el, értékelve a pártvezér po-
litikai küzdelmeit, a haza

érdekében kifejtett munkás-
ságát:

„Amikor Kossuth Ferenc
Magyarországra jött, már
megkezdõdött ellene a táma-
dások sorozata, és folytató-
dott tovább, talán azt lehet
mondani, élete végéig. Saját
elvtársai támadták legjob-
ban. Egy része talán tiszta
meggyõzõdésbõl, más része
azonban emberi gyarlóság-
ból, mert féltették tõle a ha-
talmat, a befolyást, melyet a
Kossuth név varázsa a ma-
gyar népre gyakorolt. A leg-
vehemensebbek a támadá-
sok akkor voltak, akkor tob-
zódott a gúny, a gyanúsítás
minden indulata ellene, ami-
kor tárcát vállalt a koalíciós
kabinetben.

Jól tudjuk, hogy Kossuth
Ferenc sem volt ment az em-
beri gyengeségektõl. Meg-
volt benne a nagyemberek
hiúsága, becsvágya, de leg-
ártalmasabb gyengesége ta-
lán az volt, ami más közön-
séges embernél erényszámba
megy, túlságos jóhiszemûsé-
ge, és az emberek becsületes-
ségében való hite, mely
utóbbi tulajdonságaival na-

gyon sokan visszaéltek, és
neki ezáltal igen sok keserû
órát szereztek. Végered-
ményben azonban Kossuth
Ferenc típusa volt a nyugat-
európai politikusnak, aki a
szenvedélyek, az ellene irá-
nyított támadások kereszttü-
ze között is meg tudta õrizni
a maga higgadtságát, jövõbe
látását, szóval minden olyan
tulajdonságát, amelyik egy
igazi politikusnak legelsõ és
elengedhetetlen kelléke…

Akadályozóját látták ben-
ne a függetlenségi eszmék
megvalósításának, holott õ
csak a mérséklet üdvös fék-
jét alkalmazta az ellenzéki
politika gyakran veszedel-
mesen rohanó szekerére, me-
lyet igen gyakran megmen-
tett a felborulástól… Ravata-
lánál állva elmondhatjuk,
hogy becsületes magyar em-
ber volt, aki annyira szerette
hazáját, hogy még nevének
fényét, a népszerûség olcsó
babérait is hajlandó felcserél-
ni a gúny, gyanúsítás, rága-
lommal, vagy ami minden-
nél is sokkal súlyosabb egy
politikusra nézve, a meg
nem értéssel és félreismerte-
téssel, csak hogy az ország-
nak, a népnek használhas-
son!”

Labádi Lajos

100 éve hunyt el Kossuth Ferenc függetlenségi politikus (VI.)

A díszpolgári oklevelek átadása
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(folytatás az 1. oldalról)
A mezei pockok számának

csökkentése érdekében ülõ-
fákat helyeznek ki a
ragadozómadarak számára.
Az úgynevezett T-fákat elõ-
szeretettel használják a terü-
leten mozgó rágcsálók meg-
figyelésére a madarak. 

Az Árpád Agrár Zrt. kom-
bájnjai még 900 hektár búza
aratásával nem végeztek a
közel 2,5 ezer hektáros terü-
letbõl. Kovács György is a
mezei pocok okozta károkra
és a gyenge minõségre pa-

naszkodott. A termésátlag
nem éri el a 4 tonnát és csak
takarmánybúzát tudtak beta-
karítani. Az átvételi ár is ala-
csony, ami a gyenge minõ-
séggel és rossz terméssel
együtt veszteségessé teszi a
gabona termelést. A mezei
pockok ellen aratás után sem

védekeznek vegyszeresen, a
mélyebb talajmûvelés és az
esõ jótékony hatásában bíz-
nak a rágcsálószám csökke-
nésében. Az agrárcég vezér-
igató-helyettese elmondta,
hogy hétfõ este az esõ mel-
lett jég is pusztított a földjei-
ken. A hibridkukoricában
száz százalékos a káruk
Nagytõke és Belsõ-Ecser kör-
nyékén, a terület felén telje-
sen elpusztította a növénye-
ket a jég.

Besenyei

Leállt az aratás,
alacsony a hozam A Villogó utcai piac üze-

meltetõje az állatvásár mel-
letti területen használt sze-
mélygépjármû- és motorke-
rékpár vásárt tart augusztus
3-tól, bevezetõ jelleggel. A
fõbejárattól balra, vasárna-
ponként 8 és 12 óra között
lehet a régi, használt autót,
motorkerékpárt, utánfutót
eladni vagy cserélni, jármû-
venként pár száz forintos díj
ellenében. A rendelkezésre
álló jelenlegi terület 50 - 60
jármû befogadására alkal-
mas. Helyet csak érkezési

sorrendben tudnak biztosíta-
ni, területhasználati díj elle-
nében. A piacot üzemeltetõ
Szentes Városellátó Nonpro-
fit Kft. csak a területet bizto-
sítja, kereskedelmi tevékeny-
séget nem folytat. Az adás-
vételi megállapodás, és az
azzal kapcsolatos ügyintézés
a felek feladata és felelõssé-
ge. 

Az ötletgazda Bujdosó Kár-
oly érdeklõdésünkre elmond-
ta, hogy többen is jelezték,
szeretnének gépjármû vásárt
szervezni, ezért indítják útjá-

ra a lehetõséget. Fõképp a ki-
sebb értékû jármûvek hely-
ben értékesítésére gondoltak,
melyeket nem érdemes
messzebbre elvinni árulni.
Egyúttal a piac kínálatát és
népszerûségét is szeretnék
növelni az új szolgáltatással.
Amennyiben sikeres lesz a
kezdeményezés, akkor a te-
rület bõvítése is lehetségessé
válik a késõbbiekben. Sok
évvel ezelõtt a Kiss Bálint ut-
cában is zajlottak hasonló
jármûvásárok.

Használt gépjármû piac nyílik

Sajtótájékoztatón jelentette
be a Fidesz az õszi önkor-
mányzati választás képvise-
lõjelöltjeinek névsorát és
polgármester jelöltjének ne-
vét. Farkas Sándor, a térség
országgyûlési képviselõje
csendes és nyugalmas kam-
pányt remél az október eleji
választásig.

Felkészült csapattal, kipró-
bált és nagy gyakorlati ta-
pasztalattal rendelkezõ jelöl-
tekkel készül az õszi helyha-
tósági választásokra Fidesz,
jelentette be Farkas Sándor.
Reméli, hogy csendben és
nyugalomban zajlik majd a
kampány, amiben zömében
a kormány üzeneteit közve-

títik a jelöltjeik, kiegészítve a
településen elvégzett és el-
végzendõ feladatokkal. Ki-
emelte, hogy nem a szemé-
lyekre helyezik a hangsúlyt,
hanem a kormány vidékfej-
lesztési politikáját helyezik
elõtérbe. A választás idõ-
pontjával kapcsolatban kér-
désünkre annyit mondott,
hogy október elsõ napjaiban
valószínû.

A választáson induló sze-
mélyeket a helyi szervezet
javasolta, akiket a párt vá-
lasztási elõkészítõ bizottsá-
ga, majd az országos választ-
mánya is elfogadott. A tér-
ségben egyedül Nagytõkén
és Eperjesen nem sikerült

még polgármester jelöltet ál-
lítania a Fidesznek, Szente-
sen Bozó Zoltán indul a vá-
rosvezetõi posztért. Az ön-
kormányzati képviselõjelöl-
tek a tíz körzetben sorrend-
ben: Chomiak Waldemar, Ko-
vács János, Sipos Antal, Sipos
Kitti, Rébeli Szabó Tamás, Sza-
bó Andrea, Dévay István, Antal
Balázs Tibor, Bujdosó Tamás és
Hevesi Tulipán Edit.

A 20 fõs Csongrád Megyei
Közgyûlés tagjainak sorába
22 fõs listát állított a Fidesz.
A biztos bekerülõk közé szá-
mít Bozó Zoltán a lista 3. és a
csongrádi, de a szentesi kór-
házban dolgozó Bodor Csaba
a lista 7. helyén.

Nyugalmas kampányt
remél a honatya

A „TÖRÕDÉS” Alapítvány ebben az évben
is megszervezte hagyományos nyári táborát 6-
10 éves gyerekeknek. Július 6-10 között a
„Gyûjtögetõs-Kisvakond” táborban vehettek
részt a kislányok és kisfiúk a VE-GA Szövetség
Képzési és Tábor Központjában Magyartésen.
Mindent gyûjtöttünk, amit fel tudtunk hasz-
nálni a kézmûves mûhelyekben. Az ártéren bo-
gyókat, leveleket, gyógynövényeket. Nemez-

bõl készítettünk tulipánt, festettünk és ragasz-
tottunk képeket. Megtanultunk ajándékozni
angyalka módra. Gyûjtöttünk meséket és kép-
zeletbeli utazást is tettünk a Mesék földjére. A
sötétben sünit lestünk, szalonnát sütöttünk, ta-
nultunk sok-sok éneket. Barátokra leltünk, új
élményekkel gyarapodtunk. A hét kérdése a
következõ volt: Gabica, jövõre is jöhetek?

Ráczné Chikán Gabriella szakmai vezetõ

Gyûjtögetõs Kisvakondok
Magyartésen

A Szentesi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség hatósági osztályán dolgozik jú-
lius 15. óta Jaksa Petra. A pályakezdõ
zászlós idén szerezte meg diplomáját a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
katasztrófavédelmi szakán. Jaksa Petra
gyermekkora óta készült erre a pályára.
Alsós kora óta járt katasztrófavédelmi
versenyekre, részt vett országos elsõse-
gélynyújtó versenyeken, 2010-ben pe-
dig a felmenõ rendszerû katasztrófavé-
delmi ifjúsági versenyen vezette az or-
szágos 2. helyezést elért csapatot.

Friss diplomás
a kirendeltségen

(folytatás az 1. oldalról)
A Mozaik Mozi Kft. ügyve-

zetõje a nézõszámra vonatko-
zó adatokkal nem kívánt szol-
gálni, mondván, az üzleti ti-
tok. De azt megtudtuk tõle,
úgy érzi, nagyon jó az irány,
sikerült megszerettetni magu-
kat az itteni nézõkkel. Vára-
kozásaik szerint alakul a né-
zõszám, sok visszatérõ ven-
dégük van, s szerinte megté-
rülhetnek majd a ráfordított
költségek. 

Sem a mûsorpolitikában,
sem másban nem tervez vál-
toztatást az ügyvezetõ. Jó vá-
lasztásnak bizonyult négy
kollégája is, azért is, mert ide-
valósiak, és szeretik a munká-
jukat, mondta Szabó Kriszti-
án. A moziünnepek alkalmá-
val, amikor kedvezményesen
lehet jegyet váltani a moziba,
érezhetõen megnõ a nézõk
száma, de értékelik a vendé-
gek az egyéb akciókat is, pél-
dául amikor egy film az utol-
só vetítésen 500 forintért néz-
hetõ meg. Ilyen spontán vil-
lámakciókat is tervez még az
ügyvezetõ, de nyár végén,
szeptember elején ismét tarta-
nak moziünnepet is. Szinte
minden filmre van kereslet,
de az animációs filmek és a
vígjátékok iránt a legnagyobb
az érdeklõdés, jól ment A csa-
jok bosszúja és a Kavarás is.
Pedig ezek még csak nem is
3D-s filmek. Gondoltak azok-

ra is, akik esetleg nem rajon-
ganak a térhatásért, az õ ked-
vükért a Transformers példá-
ul 2D-ben is pergett a mozi
vásznán, de az ilyen megol-
dásokra azért lényegesen ki-
sebb az igény, magyarázta
Szabó Krisztián.

Igyekeznek minden premi-
erfilmet elhozni a szentesi kö-
zönség elé, ami egytermes
mozi esetében nem könnyû,
hiszen a forgalmazóknak
vannak elvárásaik a játszási
szám tekintetében. 

Nyári szünetben hétköznap
már délután fél 2-tõl vetíte-
nek, ez õsztõl 16 órára toló-
dik, a hétvégi délelõtti és kora
délutáni elõadás viszont
szeptembertõl is megmarad.
Az aktuális mûsor és az akci-
ók elõbb a Facebookon, majd
a mozi honlapján olvashatók,

jegyet online két hétre elõre
lehet foglalni. Éppen a közös-
ségi oldalon jelezte egy mo-
zinézõ, hogy az egyik hétvé-
gén a szomszédos szórakozó-
helyrõl érkezõ zene zavarta a
film élvezetét. Szabó Kriszti-
ánhoz ez ügyben eddig ez az
egy panasz érkezett, s kollé-
gáitól is azt hallotta, szerintük
nem zavaró a szomszédos
diszkó. Ha mégis probléma
lenne belõle, egyeztetni fog a
vállalkozóval, hogy megol-
dást találjanak.

Azt még nem mérték, a né-
zõk mekkora része helybeli,
és hányan jönnek környezõ
településekrõl, de elég jelen-
tõs a város vonzáskörzete,
mindenhol hirdettek, s nyil-
ván sokaknak inkább ide éri
meg eljönni mozizni.

Darók József

Visszatérnek a mozinézõk Ollai Istvánné önkormány-
zati képviselõ a Gondozási
Központ II. számú Idõsek
Klubjában ruhaosztást tart
július 23-án, szerdán 8 és 11
óra között. A rászorulókat a
Nagyörvény utca 53. szám
alatt várja a képviselõasz-
szony, aki szívesen fogadja
ruha- és használati eszközök
felajánlását is. Egyébként a
megszokott ruhaosztást leg-
közelebb szeptember 3-án
reggel 7 és 10 óra között tart-
ja a Kisér utca 29. szám alatti
helyiségben.

Ruhaosztás

Egy hatalmas fa dõlt hét-
fõn este a ligeti futópályára,
szerencsére nem okozott sé-
rülést, az akkortájt kocogók
kikerülték az útjukba került
akadályt. A több méteres
koronaakác törzsének belse-
je gyulladt be, ami az esõ és
a szél hatására kettétört. Ba-
logh Györgyi, a közterüle-
teket kezelõ Városellátó
Nonprofit Kft. munkatársa

érdeklõdésünkre elmondta,
hogy az elmúlt napokban
több száraz fát is kivágtak a
ligetben, de a kitörtön nem
látszott, hogy veszélyes len-
ne. A liget fái elöregedtek,
betegek, korhadásosak, a
csúcsuk elszáradt. Az idõs
faállomány folyamatos gon-
dozást igényel és újra szük-
ségessé vált egy részletes,
mûszeres állapotfelmérés. A

múlt héten az új uszoda
mellett négy darab, az étte-
remnél kettõ fát vágtak ki.
A kisebb elszáradt, de nem
veszélyes fákat megjelölik a
nyári hónapokban és majd
télen távolítják el. A kivá-
gott faanyagot a berki hul-
ladéklerakó és a Mágocsi
úti telephely fûtésére hasz-
nálják fel.

B.G.

Kitört egy fa a ligetben

Július elsõ felében annyi csapadék esett, mint máskor
egy hónap alatt. Az Ativizig adatai szerint 100 milliméter
körüli esõ hullt le a hónap elsõ felében a város térségé-
ben. Az átlagos csapadékmennyiség éves viszonylatban
550 milliméter körüli.

Játék mozijegyekért

A Mozaik Mozi Kft. jóvoltából két darab páros mozi-
belépõt nyerhetnek, ha helyesen válaszolnak a lapunkban
feltett kérdésekre. Az aktuális mozimûsorral kapcsolatosak
az ezúttal megválaszolandó kérdések:

1., Melyik neves filmfesztiválon nyert díjat idén a Fehér
Isten címû magyar film?

2., Melyik amerikai szuperprodukcióban kapott szerepet
a magyar topmodell, Palvin Barbara?

3., Milyen alcímmel fut A majmok bolygója címû film
legújabb változata?

Válaszaikat e-mail címünkön (szentesielet@gmail.com),
vagy telefonszámunkon (311-563) várjuk, július 25-ig.

Figyeljék jövõ heti számunkat is!
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A vásárhelyi születésû Bí-
ró Károly Budapesten, a
rendszerváltás elõtt, az álla-
mi pénzverõben tanulta öt-
vösmesterségét, ahol családi
javaslatra és mesterének kö-
szönhetõen elkötelezte ma-
gát a szakma mellett. Erede-
tileg ezüstmûvesként vég-
zett, de hamar átpártolt az
aranymûvesség szakterület-
éhez. Szakmai gyakorlatá-
nak letöltése után Szegeden
egy órás-ékszerész szövet-
kezethez került, ahol széria-
munkát végzett. Ott ismerte
meg ékszerész feleségét,
akivel 1988-ban megnyitot-
ták szentesi üzletüket. Kár-
oly bõvelkedik a tapasztala-
tokban, melyeket örömmel
osztott meg velünk.

– Ezt a szakmát az õsem-
ber is mûvelte, hiszen már
õk is ékszerekkel díszítették
magukat, varázserejû amu-
letteket készítettek, melyeket
különbözõ tulajdonságokkal
ruháztak fel. Mint a legtöbb
iparágban, manapság már
géppel állítják elõ ezeket a
termékeket is, a kézi munka
háttérbe szorult, de jellemzõ-
en még mindig arannyal és
ezüsttel dolgozunk. Az év-
századok alatt különbözõ
szakterületekre bomlott a
mesterség, így ma már külön
oktatják az arany-és ezüst-
mûvességet, a kõfoglalást, a
vésést. A régi szakemberek
ezt még mind tudták, de õk
már nagyon régen nem él-
nek köztünk – mondta a
mester.

Ezüstmûvesként a kezde-
tekben díszmûtárgyakat –

gyertyatartót, dobozkát, sa-
ját tervezésû serleget – készí-
tett. Az oktatás struktúrája is
megváltozott, de alapjaiban
a munka a régi hagyomá-
nyok szerint folyt. 

– Nagyon izgalmas volt
kézzel elkészíteni saját el-
gondolás alapján a tárgya-
kat. Hozzá kellett szokni,
mivel ehhez a tevékenység-
hez türelmesnek, pontosnak,
precíznek kell lenni. Nem árt

a kézügyesség és a kreativi-
tás sem. A szériamunka ettõl
eltér, ráadásul a századik
gyûrûnek vagy láncnak is
ugyanolyannak kell lennie,
mint az elsõnek. Az elmúlt
rendszer ráadásul meg is ne-
hezítette a munkánkat, mivel
akkoriban az alapanyagok és
az eszközök beszerzése kor-
látozva volt. Ez az idõszak a
szakmát inkább visszafej-
lesztette, nem képeztek új

mestereket. Nyugaton ez a
mesterség a mai napig ma-
gasabb szinten mûködik,
nyilván azért is, mivel ott
jobban meg tudják fizetni a
kézzel készített, egyedi ter-
vezésû darabokat, mint itt-
hon – mesélte Bíró Károly.

Megtudtuk azt is, hogy hi-
ába a tervezés lehetõsége,
minden igénynek nem lehet
megfelelni. Nehéz a megren-
delõ pontos elképzelését
visszaadni úgy, hogy az elfo-
gadható legyen.

Manapság a  vevõk is
könnyebb utat választják és
katalógusból választják ki a
nekik tetszõ, elõre legyártott
ékszert, ami könnyen vissza-
köszönhet valaki más kezén,
vagy nyakában.

– Sajnos a kreativitás hát-
térbe szorult. Olyan techno-
lógiák vannak a gépesítés
miatt, amivel nem lehet fel-
venni a versenyt, többek kö-
zött a termékek árát illetõen
sem – tette hozzá.

A mester megosztotta ve-
lünk, hogy a legnagyobb ki-
hívás, a szakma csúcsa min-
dig a tervezés, valami egyedi
megalkotása.

– Sokszor elõfordul az is,
hogy a vevõk babafogat, kü-
lönbözõ kavicsokat szeretné-
nek befoglaltatni. Megéltem
a Gyûrûk Ura és a rovásírás
korszakát is. Manapság a
legnagyobb igény a nyak-és
karláncokra van, a gyûrûvá-
sárlás szezonja pedig a nyári
idõszakra és karácsonyra te-
hetõ, amikor a legtöbb lány-
kérés történik.

L.É.

A következõ Garaboly
Gasztro- és Kézmûves piacot
július 19-én, szombaton 10 és
17 óra között rendezik meg a
Mûvészetek Házában. A
négy hónappal ezelõtt útjára
indított kezdeményezés ked-
vezõ fogadtatásra talált a vá-
sárlók körében, ezért a kez-
deti pár órás piac egész na-
posra bõvült. A megszokott
kínálat mellett újdonság lesz
a két óránként tartandó piaci
divatbemutató, ahol a hely-
ben megvásárolható kézmû-
ves termékeket ismertetik
meg a potenciális vásárlók-
kal. Kiemelt figyelmet kap-

nak a szezonális gyümöl-
csök, amelyeket nem csak
megvásárolni lehet, hanem
az érdeklõdõk azt is megtud-
hatják, hogyan és milyen faj-
tákból lehet finom befõtte-
ket, lekvárokat készíteni, mi-
lyen fortélyai vannak az
aszalásnak, ezen kívül a
többféle gyümölcsös süte-
mény receptjét is megkapják
a sütik mellé. A Szentesi Eb-
tenyésztõk és Sportkutyások
Egyesülete közel hét órás ku-
tyás bemutatót tart, a szóra-
koztató zenét egy hódmezõ-
vásárhelyi fúvós jazz formá-
ció szolgáltatja.

Újra Garaboly

Õsi szakmát végez az ötvösmester
A statisztikai adatokból is

megismerhetõ egy település,
amihez segítséget ad a KSH
nyilvántartása. A Központi
Statisztikai Hivatal oldalán
két évvel ezelõtti adatok ol-
vashatóak, amibõl kiderül
többek között, hogy Szente-
sen több nõ él, mint férfi, és
csökken a lakosságszám.
Nõtt a használtcikk üzletek
száma, ezzel szemben keve-
sebb a ruházati termékeket
kínáló bolt.

Kétezer fõvel csökkent a
lakosság száma az elmúlt 10
évben. A statisztikai hivatal
2012. évi adatait összevetve
az egy évtizeddel korábbi-
val, kiderül, hogy 30.862 fõ-
rõl 28.456 fõre csökkent a la-
kónépesség száma. A ten-
dencia 60 éves korig folya-
matos, a felett azonban meg-
fordul, ami azt jelenti, hogy
az idõsek száma növekszik.
Nõknél 1.040, férfiaknál
1.246 fõvel él kevesebb a vá-
rosban, és az adatokból az is
látszik, hogy a nõk száma
magasabb.

A kiskereskedelmi üzletek
száma 2011-ig csökkent, a
következõ évben ismét emel-
kedett, 2012-ben 461 üzletet
tartottak nyilván. A használt-
cikk üzletek száma két évvel
ezelõtt már 52-re nõtt. Jobbá-
ra az élelmiszer jellegû ter-
mékeket árusító helyek sza-
porodtak, míg a ruházati

boltok fogytak. A vendéglá-
tóhelyek száma fordított ten-
denciát mutat, a folyamatos
növekedést 2012-ben csökke-
nés váltotta fel. Két évvel ez-
elõtt 65 éttermet és büfét va-
lamint 10 cukrászdát jegy-
zett a KSH adatbázisa.

A lakásállomány a 10 év-
vel ezelõtti 12.647-rõl 12.739-
re emelkedett, melynek kö-
zel fele két szobás. Nagyobb
számú lakásépítés 2009-
2010-ben folyt a városban.

A nyilvántartásból az is ki-
derül, hogy a kiépített út és
közterület nagysága 74 hek-
tár, ebbõl az út hossza 144 ki-
lométer a járdáké 205 kilo-
méter.

A mûködõ vállalkozások
száma 1737, rt. 9, kft. 772,
szövetkezet 15, mezõgazda-
sági szövetkezet 10, betéti
társaság 258, a regisztrált
önálló vállalkozások száma
közelítette a 4 ezret.

A fenti csupán néhány ki-
ragadott adat a sok ezer kö-
zül. Néhány területen a nyil-
vántartás megszakad és nem
tartalmazza a legutóbbi éve-
ket, ezzel szemben jelentek
meg új statisztikák is. Kide-
rül például, hogy 12 év alatt
felére, 55 darabra csökkent a
nyilvános távbeszélõ állomá-
sok száma, vagy például
2012-ben 112 terhességmeg-
szakítást tartottak nyilván.

Számok a városról

Károlyt saját tervezésû, ezüstbõl készített serlege
emlékezteti, hogy ezüstmûvesként kezdte pályáját.

Az Árpád Szabadidõs Sportklub határon túli programja-
ként augusztus 10-én  autóbusszal Temesvárra látogat. Útika-
lauzként testvérvárosunk, Újszentes jeles képviselõje, Dénes
Ildikó az általános iskola aligazgatója csatlakozik a kirándu-
lókhoz. Jelentkezés: július 31-ig a Kiss Bálint utca 3. sz. alatt
található klubhelyiségben a részvételi díj befizetésével. Ér-
deklõdni Léhi Gábornál a 30/468-8769-es telefonszámon lehet,
szerdánként 15 és 17 óra között.

Temesvár i
k i ruccanás

Az év elején indult soro-
zatunkban hónapról hónap-
ra követjük az éppen aktuá-
lis kert körüli teendõket. A
nyár második fele némi
gyomlálás, másodvetés és az
öntözés mellett már sokkal
inkább a szüretrõl, befõzés-
rõl és tartósításról szól. Ezút-
tal Harangozó Ildikó ker-
tészmérnökhöz látogattam
el, aki amellett, hogy a met-
szés szerelmese, a befõzés
megszállottja is. 

Ildikó, a Bartha szakközép-
iskola gyümölcstermesztési
tanára, jelenleg két éves kisfi-
ával van otthon. A fiatal
anyuka izgõ-mozgó kisfia
mellett végletekig leegysze-
rûsítette befõzési mûvészetét,
melyek közül a lekvár, befõtt
és ivólé készítést a kedves ol-
vasókkal is megosztja. 

– Nekem azért ilyen söté-
tek a kajszi lekvárjaim – mu-
tat Ildikó az asztalon sorako-
zó, feliratozott üvegekre, –
mert nem vagyok hajlan-
dó zselésítõket belerakni,
ugyanis azok tele vannak tar-
tósítószerekkel és ízfokozó-
val. A nátrum glutamát a leg-

elterjedtebb ízfokozó, egy
színtelen, szagtalan anyag,
ami az agyra hat és tulajdon-
képpen idegméreg. 

Zselésítés helyett Ildikó
lassú tûzön egy nagy felületû
edényben fõzi a lekvárt. Reg-
gel felteszi a kimagozott gyü-
mölcsöket egy teflon bevona-
tú wokban a legkisebb lán-
gon, majd amikor éppen arra
jár, kever rajta egyet-egyet.
Minimális mennyiségû cuk-
rot használ; ebbõl szerinte
mindenki ízlése szerint tehet
a lekvárba. Késõ délután a
sûrû lekvárt tisztára mosott,
szárított üvegekbe tölti és egy
mokkáskanálnyi alkoholt
tesz a tetejükre. A szeszt meg-
gyújtja – így elégetve a pe-
nészgombák szaporodásához
szükséges oxigént – majd le-
zárja az üvegeket. 

– Befõtteket is nagyon egy-
szerûen lehet készíteni - foly-
tatja a sort a fiatal háziasz-

szony. Teljesen mindegy,
hogy milyen gyümölcsöt
használunk: ki, mit szeret.
Lehet hámozva vagy hámo-
zatlanul, felezve vagy koc-
kázva. A nektarint például
nem hámozom, mert a héjá-
tól gyönyörû vörös lesz a be-
fõtt leve, de az õszibarackot
jobban szeretjük héj nélkül. A
nyers gyümölcsöket üvegbe
töltöm, tetejére cukrot vagy
mézet teszek, de lehet xillitet
is. Csapvízzel úgy feltöltöm,
hogy a gyümölcsöt ellepje, le-
fedem, majd vizes dunsztba
teszem. A fazék aljába egy
konyharuhát teszek, arra az
üvegeket, majd a tetejére még
egy konyharuhát és forrástól
számítva húsz percig hõ-
kezelem. Ha a vízben hagy-
juk kihûlni a befõttet, akkor a
gyümölcs megpuhul, ha
azonnal kivesszük, akkor ro-
pogósabb marad.

– A rostos gyümölcslé, egy

csipetnyivel bonyolultabb.
Elõször kimagozzuk a gyü-
mölcsöt, felfõzzük annyi víz-
zel, hogy ellepje. A pár pilla-
natos fõzéstõl a sejtfalak
megbomlanak. Ezután tur-
mixoljuk, átszûrjük és cukrot
adunk hozzá, majd újra fel-
forraljuk. Ha habzik, akkor
azt egy kanállal lemerjük a
tetjérõl. 

– A gyümölcslevet forrón is
üvegbe lehet tölteni és szá-
razdunsztban lehûteni, de én
nem szeretem a forró csurgó
lével megégetni a kezem,
ezért inkább várok, míg lan-
gyosra hûl és csak azután pa-
lackozom. Ezután még a fen-
tebb leírt módon vizes-
dunsztba teszem húsz percre.
lassú lehülés érdekében szá-
raz dunsztnak pedig egysze-
rûen egy hûtõtáskát haszná-
lok.

Baranyai Vitália

A vegyszermentes kertért...

Beérett a munka gyümölcse

Egész napos szórakozás-
sal, kulturális és családi
programokkal valamint
egészségügyi mérõbusszal
fogadja a fürdõzõket 19-én,
szombaton az Üdülõközpont
Strandfesztiválja. Egy közel-
múltban készített felmérés-
bõl derül ki, hogy nem te-
szünk eleget egészségünkért,
a lakosság jelentõs része egy-
általán nem jár szûrõvizsgá-
latokra. A Generali a Bizton-
ságért Alapítvány 10 000
szûrés programsorozata ke-
retében a hétvégi Strandfesz-
tiválon olyan ingyenes szû-
rõvizsgálatokon vehetnek
részt a szentesiek, melyekre
amúgy hosszú hónapokat
kellene várniuk. Az érdeklõ-
dõk ingyenes vérnyomás-,
vércukor-, koleszterinszint-,
testzsír-mérésen, szemészeti
és bõrgyógyászati vizsgála-
ton és általános belgyógyá-
szati konzultáción vehetnek
részt egész nap. A Generali
Biztosító 18-75 éves korosz-
tály körében készített, júliusi
felmérése sokkoló képet fest
a szûrõvizsgálatok látoga-
tottságáról: a megkérdezet-
tek jelentõs része úgy gon-
dolja, hogy az egészség meg-
õrzéséhez elég, ha egészsé-
gesen táplálkozunk és le-

mondunk káros szenvedé-
lyeinkrõl. 57 százalék nem
tartja fontosnak a szûréseket,
és egyáltalán nem is vesz raj-
tuk részt, pedig azok életeket
menthetnek. A megkérdezet-
tek 10 százaléka semmit sem
tesz az egészségéért. A nyári
idõszakban kiemelt figyel-
met fordítanak az anyaje-
gyek vizsgálatára is. Az in-
gyenes szûrõvizsgálatokat
július 19-én délelõtt tíz órától
este hat óráig a ligeti strand
területén vehetik igénybe az
érdeklõdõk. A Strandfeszti-
vál keretein belül éjfélig tartó
programokkal is várják a
fürdõzõket. A különbözõ
sport-, kulturális-, szépség-
ápolási- és táncbemutatók
mellett a vízibubit is kipró-
bálhatják a Kurcán a bátrab-
bak. A városi könyvtár olva-
sási lehetõséget biztosít bárki
számára. Déltõl a családokat
várják értékes nyeremények-
kel egy felfedezõ túrára, 15
órakor a gyerekeknek játszik
a Grimm-Busz Színház, 18
órától Hajdú Balázs humo-
rista szórakoztatja a közön-
séget. A 19 órakor kezdõdõ
nosztalgia, retro diszkó után
22 órától mai, modern elekt-
ronikus zenére bulizhatnak a
szórakozni vágyók.

General i
szûrõbusz
a strandon
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Szabics Ferenc fafaragó
munkásságára emlékezett
családja Dr. Udvardy László
utcai egykori lakóházánál.
Az 1928. július 12-én szüle-
tett alkotó munkásságáról
fia, Szabics Ferenc mondott
néhány gondolatot, majd
megkoszorúzta a ház falán
lévõ emléktáblát, ezt köve-
tõen az érdeklõdõk számára
bemutatta a sok alkotást õr-
zõ emlékszobát.

Az autodidakta módon, il-
letve alkotótáborokban szer-
zett szakmai tapasztalatok
nyomán sokszínû mûvek jöt-
tek létre Szabics Ferenc keze
nyomán: emlékoszlopok, fa
játszóterek, táblaképek, figu-
rális alkotások, népi haszná-
lati tárgyak és díszek. Díszí-
tõ motívumainak forrása az
õskultúra, a néphit és a mon-
davilág volt. Néhány tábla-
képe a Nemzeti Galériában

is megtalálható. A fafaragású
köztéri játszótereiért (Vaja,
Aranyosapáti, Kislétai Gyer-
mekotthon) soha nem kért fi-
zetést. Hitvallása szerint ne-
ki az volt a legnagyobb fizet-
ség, ha láthatta a gyerekek
mosolyát, örömét, amikor
birtokba vették kis birodal-
mukat.

Szentesi Gyors
Fotó: Lantos Imre

Emlékezés a fafaragóra

Július 25-én, pénteken 19
órakor várja az érdeklõdõket
a Néptáncgála a Szentesi
Mûvelõdési Központ szerve-
zésében a Szentesi Nyári
Szabadtéri Színház helyszí-
nén.

Kispál Katalin mûvelõdés-
szervezõ lapunk érdeklõdésé-
re elmondta: idén rendezik
meg Csongrádon a IV. Tánc -
és Zenefesztivált, amelyen a
csongrádi és szentesi együtte-
sen kívül számos külföldi fel-
lépõ is részt vesz. Ilyenek pél-
dául a Kresowiak fantáziane-
vû lengyel néptáncegyüttes, a
Józsa Gergely Néptánccso-
port Kozármislenyrõl, a KOC
Egyetemi Néptáncegyüttes
Törökországból és az Iskritsa

Táncegyüttes Bulgáriából. Õk
azok, akik a szentesi szabad-
téri színházban is fellépnek.
Ennek mûsorán a kezdetektõl
szerepel nemzetközi néptánc-
bemutató, s leggyakrabban a
Szegedi Szabadtéri Játékok
közvetítette azokba a vidéki
városokba a multikulturális
csoportokat, amelyek techni-
kailag és szellemiségükben is
fogadókészek voltak ilyen
rendezvényre.

Kispál Katalin szerint ezek
az események nemcsak látvá-
nyosak és a kikapcsolódásról
szólnak, de interkulturális
kapcsolatok kialakítására,
hosszú távú fenntartására is
megfelelõek. A rendezvényt
követõen a külföldi vendégek

gyakran maradnak várost
nézni és a felkészülési idõ-
szakban magánemberek és
kollektívák egyaránt megke-
resik, megkereshetik a vezetõ-
ket és a szereplõket is. Alapjai
lehetnek testvérvárosi szintû
kapcsolatok kialakításának is,
s többéves barátságok alakul-
hatnak, folytatódhatnak az
esemény jóvoltából. A szente-
si néptánccsoport is aktív fi-
gyelemmel kíséri az interkul-
turális kavalkádot, de nem-
csak az ebben közvetlenül ér-
dekelteknek, hanem minden-
ki számára érdekes kikapcso-
lódást nyújthat az ingyenes
rendezvény.

H.A.

Országos díszmadár kiállí-
tást szervez a Mûvelõdési
Központ Díszmadártenyész-
tõk Szakköre szeptember 19-
21 között a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban.
Szakköri kiállítást és díszma-
dárbörzét 1972-es megalapí-
tása óta szerveznek, az idei
már a 42. ilyen esemény.
Minden hónap második va-
sárnapján várják börzén a

hobbi madártartókat és -
tenyésztõket valamint kisál-
lattartókat a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban,
ahol az elmúlt vasárnapon is
sok árus és vásárló megje-
lent.

A szeptemberi kiállításon
elsõsorban a díszmadártar-
tás népszerûsítése a cél,
azonban lehetõség nyílik vá-
sárlásra is. A madarakon kí-

vül idén Vidovics Erzsébet
horgolt madarait, Tóth József
fafaragó alkotásait és Fodor
József lámpagyûjtõ mintegy
200 lámpáját is láthatja a kö-
zönség a három nap során. A
díszmadártartók szeptember
1-ig nevezhetnek a kiállítás-
ra Kovács Gábor szakkörveze-
tõnél a 30/3863-436 telefon-
számon.

bes

Õszi madárkiá l l í tás

Az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred 1. és 2.
hídépítõ századai a „Szente-
si fokos 2014 gyakorlatsoro-
zat táborában vízi átkelés ki-
képzési foglalkozásokat haj-
tottak végre két hétben a Ti-
szán. Ezen idõszakban a ka-
tonák megszerezték a vízi
jártasság ismereteit, begya-
korolták a tolóhajók, a pon-
tonelemek vízretételét, az
elemek összekapcsolását, a
komppal történõ forgalma-
zást, a 60 tonnás pontonhíd
megépítését, és a deszant át-
kelés mozzanatait. Ezeket a
feladatokat a szakállomány-
nak végre kell tudni hajtani
jó, korlátozott és rossz látási
körülmények között is.

A nappal begyakorolt
mozzanatokat éjszakai kör-

nyezetben is végrehajtották
és a PTSZ-M közepes úszó-
gépkocsikkal a kötelékben
történõ mozgásmódokat
gyakorolták. A korlátozott
látási körülmények között
nagy figyelmet kellett fordí-
tani az úszó jármûvek közöt-
ti távközök helyes betartásá-
ra, az alakzat megtartására,
az elõírt formációk helyes
felvételére.

Az éjjeli sötétség különle-
ges környezetet biztosított a
kompolási és a hídépítési te-
vékenységekhez is, a komp
és hídelemek mozgatását
zászlójelzések helyett  színes
lámpákkal váltották fel.
Nagy figyelmet és precizitást
igényelt a széles eszközökkel
a part megközelítése, hiszen
a sötétben az úszó fél hídsza-

kasz másik széléig sem lehe-
tett látni. A két hídrész centi-
méteres pontossággal talál-
kozott a Tisza közepén, me-
lyet biztonságosan rögzítet-
tek a parthoz, és  teherpró-
bával ellenõrizték.

Nagy Gábor százados, az
1. hídépítõ század parancs-
noka vezényletével a katonái
gyors, szakszerû mozzana-
tokkal, balesetmentesen ol-
dották meg ezt a különleges,
éjszakai feladatot. A tevé-
kenységben résztvevõ kato-
nák közül csak az idõsebb ál-
lomány emlékezett vissza
nosztalgikusan arra, hogy
valamikor éjjel hidat építet-
tek.

Kép és szöveg:
Juhász László százados

Híd az éjszakában

Interkulturális kavalkád 
a szabadtérin
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Az Árpád Szabadidõs Sportklub
nemzetközi éjszakai labdarúgó tornát
szervez az Új kenyér ünnepének tiszteletére
a mûfüves pályán augusztus 19-én, 20 órától.
A tornára 10 fõs csapatok jelentkezhetnek,
melyekben legfeljebb két fõ megyei I.
osztályú játékos játszhat. A szervezõk négy
határon túli csapat jelentkezését is várják.
Nevezés: augusztus 13-án szerda délután 17
óráig, a Kiss Bálint utca 3. sz. alatti klub-

helyiségben a nevezési díj befizetésével. 
Program: 17.30-tól regisztráció, 20 órától

himnusz, polgármesteri köszöntõ és
kenyéráldás. Minden résztvevõ csapat egy 2
kg-os, nemzeti színû szalaggal átkötött
kenyeret, egy üveg csongrádi vörösbort és
egy tíz fõs vacsoracsomagot kap.

Érdeklõdni Léhi Gábornál a 30/468-8769-es
telefonszámon lehet, szerdánként 15 és 17
óra között.

Ünnepi éjszakai focitorna

Veretlenül nyerte meg a
megyei bajnokságot a Szen-
tesi Kinizsi serdülõ csapata.
Gulyás Zoltán vezetõedzõ
szerint a siker receptje egy-
szerû: ezek a srácok imádják
a futballt, edzenek és közös-
séget alkotnak.

10 pont elõnnyel, 27 gyõze-
lemmel és mindössze egy
döntetlennel a tabella elsõ
helyén zárta a bajnokságot a
Szentesi Kinizsi serdülõ csa-
pata. A bajnokságban 14 csa-
pat szerepelt a Kinizsi cso-
portjában (a másik 14 gárda a
déli csoportba kapott besoro-
lást), de egyik sem jelentett
akadályt a mieinknek. Gu-
lyás Zoltán, a csapat edzõje
szerint a fiatalok a játék sze-
retetéért futballoznak, igazi
„hobbifocisták”, akik imád-
ják ezt a játékot. – Több hely-
rõl hallottam, hogy más csa-
patoknál gondok vannak az
edzéslátogatottsággal, mi er-
re nem panaszkodhatunk,
nem volt ebbõl problémánk,
meg is lett az eredménye,
bajnokok lettünk – mondta a

mester. – Meg kell találni
ezekkel a gyerekekkel a kö-
zös hangot, vasszigorral,
csak büntetéssel nem lehet
eredményes munkát végezni
velük, mert legközelebb nem
jön le edzésre. Nem csak a
labdarúgókra, hanem erre az
egész generációra jellemzõ
ez. Számomra mindezek
mellett elsõ az edzés, ezt
igyekszem megértetni a gye-
rekekkel.

A bajnokcsapatot kétszer is
megünnepelték, elõbb az
egyesületi vacsorán, az érem-
átadáskor, másodjára pedig
egy szûk körû, a játékosok és
szüleik által szervezett estén.
A mostani társaságból öten
„kiöregednek”, õk a követke-
zõ szezonban az ifjúsági csa-
patban futballozhatnak majd,

de az edzõjük továbbra is
Gulyás Zoltán lesz, aki közö-
sen készíti fel a serdülõ és az
ifjúsági gárdákat. – Szentesen
a ’97-98-as korosztály az
utóbbi idõszak legtehetsége-
sebb korosztályának számít a
véleményem szerint. A kö-
vetkezõ szezonban õk akár
az öt évvel idõsebbek ellen is
futballozhatnak, de õket kell
játszatni, mert valóban re-
mek évfolyamról van szó, és
hosszú távon meg lehet a be-
fektetett munkának a gyü-
mölcse. Bár hívják õket más
egyesületek is, igyekszünk
itthon tartani õket.

A Szentesi Kinizsi labdarú-
gó csapatai július 21-én kez-
dik a felkészülést.

HV
Fotó: Garai Szabó Imre

Városunkban a tehetség-
gondozás a versenysportok
terén is megmutatkozik.
Cikksorozatunkban arról is
beszámolunk milyen az
utánpótlás csapatok helyze-
te, mibõl gazdálkodnak a
klubok és a különbözõ
korosztályokban összesen
hány gyerek sportol. 

Még mielõtt tévesen kez-
denénk gondolkodni, a rögbi
nem amerikai foci. Szigorú
szabályrendszeren alapul,
mely védi a játékosok testi
épségét, így akár védõfelsze-
relés nélkül is lehet játszani.
A nehézsége, hogy hátrafelé
kell passzolni, akárhogy
nem is lehet elõre jutni a lab-
dával, mégis kevésbé agresz-
szív játékról van szó, mint a
kézilabda, vagy a foci.  Ezt
tudatosítja bennünk a 91-
esek rögbi szakosztályának
honlapján található tájékoz-
tató.

A sportág szentesi képvi-
selõinek alakuló edzése
1991-ben a MÁV pályán
volt, ahol Vida-Szûcs Lajosnak
köszönhetõen nagy létszámú
középiskolás kötelezte el
magát a sportág iránt. Az

edzõ kecskeméti tanulmá-
nyai során ismerkedett meg
a rögbivel. Szentesi születé-
sûként döntött úgy, hogy a
Pollákban tartja a foglalko-
zásokat és itthon próbálko-
zik a sport meghonosításá-
val. Törõcsik Sándor 1993-ban
ment le elõször egy meccsre,
ami úgy magával ragadta,
hogy a következõ edzésen
már csatlakozott a tagokhoz.

– 1995-ben már be is indí-
tottuk az elsõ utánpótlás csa-
patot. 98’-ban Bélteki Zsolt
került hozzánk, jelenleg õ a
felnõtt csapat edzõje. Késõbb
Katona Róbert vette át az irá-
nyítást – emlékezett Törõcsik
Sándor.

– Egy csapatnyi embert
mindig össze tudtunk hozni.
Sajnos ez a sportág sosem
kapott nagy hangsúlyt Ma-
gyarországon, pedig ered-
ményes játékosok képviselik.
Amit mi is tudtunk, hogy
utánpótlás nélkül nem létez-
het sportklub, ezért Baranyi
Lászlóval, a nemzetközi szö-
vetség Get into rugby elne-
vezésû kezdeményezésének
köszönhetõen fel tudtunk ál-
lítani egy utánpótlás csapa-

tot. A Magyar Rögbiszövet-
ség közremûködésével egy
kisebb forrásból tudtuk fi-
nanszírozni az utazásaink
egy részét a megméretteté-
sekre, szervezni tudtuk a
csapatok mûködését – me-
sélte az utánpótlás csapat fe-
lelõse.

Olyannyira jó csapatokat
sikerült összekovácsolniuk,
hogy az U14-es lány és az
U14-es, U16-17-es fiú csapa-
tok elhozták a nemrégiben
megrendezett diákolimpia
elsõ három helyét.  

– Õsszel szeretnénk a baj-
nokságban is indulni. Jelen-
leg hét lány játékosunk és
huszonöt fiú tagunk van.
Nyáron heti egy edzés van,
de a meccsekre való felké-
szülés elõtt a heti négy-öt
edzés is kevésnek bizonyul.
A rögbi szabályai jóval ösz-
szetettebbek, mint a legtöbb
sportágé. Ezt az edzéseken
és a nyári sporttáborban is
igyekszünk megismertetni a
gyerekekkel – mondta
Törõcsik Sándor.

Jelenleg a Legrand Sza-
badidõs Sportklub szakosz-
tályaként mûködnek, de a

klubbá válásuk folyamatban
van. A vezetõ ezt a pályáza-
tok szempontjából is fontos-
nak tartja, hiszen így a finan-
szírozási kérdésekre is talál-
hatnak megoldást a jövõben.
Augusztusban emléktorná-
val egybekötött játékvezetõi
képzést tartanak Szentesen,
amit kísérõ rendezvényekkel
szeretnének színesíteni. 

– Ez egy családi sport, bár
nem igazán hisznek benne
az emberek. Pedig minden
versenyre családostól me-
gyünk, közös fõzést, progra-
mokat szervezünk. Bármifé-
le juttatás nélkül végezzük a
munkánkat, ráadásul a tag-
díjtól is eltekintettünk. Nyu-
gaton ezt a sportot iskolai
kereteken belül oktatják, így

mi is szeretnénk ezt Szente-
sen bevezetni, aminek a
munkálatait szeptemberben
meg is kezdjük. A sportág
elõnye, hogy vékonyabb és
erõsebb testalkatú játékosok
is tudnak érvényesülni, és
tíz éves kortól bármikor el-
kezdheti, aki kedvet érez
hozzá – mondta Törõcsik
Sándor. Lantos Éva

Családi sportág a rögbi

A Lakics Balázs – Szabó
László páros nyerte a SZIN-
lábtenisz Tornát Szeged-
Tápén. A szentesi fiúk az
õszi, Cipruson megrende-
zésre kerülõ világbajnok-
ságra készülnek. 

Július 5-én rendezték Sze-
ged-Tápén a SZIN Lábtenisz
Bajnokságot, melyen 16 pá-
ros vett részt, köztük a ta-
valy az isztambuli Európa-
bajnokságot megnyert La-
kics – Szabó kettõssel. Ba-
lázsék a csoportból magabiz-
tosan jutottak tovább, majd a
torna egyenes kieséses sza-
kaszában tovább meneteltek,
igaz, az egyik összecsapásuk
nagyon szorosra sikeredett.
Ezen a derbin 21-16-ra nyer-
tek, de 15-15-ig fej-fej mellett
haladtak a csapatok. A finálé
ezek után laza edzésnek il-
lett be, hiszen 21-9-re nyer-

tek a szentesi srácok, így õk
söpörhették be a gyõztesnek
járó díjakat. – Négy személy-
re szóló vacsora és négy na-
pos, a Szegedi Ifjúsági Na-
pokra szóló bérlet lett a jutal-
munk – tudtuk meg Lakics
Balázstól. – A vacsira a ba-
rátnõinkkel megyünk, és a
SZIN-bulit sem fogjuk ki-
hagyni. 

Balázs és László két éve
játszanak együtt, legnagyobb
sikerük a tavalyi, törökor-
szági Európa bajnokságon
elért negyedik helyezés. A fi-
úk bíznak abban, hogy tagjai
lehetnek a válogatottnak,
amely szeptember végén,

október elején a ciprusi
világbajnokságon szerepel
majd. Éppen ezért a nyár
edzésekkel telik, Szegeden
és Szentesen tréningeznek
heti négy alkalommal, sze-
rencsére remek párosok ellen
gyakorolhatnak, olyan játé-
kosok ellen, akik valóban se-
gíthetik a felkészülésüket.
Július 25–26-án Balaton-
akarattyán lesz egy felkészü-
lési tornájuk, ahol válogatott
játékosokkal szemben mér-
hetik fel, hogy hol tartanak a
felkészülésben. Aztán jöhet a
világbajnoki válogató…

hv

Vb-válogatóra
készülnek

Egy igazi aranycsapat

Szabó László és Lakics Balázs korábbi sikereit is megosztotta a Facebookon.

Szponzorokat keres a  Szentesi 91-esek Rögbi Klubja.

Pályázaton nyert pénzbõl edzõtáboroznak Szegeden a
Kinizsi labdarúgó csapatának játékosai, serdülõ, ifjúsági
és felnõtt korú labdarúgók, szám szerint tizenketten. A
futballisták ezen a héten napi háromszor edzettek Nagy
András vezetésével a Felsõ Tisza-parti stadionban mûfü-
vön és a centerpályán, de ezen kívül konditeremben és
medencében is erõsítettek.
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Több mint hatvan kutyá-
val és két szamárral vette
körbe magát Frei Henrik Jó-
zsef a Berki úton lévõ tanyá-
ján, de már csak végszük-
ségben fogad be újabb ebet.
A 60 éves férfi inkább saját
szájától vonná meg a ke-
nyeret, csak hogy az álla-
toknak jusson.  Többektõl
kapott bántást, mint segít-
séget az évek során. Nála
lett kutyakedvelõ a közel-
múltban elhunyt állatorvos,
Kovács Kálmán.

Kapucsengõre nincs szük-
ség Frei Henrik József drót-
kerítésén, mert mostanában
pontosan 62 kutya torkából
szakad fel a hangos ugatás a
látogató érkezését jelezve. –
Úgy maradhatok falkavezér,
ha az elvárásaik szerint vi-
selkedem, vagyis fel kell
emelnem a hangomat – fej-
tette ki, miként tesz tekin-
télyre az ebek között.

A parkerdõ otthon építése
miatt 30 év után el kellett
hagynia addigi telepét, és
ide, az önkormányzat által
felajánlott területre költöz-
tette hat évvel ezelõtt az ak-
kor 78 darabos állatállomá-
nyát, ahol 55 köbméternyi
szemetet is el kellett takaríta-
nia.

A kutyái csak addig fut-
hatnak, míg a lánc engedi.
Kutyát láncon kell tartani,
nem ketrecben, s a megkötö-
zött eb sokkal jobban õrzi a
területét, mint az udvarban
szaladgáló, osztotta meg
velünk felgyülemlett tapasz-

talainak egyikét a férfi, aki a
kutyaházakat hordókból ala-
kította ki. Az állatsereglet ki-
egészül még két szamárral,
egyikük, Jani, ahogy a bejá-
rat közelében legelészik,
olyan, mint egyfajta reklámja
a „Frei-rezidenciának”. De
egyáltalán nem vicces a tör-
ténet, Jani révén került
ugyanis a hírekbe a férfi
évekkel ezelõtt, hiszen a gaz-
dája  tettlegességétõl mentet-
te meg a jámbor patást.

Úgy gondolja, az ember
segíteni született, nem a
bankjegyeket gyûjtögetni.
Nem kell sok pénz még eny-
nyi kutya ellátásához sem,
de úgy érzi, végesek már a
lehetõségei. A négy szakmá-
val rendelkezõ férfi alkalmi
munkákat vállal, és saját ma-
gától vonná meg a kenyeret,
hogy négylábú barátainak
jusson. 

Odadással gondját viseli a
befogadott ebeknek, s tartja
magát ahhoz, hogy tõle csak
úgy távozhat állat, ha be van
chippelve. Jellemzõ, hogy
azóta három kutyát vittek el
tõle, de meg szokta nézni,
hogyan tartják az innen elke-
rülõ ebeket az új helyen, s
visszahozza a szerinte rosz-
szul nevelt állatot.

Bántó megjegyzéseket sok-
kal gyakrabban kap, mint se-
gítséget. Tavaly feljelentették
állatkínzás miatt, végül egy

miniszteri tanácsadó vette
pártfogásába, aki személye-
sen gyõzõdött meg a férfi te-
vékenységérõl. Máskor la-
pátnyéllel kényszerült meg-
védeni magát támadójával
szemben. 

Pozitív tapasztalatai is
vannak: a városban keve-
sebb kóbor kutyát látni. Ta-
valy felhívást tettek közé a
nevében ismeretlenek, hogy
segítséget kérjenek számára.
Foganatjaként a Müller dro-
géria többször is szállított a
kutyáinak tápszert, de egy
fakereskedéstõl ígért támo-
gatás csak ígéret maradt. 

Valakinek a segítsége és
személye nagyon hiányzik.
A három hónappal ezelõtt el-
hunyt Kovács Kálmánra

könnyek között emlékezett
Frei. Felületes ismeretség-
bõl szövõdött egy minden
ügyes-bajos dolgaikat kibe-
szélõ baráti kapcsolat. Az ál-
latorvos a Frei-féle állatmen-
helyen lett kutyakedvelõ, az-
elõtt tartott tõlük. Rendsze-
resen segített oltási vakci-
nákkal, gyógyszerekkel, sok-
szor nem is tudta az árát
megadni Frei. Csak így tu-
dott eltartani akár 90 kutyát.
„Kaptam már annyit az álla-
toktól, ennyit én is adhatok
nekik – mondogatta Kovács
Kálmán.” – Sokat segített, de
sokszor leteremtettem – em-
lékezett Frei. – Csak végsõ
stádiumban lévõ állatok elal-
tatását engedtem neki. Ami-
kor tudta, hogy baj van az

egészségével, senkinek sem
szólt, nekem sem. 

Frei Henrik mindennap
meglátogatta az intenzív
osztályra került barátját.
Amikor az  állatorvos halál-
híre után, a kórházból meg-
törve hazatért, döbbenten
vette észre, hogy barátja
kedvenc kutyája élettelenül
fekszik a földön. – Nyolc
éves, egészséges kutya volt,
nem is értem, hogy történhe-
tett – idézte fel szomorúan. 

A férfi az évek során pa-
pírra vetette legkedvesebb
állattörténeteit, akár könyv-
ben is megjelentetné. – Ha
más nem, ez marad majd
utánam – mondta Frei Hen-
rik József.

D.J.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Madách
Imre-Kass János: Az ember tra-
gédiája. 

Csallány Gábor Kiállítóhely.
Nyitva: kedd-péntek 9-13, szom-
bat 13-17 óráig.

Városi könyvtár
A szentesi kismesterek újabb

alkotásai címû kiállítás várja a lá-
togatókat az intézmény nyitvatar-
tási idejében.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az én világom címmel nyílt

Szabó Béla gyõri fotós kiállítása.
A fotós tárlatot nyitvatartási idõ-
ben tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Fekete István Õsidõk jelei címû

kiállítását szeptember 1-jéig te-
kintheti meg a közönség.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Július 18-tól

Egy házaspárt kirámol egy betörõ.
A rendõrök idejében elkapják, bevi-
szik a sittre. Fél óra múlva a kirabolt
férj beállít az örsre:
- Elnézést, beszélni akarok azzal a
betörõvel, akit most kaptak el!
- Miért akar vele beszélni? - kérdi a
rendõr.
- Azért, mert hajnal 2-kor úgy osont
be, hogy a feleségem nem ébredt
fel. Érdekelne a technikája. 

Milyen ajándékot szeretnél az eskü-
võnkre? - kérdi a skót a menyasz-
szonyától.
Nem tudom, még nem gondolkod-
tam rajta.
- Jó, akkor kapsz egy év gondolko-
dási idõt! 

Éltesebb hölgy érkezik orvosi vizs-
gálat céljából a rendelõbe. Mikor
bemegy az orvoshoz, megkérdezi:
- Le kell vetkõznöm, doktor úr?
- Szükségtelen. A nyáron már lát-
tam a strandon. 

Amerikai katona õrt áll az erõd tete-
jén. Egyszercsak lekiabál a pa-
rancsnoknak:
- Parancsnok úr, jön két indián!
- Barátok, vagy ellenségek?
- Valószínûleg barátok, mert együtt
jönnek! 

Két szõke nõ áll a buszmegállóban,
várják a debreceni buszt. Hamaro-
san jön is egy. Odamegy egyikõjük,
s megkérdezi a sofõrtõl:
- Ez a busz elvisz Debrecenbe?
- Nem!
Odamegy a másik is és megkérde-
zi:
- És engem? 

Isten megteremtette a férfit, és
megpihent. Majd Isten megterem-
tette a nõt, és azóta senki sem pi-
hen. 

- Jean, miért hozott az egyik lábam-
ra fekete, a másikra barna cipõt?
- Mert összesen két pár cipõt talál-
tam a szekrényben uram, és a
másik pár is ugyanilyen felemás. 

Szóval azt állítja, hogy eltûnt az
anyósa?
- Igen.
- Mikor?
- Úgy két évvel ezelõtt.
- Ember! Akkor miért csak most je-
lenti be?
- Valahogy eddig nem mertem el-
hinni.

A nyuszika, a róka és a medve be-
lesnek egy verembe. Pár nap múlva
már nagyon éhesek. Megszólal a
róka és azt mondja:
gyük meg azt, aki legkisebb!
Erre a nyuszika felpattan, és fenye-
getõen a rókára néz:
- Ha valaki bántani meri a medvét,
annak velem gyûlik meg a baja! 

Hõguta

Kos
A hét elsõ felében kisebb
mértékû feszültség veszi

Önt körül a múlt hétrõl maradt elintéz-
ni valók miatt. Egy kis elégtelenséget
is érezhet, aminek nem találja az
okát. Egy régebbrõl húzódó kérelmét
ezen a héten jóváhagyják. 

Bika
A hét során élete egy ki-
egyensúlyozott kerékvá-
gásba ér. Ezzel párhuza-

mosan még hatnak az elõzõ hetek
lassú tranzitjai is élete fontosabb te-
rületeire. Egy lényeges életminõség
javító idõszak indul el ezzel a héttel.
Látja és tudja élete azon pontjait - hi-
szen figyelemmel kíséri-, melyek tü-

relmét kérik. 
Ikrek
Egy nagyon intenzív hét
elé néz ezen a héten. Emi-

att az otthoni teendõire, szeretteire
nem igazán jut elegendõ ideje. Ha kí-
nos helyzetbe kerülne ebben a felpör-
getett tempóban, használja az intuíci-
óját, meglátja, minden a legjobban

fog alakulni.  
Rák
Ez egy olyan hét, amikor
több tevékenységbe is be-

le akar kezdeni minél elõbb. Szüksé-
ges, hogy egy fontossági sorrendet
kitaláljon, mert könnyedén a fejére
nõhetnek a teendõk, amint elkezd
bennük elõrehaladni, aminek a hatá-
sára fokozott stresszhelyzeteknek
tenné ki magát. 

Oroszlán
Ezen a héten jó formában
van. Az ön körül élõk is fel-

figyelnek erre. Ön egy igazi nagyszívû
és oltalmazó Oroszlán mindenkivel az
egész hét során. A bizalom, ami ön-
bõl árad, egy teljesen új perspektívá-
ba helyezi a környezetében lévõk vé-
leményét önrõl.

Szûz
Ezen a héten az átvonuló
bolygók igen kedvezõen
hatnak önre. Egyedül a Vé-

nusz terhelt helyzete hozhat némi ön-
bizalomhiányt bizonyos esetekben,
melyeknek hatására olyan késztetést
is érezhet, hogy a fontos és jónak tû-
nõ dolgokat is megkérdõjelezze. 

Mérleg
A hét elsõ két napja nem
kedvez a vitás kérdések

megbeszélésére. Sõt amennyiben
csak lehet, kerülnie kell ezeken a
napokon a nehéz kérdések boncol-
gatását. Ez érthetõ az üzleti partne-
rére, házastársával való beszélgeté-
sekre is. 

Skorpió
A hét elsõ két napján egy
kicsit borúsabb a hangu-

lata. Sötétebbnek ítél meg minden
helyzetet, mint amennyire indokolt
lenne. Ez a Hold nehéz pozíciójának
az oka, és csupán az érzésekre van
ilyen hatással. 

Nyilas
Ezen a héten egy nagyon
fontos dolgot meg tud ol-

dani. Keddtõl nagyon kedvezõ ha-
tást gyakorolnak önre az átvonuló
bolygók, melyek új dolgok megte-
remtésére adnak nagymértékû tá-
mogatást.

Bak
A munkahelyén a légkör a
hét elején feszültséggel

lehet terhes. Könnyedén elveszítheti
a türelmét, provokációnak lehet kité-
ve. De mivel ezt látja elõre, egy kis
humorral visszaverheti a provokáci-
ókat. 

Vízöntõ
Ezen a héten nagy nép-
szerûségnek örvendhet a

környezetében lévõk részérõl. Fon-
tos megbeszéléseknek, tárgyalások-
nak és hosszú távú szerzõdéseknek
igen kedvezõ ez a hét. Párjával az
erre a hétre tervezett nyilvános he-
lyen való megjelenés, szereplés si-
kerekkel kecsegtet.

Halak
Amennyiben állást szeret-
ne változtatni, és erre a

hétre tervezte azt, hogy beadja a fel-
mondást, csak úgy tegye, ha már
megvan az új helye. Egyéb esetben
nagyon visszavetné az elhibázott lé-
pés egy idõre. 

Július 18-25.
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Július 18., péntek

14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 Fehér Isten
20:30 A majmok bolygója

– Forradalom
Július 19., szombat

14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 3D A majmok bolygója

– Forradalom
20:30 3D A majmok bolygója

– Forradalom
Július 20., vasárnap

14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 Fehér Isten
20:30 A majmok bolygója

– Forradalom
Július 21., hétfõ

14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 3D A majmok bolygója

– Forradalom
20:30 3D A majmok bolygója

– Forradalom

Július 22 kedd., 

14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 Fehér Isten
20:30 A majmok bolygója

– Forradalom
Július 23 kedd., szerda

14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:15 3D Repcsik: A mentõalakulat
18:15 3D A majmok bolygója

– Forradalom
20:30 3D A majmok bolygója

– Forradalom
Július 24 csütörtök., 

14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:00 3D Herkules
18:15 3D A majmok bolygója

– Forradalom
20:30 3D Herkules
Július 25 péntek.,

14:30 3D Repcsik: A mentõalakulat
16:00 3D Herkules
18:15 3D A majmok bolygója

– Forradalom
20:30 3D Herkules

Mozimûsor

Falkavezér a város szélén

Gitár Triász!
Minden zenész álma, hogy

önfeledten játszhasson a
színpadon. Szentesen ez
most megvalósul, hiszen ha-
talmas gitár párbaj van elõ-
készülõben ismert sztárok
közremûködésével: Pély Bar-
na (United), Nagy Ádám (Roy
& Ádám), Mohai Tamás
(Faxni, East, Omega). Az ön-
megvalósító formációk kü-
lönálló zenekaraikkal emlí-
tésre méltó karriert futottak
be és most az általuk játszott
zenei stílusok tárházát mu-
tatják be. Roy és Ádám az én
órám másképp jár címû dalá-
nak szentesi vonatkozása is
van, talán errõl is többet
megtudhat, aki elmegy a
buliba.

Július 18-án pénteken vár-
nak mindenkit 22 órától a
Felsõpárti Sörözõben.

A belépés 22 óráig ingye-
nes. 

Július 19-én, szombaton 10
és 17 óra között a Garaboly
Gasztro- és Kézmûves Piac
termékeibõl válogathatunk a
Mûvészetek Házában.

* * *
Július 19-én, szombaton

a Szentesi üdülõközpont
Strandfesztiváljának prog-
ramjaival lehet kikapcsolód-
ni, szórakozni.

* * *
Július 25-én, pénteken 19

órakor, Anna napi hangver-
seny lesz a Szent Anna temp-
lomban. Közremûködnek:
Pitti Katalin, Berkes János, He-
gyi Anikó.

* * *
Néptáncgálát szerveznek

külföldi együttesek közre-
mûködésével július 25-én 19
órakor a Megyeháza Konfe-
rencia és Kulturális Központ
udvarán. A belépés díjtalan.

* * *
Ismét Black Five koncert

várja az érdeklõdõket július
26-án 21 órakor a Megyeháza
Konferencia és Kulturális
Központ udvarán.

* * *
Július 28. és augusztus 1.

között 7.30 – 16 óráig sport-
tevékenységekben, szabad-
idõs foglalkozásokban (ke-
rékpártúra, bowling, kötél-
technika, kajak stb.) gazdag
napközi jellegû nyári kaland-
tábor várja a gyerekeket. Té-
rítés ellenében napi kétszeri
étkezést kapnak a résztve-
võk. A tábor szervezõi és le-
bonyolítói a Szentesi Család-
segítõ Központ munkatársai.

Július 30-án, 21 órakor
Nyáresti olasz táncdal esttel
várja nézõit a Maya Trió és
táncosai a megyeháza udva-
rára.

Közremûködik: Horváth
Melinda, Kamenik Klaudia és
Mohácsi Attila, a Gyõri Nem-
zeti Színház mûvésze. Sztár-
vendég: Kovács Kati

Folytatódó nyári
programok

Semmiben sem szenvednek hiányt az ebek a „Frei-rezidencián“



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci
sétánkon az alábbi árakon kínálták termékeiket az áru-
sok.

Tojás 30-38 Ft/db, vöröshagyma 200 Ft/kg, fokhagyma
1000-1500 Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg, petrezselyem-,
zellerzöld 50 Ft/csomó, új zeller 100-150 Ft/db, karfiol
400-450 Ft/kg, fehérpaprika 250-380 Ft/kg, erõs paprika
40-80 Ft/db, kaliforniai paprika 200 Ft/db, paradicsom
380-450 Ft/kg, kígyóuborka 180 Ft/kg, újkáposzta 250
Ft/kg, kelkáposzta 280 Ft/kg, cékla 250/kg.

Póréhagyma 100 Ft/db, karalábé 100 Ft/db, újkrumpli
60-120 Ft/kg, saláta 150 Ft/db, gyökér 480 Ft/kg, répa
200-250 Ft/kg. Cukkini, csillag- és fõzõtök 150 Ft/kg.

Málna és ribizli 500 Ft/kg, eper 1600-1200 Ft/kg,
zöldbab 350-400 Ft/kg, sárgadinnye 250-300 Ft/kg,
görögdinnye 120-140 Ft/kg, alma 80 Ft/kg. Dióbél 2400
Ft/kg, mák 1900 Ft/kg. Citrom 450 Ft/kg, Méz 1500
Ft/üveg.
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
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Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
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A Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Tevékeny-
ség-irányítási Központjába
július 11-én kora délután ér-
kezett bejelentés arról, hogy
egy férfi egy autókereske-
désbõl ellopott egy Merce-
dest. Az álvevõ kérte, hogy
indítsák be a jármûvet, majd
amikor ez megtörtént, enge-
dély nélkül elhajtott vele. A
rendõrök a jelzést követõen
azonnal elrendelték a jármû
körözését. A Szentesi Rend-
õrkapitányság járõrei két
órával késõbb felfigyeltek a
luxusautóra és annak sofõr-
jére a Kurca-parti városban.
Megkülönböztetõ jelzés
használatával akarták meg-
állítani, de a sofõr menekült
a rendõrök elõl. Végül egy
ház elõtt lefékezett, kiugrott
a kocsiból és megpróbált el-
szaladni. Az egyenruhások
elfogták és elõállították. A
szentesi nyomozók a nagy
értékû autót lefoglalták. A
24 éves szentesi L. Ádám el-

len lopás bûntettének meg-
alapozott gyanúja miatt indí-
tott büntetõeljárást a Szegedi
Rendõrkapitányság. Infor-
mációink szerint felmerült a
gyanú, hogy esetleg bódult
állapotban követte el tettét a
gyanúsított, a szakértõk ezt a
lehetõséget is vizsgálják.

Pénztárcát loptak el az
egyik hivatali irodahelyiség-
bõl. Az ügyintézõ pénztárcá-
jában ötezer forint készpénz
és az okiratai voltak.

Vetõmagot rendelt az
interneten egy férfi, át is
utalta a közel 70 ezer forint-
nyi összeget az eladónak, ám
a magok nem érkeztek meg,
és a pénzét sem kapta vissza.
Csalás miatt nyomoz a rend-
õrség az ügyben.

Vannak, akik dolgoznak,
vannak, akik pedig ellopják
azt, amiért a többiek fáradsá-
gos munkával megdolgoz-
nak. Több száz kiló paprikát
loptak el fóliasátrakból az el-
múlt idõszakban Szentes ha-

tárából. A szedés elõtt jelen-
nek meg általában a tolvajok,
egy éjszaka alatt leszedik a
paprikát, majd igyekeznek
attól minél hamarabb meg-
szabadulni. Érdemes tehát
õriztetni ezeket a fóliákat, hi-
szen rengeteg munka megy
veszendõbe így a tolvajok
miatt.

400 liter gázolajat loptak el
ismeretlenek az egyik mezõ-
gazdasági cég öntözõberen-
dezéseibõl. A tolvajok okozta
kár eléri a 170 ezer forintot.

Garázdaság miatt nyo-
moznak a szentesi rendõrök
azon fiatalok ellen, akik júli-
us 13-án hajnalban a sport-
csarnoktól a Jövendõ utcán
át haladtak a Rákóczi utca
felé, miközben közlekedési
jelzõtáblákat dobáltak az út-
testre. A rendõrség kéri,
hogy akik szemtanúi voltak
a randalírozásnak, jelentkez-
zenek a helyi rendõrkapi-
tányságon, és segítsenek el-
fogni a garázdákat. H.V.

Lopják a paprikát,
elfogták az autótolvajt

Született: Szegi István és Cseuz Lídiának (Nagynyomás
tanya 24.) Anna Lídia, Ürmös Attila és Horváth Évának
(Apponyi tér E ép.) Éva Amira nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Kis- Rácz Ádám és Kurdi Noémi
(Sarkadi- Nagy Mihály u. 18/A).

Elhunyt: Polgár Sándorné Farkas Terézia (Pólya u. 4/A),
Pete Erzsébet (Toldi köz 5.), Vecseri Lajosné Pete Rozália
(Kéreg u. 48.), Vida László (Deák F. u. 107.), Török Mihályné
Tóth Sarolta (Szántó K. J. u. 4.), Piti Péter Imréné Szabó
Erzsébet (Nagyörvény u. 74.), Gyenes Antalné Szijjártó-
Szabó Lídia Katalin (Csongrádi út 100.), János Ferenc
(Kossuth u. 15. 3. em. 16. a.), Orbán Antal Sándorné Jordán
Mária (Kristó Nagy István u. 14.), Martók Mátyásné
Dömsödi Terézia (Huszár u. 22.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Július 21-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12-ig. Július 21-28-ig Kertvárosi
Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12-ig. Ké-
szenléti telefon: 70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) július 19-20-
án Petz János, Klauzál u. 21., 30/549-09-07.

(folytatás az 1. oldalról)
– Nem jellemzõ, hogy az

esküvõ reggelén mindenki
nagy nyugalommal, hatal-
mas pompázó virágdíszek-
kel sétálgat. A rólunk kiala-
kult kép mögött akár több
száz szék és ideges menyasz-
szonyok húzódnak, ad hoc
pillanatok, amikor dönteni
kell, hogy beavatkozunk,
vagy nélkülünk is megoldó-
dik a probléma – tette hozzá.

A szakember elmesélte,
hogy több szerencsés és em-
lékezetes pillanat áll mögöt-
tük. Egy szabadtéri szertar-
tás közben a készülõdõ vihar
elõtt egy hatalmas villám
csapott le a távolban, amikor
a menyasszony kimondta a
boldogító igent. Egy Körös-
torokban tartott szintén sza-
badtéri esküvõn a magas pá-
ratartalomnak köszönhetõen
szivárvány jelent meg az ifjú
pár feje fölött az égen, mi-
közben összekötötték az éle-
tüket. 

– Izgalmas volt egy meny-
asszony mindenperces ter-
hes tanúja is. Azt mondtam,
jól van, hát akkor ezt a pol-
gári szertartást próbáljuk
meg szülés nélkül meg-
valósítani…

Ebben a szakmában a ka-
pott érzésekbõl lehet feltöl-
tõdni, az örömszülõk moso-
lyától meghatódni, és legör-
díteni a köveket, amikor a
pár bevonul és átveszi õket
az anyakönyvvezetõ. A ne-
hézsége mégis abban rejlik,
hogy végig a háttérben ma-

radva kell irányítani a dol-
gok menetét úgy, hogy kellõ
pillanatban hárítsák el a
problémát. 

– Szeretjük ezt csinálni. Ez
mindennek a mozgatóereje,
hiszen szépet alkotni mindig
jó dolog – magyarázta Mol-
nár Rita. – A varázsszó a bi-

zalom. Ha ez megvan, akkor
megismételhetetlen, mara-
dandó dolgot adhatunk az
embereknek, hiszen ez egy
olyan dolog, amit nem lehet
újra eljátszani egy jobb kép,
vagy felvétel kedvéért.

L.É.

Tornyai János (39x50, 31x40
olaj/karton) festmények eladók.
Érdeklõdni a 06-70/620-47-06-
os telefonszámon lehet.

Apróhirdetés

A héten zajlott a szúnyog-
gyérítés soros üteme Csong-
rád megyében. A ütemterv
szerint hat nap alatt összesen
17 ezer hektáron végeznek
földi kémiai és légi kémiai
kezelést a szakemberek az
esti órákban. Szentesen pén-
teken este tervezik az irtást
1100 hektáron, amennyiben
nem esik az esõ és nem fúj
erõs szél. A kedvezõtlen hét
eleji idõjárás miatt az eredeti-
leg tervezett csütörtöki nap
helyett, pénteken gyéríti a
szúnyogokat egy idõben 4-6
repülõgéppel és földi perme-
tezéssel a Szemp Air Kft.,
tudtuk meg Páli Attila szen-
tesi pilótától.

Szúnyogirtás GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü július 21—25.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Korhelyleves és
gyümölcsleves

A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Rakott karfiol
Kedd: Húsleves házi tésztával és

nyári zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Lecsós szelet,
sós burgonya

B menü: Rántott sajt,
petrezselymes rizs, tartár

Szerda: Sertésraguleves és
makói vágottas

A menü: Hortobágyi húsos
palacsinta vagy chilis bab

B menü: Csirkemell steak,
vegyes gyümölcsszósz
vagy burgonyapüré

Csütörtök: Cukkinikrémleves
fokhagymás krutonnal
és cherry meggyleves

A menü: Sonkával-gombával
töltött karaj, hagymás tört
burgonya, saláta

B menü: Zúzapörkölt, tészta, saláta
Péntek: Gölödinleves és

zöldbableves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Grill csirkecomb,

mexikói rizs, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)
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3. évfordulójára.
Anyu, Laci bácsi

Álommunka - Létezik? II.

Akik álmokat
váltanak valóra…

Reninek és férjének is felejthetetlen élményt nyújtottak Ritáék.

Több repülõgéppel végzik egy idõben a szúnyogirtást a Szemp Air Kft. pilótái, köztük Páli Attila.

Fotó: Cégény Péter

Szombaton a Nagyörvény utcába riasztot-
ták a tûzoltókat délelõtt 10 órakor, ahol egy
nagyméretû fa kettéhasadt és egy épületre
dõlt. A hétfõi vihart követõen a szentesi raj a
Jókai utcában és a város külterületén távolí-
tott el az úttestre dõlt fákat. A mûszaki men-
tések mellett tûzesetrõl is érkezett bejelentés
a mûveletirányításra. Délután fél hatkor a
vajdatelepi fémhulladék lerakóban égõ autó-
roncshoz riasztották a tûzoltókat, akik az iz-

zó roncsot egy vízsugárral visszahûtötték,
személyi sérülés nem történt. 

Csütörtökön délután a Nagynyomás út
110. szám alatt égett a tarló körülbelül 500
négyzetméteren. A kiérkezõ egység a tüzet
körülhatárolta, majd a lángokat egy vízsu-
gárral elfojtotta. A tûz lakóépületeket nem
veszélyeztetett, személyi sérülés nem történt.
Fél 7-kor a Farkas Antal utcában hasadt le
egy faág, amely mind a gyalogos, mind pe-
dig az autós forgalmat is akadályozta. A tûz-
oltók kéziszerszámok segítségével rövid
idõn belül eltávolították a forgalmi akadályt
képezõ faágakat.

Káresemények


